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c, /BEBItliON (JPaoSPERTIÜS 
JOIYOT) , den 15 Februarij 
1674 te Dij on geboren, zoon 
yan den eersten griffier der 
rekenkamer, studeerde aan 
het collegie Ma?arin, vol-
bragt zijne regtsgeleerde cur
sus en werd als advocaat op
genomen ; maar in dit be
roep niet slagende, werkte 
hij voor het tooneel, gaf 
eerst IDOMXÜMVS, en ver
volgens ATRMUS in het licht. 
De jonge schrijver ging voort 
deze loopbaan to bewande
len, toen hij smooriijk ver
liefd werd, en zijne liefde 
eindigde met het huwelijk. 
Z{jn vader, tegen hem ver
ontwaardigd, onterfde hem; 
eehigen t§d daarna, in 1707, 
ziek geworden, herstelde hij 
hem in zijne regten 5 maar h(j 
liet hem zeer weinig % . In 
1731 bekwam hij eene plaats 
aan de Fransche akademie , 
en in 1735 het ambt van cen
sor der policie. Op het ein-
cje- zijns levens ontving hij 
grootér belooningen, en na 
mn aantal treurspelen, uit-
- . . & 

f;egeven te hebbea, over-
eed hij den 17 Juirij 1762. 

Hij was zedig, waarheid-
minnend , gevoelig, zeer toe- \ 
gevend, dienst vaardig, be-" 
koord door het geluk der 
jonge schr®vers, spoorde hij 
hen door zijnen ijver aan, 
CRmivum is de stichter ee-
ner hem eigene partij van 
di© verschrikking, welka 
hat wezenlijk treurspel uitr, 
maakt. Stout in zijne schil
deringen , mannelijk in zyne 
karakterschetsen,. groot in 
zijne denkbeelden , krachtvol 
in zijne gedichten, en ver
schrikkelijk in zijne .plan
nen , is hij misschien de ee-

\ nige onder de , nieuwere 
Fransche dichters, die hel; 
groote geheim van de kunst 
van tJSÏELP.ojWENE bezeten 
heult," zoo als de* treurspel-

; dichters van Oud-Grieken* 
\ land hetzelve magtig waren., 
' Het ware te wenschen ge-' 
. weest, dat h{j naar hun voor-* 
beeld minder die yermom-

: mingen, die weijerherken-
: rongen gebruikt had, die 
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meer met den roman dan met 
het treurspel overeenkomen. 
Een zyner beste stukken na
melijk Rhadamiste , heeft de 
goedkeuring van.BoiLEA.u niet 
kunnen wegdragen. Tóen een 
zijner vrienden het hem wil
de voorlezen, terwijl hij* op 
zijn bed lag en niets meer 
dan het uur des doods ver
wachtte , viel de hekeldich
ter , na er twee of drie stuk
ken van gehoord te hehben , 
hém in dë reden'.Wel! mijn 
•vriend, zeïde hij hem , zal 
ik niet spoedig' genoeg- ster* 
vent De "Pradons*,waar
mede wij' Pn onze jeugd ge* 
spot nébhèni waiïen bij de
ze zonnenl Hetgeen, wat 
den stervenden dichter mis» 
viel , was ?de stijl. Die van 
OREBILLON is levendig en 
krachtvol, maal- vol van on-
naaüwkeürighed en, stroeve 
en onbeschaafde wendingen. 
Behalve zïjhé Treurspelen 
hestaatf er van hem eenige 
dichtstukken. De hoogdra^ 
vende toon heerscht in de
zelve; maar , men vindt er 
geene gelukkige verzen in. 
tiöijEWiijrk XV. , de weldoe
ner vati CKEBILLON , zoowel • 
iS zijn; leven als na zijnen 
dood:-} .liet' voor hem èën 
praalgraTföprigten. - Dit ge-' 
denkstuk Jk, |n marmer uit* 
gewerkt d o o i e n kundigen-
steennbuweï ; W;MOINÉ , en 
S ^ ^ t s t in de parochiekerk 
van Saint-Gervuis j waar de 
mededingei? van COUNEILM: in 
begraven ligt. Na eenë voor
stelling van ATBEÜS^ vraag» 

de men den beroemden treur« 
speldichter, waarom hij deze 
soort van dichten verkozen 
had: » Ik had niets te kie
zen, antwoordde hij : COR-
NEILIIE had den hemel ver* 
kozen, RACINE de aarde; er 

'bleef mij niets meer over 
dan de hel: ik heb er mij 
blindelings in geworpen." 
Zijne werken zijn op het 
Louvre gedrukt, 2 dl.n in 
4.to, en elders 3 dl." in 12.mo 
(Zie CoKNEiLriE, MOLIÈRE , 

I RACINE). 

; €REBIfcLON ( &.AUDIUS 
PllOSPERTIUS JOLYOT D E ) , 

; zoon van den voorgaande , 
den 22 Fëbruarij 170/ tePa-

'l rijs geboren en aldaar in 
1777 overleden. Zijn vader 

; had zich door eene manne
lijke en kracht'volle schilde» 

\ ring, beroemd gemaakt, de 
Zoon muntte uit door de be
valligheden en gemakkelijk
heid ïn zijnen omgang en 
zijne schriften; hetgeen een 
oordeelkundige, heeft doen 

;zeggen, dat hij slechts het 
schuini van den geest zijns 
vaders had. Hij heeft maar 
alleen in den fabélachtigen 
stijl geschreven, Zijne-'voor-
naamste ;werken »fïn * 1«° 
Eëtires èe la m^quise etc. 
(Brieven van 0e markgravin 
van * * * • aart den graaf van 

/*'*'*,) 173 | , 2dl.«inl2,nió, ; 
: eene bovennatuurlijke aardig

heid ih eenen raadselachti
ge^ stijl uitgedrukt; inaar 
niet zoo onbetamelijk als dïe' 
zijner overige weiken zijn. -^ 
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2." WASZAV en NÈABABNE , 
1 7 3 4 , 2 dl." in l 2 . m o Deze 
Roman vol hekelachtige en 
dikwerf onverstaanbare zin
spelingen , was oorzaak, dat 
hij in de Bastille opgesloten 
en meer vervolgd werd dan 
hij verdiende. Men weet 
niet waarop dit werk betrek
king heeft, of wat deszelfs 

TioeJ is. Ér zijn daarenbo
ven te vrije schilderingen in 
en de stijl levert vele lange 
«n ingewikkelde omsehrij-
vingen op« — Z° Jhes Ega-
rémens du ct&ur èt de l'es
prit {Be dwalingen des har* 
ten en des verstand») 1736 , 
in 12.rao Deze is de bij-
téndste Roman van^GREBiï.-
I.ON. De. zeden van zekere 
wei'eldlingén worden er met 
levendige en Ware kleuren 
in afgeschilderd. Dezedïg-
heid houdt niet altijd maat* 
«n de vrouwen beklagen zich 
in den tijd, dat hij niet ge
noeg aan de deugd geloofde. 
--- 4.0 De Sópha, een ze
delijk, of'liever G&n anti-
zedelijk verhaal, 1745, 
1749, 2 di.n in 12.mo. Het 
is eene verzameling van bijna 
altijd losbandige schilderin
gen der vrouwen van alle 
standen. De weldenkende 
lieden zouden gewenscht heb
ben, dat de Romanschrijver 
de eerbaarheid meer geëer
biedigd had; en "de mannen 
van smaak, dat hij meer 
sierlijkheid en verscheiden
heid in zijne' Romans ge
bruikt had. — 5»° Lettres 

BE * 

etc. {Brieven Van AmimA-
DES), waasovètf men.hetzelf- , 
de oordeel vellen k a n , als
mede oyer verscheidene an
dere werken van dien aard $ 
van welke de losbandigheid 
en boosaardigheid het on
derscheidende kenteeken uit
maken. Wat kan ,de vrucht 
van al die Romans zijn, 
waarvan het voowiaanistó sie
raad is gene ridderlijke of 
Cynische tooi»? Men koopt 
dezelve eerst uit nieuwsgie
righeid , men leest dezelve 
met ijver; des regtschapen 
man durft niet bekennen:, 
dal hij dezelve gelezen heeft, 
en ieder eindigt door dezelve 
met de verachting, die' zij ver
dienen , 'te betalen. -**' 6.° 
Lettres etc* [Brieven v/M 
de markgravin DÈ PÖMPA* 
Dovn), een Roman bij wijze 
van brieven, die zeel' guns
tig is opgenomen, en waarin 
de schrijver een weinig in
getogener ge weeSt i s , dah 
in zijne andere werken, höe-

, wel hij zulks nog niet ge
noeg is. Het is niet geheet 
zeker, of het werk wel van 
hem is. Wij bezitten zijne 
Werken in 7 dl.» in WW» 
1779. 

CREDI (liAÜHEfiZO SCIAR-
PEIILONI , bijgenaamd D ï ) , • 
een beroemd- schilder van 
Flórehce, in 1531, in deö 
ouderdom van 78 jaren over
leden.- Men geeft de .vol
gende schilderijen van hem 
op: eene Geboorte (in de 

4 
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Iwilige CtARA-kerk te Ffa 
rence); de H* Maagd met 
de heiligen JULIANUS enNt-
COLAAS , in de heilige MAG-
DAtENA's-ljerk te Blorence* 
GREDI heeft menigvuldige 
heilige Familiën geschilderd, 
waarin hij LEONARPUS DE 
VINCI navolgt. 

CREECJI (THOMAS) , in 1659 
te Blanford in Engeland ge-
ooren, beoefende de dicht-
Kunde en de wetenschappen 
en Jeefde niet minder in ar
moede. Eene sombere in
borst, die hem in hevige 
driften bragt, berokkende 
hem het ongeluk zijns Ie-
yens en. veroorzaakte zijnen 
dood. Verliefd op eene juf
vrouw, die niet aan zijne 
begeerten beantwoordde, hoe. 
wel anderen eenen gemak-
Jelrjkeren toegang toè haar 
*adden, hing hij zich, te
gen het einde van Junij 1700 
uit wanhoop op, anderen ver
balen, dat de ware oorzaak 
van,zijnen dood eene wei
gering W as , die hij van ee-
nen zijner grienden van het 
C o l l i e onderging, aanwel-

r J 8 , ^ gevraagd had 
wn zich uit de armoede., 

TeS ff^^^X 
1.° die ^ f /ertohngeni 

mef i f ? e T s m a a t en proza, 

fen £ -A%V Velea bewe" 
msmhet troosteloozo siel. 

sel van den vertaalden s.chrfl, 
ver i s , hetwelk aan CREECH 
het hoofd heeft doen draai, 
jen en hem de dolzinnigheid 
van den zelfmoord even als 
aan LUCRETIA ingeblazen 
heeft. — 2.° De Vertaling 
van verscheidene stukken 
mt THEOCRITUS , HORATIÜS , 
OviDIUS, JüVENAMS. — 3.° 
Eene Vertaling van LuCRMf 
TlA, zeer op prijs gesteld 
door de geleerden , waarvan 
de beste uitgave die van Lon-
den i^, 1717, in 8.vo _ 
Ook heeft CREECH: 4.° de 
Astronomica Vim MMLÏUS 
vertaald. 

, CRELMUS? (JOANNES), in 
,1590 te Selmetslietn, een 
naburig dorp van Neuren-
oergi geboren. Na in die 
stad opgevoed te zijn, waar
in hij zich met de gevoelens 
yan SOCINÜS besmette, ging 
hij in 1652 naar Polen, en 
vestigde zich te Ifra/jau, 
waar de aanhanger? varïlSai 
ciws eene school hadden. "* 
Hiervan werd hij regent, 
vervolgens leeraar, en over, 
leed aldaar in den ouderdom 
van 42 jaren. Zijne voor
naamste werken zijn: I*° 
Verhandeling tegeffriëjDrie" 
eenheid, &oud^lQit^ in 
16.°, bondig ^êderjegd d o o r " 
^at^tt^Vj^K^mferreum 
o*, mjjffinh redeneringen 
Vanam syllogistni farvam 
imnemque pompam noemt. 
In de daad CRELUUS bragfc' 
eene verschalkende redéneer-
Runst niet een.e ingetogen,» 
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heid en zwier voor den dag, 
welke een ieder, die niet 
in de spitsvinnigheden der 
school bedreven was, door 
dezelve medeslèepte. Hij 
was met den geheelen geest 
der oude Arianen bezield, 
van welke EUSEBIUS zeide , 
dat het gezag der schrif
tuur hen weinig verlegen 
maakte, en dat zij er hun
ne geheele aandacht toe be
paalde om allerlei Syllogis
men te maken. Non inqui* 
rentes quid sacroe pagince 
doceant, sed cujumadi syl-
logismonm forma reperia-
tur . . . quod si quis ali-
quem scripiurce looum illis 
objiciat, examinant utrum 
connexum tm disjunctum 
syllogismi genus ex eo con-
fici possit (L. 5. Iiist. èc-
cles., cap. 28 . )— 2°Com~ 
mentartën over een gedeelte 
van het Niéuwe-Testament, 
waarin de schrijver zonder 
ontzag voor de gevoelens der 
Kerkvaders, het gezag der 
Kerk en der overlevering, 
al de teksten, die zijne 
dwalingen tegenspreken, uit 
den i waren zin rukt. — 3." 
Eenige zedekundige geschrif
ten , waarin hij over de leer 
der zeden , Evangelische en 
Kerkelijke wetten dezelfde 
vrijheid uitoejfende, als hij 
zich over de geloofsleer aan
gematigd had. — 4.- Een 
antwoord aan GnoTius , die 
over de voldoening van J, 
<7. een boek tegen FAUSTUS 
$pgjNus geschreven had, een 

antwoord dat * GROTIUS flaau w 
genoeg afkeurde, om te doen 
gelooven, dat hij niet zeer 
ver van het Socinianismus 
verwijderd was. (Zie So-
CINDS , LELIE en' ÏAUSTÜS.) 

CRELMUS , een Luther-
sche predikant, in 1679 
te Eisleben overleden, heeft 
tegen de Cathobjken en Cal
vinisten geschreven. — Een 
andere CREIXIÜS , kanselier 
van CRISTIAAN , keurvorst van 
Saksen, werd in 1592 ont
hoofd, wijl hij in dat ge
west het Calvinismus had 
willen invoeren, 

CREMONINI (CESAR) , Hoog
leeraar in de Wijsbegeerte 
te Ferrara en te Padua, 
had door groote misdaden, 
boosaardigheid , afgunst, be
driegerij , kwaadspreken en 
ongodsdienstigheid, zijne ta
lenten bezoedeld. Hij was 
in 1545 te Cento in hetMo-
deensche gebied geboren, 
en overleed in 1630 te Pa
dua aan de pest. De voor
naamste zijner werken zijn: 
1»° Aminia e Clori, of de 
Pompe funebri, favola sil-
vestre, Ferrara, 1591 , in 
4.t° — 2.0 II Nascimento 
di Venezia:.,.' Bergaino, 1617 
in 'i2.roo.__3.'> J)e physico 
auditu, 1596, in fol. — 
4.° De Caldo innato , 1626 
in 4.° — 5.° De sensibuset 
facultate appetiliva, 1644, 
in 4. t 0 en andere werken 
vol van allerlei dwalingen. 
o 

http://'i2.roo.__3.'
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Hij hield de ziel voor stof
felijk, voor verderf vatbaar 
en sterfelijk, als mede de 
ziel der dieren, in geval 
(zeide hij om zich door eene 
listige uitzondering te red
den), dat men de grondbe
ginselen van ARISTOTELES 
moest volgen. Zie POMPO-
NAZZI en OREGIUS. 

CRENius (THOMAS),, wiens 
ware naam was THOMAS 
THEODORUS CRTJSIUS ,- geboor
tig uit het markgraafschap 
Brandenburg, rector in Hon
garije , corrector van gedruk
te stukken te Rotterdam en 
te Ledden, overleed na in 
Europa eene menigte com-
pilatien verspreid te hebben, 
in de laatstgenoemde stad. 
De nuttigste zijn: 1»° Con-
silia et metliodi aureoe stu-
diorum optime instituendo-
rum, Rotterdam, 1692, in 
4 t 0 Dit deel werd door. 
twee andere, in 1696 te 
heijden gedrukt, gevolgd. 
Het eerste is getiteld: De 
pHIologia, studiis lïberalis 
doctrinae* Het tweede: De 
erndiHane coniparanda. Het 
is eene verzameling van les» 
senv over de wijze om de 
verschillende wetenschappen 
in de^e drie hoeken vervat,' 
te bestuïteren. Zijne ande
re weiken m n : 2.h Museum 
fïdlologicum, ï dl. in I2.p 

<— 3.° Thesaurus librorum 
pHlologicornm, &Jl,n i n 8.° 
— 4.° De furibwUbrariig, 
Leijden, 1705, i n u° — 
5.p Famctili dissertaUo. 

num philologo Mslpticorum, 
5 dl.n in J2.e — 6.° Dis-
sertationes pMlologioe, 2dl.« 
in 12,mo _ 7,0 Commenta* 
tiones in Varios auctores, 
3 dl.nini2.°(ZieSAUBERX.) 

CRÉON , koning van The* 
be in Beotiè', broeder van 
JOCASTA, maakte zich na den 
dood van LAIUS, den man zij* 
ner zuster, meester van het 
bestuur: toen CEmpps, aan 
wien hij den schepter afstond, 
zich naar Athene begeven 
had, hernam hij denzelven 
nogmaals, en maakte zich 
doos wreedheden berucht. 
H$ deed ANTIGONE en AGRU 
sterven, deze wijl zij ham 
broeders, gene, wijl zij ha* 
ren echtgenoot begraven had. 
De Thebaansche vrouwen 
bewogen THESEÜS om hem 
den oorlog aan te doen, en. 
deze held benam hem, 1250 
jaren voor J. C. , de kroon 
en het leven. Men moet 
hém niet verwarren met 
t-REoN, koning van Corin* 
Ue\ d i e aan zijn hof JASON 
ontvingen hem, daar hij beo 
afkeer had van MEDBA, to£ 
kiejnwon aannam, 

CREQUI DE BJ-A-NCHËFORT 
en DE CANAPraEsKKAREi. DE) , 
prins van Fokc, hertog van 
hesdiguières, gouverneur 
van Dauphiné, païr en maar* 
schalk van Franfirijk, on
derscheidde zich sinds hefc 
beleg van Laan in 1594 tot 
aan zijnen dood bij elke ge
legenheid. Zijn tvyeegevechÉ 
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met dom PJHILIPPINUS eenen 
natuurlijken zoon van den 
hertog van Satiooye, wel
ken hij doodde , bragt veel 
toe om zijnen naam te ver
spreiden. Hij verkreeg in 
1622 den Maarschalksstaf van 
Frankrijk, kwam - Ast en 
Veme tegen de Spanjaarden 
te hulp> nam in 1630. Pig-' 
nerol en Maurienhe in , ver
sloeg jn 1636 in het gevecht 
van Bvfferola, aajn de oevers 
van de Tasih, deSpaarische 
Iegerbenden, en werd in 
1638 in het beleg Van Bre* 
men, terwijl hij zich ach
ter eenen gfooten boom plaat
ste, om zijnen verrekijker te 
rigten, door een kanonsschot 
gedood. CKEQÜI was wel
sprekend , beschaafd en haas
t ig; deed zijne hoedanighe
den te Rome schitteren wer-
waarts hem de koning van 
Frankrijk in 1633 als bui
tengewoon afgezant bfj den 
Paus UBBANÜS VIII. zond. 
Hij huwde na elkander twee 
dochters van den Connesta-
bel van Lesdigitières,, De 
onderhandelingen van CRE-
QUI te Rome , maken een deel 
in fol. tüt fa handschrift, 
dat in de Koninklijke Bi
bliotheek te Parif» gevon
den wordt. Zijn ware naam 
was BIIANCHEPORT ; maar 
toen zijn vader MARIA DE CRE-
QUI , gehuwd, had, bekwam 
hjj dé goederen dezer fami
lie slechts onder voorwaarde 
dat hij er den naam en de 
Wapenen van zoude dragen. ,, 
Zijn. leven door NICOMAS 1 

j | CiuniER beschreven, is in 
" 1683 te Grènoile, in l2.mo 

in het licht gegeven. 

- CREQUI' (FRANCÏSCÜS DE 
BONNE DE) , in J 668 maar
schalk van Frankrijk, werd 
na afwisselend geluk in 1675 
door den Hertog KAKEL IV. 
van Lotharingen, nabij Con* 
sarbruck aan de Barre vol
komen geslagen. JVaauwe-
lijks voor de vierde maal 
ontsnapt, ijlde hij naar Trier 
alwaar hij zich liever op 
genade of ongenade wilde 
laten gevangen nemen, dan 
te kapituleren. » Dit geval, 
zegt zeker geschiedschrijver, 
werd door de bewoners van 
Trier beschouwd als de 
straf voor de wreede handel
wijze , waarmede hun land 
en de hoofdstad vooral door 
de Franschen was geteis
terd, die van deze grens-
plaats even gelijk van den 
Palts eene woestenij wilden 
maken; de kerken en de 
kloosters werden aan de 
vlammen ter prooie gege
ven. Een hunner aanvoer
ders, na vele dergelijke hel
dendaden , gepleegd te heb
ben , kwam door den Val 
van zijn paard om j dat stei
gerde van èene brug na be
neden stortte, op den oo-1 

gen blik, dat hij met de fak
kel in dé hand de kerk van 
Sainte-Marie - des-Martyrs-
Wilde in brandsteken. Men' 
viert nog alle jaren dooree* 
nen algemeenen omgang den 
dag van de ver dry ving der 
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Franschen" CBEQUI behaal
de in de veldtogten van 1677" 
en 1678 meer voofdeelen, 
sloot den hertog JKAREII V. 
den ingang van Lotharin
gen af, sloeg hem bij Ko-
chersberg in den Elzas, 
nain, terwijl hij zulks aan
l a g , Freiburg i n , trok in 
deszelfs tegenwoordigheid de 
rivier Kins over, vervolgde 
hem naar Offemburg, over
viel hem in deszelfs schuil
plaats ; en toen hij onmid
dellijk daarna met den degen 
ïn de vuist het fort Kehl 
vermeesterd had , ging hij 
de brug te Straatsburg in 
brand steken. In 1684 nam 
hij Luxemburg in , en over
leed drie jaren daarna den 
4 Februarij 1687. Sedert 
1661 was hij generaaj der 
galeijen. 

CRESCENTÏA. «r- Zie HOES-
S 1 N . •••• . • • • - , - . ' , 

CRESCENTHS (PETRUS DE) , 
geboren te JBologna, reisde 
gedurende 30 jaren, het be
roep van advokaat uitoefe
nende, om zich aan de on* 
lusten in zijn vaderland te 
onttrekken, In den ouder
dom van 70 jaren keerde hij 
terug, om zich met een werk 
over den Landbouw onledig 
te houden, da£ hij aan KA* 
HEL I I . , koning van Sipilië, 
die in 1308 overleed, op* 
droeg. Het is getiteld? O* 

Er bestaan hiervan tiitmtm? 
.jijende, uitgaven, Je Leyye?if 

1474; Florence, 1481, i^ 
fol. Het wordt ook gevon
den in Rei rustices scripto-
res van GESNER , Leipzig, 
1735, 2 dl .°, in 4.» Van 
hetzelve bestaat ook eene 
vertaling in het Fransch, 
Parijs, 1486, ïn fol.; ook 
eene in het Italiaansch, Flo
rence , 1605, in 4. t0 

CRESÖENTI0S , een Cynisch 
wijsgeer, omtrent het jaar 
154 na J . C. maakte zich 
door zijne buitensporigheden 
en lasteringen tegen de Chris
tenen afschuwelijk; en waS 
onder MARCUS AUREMUS een 
der voornaamste raddraaijers 
der vervolging, tegen dezelf 
v&n gerigt. De heilige Jus-
TINÜS heeft tegen hem zijn 
tweede Verdedigschrift in 
het licht gegeven; de wijs* 
geer antwoordde er enkel op 
door te bewerken, dat hjj 
den marteldood moest onder
gaan, waarin CRESCENTIUS 
het genoegen had tevslagen. 

' CRESCJ^N tlVS NüAt ANTIANÜS , 
een Komeinsche Patriciër, 
maakte zich in 985 meester 
van het slot Smt-Angelo en 
bedreef in Rome ongehoorde 
wreedheden ; maar zijne mis
daden bleven nifiï ongestraft? 
de keizer, OTTO Ut, liet hem 
onthoofden, 

CflESCIMBENl (JoANJSES M A * 
nu), werd den 9 October 
|j663 *e Macerata, de hoofd* 
glaatp van het niarkgraafscbap 
Mcqnti gebor§_n, , £<|j.8 na* 



tnurlijke aanleg voor de dicht* 
kunde, ontwikkelde zich 
vroegtijdig. Zijne, gedichten 
waren eerst ?arx eenen hoog-
dravenden en geestigen 
smaak; maar het verblijf te 
Rome en het lezen der beste 
ïtaliaanschc dichters bragtën 
hem tot de natuur terug. 
Hij Veranderde zelf niet al
leen van" stijl, maar onder
nam ook den slechten smaak 
té bestrijden, en voor den 
goeden regelen optegeven. 
Deze waS voor een gedeelte 
de beweeggrond dat hij mede
werkte tot de oprigting eerier 
nieuwe akademie, onderden 
-naam van Arcadia bekend. 
De leden van dit genootschap 
waren eerst slechts veertien 
in getal, maar hetzelve ver
meerderde weldra. Zij noem
den zich Herders van Ar-
cadiè', en namen ieder den 
naam van eenen herder en 
dien van eènige plaats van 

» het oude rijk van Afcadië 
aan. De stichter van dit ge
nootschap werd iii 1690 tot 
bestuurder van hetzelve be
noemd. Gedurende a^ht en 
dertig jaren, dat hij dien 
post bekleedde, verklaarde 
h i j , zonder verschoonïng, 
aan die opgeblazens onge
rijmdheden, aan dien Val-
schen schijn, aan dat klater
goud , hetwelk de Italianen 
zoo langen tijd voor echte 
munt aangenomen hadden, 
den oorlog aan. Als Kano-
nik van Santa Maria in Cot-
medin overleed CRESCIMBENI 
dóm 8 MaW* 1728, In zijne 

laatste ziekte legde hij de 
eenvoudige geloften der Je-
guiten af. CKESCIMÈENÏ was 
een klein mager man, had 
eenfr gebrokene en heesche 
stem, en op zijn uiterlijk 
aanzien kon men geene ge
nie bespeuren; maar verplig-
teride manieren, en, ondanks 
zijn opvliegend gestel, namen 
«éne ongemeene zachtaardig
heid , alle gemoederen voor 
hem in» Onder, de groote 
menigte werken in dichtmaat 
en in proza, waarmede hij 
zijn vaderland verrijkt heeft, 
zullen wij slechts de voor
naamste, aanhalen; 1.° Ge-
schiedènis der ItaUaan&che 
dichtïiunde, een uitmuntend 
werk, in 1731 te Venetië., 
7 dl."; ia, 4.tö herdrukt. 
Deze Geschiedenis is van een 
Comiiientarium, voorzien met-
verhalen , niet alleen over 
liet leven van oude Italiaan
sche dichters > maar zelfs 
over dat der oude dichters 
van Provence, de vaders der 
Italianen, als doorzaaid. Er 
komen gelijk in alle derge
lijke werken, eenige on-
naauwlceurigheden in voor. 
— 2.° Hef leven van 'den 
Kardinaal DIS Tounxox. —-
3.° Geschiedenis, der akade? 
mie der Arèadien en het Ie' 
ven der \ beroemdste Arca* 
diers, 1708, 7 dl.», in 4.*° 
— 4.° Verzameling hunner 
Latijnsche gedichten, 9 dl.", 
i n g.vo _ 5.o Verzameling 
der gedichten ter eere van 
Paus Cmiums XI., in'4.w 

— 6.° Kort iegrip van het 

i 
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léven der heilige Maagd, 
in het Italiaansch. —- 7.° 
"Verscheidene bijzondere Le-
venssc/tetssen, enz. 

CRESCONIUS, Bisschop van 
Afrika, tegen het einde der 
zevende eeuw, is de schrij
ver eener Verzameling van 
Canons. Men vindt dezelve 
in de Bibliotheek van het 
canonieke regt, in 1661 
door JÜSTEI. en VOEI. in het 
licht gegeven, 2 dl .", in 
fol. Deze verzameling is 
een bewijs van de geleerd
heid des schrijvers. 

., CRESPET (EETRUS), een 
geestelijke van de orde van 
den H. COEIIESTINÜS , in 15.43 
te Sens geboren , en, na een 
bisdom, datGRÈGORIUSXIV. 
hem. wilde opdragen, afge
slagen te hebben, in 1594 
overleden, heef£geschreven: 
1.° Summa CaiholiccR fidei, 
Jjt/on, 1598, in fol. — 2.° 
Le Jardin etc. (Be lusthof 
en de geestelijke wederge* 
loorte)^ 1602, in 8.vo en 
andere werken, in welke 
men meer geleerdheid dan 
oordeeïkunde aantreft. In 
1590 gaf hij een werk in het 
Jicht» getiteld; Lafiaineré* 
-ciprogne etc. (De wederkee-
fige haat van den niensch en 
'den duivel.) Hetzelve be
vat zeer zonderbare zaken, 
vdie veeiligtgeloovigheid ken« 
merken; maar er komen,er 
ook in, voor, die niet zoo 
ver, als de vrijgeestensralfcs 
leiveren, behooren verwor

pen te worden. Zie BOMN, 
I E BRUN, BROWN, etc. 

CRESPI (JOZEF MARU),een 
kweekelin'g van CÏGNANI , in 
1665 te Èologna geboren, 
en in dezelfde stad in 1747 
overleden, vormde zich naar 
de werken van BAROCHE TI* 
TIAAÏT, PAULUS VERONESE. 
Eene levendige en vrolijke 
verbeeldingskracht verspreid* 
de over zijne tafereelen jen 
redevoeringen bevalligheden. 
De Grooten zochten zijnen 
omgang, de kunstenaren zij
ne werken. Zijne beelden 
zijn helder en uitstekend, 
zijne karakterschetsen tref
fend, en afwisselend, zijne 
teekening naauwkeurig. 

CRESPINUS en CR;ESPINIANUS 
of CRISPINUS en CRISPINIA-
NUS (Heilige), martelaars, 
beroemd in de Fransche kerk. 
Men meeöt dat zij broeders 
waren. In het midden der 
derde eeuw kwamen zij met 
den heiligen QpINTIXUS en 
andere apostolische mannen 
uit Rome, om in Oalliè' het 
geloof te verkondigen en 
vestigden hunne woning te 
Soissons. Des ie&gs ver
kondigden zij JESUS CHRIS
TUS, en des nachts werk
ten zij om zich het noodige 
onderhoud te verschaffen. 
Men verhaalt dat zij, hoe
wel uit een beroemd geslacht 
afstammen de, het beroep van 
schoenmaker verkozen. Hun
ne , door de heiligheid huns 
levens stichtende-, onderde" 
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ïingen bekeerden eene groo-
tè menigte afgodendienaars. 
Verscheidene jaren hadden 
zij aldus geleefd, toen MA-
xiMïiUAN HERCUIES in Gal-
li'ê kwam. Deze vorst bij 
wien inen hen aangeklaagd 
had, liet hen gevangen ne
men; willende daardoor de 
genegenheid hunner beschul
digers verwerven en zijne 
herging tot wreedheid en by-
geloof voldoen , beval hy dat 
zij voor Bicsius VARÜS of 
EICTIOVABUS, den onverzoen-
lijksten vijand/ dien toen
maals het Christendom!had, 
zouden gebragt worden. Men 
gaf de twee heiligen aan 
wreedè folteringen over, die 
zij mét eene bewonderens
waardige standvastigheid 
door.stonden. Toen eindelijk 
RICTIÓVARUS zag, ; dat hij 
hun geduld niet kon uitput
ten , liet hij hen in 287 of 
288 onthoofden, 
• • - . . < . - • - . • j . . . .. :• 

' CKEISSY of CRESSEÏ (Hu-
<so PAUIJNUS of SERENÜS), 
een geleefde en godvruchti
ge Benedictijner van Enge-
faftd iheêft het Leven van 
'den heiligen JULIANUS .eer
sten Bisschop van Mans,in 
het licht gegeven- Oofe is 
hij dé schrijver eener Tier-
help Re Geschiedenis van 
Engeland, van het begin' 
des Christen~doms tot op de, 
overwinning der Noormati» 
nen en eenige stichtelijke 
*»* wederleggeïide godgeleer-
tle werken. 

CREST (LA BERGERE DE) , 
het is onder dezen naam, 
dat in de Geschiedenis der 
menschelijke krankzinnig-

'heden, eene waarzegster 
IsABEAü VINCENT genaamd, 
de dochter van een en wol-
k a a r d e r u i t het bisdom 
Die, bekend'is. Zij leerde 
terwijl zij de schapen van 
eenen landbouwer, haren, 
peet, hoedde, de rol van 
profetes. Een onbekende 
man leerde haar deze hand-
teering. Zij deed hare eer
ste proeven in donkere wo
ningen s waar zij naar goed
vinden -preekte èn voorspel
de. Rome was volgens haar 
een Babylon, de mis eene 
afgoderij. De Calvinisten 
Schilderden haar alom als 
een wonder af! De predi
kant JÜRIEÜ , die zoo veel 
andere ongerijmdheden aan
genomen had, bleef niet 
achter, om zich voor haar te 
verklaren. "De herderin, 
door haren roem bezield, 
voorspelde meer dan ooit, 
terwijl zij schriftuurplaat-
sen j' afgetrokkene stukken 
van leerreden, goddeloo-
ze boerterijen tegen den 
^>aus met hare wartaal ver
mengde. Hare geestdrift 
maakte eenige proselijten en 
zou er meer gemaakt heb
ben, indien niet de bewind
hebber van Dauphiné haar 
had laten vatten. Naar het 
algemeene gasthuis van Gre-
noble gebragt, kwam zij 
van hare dwalingen terug, 
en eindigde tegen het eind© 
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der laatste eeuw* haar leven 
met eenen stichtenden dood» 

CKBSÜ'S -— Zie CROESUS. 

CRETENET (JACoBus) , èen 
Jleelmeester, te ChampUtte 
in Bourgondiè'gehoreh i trad 
na zijne vrouw verloren tê 
hebben , in den geestelijken 
staat j stelde de zendelingsr 
priesters van den heiligen 
JOZEF van Lyoto i n , en o-
verleed, door zijne deugd 
zeer beroemd, den 3 Sep
tember 1666,, in den ouder
dom van 63 jaren. Zijn Le
ven is door den heer ORAME 
beschreven, en zijne congre» 
gatie is niet zeer uitgebreid. 

CRETHEIS, vrouw van A-
CASTUS, koning van Thessa-
lië, vatte eene hevige liefde 
op voor PËLEUS. Daar deze 
jonge vorst voor hare driften 
ongevoelig was, maakte zij 
den koning, haren echtgenoot 
diets , dat PELEUS haar had 
trachten te schenden. A-
CASTUS vertoornd, gaf P E 
LEUS aan de Centauren over; 
maar na met, eigene hand en 
zijnen aanklager en zijnen 
jregter gedood te hebben, 
,, keerde hij als overwinnaar 
terug. 

CnETnEus, zoon Minos en 
PASIPHAE. Na het Orakel 
over zijne bestemming ge
raadpleegd te hebben,, ver
nam hij, dat hij door zijnen 

.zoon ALTHEMENES zoude ge
dood worden. Deze jonge 

prins, van het ongeluk, da* 
zijnen vader bedreigde, on* 
derrigt, doodde eene zijner 
zusters, die door MEBCURI-
us> beleedigd was» huwde de 
andere aan vreemde vorsten 
ui t , en verwijderde zich uit 
het vaderland, CRETHEUS 
scheen in veiligheid te zijn: 
waar niet zonder zijnen zoon 
kunnende leven, rustte hij 
eene vloot ui t , en ging zij
nen zoon opzoeken. Hij 
landde te Rhodus, alwaar 
ALTHEMENES was, aan. De 
inwoners, die hem voor ee
nen » vijand hielden, welke 
\\ea. kwam overvallen, namen 
de wapenen op, om zich te* 
gen hem te verzetten. A L 
THEMENES schoot in den strijd! 
eenen pijl op zijnen vader 
af. Deze ongelukkige vorst 
overleed met dé smart van 
het Orakel vervuld te zien j 
want tóen zijn zoon hém na
derde, om hem uit te kiee-
den, erkenden zij elkander. 
ALTHEMENES verkreeg» van 
de goden dat de aarde zich 
opende en hem terstond in-
zwolg. — Men moet hem 
niet verwarren met CRETHEÜS 
zoon van J3OLÜS en koning; 
van Jolcos wiens' vo^w DE-
MOBICEA PHRYXUI valscheïijk 
aanklaagde vatf «aar hare 
eer getracht te hebben» 

CRETIN (WILLEM), een zan-
" ger van de H. kapel te Parij8) 
schatmeester van die van Via* 
cennes, kronijk of geschied
schrijver onder KABEL VIII. * 
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ctrs I . , overleed in 1525. 
Zijn werk uit twaalf: tijdre* 
kenknndige boeken, in Fran-
sche versmaat, bestaande, 
wordt in 5 dl .n , in fol. in 
de Verzameling der hand
schriften der koninklijke Bi
bliotheek te 'Parijs gevon
den», CLEI^ENS MAROT noemt 
hem den oppersten Fran-
schen dichter;}<rma.B,t de op
perste Fransche dichter zou 
zich thans slechts onder de 
slaven der zanggodinnen op 
den Fransehen Parnassus be
vinden. Zijne schriften te; 
Parijs in 1724, in T2.mo 
herdrukt, bidden vele woord? 
spelingen, hoogdravende en 
dubbelzinnige uitdrukkingen 
aan. Zijne poëzij, is met 
uitzondering zijner kronijk, 
met den; naam van konink
lijke Gedichten, Éedevoe-
ringen , en ook met dien van 
Verhandelingen bestempeld. 
RABEtAts liet zich door dé 
loftuitingen , welke men aan 
CRETIN toezwaaide, wegsie
pen, maar noemde hem al 
spottende, JRomina gratis. 
Zijn ware naam was DÜBOIS. 

: CKEUSA , eene dochtervan 
PRTAMIJS , koning van Troje, 
echtgenoote van^NKAsen As-
CANIÜS, kwam ,f na den brand 
van Troje om, terwijl zij zich 
met haren man redden wilde. 

CBEÜSA , eene dochter van 
CREON, koning van Corinihe, 
huwde met JASON , nadat hij I 

I • Java * MEDEA verstooten had ; deze 
VIII. D s t t . B 

tegeh hare nrededingster ver
toornd» deed haar door een 
vergiftigd kleed, dat zij haar 
gezonden had omkomen , en 
breidde hare wraak bijna 
over het gansche koninklijke 
geslacht van CREON uit. 

CREUTZ (GÜSTAAP PHIIJIP-
PUS J Gfraaf van), minister 
van Staat in Zweden, Werd 
in 1726 in ,de provincie Mn-
land geboren. Met eene le
vendige verbeeldingskracht 
begaafd, wijdde hij zich niet 
ijver aan de letteroefening 
toe, en beoefende vooral de 
dichtkunde.» zonder nógtans 
de studiën te verwaarloozenj 
die. hem in staat moesten 
stellen, om eens óp eene 
uitmuntende wijze de open
bare posten, waartoe zij
ne geboorte hem r iep , te 
bekleeden. Hij vervaardigde 
in het Zweedsch het lande
lijk gedicht van ATYS en 
GAMILLA, en den Brief aan 
BAPBXE. Nooit hadden zich 
de Noordsche zanggodinnen 
met meer bevalligheid en o-
vereenkomst uitgedrukt, en 
men deed zijn best om de 
zuiverheid en sierlijkheid van 
zijnen stijl na te volgen. Na
dat hij zaakgelastigde van 
Zweden te Madrid geweest 
was, werd hij tot het gezant
schap van Parij's benoemd. 
Hij bekleedde gedurende 
twintig jaren tot genoegen 
der beide hoven , dezen post. 
Zijne ledige uren wijdde hij 
aan. de letteren toe; verbond 
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zich met alle letterkundigen 
en beroemde kunstenaren, 
voornamelijk met JVIARMON-
TEÏ. en GRETRY. In 1783 
sloot hl] met den beroemden 
FRANKLIN een handel - en 
vriendschap»-verdrag tus-
schen Zweden en de Ver-
eenigde Stateü. Naar Stök-
holm teruggeroepen, plaat
ste hem GfusTAAF aan het 
hoofd van het Département 
van Binnenlandsche zaketf, 
benoemde hem tot kanselier 
der universiteit van üpsal, 
en tot ridder van de orde 
der Seraphynen. Hartelijk 
door den koning en de natie 
getreurd, overleed hij , in 
1785, aan de gevolgen ee-
fter hevige jicht. 

CRÈÏITZ (FREDERIK KAKEL 
KASIMÏR Vrij heer van), een 
'leerdichter te Homburg op 
de Hoogte in 1724 geboren, 
Raad van den Landgrafelij-
ken Hömburgschen staat en 
van het keizerlijke Bijkshof. 
De uitgebreide werkzaamhe-
den van zijnen post, waar
aan hij zelfs het grootste ge
deelte van den nacht toe
wijdde, werkten op eene on
dermijnende wijze opzijn lig-
chaam; hij overleed in 1779 j 
en liet na: Oden en Liederen, 
en het treurspel SEXECA. 

CREUTZNACH (NICOLAAS) , 
onderwees tegen het einde 
der vijftiende eeuw te Wee-
t)en de Godgeleerdheid , en 
heeft geschreven: 1.° Vraag
stukken over de Spreuken* 

— 2.°: Eèfie Vetzameling 
van Conferentien. — 3° 
Eene Verhandeling, over de 
ontvangenis der heilige 
Maagd. 

CREUZÉ LATOTTCHE (.TACO
BUS ANTONIUSI , in 1749 te 
Chdtellerauït geboren, be
oefende het regt té Poi-
tiers, en bezocht de pleit-
zaal van Party's; maar dit 
beroep moede, kocht hij den 
post van luitenant van het 
I*andvoogdijschap CMtelle-
rdillt. Bij de aannaderirig 
der Revolutie, omhelsde hg 
met geestdrift derzelver 
grondbeginselen, schaarde 
zich echter öiider de gema
tigden; bestuurde de beraad
slagingen der provinciale 
Vergadering van Poitiërs en' 
werd afgevaardigde bij dé 
magtgevende, Vergadering. 
In 1791 werd hij tbt het 
hooge nationale Hof beroe
pen, en vervolgens door zijn 
departement tot afgevaardig
de bij de Conventie benoemd. 
Hier' gaf hij zijne stem tot 
de verbanning van lioDEvvuif 
XVI . , tot op den vrede; en 
Verzette zien met kracht te
gen de verderfelijke wet van 
het maxintum. # a den 9 
Thermidortotüd der Com
missie van openbare veilig' 
heid benoemd zijnde, was 
hij een der elven , die het 
ontwerp der Constitutie van 
het jaar 3 voorstelde. In 
den raad der Ouden herko
zen, vaardigde hij hierin 
een groot aantal berigten uit» 
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daar zijne kundigheden en 
zijne ' vlugheid hem toelie
ten om over alle vraag
punten , die gedurende die 
die onstuimige vergadering 
opgeworpen werden, te spre
ken. Daarenboven werd hij 
tot lid van den raad van vijf 
hónderden en (na den 18 
Brumaire) tot senator be
noemd. CREUZE LATOÜCHE 
overleed den 22 September 
1800, en liet na: l*d De 
l'unioii etó. {Over de veree-
nigïng der deugd en der 
wetenschappen in èenen 
regtsgeleerde), 1783, in 
S.vo _ 2.? Reflesoions sur 
la vie champêlre (Óverwe~ 
gingen over het landleven), 
gedrukt in het vierde deel 
der Memoriën van het ge
nootschap van den Landbouw 
van de Seine, — 3.° Des-
criplion topographiqtie etc. 
(JFlaatsbeschryving van het 
land van Chdtellerault), 
met eene zeer naauwkeurige 
kaart, 1798, in 8.vo — 4.° 
De la tolêrance philosophi-
gue etc. (Over de wijsgee-
rige verdraagzaamheid, en 
de godsdienstige onverdraag
zaamheid), Parijs, 1777, 
in 8.vo Dit is slechts eene 
ellendige herhaling der ver
keerde grondbeginsels, die 
door de wijsgeeren der acht
tiende eeuw zijn voortge-
hragt. Men moet zich be
wonderen dat CREUZE LV-
TOUCHE, die in staat had jbe-
hooren te zijn, de wijsgee-
rige verdraagzaamheid, in 

de moordtooneelen der om
wenteling te beoordeelen, 
niet beter geoordeeld heeft, 
over hetgene hij godsdien
stige onverdraagzaamheid 
noemt; maar als de harts-
togten verblinden, en men 
in de Godsdienst slechts een* 
vijand ziet, en niet. eenen 
weldoener, die altoos" ver
geeft , en nooit straft, zoo 
is het zeer moeijelijk, met 
een gezond oordeel over een 
zoo teeder onderwerp te 
schrijven. 

CREVECOEUR (JPHIXJPPÜS 
D E ) , maarschalk \an Frank
rijk, stond eerst met den 
hertog van Bourgondië', KA
KEL den Stouten, in naauwe 
betrekking, en muntte in 
1465 in het gevecht van 
MontUieri uit. Na den dood 
van dien Vorst, zijnen wel
doener, liet hij zich, in plaats 
van aan deszeifs dochter ge
trouw te blijven, doorLoDE-
WIIK.XI. omkoopen, en was 
denzelven zeer van dienst. Hij 
overviel, slechts metöOOman, 
&ï«/-0«»er,maaktezichmee-
ster van Teronane, en nam de 
graven van JEgmond en Nas
sau gevangen. KABEL VIII, 
nam hem mede om het ko
ningrijk Napels te verove
ren , toen de dood hem te 
Bresse nabij Lyon in 1494 
wegrukte. Als een groot 
veldheer en een bekwaam 
onderhandelaar verdiende hi j , 
dat JLODEWIJK XI . stervende, 
hem aan zijnen zoon, den 
2 • • . . ' ' 
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Dauphin, als eenen man aan
beval , die even zoo verstan
dig als dapper was. Deze 
laatste Vorst beval, toen men 
zijn lijk naar Bologne over-
bragt, waar hij begraven i s , 
dat men aan hetzelve dezelf
de eer bewijzen zoude, als 
aan dat van eenen koning 
van Frankrijk, 

CHEVEL (JACOBUS), advo-
kaat , lid der koninklijke 
ökademïe van fraaije letteren 
te Caen, werd in het jaar 
1692 te ïfs, in de nabijheid 
dier stadgeboren. Eene ge
makkelijke uitspraak, een 
levendige en doordringende 
geest, en voortreffelijke stu
diën deden hem Weldra in 
de pleitzaal uitmunten. Te 
gelijk met de oefeningen, 
aan zijn beroep verknocht, 
bekleedde hij den post van 
koninklijken Hoogleeraar van 
het Fransche regt aan de 
universiteit te Caen, die 
hem in 1721 tot rector be
noemde. Het is aan hem 
dat zij de herstelling der 
plegtige omgangen / welke 
zij gewoon is bij luisterrijke 
'gelegenheden te houden , të 
«anken heeft. Zijn onver
moeide ijver voor het alge-
ineene welzijn, berokkende 
hem eenige' onaangenaamhe
den: maar zijne talenten en 
zijne regtschapenheid ver
schaften hem een algemeen 
Vertrouwen. Hij verdiende 
ook de toegenegenheid van 
den beroemden D?AGTJESSEAU, 
en overleed den 23 Decem- I 

her 1764, den roem nalatende 
van eenen . orde-minnehden 
burger en eenen getrouwen 
vriend. Wij bezitten van" 
hem eenige {Lierzangen eti 
Gedichten, in het Latijn en 
in het Fransch, en verschei
dene belangrijke Gedenk-
schriften. 

CREVÉNNA (PIETRO ANTO-
NIO), gewoonlijk naar zijnen 
stiefvader BOXONGARO , wiens 
aanzienlijk vermogen hij erf
de, BoliONGARO CKEVENNA ge
noemd, een boekenkenner, 
in 1752 te Milane geboren, 
hield zich het grootste deel 
zijns levens in iïotland op, 
en overleed in 1792 t&'Rome. 

CREVIER (JOANSES BAPTIS-
TA LODEWIJK), in 1693 té 
Varijs geboren, zoon van 

; eenen boekdrukker, Volbragt 
met roenï zijne studiën on
der KoiiUN,'en werd Hoog
leeraar der Rhetorica aan 
het Collegie' van Beauvais> 
Na den doodvan zijnen mees
ter belastte hij zich met de 
voortzetting der Bomein'sche 
Geschiedenis, waarvan hij 
8 dl.n in het licht gaf, en 
gaf vervolgens tot aan zij
nen dood, die den 1 De
cember 1765 in eenen hoo-
gen ouderdom voorviel, ver* 
scheïdene andere werken in 
het licht. De deugden van 
dezen schrijver waren zijne 
beste aanbeveling: hij vorm--
de zijne leerlingen zoowel 
voor de godsdienst als voor 

I de letterkunde. Indien hij 



even als zijn meester, het 
ongeluk gehad heeft van 
door eene listige partij aan
gevallen te worden en van 
eene door eenen bedriegelij-
ken schijn vermomde secte 
niet te hebhen mistrouwd, zoo 
heeft hij zich echter in he£ ver
vaardigen zijner werken tegen 
de indrukselen der valsche 
leer weten te beveiligen. 
Zijn lust voor de studiën 
en voor de werkzaamheid 
heeft d.e volgende schriften 
yoortgebragt: 1.° Titi Livii 
Patavini Historiarum libri 
3 5 , cwrn notis, 1748,6dLn 
Jn A.t0 Deze uitgave, is 
niet de eenige van dit werk» 
Be 'schrijver heeft dezelve 
met geleerde en bondige 
aanmerkingen, en niet eene 
met verstand en sierlijkheid 
maar in eenen al te bloem
rijken stijl geschrevene voor
rede verrijkt. — 2.° De voort?-, 
zetting der EomeinscAe Ge
schiedenis v&n den Heer Boi> 
iiN, van het 9.° tot het 16.e 

deel. Men vindt hierin min
der afwijkingen over zede-
kundige en godsdienstige 
punten, dan in de eerste 
.deelen. Het geheel van het 
verhaal schijnt beter aan
eengeschakeld , de bouwstof
fen worden meer gegrond en 
verbonden, de aanmerkin
gen minder alleen 'staande 
en beter in het ligchaam der 
Geschiedenis , ingevlochten, 
en op eenè gemakkelijker 
en natuurlijker wijze van 
daadpakeiji afgeleid, maarj1 
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indien de leerling, in dit 
punt boven ' zijhen meeste* 
i s , zoo is hij toch onder 
hem in natuurlijkheid , in e-
dele zeggingskracht, en ia 
verhevenheid der gedachten). 
—- 3.° Histoire des éntpe-
reurs etc. {Geschiedenis der 
Bomeinsche keizers tot op 
KOFSIANTIJN), 6 dl.nin 4.° 
en 12 dl.n.in 12-° 1749 ert 
volgende jaren. Men vindt* 
hierin naauwkeurigheid ia 
de daadzaken; 'maar hg is; 
niet altoos in de, keus der bij
zonderheden gelukkig, nóch 
in de wijze om „dezelve voor 
te stellen belangrijk. Men 
vindt, hierin, even als irt 
het voorgaande werk, uit
muntende blikken over let
terkundige, wysgeerige en 
godsdienstige ontwerpen, zij 
zijn niet wijdloopiger noen 
menigvuldiger, dan de aard 
der geschiedenis zulks ver-
eischt. Men zou wel meer 
zuiverheid in zijnen stijl en 
vooral minder JLatinismtts:-
sen wenschen : —'4.° His
toire de Viiniversiié etc* 
(Geschiedenis der Universi
teit van Pargs), 7 dl.11 itt 
12.° een om de nasporingen. 
uitmuntend werk; maar ae 
schrijver verwaarloost zij
nen stijl; hij heeft somtijds 
geene juistheid in de uit
drukking en gebruikt al te 
gemeenzame gezegden. -— 
5.° Observatims sur Ves-
prit des Lois (Overwegingen 
over den geest der wetten)f, 
in 12.°j hetzelve bevat zeer 
3 ' '•"••; ' ; 
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goede onderwerpen, maar 
zou er meer kannen bevatten ,, 
die grondiger onderzocht had
den kunnen worden. — 6.° 
Bhétoriqm Frangaise (Fran* 
sche icelspreekkunde), 1765 , 
2 dl." in 12.° De lessen, 
die de schrijver geeft, zijn 
Baauwkeurig en oordeelkun
dig en de keus der voorbeel
den is vrij wel gedaan. Ook 
is CREVÏER mét COFFIN en 
JLEBEAU aan de herziening 
ran 'den Antilucretius werk
zaam geweest. / 

CHRICHTON (JAMES)',-' de 
merkwaardigste onder alle 
tot dusverre bekende vroeg
rijpe geniën, stamde van de 
koninklijke familie der STÜ-' 
ARTS af, en werd 1551 gebo
ren. Naauwelijks twin tig ja
ren oud, sprak' en schreef 
hg 10 talen, was een der 
grootste toönkunstënaars en 
schilders, en muntte ook in 
alle ligchaamsoefeningen uit. 
In Mantua werd hij de op
voeder van den jongen VIN-
CENTUS van Qonxaga, den 
zoon des hertogs. Geduren-
de de vastenavond - vreugden 
werd hij eensklaps door ée-
nige vermomden aangevallen, 
maar het kostte hem niet 
veel moeite hen te ontwape
nen. ]Maar hoe verbaasd 
Was hij , toen hij ondier de
ze onwaardigen zijnen eige
nen kweekeling erkende ; 
met eerbied gaf hij hem den 
degen terug; maar deze dien 
de ijverzucht tot deze daad 
bewogen had, kon die be

schamende grootmoedigheid 
niet verdragen, en drong 
hem den degen door de borst 
(1583.) 

CRIGNON ( P E T R U S ) , te 
Dieppe geboren, en in 1540 
overleden, was een boezem
vriend van PARMENTIÉR , dien 
hij naar de Indië vergezel
de , alwaar deze overleed. 
Bij zijne terugkomst gaf hij 
eenen Bundel gedichten van 
PARÜÏENTIER , Parijs , I531 
in het licht, die'zeer zeld
zaam zijn. 

CRHAON (LoDEWl JK DE B E R -
THON VAN), uit een beroemd 
Italiaansch geslacht, in het 
graafschap Venaissin woon
achtig , ridder van Malta , 
een der grootste hoofdman
hen zijner eeuw, werd in 
1541 geboren, stond sedert 
het jaar 1557 in dienst, was 
in den ouderdom van 15 jaren 
bij het beleg van Calais tegen
woordig, en bragt véél toe 
tot de verovering dier stad, 
door eene luisterrijke daad, 
die hem de achting van HEN
DRIK I I . deed verwerven. 
Hij maakte zich vervolgens 
tegen de Hugenooten in de 
gevechten van J)reux, Jar-
nac en Montcontour in 1562, 
1568 en 1569 beroemd. De 
jonge held muntte zoo zeer 
onder zijne benden uit voor
al in den slag van Lepanle 
in 1571 dat men hem, hoe
wel verwond, verkoos om 
aan den Paus eri den ko
ning van Frankrijk de tij* 
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ding der overwinning, te 
brengen. Twéé jaren daar
na in 1573, zag men hem 
bij het beleg van La, Ro-
chelle en in bijna alle ande
re merkwaardige gerechten. 
Overal gedroeg hij zich als 
de dappere CRILLON dus 
noemde hem gewoonlijk HEN
DRIK IV. HENDRIK III . , 
die zijne dapperheid kende i 
beloonde hem in 1585, voor 
dezelve met den titel van 
ridder zijner orden. De 
schoone vooruitzigten dar 
Ligue, de godsdienstige be
weeggronden , die hem zoo 
Vele proselieten bezorgden, 
iconden de getrouwheid van 
den dapperen CRILLON niet 
doen wankelen," hoe groot 
ook zijn haat tegen de Hu-
genooten was. Hij diende 
zijnen vorst met voordeel in 
-het gevecht van Barricades 
te Tours en elders. HEN
DRIK III. waagde het aan 
CRIIXON voor te stellen, om 
den hertog van GUISE , het 
hoofd der Ligue, te vermoor
den , CRILION bood zich aan 
om te vechten en wilde-van 
geen vermoorden hooien spre
ken. CRILT,ON was aan HEN
DRIK IV. even getrouw, als 
aan zijnen voorganger, en 
dreef de bende der Ligue 
van Bologna weg. Toen 
het leger van VILLARS in 
1592 Quilleloevf omringd 
had, verdedigde hij deze 
plaats moediglijk, en gaf 
de belegeraars, toen zij van 
de belegerden de overgave 
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eischten, tenantwoord: CRIL» 
JMJN is binnen en de vijand 
jg .<; buiten.'...Toen. de vrede 
van, Vervins aan de oorlo
gen, welke Europa veront
rustten, een einde maakte, 
begaf zich CRILLONnaar -Ar 
vignon, en overleed aldaar 
in 1615 in de uitoefeningen, 
der godsvrucht en der boet
vaardigheid. FRANCISGUS BE
NING, een Jesuit, hield zijne 
lijkrede; een stuk, waarin 
eene boertige welsprekend
heid doorstraalt, onder den 
titel van Bom lier d'hpnneur 
(Éeresc&ild), in 1616 ge
drukt, en in deze laatste Ja
ren herdrukt. Mejufvrouw 
de LUSSAN heeft in 2 dl." 
in 12.° 'het Leven van dezen 
held, die in zijnen tijd de 
Man zonder vrees, de Dap
pere der Dapperen genoemd. 
werd, in het licht gegeven. 
Hij was een tweede ridder 
BAYARD , niet van inborst, 
welke zonderbaar en eigenr 
zinnig was, maar van gemoed 
en in Godsdienst. Men weet 
dat CRILLON eens bij eene 
Overweging over het Lijden 
tegenwoordig zijnde, toen 
de prediker aan de beschrij
ving der folterende geeseling 
gekomen was, door eene 
plotselijke geestdrift over
vallen, de hand aan zijnen, 
degen sloeg, en en uitriep.: 
Waar waart gij CniLLONÏ 
Deze moedige invallen, een 
uitwerksel van zijn overdre
ven levendig temperament,' 
wikkelden hein niet dan al 

4 . • " . ' \ 
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te dikwijls in twee gevech
ten , waarvan hij altoos ge
lukkig afkwam. Men kan 
niet voorbij dit artikel met 
twee onverschrokkene trek
ken , die dezen groot en man 
zoo wel afschilderen, te 
versieren. In den slag van 
Moncontour, in 1569 meen
de zeker Hugenootsche sol
daat aan zijne partij eene 
dienst te bewijzen, indien 
hij haar van den onverschrok-
kensten en geduchtsten der 
Catholijke aanvoerders ont
doen kon. Hij begaf zich 
op eene plaats, waar CBII,-
Ï,ON bij het terugkomen van 
het vervolgen der vlugten-
den , noodzakelijk moest 
voorbijgaan. Zoodra de geest-
drijver hem ontwaarde , los
te hij een geweerschot 
op hem. CRILLON , hoewel 
zwaar gewond aan den arm 
liep den moordenaar na, be
reikte hem en stond op het 
punt hem te doorboren, toen 
de soldaat voor deszeifs voe
ten nederviel en hem om 
zijn leven verzocht. » Ik 
schenk het n , . zeide CBIL-
XON; en indien men eenig 
geloof kon hechten aan ee-
nen^ man , die tegen zijnen 
koning opstaat en zijner 
godsdienst ontrouw is , zoo 
zou ik uw woord verzoeke» 
om nimmer de wapenen te 
dragen, fen Voor uwen 
vorst. » De soldaat door zulk 
eene grootmoedigheid ge
troffen , zwoer, dat hij 
voor altijd de opstandelin
gen zou verlaten, en tot 4e 

Catholijke godsdienst terug, 
kèeren. Dé jonge hertog i; 
VAN 'GUISE " tot wien HEN
DRIK IV. hem naarMarseil-
le gezonden'had , wilde be» 
proeven, tot welken graad 
de overs'chrokkenheid van 
CRIH.ON kon stijgen , waar
om hij voor het huis van 
•dien dapperen alarm liet 
slaan, twee paarden voor 
de deur liet brengen, bij 
CRILLON op de kamer kwam, 
om hem te berigten dat de 
vijanden meester van de ha
ven en de stad waren, en 
hem voorsloeg zich té ver
wijderen om den roem des 
overwinnaars niet te Ver-
grooteni Hoewel CRILI.ON 
bijna niet ontwaakt was, 
toen men hem aldus aan» 
sprak, nam hij echter zeer 
bedaard zijne wapenen , en 
volhardde er bij dat hij lie
ver met den degen in de 
hand wilde sterven, dan het 
verlies dier plaats overle
ven. Daar GUISE hem niet 
van zijn besluit kon afbren
gen, ging hij met hem van -
de kamer ;-maar ,op het mid
den der trap barstte hij uit 
in lagchen, zoo dat CRIII-
T,ON de boerterij bemerkte. 
Hij nam toen een strenger 
gelaat aan, dan toen hij 
meende te gaan vechten, en 
den hertog » E GUISE vast
houdende , zeide hij hem , 
terwijl hij naar zijne gewoon
te zwoer : Jongeling, waag 
hel nooit om, het hart van 
een' weldenkend man te pol
sen» Bij mijne ziel f »"»« 
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dien gy' mij lafhartig be
vonden hadtf, zou ik il met 
eenen dolk doorstoken heb
ben. Na deze woorden ver
wijderde hij zich, zonder 
iets meer te zeggen. 

CRILLON'MAHON (LODEWIJK 
BE BERTON DE BALBE DE' 
QUIERS , Hertog van), in 
1718 geboren, trad in 1731 
in dienst onder de compagnie 
der graauwe musketieren; 
ging verbolgens als tweede 
luitenant in het regiment des 
konings van Frankrijk (voet
volk) over, met hetwelk hij , 
in 1733, onder bevel van 
den maatschalk DE VILLARS, 
den veldtogt naar Italië 
maakte. , CRILLON muntte in 
1734 in den slag bij Parma 
uit , en betoonde bij onder
scheidene gelegenheden ee
nen grooten moed. Als ko
lonel van het regiment van 
Bretagne, onder den hertog 
D'HARCOURT , in den veldtogt 
van 1742, verdedigde hij, 
gedurende meer dan dertien 

uren met eenige honderd 
man Landau sur l'Isere te
gen de voorhoede van het 
vijandelijke leger, over de 
tien duizend man sterk. 
Toen CRILLON in de onder
handelingen , die wegens de 
overgaye dier plaats gehou
den werden , gezegd had, 
dat hij eenen naam had te 
handhaven, en eenen roem 
te verwerven, antwoordde 
hem de vijandelijke aanvoer
der , zinspelende op hefgene | 
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HENDRIK IV". eertijds aan'ee
nen zijner voorzaten geschre
ven had: » Sedert het be
gin van den; veldtogt kennen, 
en achten wij u; maar hang 
u op, dappere CRILLON ,, 
gij zult „ gevangen genomen 
worden." Hij was genood
zaakt zich als gevangene j ' 
over te geven, doch werd j, 
na verloop van acht dagen 
uitgewisseld. CRILLON Was j 
bij het gevecht van Fonte- \ 
nay tegenwoordig, en bragt 
tot deszelfs overwinning veel 
toe, werd tot grootrmajoor 
verkozen. en voerde als zoor 
danig het bevel over vier ba- ' 
taillons, die " den IQ Julij * 
1745, in iden slag van Mes- h 
7e, met zoo veel roem den 
aanvallen van 8000 vijanden 
het hoofd boden. CRILLON 
en de markgraaf L A VAL be
haalden alle eer van dit ge
vecht. CRIMDON stelde aan 
den koning de twee eerste 
gelederen der regimenten van 
CRILLON en LA VAL, met En* 
gelsche grenadiers-mutsen, 
voor. Narden slag van Par-r 
ma, was CRiLLON~tot ridder 
van den Heiligen LODEWIJR. 
benoemd.; om hem voor deze 
schitterende daad te beloo-
nen» bood hem de koning / 
de aan het, roode lint ver- ] 
bondene jaarwedde van 3000 j 
franken aan, en beloofde /' 
hem zelfs, om "dit eerteeken j 
tot de eerste vacature te drar | 
gen; maar CRUJLON, in de j 
hoop van het blaauvve lintte 
bekomen, dat hij echter nooit 
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verkreeg, wees al die eere-
titels van de haad. Hij droeg 
veel bij tot de verovering 
van Namen, waar hy tot 
veldmaarschalk bevorderd 
werd; bevond zich den 11 
October 1746 bij den veld
slag van Rocöux, en volgde 
in 1747 den maarschalk van 
BELLE- IsLEnaarJta^é'. Inden 
zevenjarigen oorlog overrom
pelde hij Lippstad; voerde 
het opperbevel in Weissen-
feld, toen FREDERIK deGroa~ 
te zich voor die plaats ver
toonde. » Ik werd, zeide 
bij die gelegenheid die vorst, 
&an het hoofd van mijn le
ger door zeventien compag-
niè'n Fransche grenadiers te
gen gehouden." CRILLON 
ïnuntte den 5 November 1753 
in den ongelukkigen slag 
van Rosback ui t , waarin hij 
verwond, en zijn paard on
der hem door een kanonschot 
gedood werd. Tot luitenant-
generaal benoemd, bemag-
tigde hij Göttingen, en voer
de den 10 October 1758 in 
den slag van Lutzèlierghet 
bevel over de reserve, met 
welke hij belast was, om de j 
achterhoede van het vijande
lijke leger te vervolgen. Men 
had toen het ontwerp ge
vormd om eene landing in 
Engeland te beproeven; het 
bevelhebberschap over Pi-
cardyë, Artois in het Bou-
Unesche werd aan CRILLON 
toevertrouwd, die het ont
werp voorstelde, om kanon
neer-sloepen te bouwen, die 
ïnet zeilen en roeijen voort-

I
gedreven en voor en, achter 
met een_ kanon van 24 pond 
Voorzien werden. De mi» 
nisters en de Dauphin had
den dit ontwerp wel ont
haald; het werd echter door 
de meerderheid der stemmen 
verworpen. Toen CRILLON 
vernomen had, dat men zijn 
bestuur aan den prins van 
Bèauveau wilde opdragen, 
en aan den anderen kant door 
den hertog van fiuentés bij 
deszelfs terugkomst van het 
gezantschap xxitLonden, aan
gespoord werd, om in Spanje 
dienst te nemen, dat zich 
in oorlog met Portugal be
vond , nam hij dit voorstel 
aan , en' bekwam, volgens 
het familie verdrag, denzelf
den rang, dien hij in ffian/i-

-rijk had. Hij begaf sich ter
stond naar het Spaansche le
ger, en kwam er tijdig ge* 
noeg aan, om de capitulatie 
der stad Almeida bij te Wo* 
nen. CRILLÓN handhaafde in 
den oorlog over de onafhan -̂
kelijkheid van Amerika zij
nen roem. Hij landde om
trent den middag met zes-dui* 
zend man op het eiland Mi-
norka, en omstreeks 3 uren 
van den volgenden morgen 
Was hij meester van hetge-
heele eiland. Om zijne diens
ten te vergelden, benoemde 
hem de koning tot kapitein 
generaal der Spaansche le
gers , Grande van Spanje, 
en verleende hem den titel 
van hertog van Mahon. Ctui.-
LON had vervolgens het op
perbevel in fret beleg van 
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Gibraltar; dat echter met 
geen gelukkig gevolg be
kroond werd; maar om hem 
te betuigen', dat hij hem de 
tegenspoeden niet toereken
de ; bevestigde de koning den 
titel van hertog van Mahon en 
benoemde hem tot kapitein-

1 generaal van het koningrijk 
Valencia en Murcia. Aan 
den oorlog van 1793 tegen 
de Fransche republiek heeft 
hij geen deel genomen. Cnii-
ION' overleed in Juljj 1796 
te Madrid en liet na: Mé
moires militaires {Krijgs
kundige gedenkschriften) , te 
Parijs gedrukt in 1791, in 
8.vo Hij had dezelve in het 
Spaansch laten vertalen, en 
maakte zich gereed, om dezel
ve te Madrid in het licht te 
geven, toen de dood hem over
viel. Deze gedenkschriften 
Meden weinig belangrijks aan; 
zij zijn sleqhts een lang ver-
dedigschrift vanden schrij ver. 

CRIIAON (LODEWIIK-ATHA-
NASIUS BALBE BERTON DE) , 
oud algemeene zaakvoerder 
der Fransche Geestelijkheid, 
staats-raad, abt-conimenda-
tarius van Granselve, broe
der van den hertog CBILLON , 
die in 1782 Mahon bemagtig-
de, den 26 "Januarij 1789, in 
den ouderdom van 63 jaren, te 
Avignon, zijne geboortestad , 
overleden, heeft zich door 
zijnen ijver tegen de nieuwe 
dwalingen, en door de zoo 
bondige als schrandere, wij
ze , waarop hij hen bestreed, 
beroemd gemaakt. Er bestaat 

van hem: 1.° De Fhommè 
mor al {Over den zedelij hen 
mensch), 1771, 1 dl. in 8.vo 
De grondstellingen der deug* 
den zijn hierin • door voor
beelden gestaafd," die er het 
lezen even zoo aangenaam 
als nuttig van maken. Er 
komen echter eenige stellin
gen in voor, die der aan
dacht des schrijvers schijnen 
ontsnapt te zijn , zoo als de 
volgende: De behoefte ver
gaderde de eerste bewoners 
der aarde bijeen; eenéwijs-
geerige dwaling, die de 
schrandere schrijver uit on-
bedachtzaamheid herhaald 
heeft. — 2.° Mémoires etc. 
( Wijsgeerige gedenkschrif
ten van den wijkeer van 
***, ) 1777 en 1778, 2 dl.»., 
in 8 V 0 Een werk van genie, 
waarin de oordeelkunde Op 
de treffendste en geschiktste 
Wijze wordt aangewend om 
indruk zelfs op de vooringé-
nomene geesten te maken* 
Het is de vrucht eener 
schrandere rede, die zich van 
alle rijkdommen der verbeel
dingskracht bediept, en wan
neer hét past, de wapenen der 
scherts en boerterij weet, te 
gebruiken. Het zou moeije-
lijk zijn , om onder een tref
fender daglicht de kwakzal» 
verij, dé kuiperijen , het 
listige gedrag en al de ver-
keerdheden der nieuwe wijs
begeerte voor te stellen, dan 
zulks in deze Gedenkschrif
ten gedaan wordt. Kracht 
en waarheid in de taferee-
len* juistheid en nieuwheid 
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in bijkomende zaken, beval
ligheid en levendigheid in 
de gesprekken der per
sonen, die de schrijver op 
het tooneel brengt $ eene 
naaüwkeurïge, welluidende, 
met stoute en gelukkige trek
ken doorweefde stijl, in één 
woord, dit werk vereenigt 
al wat den lezer kan boei-! 

j e n , en hem verachting in
boezemen voor eene sekte, 
•wier heimelijke kunstgrepen 
hierin ontsluijerd worden. 
De deugden van den Abt 
CBII-LON evenaarden zijne 
kundigheden. De liefde voor 
de waarheid en regtvaardig
heid was het grootste be-
weegrad zijner daden en 
schriften. Als man van ka
rakter en eener echte vrij- , 
moedigheid schetste hij ze- : 

den af, waarvan men wel
dra onder ons geen voorbeeld 
meer vinden zal. De heer SA-

BATIER DE CAVAIIAQN heeft dus 
zijn grafschrift vervaardigd. 

Loraque les siens cueülaient les 
lauriers de la guerre, 

11 consacrait sa plume a sou-
tenir 1'au tel.. 

Pour enfeanhirleviceilinstrui-
sait la térre, 

Et contre 1'athéisme ü défen-
dait Ie ei el. 

CniiLON (BERTON DES BAL-
BES , Hertog van), pair van 
Jfrankrijk, in 1748 geboren, 
begaf zich naar het voorbeeld 
van zijnen vader, in Spaan-
sche dienst, en gedurende 
het geschil der Engelschen 
met de Amerikaansche ko
loniën, waakte hij zich door 

den luisterrijken, togt van 
Minorca beroemd. Na het 
teekenen van den vrede keel
de hij naar Frankrijk terug, 
en werd niet lang daarna tot 
hoofd-officier benoemd, Hij 
was opper - landvpogd van 
Beauvaisis, toen hij door 
den adel van zijn gewest, 
tot de algemeene staten van 
1789 afgevaardigd werd, 
waarin hjj een der voornaam
ste zijner orde was, om in 
de kamer van den burger
stand over te gaan. Hij had 
te zijnen huize een genoot* 
schap, gevormd , dat de kern 
der clubs van 1789, later 
de clubs der Feuillanten was, 
Zijne werkzaamheden in de 
magtgeyende vergadering» 
die wij niet kunnen vermel
den, waren overeenstem" 
mend met zijne eerste staat" 
kundige daden. In 179? 
werd hij in.de dagbladen be
schuldigd van ten gunstede? 
koninklijke regering gemeen
schap te onderhouden met de 
partij der emigranten: het 
bleek echter niet, dat hij ge
durende de revolutie Frank
rijk verlaten had; hij tracht
te slechts in vergetelheid te 
leven, waarin de vervol; 
gingszuchl hem niet te mi" 
was komen aanranden, toen 
de Q.TAermidor hem, even 
als zoo vele anderen, in [vrij
heid stelde. Door een bevel
schrift van den 17 Augustus 
1815 tot de kamer der Pair? 
geroepen, betoonde h\) zie'1 

„hier getrouw aan de gevoelens, 
.welke'hg in de magtgeven(J.0 

http://in.de
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vergadering beleden had.:' Hij 
overleed te Parijs in 1820. 
Men vindt; eene levensschets 
van hein, in den Mohiteur 
van 31 Januarij 1820. Zijne 
Lofrede is door. den mark
graaf D'HERBOUVHJLE voorde i 
erfelijke kamer in de zitting 
Van 9 Februarij uitgesproken. 

CETOésios (CHRISTOPFEL) , 
in 1584, in -Bohème geboren, 
onderwees de godgeleerdheid 
te AliOff, en overleed al
daar den 28 Augustus 1629, 
Men heeft van dezen JProtes-
tantschen • Hoogleeraar on
derscheidene "werken in 4.W, 
die" zijne geleerdheid bewij
zen. 1° Eene" Twistrede o-
Ver de verwarring der talen. 
— 2.° MxerciiatiotieS he-
Iraicw. De schrijver wil in 
dit werk bewijzen, dat dé 
HebreéuW^che taal de moe
der van al de andere is . — 
3.° Gymnasium et lexicon 
syriqcum, 2 dl." in 4.10•"•— 
4.°. Lingua Samaritica, in 
4.to _ 5,° Grammatica chal* 
daica, in 4."> — G.° De anc-
toritate verbi divini in he-
braico codice, Amsterdam, 
1664, in 4,to enz. enz. 

GRINIS , , een priester van 
APÖLLO. Deze god zond eene 
menigte rotten en muizen irï 
deszelfs velden, wijl hij bij 
de offerande zijnen pligt ver
zuimd had. CRINIS handelde 
beter in hét Vervolg, en om 
hem zijne tevredenheid teken-
nen te geven, doodde Apoi,i 
i o zelf met pijlen al die die

ren. Deze roemrijke krijgs-
verrigtingbezorgde aan APOI.-
LO den bijnaam SMINTHEUS, 
d. i . Vernieler der ratten. 

CRINISIUS, een Trojaansdhc 
vprs ty stelde NEPTUNÜS en 
Apöifao aan , om de muren 
van Troje wedèy op té bou
wen , èn weigerde hun hèt 
loon, dat hij beloofd had; 
Om zich te wreken verwekte 
'NEPTÜNUS, een zeegedrógt, 
dat Phrygiëverroestte. Als 
het zich vertoonde moest mett 
hetzelve een meisje prijs ge
ven. Men deed telkens al 
de jonge dochters dier om* 
streek bijeen komen , en liet 
haar loten. De dochters 
van CRINISIÜS in de jaren 
zijnde, dat zij voor den buit 
van hét Zëegedrogt moesten 
loten , wilde haar vadejp haar 
liever in stilte iri eene boot 
op de zee laten drijven, en 
aan het lot overlaten, dan. 
haar bloot té stellen om ver
slonden te worden. Als de 
tijd des vöorbijgangs van dit 
gedrogt verloopen was , ging 
CRÜSÏSIUS zijne dochter op
doeken , en landde in Sicilië. 
Daar hij haar niet had kun
nen wedervinden, weende hij 
zoo l ang , dat hij in eerie 
rivier veranderd werd. >Om 
zijne kinderliefde te vergel
den , verleenden hem de go
den het vermogen , om zich 
in allerlei gedaanten te ver
anderen. Hij maakte dik
werf van deze vergunning 
gebruik om dé nimfen te ver
schalken, én streed tegen 
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AcHEtoüs omde nimf EGES-
m , die hij huwde, en bij 
welke hij ALCESTES verwekte. 

CRINITUS , of PlETRO RlC-
cio. (PETRUS) , onderwees, 
na den dood van ANGELO PO-
XIITIANDS zijnen meester, de 
fraaije letteren in zijne ge
boortestad Florence, .Door 
zijn verstand en zijne kunde 
verwierf hij eenen 'beroem» 
den naam ; maar aan de mis
dadigste van alle beestach
tige driften overgegeven , 
verleidde hij de jongelingen , 
aan zijnezorgen toevertrouwd, 
en door buitensporigheden 
uitgeput, overleed hij in 
1505, in den ouderdom van 
40 jaren. Sommigen schrij
ven zijnen dood aan eene be-
leediging toe, die hem een 
zijner kweekelingen aandeed, 
d i e , over zijne vuile en on
betamelijke gesprekken ver
ontwaardigd , hem een glas 
water in het aangezigt wierp: 
maar dit is niet waarschijn-
lijk, daar mannen die zoo ver 
bedorven zijn zoo veel gevoel 
niet bezitten. GINGUENÉ be
weert echter in de algemee-
ne Biographie dat al deze 
daadzaken valsch bevonden 
zijn» CniNtTüS heeft ver
scheidene werken in vers
maat en in proza nagelaten, 
vol opgeblazenheid en spreek
wijzen, en, ondanks derzel-
ver krachtigen toon* onder 
het middelmatige. Wij wil
len slechts zijne Levensbe
schrijvingen der Latijnsche 
dichter!?, Lyon, 3554* in 

4. t° , aanhalen. > l)e schrijver 
begint met den oudste der La
tijnsche dichters Livius AN-
DRÓNICUS , en eindigt met So-

i DONIUS APOLLINARIS. Deze 
levensschetsen zijn even zoo 
onvolledigalsonnaauwkeurig. 

CRIPIUS (WILLEM), Pen. 
sionaris van De/ft daarna 
raadsheer in den grooten raad 
van Holland, en kanselier 
van Gelderland. Eenige 
puntdichten, die men van 
hem heeft, bewijzen de 
kieschheid van zijn ver
stand en zijne bekwaamheid 
in de dichtkunde... Voor zijne 
uitgaven der Gedichten van 
MiCHAëi. MARULLUS en van 
JOANNES SECUNDUS , plaatste 
bij eene fraaije voorrede. 
Men heeft van hem een uit
muntend boekje, getiteld J 
De consolatione ctecorum» 

CRIPIUS (WILLEM) , zoon van 
den voorgaande, muntte uit 
in de kennis der geschiede
nis en der dichtkunde; had 
het plan om een werk, ge
titeld: De pr&eminentia et 
pmcedeniia Regis Catholici 
Rispaniamm, in het licht 
te geven, maar een vroege 
dood, verhinderde hem» 
meent men , om van het ont
werp tot de uitvoering te ko
men ; hij heeft het Leven va" 
den H. GERLACIUS door ee
nen ongenoemde beschreven > 
verkort, uitgegeven. 

CRISPIN , of CRESPIN (JOAN
NES), uifc Atrec&tt «dvokaat 
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bij het parlement van Parij's» 
werd door THEODORUS BEZA , 
zijnen vriend, in de valsche 
leer médegesleept. Hij ging 
hem té Geneve opzoeken, 
legde zich op de boekdruk' 
kunst t oe , en verwierf zich 
een en :grooten roem, door 
onderscheidene werken, die 
hij 'uitgaf. Na zijnen dood 
die in 1572 door de pest ver
oorzaakt werd, bestuurde 
zijn schoonzoon' zijne druk
kerij. dEr bestaat van hem: 
Een Grieksch Woordenboe/i, 
Geneve, 1574 1 DL ; in4 .*° , 
en eene Geschiedenis'derge
waande; Martelaars zijner 
godsdienst, Geneve j 1570 , 
in fb].^ naderhand tot stich
ting der geestdrijvers zijn er 
sek t e , onders cheiden e mal en 
herdrukt. 

CRISPUS , overste van de 
synagoge der Joden te Co. 
rinie in Achaye. Toen de 
heilige PAULUS in deze stad 
het Evangelie kwam predi
ken , omhelsde CRISPUS met 
zijn gansche huisgezin hetge-
loof van J . C . , en werd door 
dien Apostel gedoopt, welke, 
gelijk men verhaalt, hem tot 
Bisschop van het eiland JEgi-
na bij Athene aanstelde. 

CRISPUS (FLAVIUS J U M U S ) , 
zoon van keizer KONSTANTNN 
en MINERVINA , werd door zij
nen vader te gelijk niet zijnen 
broeder KONSTANTUN I I . , en 
•LiciNiüs zjjnen neef tot Ces-' 
sar verkozen", ënhetvolgen-
<lé~jaar 318 tot $o»sul aange« 

steld, en toonde zich door z i j 
ne . dapperheid- dezen rang 
waardig. In 320 overwon hij 
üejFrunfcen en schonk hun den 
vrede. In den oorlog tusschen 
zijnen vader KONSTANTIÏN en 
LICINIÜS boorde hij de vloot 
van den laatste , onder het 
bevel van ARSIANOUS, in den-
grond en versterkte daardoor 
de overwinningen van CON-
STANTIJN op denzelfden L ICI 
NIÜS , die te water en te 
land geslagen werd. Hij 
had misschien eenen roem, 

. gejijk aan dien der grootste 
helden zijner eeuw, verwor
ven , indien de noodlottige 
hartstogt van F A U S T A , fcijne 
schoonmoeder zijnen dood 
niet veroorzaakt had. Daar 
deze keizerin hem niet had 
kunnen verleiden, klaagde 
zij hem aan , als had hij het 
huwelijksbedt zijns vaders 
willen bezoedelen. KONSTAN-, 
TIJN, die te ligtzinnig aan 
deze beschuldiging geloof 
gehecht had , liet zijnen 
zoon in het jaar 324 door 
vergif ombrengen. Anderen 
hebben gemeend, dat F A U S 
TA hem slechts belasterd 
had uit vrees van hare 
eigene zonen van den troon, 
verwijderd te zien , , sommi
gen verhalen daarentegen, 
dat . \ CRISPUS van eene za-
menzwering verdacht was. 
Wat hier ook van wezen mo
ge , zeker is he t , dat hij 
het slagtoffer der lastering 
w a s , dat zijne onschuld wel
dra erkend en de lasteraar
ster gestraft werd. EusEBiu* 
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spreekt niet van dien moord 
ongetwijfeld om de Levens- • 

(schets van KONSTANTIJN niet 
te misvormen; maar dezelve 
is ongelukkiglijk maar al te 
waar. 

- , • • ' > • • 

C R I S P U S Of CïUPSO (JoAN-
NES BAPTISTA) , een godge
leerde en dichter uit Galli-, 
poli, in het Koningrijk 'Na--
pels, in 1595,; tijdens dat 
CLEMËNS VIII. ér ernstig op 
bedacht 'was, om hem tot 
de bisschoppelijke waardig
heid te verheffen, overleden. 
Zijne voornaamste werken 
zijn: ï.° De et&nicis pkilo-
sopfds: caute legendis, Ro
me, 1594, in fol., een uit
muntend werk over het oor
deel en de voorzorg, die er 
vereischt worden in het le
zen d«r' Vjfijzen uit het hei-! 
dendom en nuttig om van. 
den eenen kant de dwalin
gen der wijsgeer en en, van-
den anderen de waarheid, 
die men in de'wijsbegeerte 
zoekt te ontdekken. Dit 
Werk te Rome, in 1594 in 
fol. in het licht gegeven, 
i's zeldzaam geworden. —•• 
2.° Leven van SANNAZAR, 
Rome, 1583, :en Napelsi 
1633, in 8.yo,: een belang
rijk doch slecht geschreven-
werk. — 3.° De platte grond 
der stad GallipoU. 

CRITIAS , de eerste der 
dertig tirannen van Athene, 
een man, die met eene goede 
afkomst> een gezond ver
stand paarde, bekwaam, 

welsprekend, maar een ge
vaarlijk burger was, scheen 
voor het ongelukzijnsvader-
Iands geboren te zijn, werd 
de wreedste zijner ambtge-
nooten , en liet ALCIBUDES 
en THERAMENES , twee over
sten, wier dapperheid zijn 
willekeurig gezag bedreig
de , ter dood brengen. Hij 
dreef de- knevelarijen zoo 
ver, dat hij zelfs de uit 
Athene verbannenen ,'tot in 
hunne schuilplaatsen ver
volgde. Zoo veel.onmen-

' schelijkheid deed die; onge* 
lukkigen zich in een.Ieger-
bendë verzamelen* . Zij trok' 
ken, onder geleide van 
THRASYBULUS v Attica bin
hen , en vielen CRIMAS aan. 
Deze werd in het jaar 400 
vóór J. C. met de wapenen 
in de hand gedood. Deze 
onderdrukker* die zijne me» 
deburgers martelde, was een 
leerling van SOCRATES ,> het
geen [niét zeer geschikt i s , 
om de wijsgeèrige lessen 
aanzien t e ' doen verkrijgen. 
(zie COMMODUS NERO, enz) 
Hij had Treurgedichteit en 
andere werken vervaardigd» 
waarvan alleen eenige frag
menten tot sms gekomen zijn. 

CRITO , een AtJtener, een 
der ijverigst» leerlingen Van 
SOCRATES ,.bezorgde aan de
zen wijsgeer het noodige, 
omtrent het jaar 404 vóór J. 
C. ging tot den dood van 
SOCRATES met hem om, en 
stelde zamenspraken op, die 
verloxen gegaan zijn. Hij 
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had zeer Vele uitmuntende 
leerlingen., 

CRITO(JACOBUS), een Sc/iof 
uit de koninklijke familie 
van STUART , een wonder 
van vroegrijpe geleerdheid , 
sprak, zoo als men verhaalt, 
in den ouderdom van 21 ja
ren , tien verschillende ta
len; kende tot op zekere 
hoogte de wijsbegeerte, de 
godgeleerdheid, de wiskun
de, de fraaije wetenschap
pen, speelde zeer vele in
strumenten,. reed te paard , 
maakte wapenen. Toen de 
oorlogen hem verpligt Tiad-
den , zijn vaderland te ver
laten, stak hij naar Italië 
over. Te Venetië, waar hij 
éenigen tijd verbleef, ver
dedigde hij openbare thesis 
over allerlei wetenschappen; 
maar men weet, dat dituit-
stallen van algemeen gewaan
de kunde slechts eene soort 
van toóneelvertooning i s , 
die met eene goede houding 
en eene groote gemakkebjk-
heid in het spreken steeds 
wel gelukt, vooral in een 
kind, Hetwelk ons niet zou
de passen streng te beoor̂ -
deelen, of met ernstige moei-
jelijkheden lastig te vallen. 
Hij: overleed in 1583, in 
dèh" ouderdom van 22 jaren , 
door den prins VINCENTIUS 
DE GONZAGA zijnen leerling, 
die de ijverzucht daartoe be
woog, vermoord zijnde. Zijn 
verstand beantwoordde op 
verre na niet aan den aroo-J 

VIII. DEEI..
 C 

ten naam, dien zijne gedach
tenis hem verschaft had. 

. CRITOLAUS i zoon van R E -
, XIMACHÜS, een burger der 

stad Tkegea in Arcadië. 
Hij was de oudste der twee 
andere broeders, met welke 
hij tegen de drie zonen van 
DAMOSTRATES, eenen burger 
van Phenea> eene andere 
stad van Arcadië, streed, 
om door dezen strijd aan 
den oorlog, die sinds lan
gen tijd tusschen die bei
de steden gevoerd was, een 
einde te maken., Daar de 
beide broeders van CRITO-
IAUS na hunne tegenstrevers 
verwond te hebben, op de 
plaats bleven staan, zoo 
doodde CRITOJDAÜS hen alle 
drie. Toen de overwinnaar in 
zijn huis teruggekeerd was, 
was zijne zuster DEMODI-
<ÖE , die aan eenen derzel-
ve verloofd was , de eenig-
Ste , die zich niet over zijne 
overwinning verheugde. Ha
re smart in het midden der 
algemeene vreugde verbitt 
terde CRITOLAUS zoo zeer, 
dat bij haar doodde, de na
tuur aan zijn vaderland op
offerende. Hij werd door 
zijne moeder voor den se
naat der stad gebragt; maar 
de Thegeaten konden niet 
besluiten, om eenen man te 
veroordeel.en , die hun kort 
te voren de vrijheid weder-
gegeven ën hun de overmagt 
tegen hunne vijanden verze
kerd had. CRIÏOI-AÜS werd 
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daarna veldheer der Acïtajers 
tegen de Romeinen. Men 
verhaalt, dat hij vergift nam 
iiït smart van door CEC : 
METEÏ-LUS in het jaar 146 
voor J« C. in den doortogt 
der Thermopilen overwon
nen te zijn. De Geschiede
nis van CRITOLAUS , door 
PLUTARCHÜS verhaald, schijnt 
naar die der HORATIUSSEN 
afgeschreven te zijn, en mis
schien dat heide fabelen 
zijn. (Zie het Art. HORATI
USSEN- ) 

CR1TOPUI.ÜS — ZieMETRO-
PHANÖS. 

als CICERO en TERENTIÜS. 
Hij was een goed dichter, 
en overleed in 1550. Hij 
was de eerste Jesuit ia 
Holland, 

CROESE (GERARDUS) J een 
protestantsche predikant, 
den 27 April 1642 te Am
sterdam geboren, is de schrij
ver der Geschiedenis der 
kwakers, in het Latijn , 1695 
in 8.v0, die in eenen ver« 
warden stijl, maar 'ten.óf 
zigte der daadzaken vrij 
flaauwkeurig geschreven, en 
in het Engelsch vertaald is; 
en van een ander zonderling 
werk getiteld: Homerus He-
braus, sive Historia He-
èreeomm ab Homero, 1704» 
in 8.v0 Hij beweert hierin 
dat de Odijssea en delWa* 
slechts een verhaal zijn vati 
de gewijde Geschiedenis» 
De Ödijssea, welke hij te
gen de bemerking van ioN-
GINÜS beweert, dat zij voof 
de ïllias geschreven was. 
Bevat volgens hem, de (*e« 
schiedenis voor MOZES j en 
de Ïllias is de Geschiede
nis van de inneming van 
Jericho en de verovering 
van het beloofde land. Den 
10 Met .1710 overleed hij in 
een vlek, nabij Dordrecht. 
De juistheid van oordeel was 
niet zijne onderscheidende 
hoedanigheid; maar zijne 
werken kunnen aan hen be
hagen, welke de letterkun* 
dige kritiek en geleerde na-
sporingen beminnen. 

CROCUS ( CORNELIÜS ) van 
'Amsterdam, wordt onder de 
geleerde mannen , aldaar ge
boren , gerekend. Hij had 
met grooten ijver te Leuven 
onder ADRIANÜS BARLANDUS , 
de fraaije wetenschappen be
studeerd , zoo dat het be
wind over de school zijner 
geboortestad hem werd op
gedragen. Ouder geworden 
zijnde, trok hij ( in 1540) 
naar Èome, alwaar hij zich 
in de orde der Jësuiten be« 
gaf. Zijn "ijver ging zoo 
Ver, dat hij voornam, het 
koste wat het wilde, alle 
leerboeken der talen van de 
opkomende sekten, uit de 
scholen te verbannen. Om 
dit doel te bereiken maakte 
bij eene spraakkunst, strij
dende met die van MELANCH-
THON. De geleerde JÜNIÜS 
getuigt van hem, dat hij 
zoo sierlijk en taalrijk was y 
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CROESUS , de vijfde koning 
tan Lydië en opvolger van 
HALYATTES, in 557 vóór J . 
C., verdeelde zijne regering 
tusschen de vermaken, den 
oorlog, en de kunsten. Hij 
maakte onderscheidene vero
veringen , en voegde bij zij
ne Staten PampMlië, My-
sië, en onderscheidene an
dere gewesten. Toen SOLON , 
een der zeven wijzen van 
Griekenland, hem eens be
zocht , toonde CROESUS hem 
zijne schatten , meubelen en 
vertrekken, meenen de door 
deze zoo luisterrijke als kin
derachtige pracht de óogen 
van den wijsgeer te verblin
den. SOLON beteugelde de 
eigenliefde van dien koning, 
dqor aan hem, welke meende 
den eersten rang onder de 
gelukkigen van zijnen tijd te 
bezitten , te zeggen : Laat 
ons niemand voor zijnen dood 
gelukkig noemen, CROESUS 
had niet lang genot van zij
ne rijkdommen en zijn ge
luk. Eenigen tijd daarna 
trok hij mét een'leger van 
420,000 man , waaronder 
60,000 man ruiterij, tegen 
CYRUS te velde. Hij werd 
overwonnen , en genoodzaakt 
in zijne hoofdplaats terug te 
trekken, die echter kort 
daarop ingenomen werd. H E -
RODOTUS verhaalt, dat toen 
deze koning op het punt stond, 
om door eenen soldaat met 
eene bijl gedood te worden, 
zijn zoon , die stom geboren 
was, door eene plotselinge 

aandoening» welke hem het 
spraakvermogen •< verleende, 

f etroffen, eensklaps uitriep: 
oldaat , sla niet de hand, 

aan CROESUS! . . . De o-
verwonnene, voor den over
winnaar gebragt, werd,zegt 
men, veroordeeld om levend 
verbrand te worden; eene 
handeling die niet met het 
karakter , van CYRUS over 
eenstemt. Men had hem 
reeds op\ den brandstapel ge
steld , toen hij zich het ge
zegde van SÖLON herinner
d e , en driemaal al zuchten*, 
de , den naam van dien wijs
geer uitriep. CYRUS vraag
de , waarom hij zich met zoo 
vele belangstelling aan So-
LON herinnerde. CROESUS 
verhaalde hem de aanmer
king van den Griekschen 
wijsgeer. CYRUS door de onr 
zekerheid der ihenschelijke 
zaken getroffen, deed hem 
van den brandstapel afgaan , 
en vereerde hem met zijn 
vertrouwen. Dit verhaal is' 
zeer verdacht; en zelfs de 
geheele geschiedenis van 
CROESUS is zoo onzeker, dat 
zeer vele geschiedschrijvers 
en fabeldichters CROESUS voor 
eenen fabelachtigen persoon, 
naar NABUCIIODONOSOR gefa
briceerd gehouden hebben, 

• Zie HERODOTÉ, Histoire du 
peuple Hébreu, sans Ie sa-
voir {Geschiedenis van /iet 
Hebreeuwse he volk, zonder 
het ie weten), bladz. 292; 
en Histoire vér1, des tempg 
fabuleus! (Geschiedenis déf 

> 2 
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fabelachtige Mjden)\ 3 'Dl., | 
jbladz. :566. Hoe het. ook 
daarmede^ 2Jj > om naar het-
'gene de geschiedenis er ons 
•van leert, te oordeelen, was 
GBOESHS een goed, eninveA 

ïe opzigte. achtenswaardig 
Sforst. » Hij was , zegt ze
ker schrijver, in eenen hoo-
gen, graad] zachtmoedig en 
jjjenschjjevend ;• dapper en 
edelmoedig, beminde de ge
leefde en vernuftige mannen, 
hetwelk bewijst dat hij zelf 
verstand bezat; , maar zijn 
«wakj.eyën als die van al i 

,de Grooten,^ was om veel be-
Jang in rijkdommen en pracht > 
<ite: stellen j hij werd gaarne -
.ggvlejd. en bewonderd, en 
$ad bijgevolg de waarheid • 
»en opregtheid uit zijn hof • 
Teibannen ; want dit is het 
ongeluk van alle Groolen, 
?ij . zijn van vleijers omge
ven , en hooren nooit de 

„waarheid. 

Caoi.- — Zie CROY. 

CROISET (JOANNES) , een 
Jesuit, omtrent het midden 

>der zeventiende eeuw te Mar-
iseille geboren , was langen 
tijd rector jVan het novitiaat-

«huis van Avignon, en be
stuurde hetzelve zeer gere- \ 

- geld én met zachtheid. Er 
tsestaan van hem Verschei
dene zeer verspreide stich- < 

• telijke werken: 1.° Année 
. Chrétienne {Christelijk jaar) , 
in 48 dl.q — 2.° Retraite 
•etc, {Afzondering van de 
wereld), in 2 dLVin 12.m0 

—-' •3*°'' Parallêle destnoeurs 
etc. {Vergelijking der zeilen 
dezer eeuw mei de zedeleer 
van J.C,), 2 dl,", in 12.m" 
4.° Vie des Saints {Levens' 
beschrijving der Heiligen), 
2 dl.", in fol; waaraan Som
tijds oordeelkunde ontbreekt. 
—- 5.° Rèjlexions Chrétiefc 
nes {Christelijke overwegin
gen), 2 dl .", in 12.m°, wel 
geschreven en dikwerf her
drukt. — 6.° Heures ou 
priëres Chrétiënnes {Getij
den of Christelijke gebeden)*, 
in 18.° In 1698 gaf hij ee« 
ne vermeerderde uitgave in 
het licht van Deladevotioli 
aii sacré cOBur deJESVS etc, 
{De godvruchtigheid tot het 
heilig hart van JESÜS van 
•MARIA ALACOQJJE.) Pater 
CROISEÏ was een der groot
ste meester^ van het geeste
lijke leven. Zijne werken 
bewijzen zulks en nog meer 
zijne gewetens-bestieringeni 
Deze Jesuit is den 31 Ja-
nuarij 1738 , te Avignon-<>• 
verleden. , 

CROISSANT (AXBERTPS) van 
huik, ging in den ouderdom 
van 18 jaren in de maat* 
schappij der Jesuiten. Hij 
onderwees gedurende ver* 
scheïdene jaren met bijval 
en het beste gevolg de fraai-
je letteren. Er bestaat val 
hem een hekeldicht, ten ti
tel voerende: Literaruffl 
studiosus minirne studiosus; 
en een ander getiteld : Puef 
male moratus a sene vapw 
lans. 
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CBOÏX (NlCOLLE D K U ) . -

Zie NïCOIiliB DE LA C R Ó I X . 

CROIX DU MAINE (FRAN-
Giscus GRÜDÉ DE LA) , in 
1552 in de provincie du Mai
ne geboren, en in 1592 te 
toulouse vermoord, had zich 
sedert 1584 door zijne Fran-
sche Bibliotheek beroemd 
gemaakt. Deze Catalogus 
van al de Fransche schrij
vers , hoewel onvolledig, 
onriaauwkeurig en zeer be
neden het werk onder den-
zelfden titel* door den heer 
GOÜIET in het licht gegeven, 
moet hem vele nasporingen 
gekost hebben. Zie bij het 
art. VERDIER (ANTONIÜS DU), 
hetgeen, wat er over de 
laatste uitgave der Biblio
theek van LA CROIX-DU-MAX-
NE gezegd wordt. . 

CROMEE (MARTINÜS) , Bis
schop van Wdrmie, den 23 
Maart 1589 in den ouderdom 
van 77 jaren overleden , liet 
na eene Geschiedenis van 
Polen, en eenige Verhande
lingen over degeloofsgeschil-
len tegen de Protestanten. 

CROMPLIETENSIS. — Zie 
COMPLICTICA. 

CRÓMMIUS- (ADRÏANUS) , te 
Oorschot in de provincie 
Noord'Braband geboren, vol-
bragt zijne lagere studiën te 
Antwerpen, en na dè cur
sus der wijsbegeerte in het 
Collegie der Jeguiten te 

I Dmay Tolbragt te hebben^ 
ging hij in 1609 in feün? g e 
zelschap,' onderwees- 'ver
scheidene jaren >dè godge
leerdheid , en gaf in het licht i 
Korte' omschrijving 'oan de 
Psalmen DAVTDS, — pan^ 
het Boek der uitgangen, -— 
Leviticus j-*-de Getallen, -=-v 
Deuteronomiiim, —\SosvMi 
— de Bëgters, •—• RUTM,. 
— en de vier Boeien den 
Koningen i;'w van de Chró-. 
nijlién of Paralipomenon i< 
— van de Boeken van;-3os,; 
TOBIAS , JvbïTECj ES.TBER f> 
ESDBA8 fin:JVEBEMtAS» " -;\ 

CROMWEL (THOMAS), naac 
men meent omtrent net jaar 
1490. geboren,; «n zoon van 
eenen hoefsmid te Pulneyi 
eerst bediende van den Kar
dinaal WOLSEY , leerde onder 
dezen staatkundige de kunst 
om zich aan het hof behoor
lijk; te gedragen. HENDRIK 
VIII. was toenmaals smoor* 
lijk verliefd op ANNA BQULEN* 
Hij verbond zich met haar* 
en werd door haren invloed 
eerste Staatsdienaar* CROSI-
WEL was in het geheim der 
sekte van,, LUTHER toege* 
daan. De koning, die zich 
voor het hoofd der Angli-
kaansche kerk-verklaarde, 
verkoos hem < tot algemeen 
Vicarius in de kerkelijke 
zaken, en wilde zelfs, dat 
CROMWEL, in de .Synode en 
Vergadering der. Bisschop
pen zoude voorzitten, welke 

II gehouden moest worden .om 
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zijn primaatschap te erken
nen , hoewel hij een leek, 
,en tot genoemd voorzitter
schap niet geleerd genoeg 
was» CROMWEL hield niet 
op den koning tegen de Ca-
tholijken te verbitteren; be
diende zich van zijne gunst 
en zijn gezag om hen te ver
volgen, en deed verscheide
ne derzeive met eehe even 
zoo laaghartige.alsonstuimi-
ge wreedheid sterven. Na
dat sommigen ontvlugt wa
l e n , raadde hij den koning, 
om een bevel uit te vaardi-

' gen , volgens hetwelk de 
Tonnissen, tegen de schuldi
gen aan gekwetste Majesteit 
{laesae majestatis), hoewel 
afwezig en onverhoord, ge
veld, dezelfde kracht zouden 
hebben, als die der twaalf 
regters, diè de onomkoop-
baarste vierschaar van Enge
land uitmaken; maar hij 
"werd het eerste slagtoffer 
van zijnen raad- HENDRIK 
VIII.-, . afkeerig geworden 
zijnde van ANNA. VAN KLEEF, 
welke CROMWEI. , hem had 
doen trouwen, besloot den 
bewerker dezer vereeniging 
uit den weg te ruimen» Het 
parlement maakte tegen hem 
een proces op , veroordeelde 
hem, zonder hem te hoe
ren , als eenen ketter en 
vijand van den Staat. Hij 
werd in het jaar 1540, drie 
maanden nadat HENDRIK hem 
tot den top van geluk en 
roem verheven had, ont* 
hoofd; en betuigde op het 
Schavot, dat hij in den schoot U 

der Catholijke kerk Stierf. 
Al zijne goederen werden 
verbeurd verklaard, 

CROMWEI. (OLIVIER), den 
3 April 1603, denzelfden 
dag, waarop de koninginE-
LIZABETH overleed, in de 
stad Runtingdon geboren, 
wist in het begin niet, of hij 
den geestelijken of den mi
litairen stand zoude kiezen, 
en was tot beide genegen. 
In 1622 maakte hij in het 
leger van den prins van 0-
range eenen veldtogt mede, 
diende: vervolgens in het be« 

| leg van la Eoe/ielle tegen 
Frankrijk, Toen de vrede 
gesloten werd, kwam hij te 
Parijs, alwaar hij den Kar
dinaal ÉiCHELiEü voorgesteld 
werd, die:, hem ziende, zei-
de: Zijn wezen behaagt mij 
zeer, en indien zijn gelaat 

. mij niet bedriegt, zal 'hij 
eens een groot man worden» 
Hij trachtte Bisschop; te wor
den j drong zich in bij Wii<-
xuivr, zijnen bloedverwant, 
en Bisschop van Lincoln» 
naderhand Aartsbisschop van 
York. Uit het huis van de
zen Prelaat verjaagd, wijl \ü) 
een puriteïn,was". verbond hij 
zich aan het parlement, het
welk hij tegen KABEI. I . dien
de. Hij begon door zich in 
de stad Huil, door den ko
ning belegerd, te begeven , 
en verdedigde dezelve met 
zoo veel dapperheid, dat hij 
èene gratificatie van zesdui
zend franken verkreeg. Hij 
werd kort daarop, zonder 
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hem de andere rangen te lak
ten doorgaan, tot kolonel en 
vervolgens tot "luitenant-ge
neraal bevorderd. In het ge
vecht bij York werd hij door 
een pistoolschot in den arm 
gewond; en, zonder te'wach-
ten dat het eerste verband 
om zijne wond gelegd werd, 
keert hij naar het slagveld 
terug, hetwelk de generaal 
MANCHESTER op het punt 
stond aan de vijanden over 
te laten , herzamelt geduren
de den nacht meer dan 12,000 
man, spreekt hen in den 
naam Gods aan, begint we
der met het aanbreken van 
den dag het gevecht tegen 
het overwinnende leger des 
konings, en verslaat hetzel
ve geheel en al. Even zoo 
listig als onverschrokken had 
hij een hoek in het licht ge
geven , getiteld: Het fan-
gelsche Samariè', een werk, 
in hetwelk hij op den koning 
en het gansche hof toepast, 
wat het oude Testament van 
de regering van ACHAB ver
haalt. Om het vuur des op-
stands beter te doen ontvlam
men , vervaardigde hij , «en 
tweede werk, even als om 
tot antwoord op het eerste te 
dienen , dat hij ten titel gaf:' 
Be puriteinsche Bedrieger. 
Hierin behandelde hij op ee-
ne zeer gebiedende wijze de 
beide kamers van het parle
ment, en de sekten, die 
zich tegen dekoninklijke en 
bisschoppelijke regering ver
letten» Hij verspreidde on

der het puBliek, dat dit 
wjerk door de aanhangers des 
konings vervaardigd was, 
om , door deze kunstgrepen 
al de partijen tegen elkander 
in het harnas jagende, het 
doel om alleen te heerschen 
te hereiken. Deze schot
schriften thans onbekend, 
verwekten toenmaals eene 
hevige gisting. Men sprak 
in het leger, gelijk in het 
parlement, van Baby Ion, te 
verdelgen, het pausdom en 
den Paus te vernietigen., en 
de ware vereering in Jeru? 
zalem te herstellen. Toen 
CROMWEÏI gezonden werd. om 
de Universiteiten van Ca»}-
bridge en Oxford,ijverige 
koningsgezinden, -,te straf
fen, maakten zich zijne sol
daten door even zoo hatelij--
keals wreede strafoefeningen 
berucht. Zij maakten van de 
koorkleeden dassen, en van 
de kerkelijke sieraden kwas
ten voor hunne paarden.. De 
vertrekken en kapellen wer
den voor stallen gebruikt. 
De standbeelden des konings 
en der -Heiligen werden neus 
en opren afgehouwen. De 
hoogïeeraren werden op ee
ne verregaande wijze ge
tuchtigd , en eenigen met 
stokslagen overladen. De Bi-
bïiotheek van öxförd, meer 
dan 40,000 boekdëelen be
vattende , die gedurende on
derscheidene eeuwen, van 
verschillende plaatsen der 
wereld bijeenverzameld wa
ren ) werd op eenen morgen 

• 4 .. '• 
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Verbrand. Bij èehefl twee
den • togt tegen deze stad, 
doodde CROMWEL zelfden be
roemden kolonel LEGDA. Na 
dè inneming van Oxford, 
liet hij in 1646 in het par
lement de afzetting van zij
nen koning bekend maken. 
Tot nog toe was ér een stand
beeld van dien ongelukkige 
op de beurs , eene plaats, 
waar de kooplieden van 
Londen verzamelen, blijven 
Staan , nu werd hetzelve om
ver gehaald, en in deszëlfs 
plaats dit opschrift gesteld: 
JZAREÏIÏ de laatste der ko
rtingen , en de eerste dwin~ 
geland, vertrok in 1646 uit 
Engeland , en het eerste jaar 
der vrijheid van de geheele 
natie. CUOMWEL, na het ont
slag van FAIRFAX tot gene' 
ralismus uitgeroepen zijnde,\ 
•versloeg den hertog van Buc-
Mngham, doodde zelf meer 

/dan twaalf officieren , even 
als een woedende en bloed
dorstige grenadier; versloeg 
den graaf HotiiiANp, nam 

, denzelven gevangen , en trok 
Zegevierend binnen Londen. 
De predikanten der onder
scheidene kerken dier hoofd» 
stad kondigden hem op den 
predikstoel aan als den Be* 
sahermengel der Engelschen, 
en den uitroeijenden Engel 
ftunner vijanden. De lyd 
was gekomen % voegden zij er 
hij , ie tbelhe het werk des 
Meeren staat vervuld te wor
den, Weldra had zulks 
plaats. JKAREt, I . werd ifl 
£649 onthoofd. Eene maand 

na deze regtspleging schafte 
CROMWEL, nog mét het bloed 
van zijnen koning bezoedeld, 
de eenhoofdige regering af, 
en veranderde dezelve in een 
gemeenebest. Deze boos
wicht rigtte , aan het hoofd 
eener nieuwe regering, ee
nen staatsraad op, en ver
leende aan zijne vrienden, 
die denzelven uitmaakten, 
den titel van : Beschermers 
des volks en Verdedigers der 
wetten. Hij trok Ierlanden 
Schotland door én vond over
al den grootsten bjjval« Toen 
hij in dit laatste land zich. 

'bevond , vernam hij , dai.ee-
nige leden van het parle
ment hem den titel van ge* 
neralismns wilden ontnemen, 
Hij ijlt naar honden, begeeft 
zich in het parlement, nood
zaakt de afgevaardigden om -f 
zich te verwijderen, en na
dat zij uitgegaan' waren, sluit 
hij de zaal, en laat dit op
schrift boven de deur plaat
sen : een Huis te huur. Een 
nieuw parlement, dat hij bil" 
een bragt, droeg hem den 
titel van Beschermer op. Hij 
wilde liever, zeide hi j , on
der dezen naam, dan onder 
dien van koning regeren, 
wijl de-Engelschen wisten, 
in hoe veryè zich de voor-
regten van eenen koningvan 
Engeland uitstrekten, en 
niet wisten tot hoe ver die 
van eenen Beschermer kun
nen gaan." Vernomen heb
bende, dathet pariementheitt 
Wederom dien titel ontnemen 
wilde , trad hy de zaal va» 

http://dai.ee


I 

- C l 

het lagerhuis binnen, enzei-
de op eenen barschen toon: 
Ik heb vernomen, mijne Hee-
ren! dat gij besloten hebt 
om mij de geloofsbrieven mn~ 
beschermer te ontnemen. 
Daar .zijn dezelve j zeide hij,'. 
terwijl hij dezelve op tafel 
wierp: ïk wil wel eens zien, 
of er zich onder u iemand 
bevindt, die moeds genoeg 
bezit, om dezelve op ie ne
men. ,Als 'eenigen hém zij-1 

he ondankbaarheid verweten 
hadden, zeide hun deze 
dweepzieke fielt op eenen 
hevigen toon: De Heer heeft 
U niet méér noodig •; hij heeft 
andere èerktuigen verkozen 
om zijn werk ten uitvoer té 
brengen. Zich daarop naar 
zijne officieren en soldaten 
wendende, zeide hij hun: 
dat m$n het gros 'van het 
parlement uiteendrijve ; en 
ons van dat gespuis ver losse. 
Na dit gezegd te hebben, deed 
hij al de leden uitgaan , sloot 
zelf de deur en nam den 
sleutel mede. Door deze 
stoutheid, gepaard met hui
chelarij gelukte het hem om 
zich onder eenen zedigen titel 
tot koning te maken. De Hol
landers verzochten hem om 
den vrede, en hij schreef er 
de voorwaarden van voor, 
die waren: dat men hem 
300,000 ponden sterlings be
talen , en de schepen der 
Vereenigde Provinciën voor 
de Engèlsche schepen hun
ne vlag strijken zouden. 
Spanje verloor Jamaica, dat 

O. . 4T-

aan Engeland bleef. Frank
rijk zocht zijn bondgenooir 
schap; de inneming \a\i Duin-' 
kerken was er de vrucht van. 
Aan Portugal werden de 
voorwaarden van een nadeer 
lig verdrag ^voorgeschreven. 
De overweldiger, Vernomen, 
hebbende met welke trotsch-
heid zijne admiralen zich te 
Lissabon gedragen hadden » 
zeide: Ik wil, dat men de 
Engèlsche republiek eerbie
dige , even gelijk men eens 
de Romeinsche'geëêtbiëdigd 
heeft. Zijne troepen werden, 
eene maand vooruitbetaald» 
de magazijnen van alles voor
zien ', de openbare schatkist} 
met 300,000 ponden stérlitigs 
verrijkt. Hij vormde het' 
ontwerp, om zichvxetSpan-
je tegen Frankrijk te ver
eenigen , om zich met behulp 
der Spanjaarden van Calais 
meester te maken, even als 
hij door toedoen der Fran-
schen Duinkerken bekomen 
had; maar hij overleed in 
1658, zonder in staat ge
weest te zijn' dit plan ten ̂  
uitvoer te brengen. Men 
verhaalt, dat hij den avond 
voor zijnen dood verklaarde, 
dat God hem geopenbaard 
had, dat hij nog niet zoude 
sterven, en dat Hij hem tot 
wïgtïgere zaken bewaarde. 
Zijn geneesheer verbaasd, 
dat CROMWBI., nog slecht»'•'* 
24 uren kunnende leven, roet 
zoo veel vermetelheid durf
de zeggen, dat hij wel-

( dra hersteld zoude zijn, 
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gaf hem hierover zijne ver
wondering te kennen. » Gij 
zijt een eenvoudig man, ant
woordde de staatkundige; 
ziet gij niet i n , dat ik door 
mijne voorzegging niets 
waag ? Indien ik sterf, zoo 
zal ten minste de maar van 
mijne genezing, die zich ver
spreiden zal, de vijanden , 
die ik mag hebben, weer
houden» en aan mijne fami
lie den tijd laten, om zich 
i» veiligheid te stellen; en 
indien ik weder ontsnap 
(want gij zijt toch niet on
feilbaar) j dan word ik door 
alle Engelse»en erkend als 
eenen man van God gezon
den, en ik zal met hen doen 
al wat ik zal willen." Dit 
sprookje, door eenige ge-
schiedschrijvers verhaald, 
ligt niet in het karakter van 
den beschermer, den meest 
geveinsden mensch van de 
\yereld, en die het meest op 
de toekomst dacht; hij be
schouwde zijne genezing niet 
hopeloos , men laat hem zulks 
ronduit zeggen: hoe zou hij 
dan zijn geheim verraden; I 
eene bedriegerij bekennen, 
waarvan het vermoeden al
leen ongetwijfeld zijnen roem 
zoude vernietigd hebben, in
dien hij van zijne ziekte was 
opgekomen, en die ingeval 
liij stierf, gelijk het gebeur
de , een zeer groot nadeel 
aan zijne familie zoude heb*, 
ben aangedaan* Het karak
ter van CROMWEX. is door den 
^rooten JBOSSUET zeer juist af-
geschndei;d: yEenïRan, zegt 

deze welsprekende schrijver,, 
is er gevonden met een on
geloof eüjk diep verstand, 
een even zoo geslepen hui
chelaar als een bekwaam 
staatkundige, geschikt om 
alles te ondernemen}, en al
les geheim te houden, even 
eens werkzaam ep onver
moeid niet. alleen in vrede 
maar ook iri oorlog', die aan 
het toeval niets van datgene, 
overliet, wat hij haar door 
raad of, door voorzienigheid 
konde ontnemen. Daarenbo
ven zoo waakzaam en zoo 
gereed tot alles , dat hij nooit 
eene der gelegenheden heeft 
laten voorbij gaan, welke zij 
hem heeft aangeboden." De 
overweldiger én lconïrigs-
raoorder handhaafde zich zoo 
wel door list als door ge
weld, alle sekten verschoo-
nende , noch de Catholijken, 
noch de Anglikanen vervol
gende , opgewonden met de 
geestdrijvers, streng met de 
Presbyterianen, met degod-
verzakers hén allen bespot
tende, en zijn vertrouwen 
slechts aan onafhankelijken 
schenkende. Matig, ingeto
gen, spaarzaam zonder naar 
het bezit van anderen te ha« 
ken, werkzaam en naauw-
gezet in alle zaken, bedekte 
h i j , zegt zeker geschied
schrijver , met de hoedanig
heden van eenen grooten ko
ning , al de misdaden van 
eenen overweldiger. Zijn 
lyk , gebalsemd en in het 
praalgraf der koningen met 
veel praeh| Wjgezet, werd ia 
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1660," in het begin der,re
gering van KABEL I I . opge-
dolven, op eene ,horde. ge
sleept, opgehangen en aan 
den voet van de galg begra
ven. Degenen, welke hem 
als eenen gelukkigen boos
wicht beschouwd hébben., en 
verwonderd schijnen geweest 
te zijn, dat deze dwingeland _ 
en koningsmoorder op zijn 
bed gestorven i s , weten niet, 
welk eene foltering, welk 
eene hel, hij in zijnen boe
zem omdroeg. Hij had wei-
ligt sedert zijne verheffing 
geen' oogenblik rust en vei
ligheid. Door het beeld zij
ner misdaden, even als ORBS-
TES door de helsche furiën 
vervolgd t meende hij zich 
bij elke schrede onder het 
zwaard der wraak te bevin
den ; zonder vrienden , zon
der getrouwe dienaars, zelfs 
wier fortuin naauw • met de 
zijne verbonden was, durfde 
hij zich aan niemand, zelfs 
niet aan zijne kinderen toe
vertrouwen. Onophoudélij k 
door de vrees van vermoord 
te worden gekweld, liet hij 
een groot aantal kamers in 
dat gedeelte van het paleis 
van Whitehall, wat op de 
Teems uitsiet, maken. Ie
dere kamer had eene valdeur, 
langs welke men toteene 
kleine deur afging, die aan 

, derïvierzijdeuitkwam, wer* 
\ waarts hij zich eiken avond i 

begaf. Hij nam niemand met i 
zich om zich. te ontkleeden, : 
in sliep nooit twee" nachten ] 
chter elkander ia. dezelfde < 

kamer. (Zie zijne Levensbe
schrijving door GHEGOUIÜS 
LETI en door RAGUENET, in 
2 dl." in 12.mo Deze is de 
naauwkeurigste: Zij bestaat, 
ook in 4.*° A. JJEUDX D Ü -
GOUR heeft eene* andere Le
vensschets van OLIVIERCROM-
WEL , in 1797 te Parijs 'inv. 
2 dl„n in ,18.°, uitgegeven." 
JOANNES NiCKbiiS liet in 1743, 
de oorspronkelijke Brieven , 
en staatspapieren door de be
roemdste mannen aan CROM> 
WEL, sedert 1649 tot in 1658 
gerigt, en die in de staat
kundige Verhalen van Jo-; 
ANNES MiiiTON gevonden wer,-? 
den, te honden in het En-' 
gelsch in fpl. drukken. Men 
kan ook de originele Brie^ 
ven, door THOMAS CARTE in ' 
het licht gegeven, l>onden>T 
1736, in. fol.-, raadplegen,) 

- CROMWEII (RiCHARn), een 
zoon van den voorgaande, 
in 1626, te Uuntin^don 
geboren, volgde zijnen Va
der als beschermer op; maar 
daar hij niet deszelfs moed 
noch huichelaars-kunst be
zat, wist hij zich niet bij 
het leger te doen vreezen, 
noch daardoor de partijen, en 
secten , die Engeland ver
deelden , om den tuin te 
leiden. Hij zou het gezag 
van den eersten beschermer 
behouden hebben, zoo"hij 
3 of 4 officieren $; die zich 
tegen zijne verheffing ver
zetten, had willen ter dood 
laten brengen. » Hij wil
de liever, zegt de schrij-
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Ver der eeuw van I*ODEWHK 
XIV. van de regering af
stand doen, dan dóór moor-
denarijen zijn gezag te doen 
gelden,'' Het parlement ver
leende hem 200,000 ponden 
sterlirigs mits dat hij het 
paleis der koningen zou
de verlaten. Hij gehoor
zaamde «onder tegenspraak 
en leefde als een vreedzaam 
partikulier; minder magtig 
maar gelukkiger dan zijn 
vaderV bereikte hij den ou
derdom van 86 jaren, en 
overleed in 1712 Onbekend 
in het land, waarvan hij ee-
nige dagen de souverein ge
weest was. Na «jjaen af
stand van het bescherms-
ambt, deed hij eené reis 
door Frankrijk, Dé Prins" 
van CONTI v broeder van den 
Grooten CONDÉ , die hem 
zonder hem te kennen te 
Montpellier zag, seide hem: 
v OMVIER CROMWEI. was een 
groot man, maar zijn zoon 
BICHARD is een ellendeling, 
daar hij niet van de vrucht 
der misdaden aijns vaders 
heeft weten gebruik te ma
t en . " Woorden die bewij
zen dat BICHABD CROMWEI. 
heter was dan de prins van 
CONTI. KICHARD h ad een eri 
anderen broeder (HENDRIK) 
die zich in eens vrijwilligJijk 
van de Wereld afzonderde. 
Een gedeelte der bloedver
wanten van den wreeden be-. 
schermer verdwenen ; de an
deren namen wederom den-

«aam van WIIAIAM, welken 
2sjj afgelegd hadden, aan, 

en ontduikten aldus do al-
gemeene vervvenschihg. 

CROMWÈL (QLIVIER) , ach-
têr-klein-zoon van HÉNBUIK: 
CROMWEI., vierde zoon van 
den beschermer, werd in 
1742 te Chesliunté geboren. 
Even als al zijne voorouders 
sedertÏ het verval' hunner 
fortuin, leefde CxiviËR itt 
de eenzaamheid, zich óp 
géene wijze niet staatkundi
ge zaken bekommerende. 
Hij oefende den post van 
SaUicitor of zaakvèrzörger 
te Londen ui t , alwaar hij 
secretaris van het hospitaal 
van dën heiligen 'TaOMAS 
was. Hij is aldaar in 1821 
overleden, slechts eene doch
ter nalatende, en in hem 
heeft de stam van CROJVÏWEI> 
die van dë hoogste magt 
(in 1660) bijna in armoede 
vervallen Was, opgehouden, 
en heeft nagelaten* Gedenk-
schriften van den frescfter» 
nier CROMWEI, en van des-
zelfs zonen BICIIARD en 
ÏÏmDniK', gedenkschriften, 
verrijkt met oorspronkelijke 
brieven, familie - papieren , 
enz. met de naar hei oor-
spronkelijke gegraveerde por
tretten, Londen, 1 dl. in 
4."> In deze gedenkschrif' 
ten tracht hij de besehuldi
gingen te ontzenuwen, die 
de beschermer , verdiende. 
Hij beweert zelfs, dat deze 
geen deel aan den dood van 
KAREL I. had; maar de ge* 
schiedenis is daar, om heir 
te logenstraften. Men vin' 
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eóhter in zijn Werfc', zeldza
me daadzaken , dip door an-̂  
dere schrijvers, welke over 
dit treurige tijdvak van Enge' 
toegeschreven hebben,, zijn 
Wiet stilzwijgen voorbijgegaan, 

CEÖNEGK (JOANNES FREDE-
RIK , vrijheer van) in 1731, 
te Awspaph' geboren , wijdde 
zich zeer vroeg aan de stu
die der fraaije letteren s en> 
bijzonderlijk der Duitsche 
dichtkunde toe. Na met.de 
Letterkundigen van Parijs 
en Londen verkeerd te heb
hen, overleed hij in 1758. 
Zijne werken zijn in 1760 te 
Leipzig gedrukt, en bestaan 
uit verscheidene gedichten , 
soorten van Mlegieu,.onder 
den titel van Solilades. De
ze stukken zijn geestig; 
maar derze!ver stijl wordt 
dikwerf verwaarloosd. In zij
ne voordragt bezit hij kracht 

(en nadruk» de gang zijner 
verzen is vloeijend en wel> 
luidend; men vindt in zijne 
wijsgeerige gedichten eenen 
zwaarmoedigen toon , waar
om men hein den naam van 
YOVNG Allemand (Duitsche 
FoVXQ) gegeven heeft. 

, CRONSTEDT (AMXANDER 
FREDERIK? vrijheer van) , een 

-—jüweed, in 1722 in het her
togdom Sudermanië gebo-s 
ren , wijdde zich geheel en 
al aan de studie der berg* 
stofkunde; toe in een land, 
dat een' overvloed van ver
schillende soorten van mij
nen had, ontdekte een nieuw 

half-métaal, nickelgenaamd, 
dat veel gelijkt naar de zelf
standigheid , welke de berg-
werkérs RwpfernicJiel noe
men, CRONSTEDT gaf. ,over 
dit half-metaal verhande
lingen in de Memorien van 
Btokholm van de jaren 1751. 
eii 1754 in het licht; en is 
van gevoelen dat het nickel 
niets anders i s , dan eene 
vermenging der reeds beken
de delf stoffelijke zelfstandig» 
heden, en geen onvolkomen 
kobalt, zoo als de Heer 
BEAVMÉ gemeend heeft. Ook 
heeft hij eene Verliandeling 
over de Zeolilh (levende 
steen) in dezelfde memarietp 
van het jaar 1756 in het 
licht gegeven. Hij toont 
daarin aan, dat deze nieuw-
lings ontdekte zelfstandig» 
heid alleen eene nieuWe or
de in de zoogenoemde een
voudige steenen stelt. Bui
tendien heeft men van hem 
eene Proeve over het stel
sel der bergs lof kunde, waar
in hij de bergsfoffen volgens 
derzelver wezenlijke beginse
len regelt. Hij overleed in 
den bloei zijner jaren, den 
19 Augustus 1765. 

CROPANO (JOANNES VAN) , 
een geleerde Kapucijner uit 
de provincie JReggia,- heeft 
geschreven Leerreden, Com-
nieniarië'n over de heilige 
Schrift, en verscheidene ge
schiedkundige werken, over 
de verschillende Staten van 
Calabrië, zoo als Calabria 
illustirata! Calabria fartu* 
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nata; Caldbria. dichiarata 
con inscrizidni e medaglie, 
in fol. met platen, Napels, 
1691. 

CROS (PETRUS D U ) , doctor 
en opzieaer van Sorbonne, 
werd deken van de kerk van 
Parijs',r vervolgens in 1349 
Bisschop van; Aumrre, in 
1350 Kardinaal, en overleed 
in 1361 te Avignon aan de 
pest. Men • moet hem niet 
Ter warren met den Kardinaal 
PETRUS DU CROS, Aartsbis
schop van Af les, die in 1388 
overleed. JOANNES DU CROS , 
broeder van dezen laats ten , 
een uitnemend regtsgeleerde 
was Bisschop van Linioges 
en groot-posniientiarius te 
Rome , en overleed in 1383 
te Avignon» 

CROSILIIES (JOANNES - BAP-
TISTA) Ï een slecht Fransch 
dichter, is minder door zij
ne gedichten dan door de 
beschuldiging, /tegen hem 
ingebragt, alsof hi j , ondanks 
zijne Priesterlijke waardig
heid, gehuwd was , bekend 
geworden. Hij bragt tien ja
ren in de gevangenis door, 
en kwam er niet uit dan 
door een besluit van het 
parlement, dat hem van die 
lastering vrijsprak. Zes 
maanden daarna , in 1651, 
stierf hij zeer armoedig. 
Wij bezitten van hem He-
•ro'tdes (Heldendichten), 1619 
in 8.vo; en Chasteté in-
vincihU {Onoverwinnelijke 
kuiscJthéid)t een herders

dicht in 5 bedrijven, 1634, 
in 8.vo 

CROUVE (Wtti-Eivt), een 
Anglikaansch priester, die 
zich in 1677 ophing, was 
regent van Croydon» Hij is 
de schrijver van eeneiVaa»»-
Ujst der schrijvers, die o* 
ver den Bijbel gehandeld 
hebben, Londen, 1672, in 
8»v° , die verre weg minder 
is dan die van pater LE LONG 
van het Oratorium, voor wel
ke zij echter van nut ge
weest is. 

CROUZAS (JOANNES PETRUS 
D E ) , werd den13April1663 
te Lausdne geboren. Zijn 
vader, kolonel van een re
giment fusiliers, bestemde 
hem tot den krijgsstand ; 
maar de zoon haakte enkel 
naar de letteren. Meester 
zijnde, om zijne neiging te 
volgen, legde hij zich op de 
wijsbegeerte en de wiskun
de toe, en putte uit de schrif
ten van den beroemden DES» 
OARTES kundigheden, die zij
nen lust deden vergrooten. 
Hij begaf zich op reis door 
de verschillende landen van 
Europa, kwam te Parijs, 
alwaar MAIJEBRANCHE hem te 
vergeefs voor de Catholijke 
Godsdienst trachtte te win
nen. Bij de terugkomst in 
zijn vaderland Werd hij in 
1706, tot rector der akade-
mie verkozen» Hij bekleed
de sedert 1700 met veel roem 
eenen leerstoel der wijsbe
geerte. In 1724 beriep men 
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hem te Groningen tot hoog-; 
leeraar der-wiskunde en der 
wijsbegeerte met eene jaar
wedde van Ï5Ó0 gulden. 
De akademie van weten
schappen te Parij's nam hem 
eenigen tijd daarna in haar 
midden op; en de prins van 

Hessen-Cassel verkoos hem 
tot gouverneur voor zijnen 
zoon: een post, die hem 
eene groote jaarwedde en den 
titel van raadsheer der af
gezanten van den koning 
van Zweden, den oom van 
zijnen kvveekeling, verschaf
te. Deze geleerde overleed 
den 22 Maart 1750 te II«M-
sane en heeft een groot aan
tal werken over de zedeleer, 
bovennatuur- , natuur - en 
wiskunde nagelaten. t.° Een 
stelsel van overwegingen, 
die kunnen bijdragen tot de 

juistheid en uitbreiding on
zer hennissen, of eene Nieu
we proef van redeneerhun-^ 
de, eerst in 2 dl.", in 8.™, 
en vervolgens in 6 dl.n , 
in 12. m o , verkort in een 
deel in het licht gegeven. 
Men moet zich aan de ver
korte uitgave houden: het 
groote werk, hoewel uitmun
tend, zoowel ten opzigte dei-
redeneer- als der zedekun-
dige lessen, is niet met 
juistheid .genoeg geschreven. 
Men heeft gezegd, dat hij 
de oude redeneerkunde in 
eene menigte nuttelooze 
woorden gedompeld had. — 
2.° E'ene Verhandeling over 
de opvoeding der hinderen, 

ne Verhandeling over het 
schoone, ook in 2 dl." en 
veel te langdradig. — 4.° 
Onderzoek van het oude en 
nieuwe Pyrrhonismus, te
gen BAYLE , in fol.; een ge
leerd en uitnemend werk, 
dat zulks nog meer zoude 
zijn, indien het korter be
werkt was : het is het be
langrijkste van den schrijver. 
— 5.° Onderzoek, der Ver
handeling over de vrijheid 
van denken, tegen CÖIXINS , 
in S.vo —;• 6.° Onderzoek der 
Proeve over den Mensch van 
Pope, waarin hij even zoo 
veel ijver voor de godsdienst 
als goede oordeelkunde aan 
den dag legt; er zijn eenige 
herhalingen en eenige eenig-
zins strenge uitspraken in. 
— 7° Commentarium over 
de Vertaling van „hetzelfde 
gedicht, door den abt pa-
RESNEI» — 8.° Verhande
ling over den menschelijken 
Geest, Bazel, 1741. De.. 
schrijver bestrijdt met ijver 
de Hypothesen van LEIBNITZ 
en W o w , aangaande de 
voorafgaande Harmonie. —• 
9.° NatUur- en Wiskundige 
Verhandelingen, onder ver
schillende titels. — 10.° 
Leerreden.— 11.° Verschil
lende werken, in 2 dl.n, 
in 8.vo, enz. enz. (Zie zijne 
Lofrede, door GR. DE Foir-
CHY, in zijne geschiedenis 
van de akademie der weten
schappen, 1750, in 4 . t 0 , 
bladz. 779.) 

CROT (WttMM D B ) , heer 
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van Chièvres en Aertckot, 
muntte door zijne dapper
heid onder de koningen van 
Frankrijk KA REI. •VIII. en 
IiODEWUK XII ' u i t , in wier 
dienst .hij met goedvinden 
van zijnen meester P H I I I P -
ïitrs r .Aartshertog van Oos
tenrijk , ging; maar toen de 
vredebreuk tusschen 'Frank-,: 
rijk en Spanje ontstaan was, 
keerde bij naar de Neder
landen terug. De opvoeding 
van KAREI. V. , waarmede hij_, 
belast werd , verschafte hem 
eenen uitstekenden roem. 
Hjj was , zegt zeker ge» 
ischïedschrijver, een man van 
eene ongeveinsde opregtheid, 
bezat eene zoo verstandige 
als grondige staatkunde, en 
zijne kundigheden evenaar
den zijne deugden," Hij o-
verleed in 1521 te Worms 
in den ouderdom van 63 ja
ren. Zijn leven is door VA-
RiiiLUS op eene belangrijke 
xyijze beschreven, 1684, in 
12.mo 

'CROY (JOANNES DE) , uit 
een ander geslacht dan de 
voorgaande, een Calvinist 
en leeraar te T/sez, overleed 
in 1659 en heeft verscheide
ne werken nagelaten, onder 
andere Olservationes sacree 
et historica 'in Novtem.Tes-
tamentum, Geneve , 1644, 
in 4.«>' . 

. CROZAT (JOZEF ANTONIÜS) 
Markgraaf van CTiatel, raads
heer bij het Parlement, ver
volgens rekwest-meester, 

werd- in 1710, lector van 
het kabinet des konings van 

. Frankrijk. Door zijnen 
smaak voor de kunsten en 
zijne .kunde in schilder-, 
beeldhouw-en graveerkunst 
is hij beroemder geworden, 
dan door zijne schatten; hij 
wijdde zijn geheele leven en 
zijn vermogen aan dezelve 
toe. Gedurende de 69 jaren 
dat hij verzamelde, werd er 

'geen kabinet in Europa^ ver
kocht , dat voor een gedeelte 
niet zijn eigendom werd; en 
hiertoe was hij te eerder 
in staat, daar hij van zijnen 
vader een groof vermogen ge
ërfd had. De rijkdom van 
dit kabinet blijkt reeds hier 

H i t , dat de handteekeningen 
alleen 19000 stuks, waar
voor hij '4500P0 livres be
taald had, uitmaakten. E-
ven zoo aanmerkelijk wa's-
zijne Verzameling van oud-

; heden en gesnedene stee-
•• nen. Deze" schat bevindt 
, zich thans in Petersburg. 
Ook liet hij door bekwame 
meesters de fraaiste schil
derijen van het kabinet van 
den koning van Frankrijk 
en van den hertog van Or-
leans enz. graveren. Het 1 
deel is in 1729 in het licht, 
verschenen, het tweede in 
1742 in .fol. Atlas for
maat. CROZAT overleed twee 
jaren te voren in 1740, en 
was te Toulouse in,1696 ge
boren. Bij zijnen dood be
val hij, dat de opbrengst van 
den verkoop van zijn fraai 
Kabinet aan de armen zoude 
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ttifgédeeld worden. 

CBOZE (MATHURIN VEYSI-
J|RE DB LA) , den 4 Decem<-
ber 1661 te Nantes gebo
ren y zoon van eenen koop
man, werd in 1678, nadat 
hij in Amerika gereisd had, 
benedictijner van de Con
gregatie van den heiligen 
MAURUS. Zijne meer uitge
breide dan grondige geleerd
heid , de liefde voor dé on-i 
afhankelijkheid, de vrijheid 
van denken , en andere nei
gingen, die niet met het 
geestelijk leven en de evan
gelische grondstellingen 
stroken, deden hem in 1696 
zijne orde en godsdienst ver
laten. Hij voltrok zijhen 
afval te Bazel, ging van 
daar naar Berlijn, bekwam 
den post van Bibliothekaris 
van den koning van Pruis-
ten en overleed aldaar den 
21 Mei 1739. Zijne voor
naamste werken zijn; 1.° 
DissertaUons etc. (Geschied,-
hundige verhandelingen o-
ver verschillende onderwer
pen) , Rotterdam» 1707, een 
geleerd en uitmuntend ver
haal : -— 2.o Entretlens etc. 
{Onderhoudingen over onder
scheidene geschiedkundige 
onderwerpen), 1702, inï2.° 
— 3.° Dictionnaire etc. (Ar-
menisch woordenboek) ,2 dl." 

„'in 4 . t 0 Dit werk kostte 
i hem 12 jaren arbeid. Ech

ter vinden" er de geleerde 
ontelbare fouten en zelfs 
kluchtige misslagen, in; het-

welk echter niet belet, dat 
er kundigheden in te verza
melen, zijn: — 4t° Histoire 
etc. {Geschiedenis van het 
Christendom in jÉfhiopië en 
Armenië), 1739, in '8.f ee-
ne slordige en wanstallige 
compilatie, volgens den abt 
DES JFONTAINES , een geheugen. 
werk, van oordeel en nog 
meer van bondigheid ont
bloot, maar dat eene menig» 
te aanmerkingen aanbiedt, 
waarvan men gebruik maken 
kan. —• 6.° Dictionaire etc. 
{Egyptisch woofdenbpek) ? 
met de vermeerderingen van 
den heer SCHOLTZ, doprCft» 
GOD. VOIDE in het licht ge
geven , Oxford,",. 1775, in 
4.° JORDAN, een vriend en 
leerling van LA CROZE, heeft 
het leven van zijnen mees
ter in een zoo zwaar deel 
als het leven van*Ai,EXANDER» 
volgens VOLTAIBE, door de 
dolle drift om te schrijven in 
de pen gegeven, geschreven. 
In zijne geaardheid straalde 
eenige onwellevendheid én 
menschenhaat door'; een na
tuurlijk uitwerksel zijnet 
wroegingen, die hem heb 
aandenken aan zijnen afval 
veroorzaakte. Zijn oordeel 
was nooit gelijk aan zijn ge
heugen , vooral .niet-op het 
einde zijner dagen. Hij was 
als dan een waar kind , hoe 
wel zijn hoofd steeds een 
uitgebreid register van na
men , jaartallen en aanhalin
gen bevatte. 

D 
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CBÜISHAUK ( WX&M4M) »een 
beroemd t ontleed '- heel - én 
scheikundige, werd in 1749 
te 'Edïmbiirg geboren. Door 
lïen gïoóten haam van den 
geleerden WILLEM HUNTER 
naar Londen gelokt, werd 
hij de leerling en vriend van 
dien uitmuntenden Hooglee
raar , diey bij zijnen dood, 
zijn prachtig Museum aan 
hem vermaakte, onder voor» 
Waarde dat hij na verloop 
van 30 jaren hetzelve aan 
de universiteit van Glasgow 
zoude schenken. Getrouw 
volbragt hij den wil van 
HUISTER; CRUISHAUK over
leed den 27 Junij 1800 te 
Londen en heeft verschei
dene merkwaardige werken 
nagelaten; maar hij is voor
al' zijnen roem aan datgene 
Verschuldigd; hetwelk ten 
titel voert: Anatomy oftlté 
ubsorbingvessels, of Ontleed
kunde der zuur opslorpen
de vaten van het tnensche-
tifh Ugchadm, Londen ,11'86 
in 4.° met platen herdrukt 
in 1790, in het fransch ver
taald door PHIMPPUS PETIT-
;RADEL , Parijs, 1787, in 
'S,0 met platen en in het 
Hóogdüitsch door CHRISTI-
'AAN FBËDEHIK LUDWIG , 
teipzig, 1789, in 4.° mat 
'platen én aanteekeningen. 
2ijne andere voorname wer
ken zijn: l .° Mémoirs on 
the 'yettow f ever wh\ch ap-
pêëred in PhUadélpMa , 'of!:' 
Memorien over de xjete 
koorts, die zich te Phila-
delphia geopenbaard heeft * 

j | Philadelphid, 1768, in 8.° 
•—• 2.° Observalions on the 
causes .and, ètire of remiU 
tïng on bilious fever etc, 
PhUadélpMa, 1798, in 8.° 
'~~ 3.° Ashch of the rise 
and progress of the yellow 
fever etc. • PhUadélpMa t 
1800, ï h 8.° •;• 

CRUMMUS óf CRÜMNUS, ko< 
ning der Bulgaren, was 
aanhoudend in" oorlog met 
NICEPHORÜS L , keizer van 
föonstantinopeï, en vero
verde op hem Sardika, Het 
verlies, dat hij in eenen 
slag, in 81L leed, noodzaak
te hem den vrede té verzoe
ken. Wanhopig over de 
gedane weigering viel hij 
bij nacht de legerplaats der 
Grieken 'aan , welke hij stor
menderhand innam, tfandde 
vervolgens de tent van Ni' 
CEPHORTJS aan, en doodde 
denzelvën, voor dat hij <fo 
tijd had hem te erkennen; 
hakte daarüa zijn leger in 
de pan, en deed al de gr0"1, 

ten des rijks over den kling 
springen , of gevangen ne
men. Hij behaalde die groo-
te overwinning, waarin 
STAURATIUS, zoon des kei
zers , die zelf keizer ge
worden was, zeer gevaar* 
lijk gekwetst werd. Na ee-
nigen tijd het hoofd vanden 
ongelukkigén NICEPHOTBUS op 
een e galg gesteld te hebben, 
liet hij uit deszelfs schede» 
eene drinkschaal vervaardi
gen , en in zilver inleggen» 
opdat zijne opvolgers zie» 
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hiervan bedjenen zouden, 
om, naar zijn voorbeeld bij 
hunne maaltijden op de ge
zondheid van diegenen hun
ner onderdanen te drinken, 
die zich in den oorlog zou
den onderscheiden hebben. 
Hij wilde de gevange
nen noodzaken om hun le
ven én hunne vrijheid door 
den afval van het geloof te 
herkoopen; maar deze edel* 
moedige krijgslieden wilden 
liever de wreedste folterin
gen ondergaan en als mar
telaars sterven. MjCHAè'L 
RHANGABE, schoonzoon van 
NICEPHORUS en opvolger van 
STAURATIUS trachtte te ver
geefs zijnen schoonvader te 
wreken; hij werd overwon
nen. De overwinnaar over
leed in het jaar 875. 

CRTJSEB of CRÜSEKÜS ((HER-
MANUS), in 1510 te Kampen 
in Over-IJsel geboren, 
raadsheer van KAREL , her
tog van Gelderland, en ver
volgens van WILLEM, her
tog van Kleef, overleed in 
1574 te Koningsbergen in 
Pruisten, toen hij ELEONO-
RA, de dochter van den her
tog van Kleef, die met A L -
BERTUS FREDERIK, hertog 
Van Pruissen, trouwen zoude, 
derwaarts vergezeld had, en | 
op het punt stond Om naar 
zijn vaderland terug te koe
ren. Hij is in de hoofd
kerk dier stad begraven. 
Hij heeft 16 boeken van GA-
*IE.NUS in het latijn vertaald, 

Parijs,1532, in fol. De
ze vertaling is in onder
scheidene andere uitgaven * 
die men vaïi GALIENÜS ver
vaardigd heeft, gevoegd * 
maar herzien en - verbeterd 
door AJUGUSTINUS GADALDINI 
•vdn Modena. Ook heeft hij 
PLUTARCHÜS in het Latijn 
vertaald, Bazel, 1564, in 
fol. Men verwijt hem de 
Orde der Levensbeschrijvin
gen van PLUTARCSUS zonder 
noodzakelijkheid veranderd 
te hebben. Hij was een zeer 
ervaren man in de talen, 
wijsbegeerte, geneeskunde 
en rsgtsgeleerdheid. 

CRUSIUS of KRAUS (MAA-
TINUS), en 1526 in het bis
dom Bamlerg geboren, hoog-
lèeraar der fraai] e letteren 
te Tuiingen, en den 25 Fe-
bruarij 1607 te Eslihgen 
overleden, was de eerste, die 
in Duiischland het Grieksch 
onderwees. Wjj hebben van 
hem: 1.° Turco-Grcecice li-
Iri Vtth Bazel, 1584, in 
fol.: cene uitmuntende Ver
zameling, en zeer nuttig voor 
hen r welke zich op de ge
schiedenis en de taal der/ 
Nieuwe Grieken willen toe--
leggen. Het bevat onder
scheidene kleine werken en 
brieven, die ons een naauw-
keurig denkbeeld van den 
burgerlijken en godsdienst!» 
gen staat in de I4.«, ï § . e 

en 16»e eeuw geven. — 2.° 
Annales Suevici ab initiore-
rum ad annum 1594, 2 dl.» 

2 
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jn fol;, Frankfort, 1596; 
een uitmuntend en niet zeer 
algemeen werk. — 3.° Ger-
manq-Grcecice lïbri VI., in 
fol., 1585. Hij heeft nog 
andere werken geschreven, 
welke voor de reeds genoem
de in geenen deele' behoe
ven onder te doen , namelijk: 
4.° Commentafius Bermamis 
in OUnthium l .m

 DJSMOS-
XELEWUS et SchoUn, in 1,2.™° 
Straatsburg 1554, i n J 2 > ° 
— 5° Prematum Grcecorum 
lilri duo, additu vernone 
latina, ibid 1567. — 6.° 
Majores Syntaxes gr&ces e-
pitome,. 1583, in 8.vo _ 7.° 
EthiopiceB Reliodori histo
ries epitome, Frankfort, 
1584, in 8.vo etc. CRUSIUS 
was een geleerd, maar drifT 
tig man, die.geene smaad-
woorden spaarde , ten opzig-
te van hen, welke hem aan
landden. 

CRUSIÜS (CHRISTIAAN Ay-< 
eTJSTUs), een diepdenkendé 
en scherpzinnige wijsgeer en 
.godgeleerde, welke echter, 
helaas, bok tot het Mysticis-
mus overhelde, werd in 1712, 
-te henjia bij Merseburg ge
boren , en overleed in 1775 
te Leipzig als eerste hoog
leeraar der 'godgeleerdheid 
en Senior der godgeleerde 
faculteit. Hij ontwierp het 
stoute plan , om niet alleen 
4e wijsbegeerte tot eene vol
komene en voor de rede ge
heel bevredigende weten-
chap te verheffen, maar 
selfs om haar met het wel

denkende godgeleerde stek 
sel in verband te brengen, 
doch hij overleefde nog het 
gezag van het door hem 
ontworpen stelsel» 

CRUX. — Zie SAJJTA-CBUX. 

CSELES ( MARTINUS ), ia 
1641 nabij Tyrnmt geboren, 
in 1655 Jesuit in 'die stad, 
onderwees achtereenvolgend 
de Wijsbegeerte, de zedekun-
dige godgeleerdheid en hét 
Romeinsche regt» Naar RoiM 
beroepen, om den post van 
Pcenitentiarius te beklee-
den , maakte hij zich het ver
blijf , , dat hij hier genoot, 
ten nutte, en verzamelde 
eene menigte kennissen ait 
de Bibliotheek van het Va-
tikaan. Hij overleed den 14 
JanuarijM7Ö9 te Padua. Er 
bestaat van dien geleerde! 
1.° Elucidalio 'hisiorico-
chronologica, dé „episöopaln 
TransylmnitB; Rome, in'fob 
— 2.° Descriptio amplitil-
dinis episcopatus Sirmieii" 
sis, in 16.™° 

CÏESIAS VAN GNIDÜS ,' zoon 
van CTESIOCHÜS óf; CTESIAB' 
cus behoorde tot bet getal 
dergénen , welke den jongen 
CyRUS in zijnen krijgstog* 
tegen zijnen broeder ARTA-
XERXES MNEMON volgden. 1» 
den slag van Cmaxa krijgs
gevangen gemaakt, gebruik
te men hem om de wonden» 
welke ARTAXERXES in den-
zelven bekomen had , te ver
binden, en hij deed dit Wet 
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zoo veel geluk, dat de ko
ning en overwinnaar hem in 
zijne dienst hield, en hem 
den titel van zijnen eersten 
geneesheer verleende. Het 
langdurige verblijf, dat CTE-
sus in Perzië en aan het 
hof genoot, verschafte hem 
meer dan eene gelegenheid, 
om voor de Grieken, zijne 
landgenooten , nuttig te zijn: 
Hij schreef de Geschiedenis 
van dat land, in 23 boekep. 
De zes eerste bevatten ,dV 
geschiedenis der Assyriëh, 
sedert NINUS en SEMiRAaiisi 
tot op CYRUS, De 17 laat
ste behandelen de zaken der 
Perzerss van het begin der 
regering van CYRUS tot in 
het jaar 398 vóór J. C. Ook 
had hij eene Geschiedenis 
van lndië geschreven. Van 
deze twee werken zijn ons 
slechts eenige fragmenten 
van zijne Geschiedenis der 
Assyriërs en Perzers over
gebleven, die doorDioDORüS 
SICÜLÜS , en door TROGUS 
POMPEJUS gevolgd i s , en den 
voorrang Verdient boven die 
van HERODOTÜS. Ondanks 
de goedkeuringen dier twee 
geschiedschrijvers, schenkt 
men geenszins geloof aan de 
"Verhalen van CTESIAS ; en als 
men de zaak van nabij be
schouwt , verdient hij ook 
niet meer geloof dan HERO-
BOTUS. JSTRABO zegt, dat men 
de geschiedenis gemakkelij
ker in HESIODÜS en HOME
RUS zou leeren, dan in CTE-
BIAS en HEBOBOTÜS : faciUns 
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I RÊSIODO et ffOMJERO ali-
quis fidem adhibuérit, quant 
CTESUE, ÏÏERODOTO et eo' 
rum similibus. Men zal hem 
zoo wel als HERODOTÜS Ïee
ren kennen in de waarach* 
tige geschiedenis der fabel*, 
achtige- tijden» en in HE-

. RODOTUS, Geschiedschrijver 
van ' het Hebreeutosc&e volk 
zonder het te weten (Zie 
LAVA UK). CTESIAS leefde 
omtrent het jaar 400 voor 
J. C. De fragmenten Tan 
CTESIAS zijn in de Londen'-, 
sche uitgave van HERODOTÜS. 
te" vinden , i 6 7 9 , in fol. 

CTESIBIÜS van Aleactndria, 
een beroemd wiskundige, 
ónder PTOLOMEÜS EVERGE--
TÜS II. omtrent het jaar 124 
vóór J. C. was, zegt men» 
dé uitvinder der pomp. Het 
toeval ontwikkelde in hem 
den smaak, dien hij voor 
de werktuigkunde had. Bij 
het neerlaten van een spie
gel in den winkel zijns va
ders , bemerkte hij, dat het 
gewïgt, hetwelk diende om 
op- en neer te laten, en bij 
deze werking in den cilin
der vervat was, eenig ge* 
luid maakte, veroorzaakt 
door de wrijving der lucht, 
die met geweld door het ge-
wigt werd terug geduwd. 
Hij onderzocht van nabij de 
oorzaak van dat geluid, en 
meende daaruit voordeel te 
kunnen trekken om eene door 
tvatet in beweging gebragt 
orgel te veryaardigen, waar-
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in de lucht en het water 
den toon <zouden voortbren
gen ; hetgeen hij met. zeker 
goed gevolg ten uitvoer bragtj 
hiaar men begrijpt, dat dit 
orgel nog weinig béteeken-
d é , en men heeft nog veel 
tij ds noödig gehad, om de 
volledigheid van dat bewon
derenswaardig werktuig te 
bereiken, waarvan thans on-
jze kerken weergalmen (Zie 
AtDHicirs Heilige), CTESI-
BIÜS vervaardigd* vervolgens 
een wateruurglas, door ge?. 
tande raderen geregeld: het 
water bragt door,zijnen val 
deze raderen in beweging, 
die 'hunne bewegingen aan 
eenen zuil mededeelden, op 
welke téekenen gemaakt war 
r en , die dienden, om de
nmanden en uren te onder
scheiden. Te zelfden tijd, 
dat men de getande raderen 
in beweging bragt, dreven 
deze een beeldje naar boven, 
dat met een stokje de maan
den en uren, die op de zuil 
geteekend Waren, aanwees. 

CTESIPHOJS , of CHEBSI-
PHRON, een Gfrieksch bouw
kundige , bezorgde de tee-
kening van den Tempel van 
DlAïïA. te Ejphesüs, die deels 
onder zijne leiding, deels 
onder die yan zijnen zoon 
METAGEWBS, voltooid werd. 
CXJSSIPHON vond een werk* 
*uig u i t , om de zuilen te 
vervoeren, die tot sieraad j 
*an dat gebauvy moesten die-
Ben , dat, ondanks den al-

§m$mm mm > m yerge* 

lijking met onze hedendaags 
sche fraaije kerkgebouwen, 
zeer weinig beteekent. Zie 
de oude en hedendaagse he 
Tempels door dèn Abt MAL 

CTESIPHON van Athene, o« 
verreedde zijne medeburgers 
om een bevel uit te vaardi
gen , volgens hetwelk zoude 
bepaald worden, datJDisMos-
THENES, in de volle verga
dering, met eene gouden 
kroon zou gekroond worden. 
Maar ^ESCHJLNES •* een naij» 
veraar' en vijand van dien re» 
denaat, miét kunnende dul
den i dat men den zei ven de
ze eer bewees, beschuldig
de CTESIPHON dè; bewerker 
van eenen opstand te zijn. 
DEMOSTHENES verdedigde hem 
tegen dezen laster in eene 
heerlijke redevoering, die ten 
titel voert: Over de Kroon» 

CUAERO ( PETRUS), een 
Spaansche Missionnaris, in 
1645 te Arragon nabij C«-
lataynd geboren, ontwaarde 
reeds vroegtijdig het verlan* 
gen in zich, om aan de voort
planting tan het Evangelie 
mede te werken. Nadat hij 
de Priesterwijding ontvan
gen had, vertrok hij van 
Saragossa in 1670, nam zij
ne reis door Frankrijk, bef 
zocht Bome, Konstantlno* 
pel, en in Zevenbergen ko> 
mende» gingf hij .door tot 

Warschau, ahvaar de ko
ning JoANNES JSoBIESKI heltt 
eenen brief gaf voor CHAÏ.S 
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Vandaar begaf hij zich naar 
Moskau. CUBERO werd den 
Czar voorgesteld, die hem. 
vriendelijk onthaalde, en 
vertrok vervolgens met eenen 
gezant, welken deze vorst 
naar Perzië zond. Hij zakte 
de tyolga of tojt aan Asïra-
kan; stak over de Kaspi
sche zee, kwant in 1761 te 
Derbent en daarna te Casbin 
aan, alwaar hij den koning 
van Perzië zijnen brief aan
bood. Deze vorst beloofde 
hem eene gelijke bescher
ming als zijne vooronders 
aan de apostolische Zende
lingen verleend hadden, en, 
zijne begunstigingen daarbij 
niet bepalende, zond hij eeni-
ge dagen daarna aan CUBERO 
een Galaat, of eere-kleed. 
CUBERO ging vervolgens door 
Ispahan, Schiraz en Laaq 
Sot Bender Abassi, op zijne 
reis werkzaam zijnde, om het 
licht des geloofs te versprei
den. Daar nam hij , eene 
schuit, die hem over de 
Perzische golf naar Bender 
Congo voerde; hij scheepte 
zich in op eene Portugesche 
vloot, die op de Boode zee 
ging rondkruisen, te -Diu, 
VitfSurata, Daman , Goa 
aanlandde, de kaap Como-
rin omzeilde^ op Ceylon en 
Thomo alsmede te Malacca 
aan land ging, waar hij door 
de Hollanders in de gevan
genis geworpen werd, wijl 
hij zonder het te weten hun
ne reglementen van,policie 
overtreden had. Kort daar-

D 4 

op ontslagen zij nde, besteed» 
de, hij zes maanden tot <4e, 
overvaart van den grooteri, 
Oceaan tot aan Acapulco, 
vertrok in lGTÖvaa Mexico t 
en kwam, na eene afwezen-
heid van negen jaren, (dóor 
eene vloot van Vera - Crux f, 
die voor Cadix bestemd was, 
weder in Europa. In 1680 
gaf hij t& Madrid, in 4»$ 
in het licht het. verhaal van 
zijne reis , onder den titel van, 
Kort- verhaal der reis, ge
daan in het grootste gedeel
te der wereldy door D.PJB-
DRO CUBERO SSBASXIAA^ 
enz. CUBERO is de éérste., 
die de reis om de wereld 
van het Westen naar hef 
Oosten , en voor een gedee.1» 
té over land gedaan heeft; 
GEMELLI CARRERV vplbragÉ 
eerst eenige jaren daarna de
zelfde reis. Het verhaal van 
CUBERO, hoewel beknopt, is 
vrij naauwkeurig, en zijn 
stijl, zoo als het eenen Mis-
Hannaris past, eenvoudig. 

CüBlÈRES (SlMON LODEWHK 
PETRUS, Markgraaf »É), 
de oudste broeder van Cu-
BIERES PALMEZEAUX (Zie het 
volgende artikel), en neef 
van den Kardinaal BERNIS, 
werd den 12 October 174/ te 
Roquemaure, in Languedoc 
geboren. In den ouderdom 
van 16 jaren, kwam hij in 
de staldienst, werd vervol» 
gens hofstalmeester van den 
koning van Frankrtj'A, met 
den rang van kapitein der 
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ruiterij. In zijne ledige u-
ren hield h?j zich met de 
toonkunst, dichtkunde en' 
natuurlijke Historie bezig» 
en stond met BÏIPFON en DË-
XIZ.I.E in naauwe betrekking. 
Als vriend der wetenschap
pen , rigtte hij in jzijn huis 
een kabinet van bèrgstoffie-
iijke .voorwerpen, en een 
scheikundig Laboratorium 
óp. De ontdekking der lucht-
bollen\(Zie GfustttAó) , wekte 
toenmaals de bewondering 
der Franschen en de geschil
len onder de geleerden op. 
jRÜeri was, er op bedacht,"om 
eene rigting voor de lucht
b a l l e n t e vinden; de mark* 
graaf DE CUBIÊRES ondernam 
Ipervoar de gevaarvolle reis; 
irtaar hij was niet in s taai 
Onï de zoo lang gewen schtë 
rigting ha twaalf proèfnè^ 
mingen te vinden. ,Door zij
nen oom, afgezant te Rome', 
nitgeiibodigd, begaf hij zich 
naar die hoofdstad , 'reisde 
Vérvolgelis' door Italië, bragt 
er eene verzameling van La-
'va's van den berg Vesnvius, 
en eenige overblijfsels der 
bouwvallen van den tempel 

;Van JÜPITER SERAPIÜS uit 
mede. Als hij daarna te 
loonden was aangekomen, 
bezocht hij de omstreken dier 
Stad, maakte een kruidboek 
van de soorten van planten, 
die in Frankrijk onbekend 
waren', en gewende dezelve 
in zijn klein eigendom te 
Versailles aan de luchtstreek 
van dat land. Bij z^jne te
rugkomst in Frankrijk, her

kreeg hij zijne bediening 
bij LoDEwiJK A V I . en werd 
zaak verzorger der geheime 
weldaden van dien goedaar-
digen Vorst. Toen de Re
volutie was uitgebroken, 
vergezelde hij, ; den 17 Julij 
1789, den koning naar 
Parijs , en reed , te paard, 
voor de koets, toen hij 
op de kaai van la Fer-
raille door de geweerschot
ten , die van de overzij-
de der Seine gelost wer-
den, een en kogel door zij
ne hand bekwam. Beven
de voor den koning, vloog 
hjj' naar het portier van het 
rijtuig', om hem met zijn 
lijf tot borstwering te die
nen. Op zijne terugreize 
naar Versailles, liep hij . 
nieuwe gevaren, alsmede 

i, den 5 en 6 October* wan
neer eene teugellooze vólks-
menigte van Parijs het kas
teel kwam aanranden. Vol
gens de bevelen van JLODEWWK 
X V L , week hy niet uit, 
maar bleef bij Zijne Majes
teit totdat de regeringloozen 
dien Vorst noodzaakten om 
zijne getronwste dienaren te 
verwijderen. Hij begaf zich 
toen naar zijn huis te Ver
sailles ƒ maar,- in den nacht 
van déri 24 Mei 1794, werd 
hij uit zijne woning gehaaldj 
naar de gevangenis gebragt» 
waarin hij meer dan Vijf 
maanden bleef, en, het is 
waarschijnlijk, dat hij het \ 
leven aan zijnen broeder pAfc-
MEZEAUX , die toenmaals in 
zeer naauwe verbindtenissen 
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met dé Jocólijnen stond, te 
danken heeft. Onder het öé-
teetorium werd hij ter uitvoe
ring van* de verzending der 
meesterstukken naar kome ge
zonden , waarvan BONAPARTE 
die hoofdstad beroofd hadi 
Hem werd vervolgens hetop-
zigt over de standbeelden van' 
den tuin van Versailles op
gedragen. ' Daar hij zich ge-i 
stadig niet de vreemde ge
wassen bezig hield, gelukte 
hem een groot aantal derzel-
ve in de omstreken van Pa
rijs , aan de lucht te gewen
nen. Ten tijde der restau
ratie , gaf "LoDEWiiK XVIIll 
hem zijnen post van stal-
ïneester, met den gunstbrief 
van kolonel en het kruis van 
den heiligen LÖDJEWÏJK te
rug: ook had hij het groot
kruis van de orde dér Bei-
jersche kroon. Verscheide
ne landbouwkundige genoot
schappen namen hem inhuri 
midden op, en hij onder
hield briefwisseling met de 
akademiën van Turin, met 
die der Arcadiën te Rome, 
enz. Van 1800 tot in 1809 
heeft CumÈRES onderschei
dene Verhandelingen over 
Verschillende" planten, en 
ééne over een magnetisch 
{xriehsclb marmer in het licht 
gegeven. Den 1 April 1821 
is hij aan eene beroerte o-
verleden. 

CuBlÈRES pAMfEZEAUX (Ml-
ciuè'L DE) , stamde uit een 
adellijk geslacht af * en werd 
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den 27 September 1752 te 
Roquemaure, in het Fran-
sche departement du Gard 
geboren. Hij, was de jong
ste van vele broeders, van 
welke de oudste de Mark
graaf DE CuBtÈRÉs (zie het 
vorig: artikel) was. MiCHAëi, 
bekwam, volgens de bevelen 
van zijnen vader, in den ou
derdom van 12 jaren, de 
kruinschering, voïbragt zij
ne studiën te Orange, daar
na te JSimes, en eindelijk 
te Parijs in hét Seminarie 
van den heiligen^ïïjcpicivs* 
Zijn niet zeer geregeld ge
drag en eenige al te vrije 
diéhtstukjes, in den Fran-
schen Muzen-Almanak opr 
genomen, bragten zijne over
heden in eene ongunstige 
stemming jegens hem. Wel 
verre van naar hunne wijze 
vermaningen te luisteren, 
vervaardigde hij en gaf in 
het "licht: Heroide de etc. 
(Heldendicht van den heili
gen HiEROFiMUS, aan eene 
Romeinsche Dame gerigt), 
een zeer onzedig vveïk, daton-
betamehjke, jazelfs goddeloo-
de uitdrukkingen bevat', maat 
nogtans de eer van onder
scheidene uitgaven genoten,' 
en de lofspraak van FRÉRON 
verdiend heeft. CÜBIÈRES 
werd eindelijk, toen hij zij
ne godgeleerde studiën, zou 
beginnen , uit het Seminarie 
gejaagd. Op verzoek van 
zijnen broeder, bekwam hij 
den post van stalmeester bij 
mevrouw de gravin van 
5 
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Artois; maar met eene elke 
afhankelijkheid vijandige in
borst geboren , verliet hij wel
dra dezen post, en legde 
zich geheel op de letterkun
de toe, -waarin hij zich min
der; door ware talenten dan 
door eenen dorren over
vloed onderscheidde. De Al* 
manakken, de letterkundige 
Verzamelingen werden over
laden met zijne vlitgtige en 
losse gedichten, hetgeen den 
spotachtigen BIVAKOI, deed 
zeggen, dat CÜBIÊRES de 
voorzienigheid der dagbla
den was. Van toen £»f, be
gon hij met zich de verschil» 
lende namen, te. geven, on* 
der welke hij bekend i s , te 
weten: van DÖRAT CÜBIÊRES , 
CÜBIÊRES PAMHEZEAÜX , ENE-
GISTE PALMEZEAÜX. Daar men 
in zijne gedichten en proza, 
doorgaans slechts eene treu
rige gemahhelijkleid opmerk
te , zoo dojig hij te ver
geefs mede naar de prijs-? 
vraag der Fransche akade-
mie , zijnde de Lofrede óp 
VojjsAiim en FONTEITELLE. 
Hij schreef echter voor d© 
akademie van JSimes de Lof
rede op BorLEA.tr, maar 
zijne Verhandeling, weiver
te van een lofschrift te zijn, 
was slechts eene hevige kri
tiek op dien onsterfelijke!» 
dichter. Door de begunsti
ging van zijnen broeder, 
den markgraaf DE CÜBIÊRES', 
Verkreeg hij dat zijn blijspel 
getiteld: U Dramaturge, op 
het hoftooneel uitgevoerd 
weri» De koning was er b# 

tegenwoordig, en kon door 
zijne natuurlijke openhartig
heid, zich niet bedwingen, 
om tot den markgraaf té zeg
gen : Het blijspel van uwen 
broeder is niets waardig. 
Men verhaalde dit gezegde 
'aan CÜBIÊRES, en van dit 
tijdstip af, betoonde hij zich 
als een openbare vijand van 
dien Vorsten het hof, die aan 
zij n smakeloos tooneelstuk, 
slechts regt hadden latei) 
wedervaren. Toen de Revo< 
lutie uitbarstte , wsrd hjj-eei) 
der hevigste voorstanders der» 
zelve en roemde bnophoude' 
lijk in zijne dichtstufeken 
alle verschijnselen derzeïve» 
In 1790 vertrok hij met de 
gravin FANNY DE PEAÜHAR-
NAIS naar Italië', ra^at hij 
verliet haar kort daarna, 
kwam, te Parijs om zich met 
de andere Demagogen te ver» 
eetfigen» en werd een dei 
dlpperhopfden van het Revo-
ïutionnaire genootschap dei 
negen Zusters; zijne rede
voeringen en gelegenheid»-
«schriften, vulden van toen 
af, alle liberale dagbladen 
van dien tijdi Toen op den 
noodlotfigen dag van den M 
Augustus de gemeenteraad 
zich zelven aangesteld, en 
eenen • algemeenen raad op* 
gerigt had, verklaarde CÜ
BIÊRES , om deszelfs lid 's 
mogen worden, op het spreek
gestoelte der afdeeling van 
déUnité; » dat zijne moeder 
eene groote misdaad bedre
ven had door hem van adel 
te maken, wijl ïsj)n vader 
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het niet was." Later (den 
18 April 1794) legde hij op 
het bureau van den algemee-
nen raad der gemeente, ver
scheidene getuigenissen ne
der, dat zijn vader, zijne 
moeder en hij altoos vrije 
burgers geweest waren. Te 
gelijk beklaagde hij zich o-" 
ver de lompheid der druk
kers , die in eenige zijner 
werken bij zijnen naam den 
titel van Mijn heer sle rid
der gevoegd hadden. Einde
lijk in den rang van zuiver 
san» culotte opgenomen zijn
de, deed hij alles, om zich 
denzelven waardig temaken. 
Waarom hem de heruchte 
mevrouw ROLAND, in hare 
Gedenkschriften verwij t : 
» Van het sans-culottismus 
gepredikt te hebben, even, 
gelijk hij eertijds de beval
ligheden bezongen had; 
verscheidene gedichten van 
MURAT gemaakt te hebben, 
even als hij ervoor IRIS ver
vaardigde." SxLVANUS MA-
RECHAI. heeft hem in zijn 
Woordenboek der beruchte 
Oodverzakers opgenomen. 
CUBIÈRKS gaf in eene Ver
handeling over zijn leven, 
hetwelk hij zelf beschreven 
en uitgegeven heeft, zijne on
tevredenheid daar over te ken
nen. Ondanks al zijne po
gingen kwam hij slechts on
der de Jacobijnen van den 
derden rang; zijne fortuin 
en zijn staat- en letterkundi
gen invloed , werden er niet 
door vermeerderd; ook se-
4er$ de ontbinding der re

publiek, geraakte hij bijna ge
heel in vergetelheid. Wij wil
len echter liever gelooven, dat 
CUBIÈRKS alleen door ,eene 

• dwaling des gëe'stes, door 
eene krachtelooze en on
standvastige inborst en door 
het ̂ erlangen, dat men steeds 
van hem zoude-spreken, zich 
met de Revolutie bemoeide» 
want men heeft hem nooit 
schraapzuchtig noch wreed 
gekend. Het. is déze dwa
ling des geestes, die zeer 
dikwijls de wapenen der be
spotting tegen hem gaande 
maakte en er ook dikwerf de 
gelegenheid zelve toe aan
bood. Daar hij een slecht 
tooneelstuk getiteld Scylla 
gevonden had, liet hij hetzel
ve in 1605 drukken; en 
wilde het aan CORNEILLE 
toeschrijven. Het is zeer 
waarschijnlijk dat indien dit 
stuk eenigen bijval gevon
den had, hij zich wel als 
den schrijver er van zoude be* 
kend gemaakt hebben. Hij 
waagde het vervolgens het 
treurspel PHAEDRUS van RA-
CINE te hergieten, hetwelk 
hij Hippolytus noemde» 
Daarmede niet te vreden, 
verklaarde hij zich den be
schermer aller middelmatige 
en slechte schrijvers en kwam 
in 1810 op het denkbeeld, 
om de uitgever van eene 
der romans van KETIP DE 
I.A BRETONNE, eenen even 
zoo zwakken letterkundige 
als CÜBIERES te worden. In 
de voorrede, die hij aan het 
hoofd diens romans plaatste 
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vaart hij uit tegen de Aca
demie, die zijnen vriend 
BETIP in haar midden niet 
had willen opnemen; en gij 
beweert mijn Heeren, zeide 
hij tot de leden der akade
mie dat zijn stijl zenuwloos 
i s ; maar gij zijt zenuwloo-
zen' • . .."' SYLLA en H I P -
apoMTüs hadden reeds delbe
spotting van het publiek op
gewekt; zijn verwijt tegen 
de Leden der akademie ver
meerderde slechts de lui
migheid van dit zelfde pu
bliek hetwelk eene hagelbui 
Van schampreden en hekelac
htige boerterijen op hem deed 
vallen. Hij had nog eene an
dere onaangenaamheid te ver
duren. De weduwe van R E -
Ï I P rigtte aan den redacteur 
van het Journal de T empire 
eene hevige wederlegging te
gen CUBIÈEES , ter oorzake 
van het werjc van haren 
man, dat de eerste kort te 
voren in het Jicht gegeven 
had. Maar niets kon den 
teugelloozen moed van Cu-
IUERES doen verflaauwen; 
schimpreden, bittere critiek, 
uitjouwingen, alles trotseer
de hij en daagde hij ui t , 
en zijne pen was altoos met 
eene onveranderlijke snel
heid in beweging. Naar de 
volgende daad te oordeelen 
schijnt het niet dat de Ja-
cobijnen zelve veel op had
den met de bekwaamheden 

"van CUJMERES. Deze onuit-
jmtbare schrijver zeide eens 
aan CHAUMETTE , toenmaals 
Vïokureur der gemeente, 

dat hij aan deszelfs vrouw 
eene verzameling van ge
dichten wilde opdragen. 
CjauuaiETTE antwoordde hem: 
» Overweeg wel «wat gij 
doet; want mijne echtgenoo-
te is eene geleerde vrouw» 
hare werken liggen in mij
ne latafel." Hij trok toen 
eene lade open , en liet aan 
GÜBIERES oude koussen zien, 
die zijne vrouw teekende. 
De dichter een Weinig ver
legen, s£rak; niet meer van 
opdragt. Het is echter bil
lijk te bekennen, dat meti 
hier en daar in zijne schrif
ten eenige fraaije verzen» 
oorspronkelijke gedachten» 
en geestige trekken vindt» 
maar dit verdwijnt bijna ge* 
heel en al onder de lastige 
beuzelingen van . kunstmati
ge proza, welke zijn onver
moeide dichtlust voortbragt. 
Van eenige zijner werken be
staan niet. te min verscheide
ne uitgaven, die echter even
min hunne verdienste ,be\# 
zen, als zulks zijne ws.ardig' 
heid handhaaft Van Lid der 
akademie van Dij on en van 
het vrije genootschap van 
kunsten en wtehsc/tappeo 
enz. (Société lib'redes seien' 
ces et Lettres etc.) anders 
sociéte libre.genoemd. Se* 
dert langen tijd leefde »!l 
geheel onbekend^ en n>en 

dacht niet meer aan he"1 

dan bij het vernemen val1 

zijnen dood, die den 23 Au' 
gustus 1820 voorviel. Cu-
BIÈBES heeft zoo vele we* 
ken geschreven, dat hij der* 
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zelver titels zelf niet ken
de. Men kent er meer dan 
tachtig, waarvan wij den 
naamlijst voor onze lezers 
willen besparen; ons slechts 
bepalende er eenige van op 
te geven: 1.° Epitre etc, 
{Brief aan mijne eeuw), 

'Parijs, 1775, in Ï2.° — 
2.° GALATJBÊE etc (GALA-
XHEA, of het vervolg des 
lier-iooneels van PYGMALI-
OxVr, 1778, in 8-° (hiervan 
beslaan 3 uitgaven), —3.° 
Eloge etc. (Lofrede op 
VöLTATRE), een gedichf van 
500 Alexandrijnsche dicht
regels , , 1778 ', 1783 — 4.° 
Théaire mor al etc. (Zede-
kundig tooneel af tooneel-
stukjken met eene Proeve o» 
ver het blijspel, 1783,1786. 
1— 5.° Opusculus etc. (Dich
terlijke werkjes), Orléans, 
3 dl.n in 18.° — Q° Let
tre a etc. (Brief aan den 
Heer DEXWRÈIÏES over den 
noodlottigen invloed van 
BOILEAXT op de Leiterhm-
de), Parijs, 1787, in 8.7° 
—- 7.° Missoqag, of de 
vrouwen zoo als zij zijn 
een oorspronkelijke rotoian, 
1788, 2 dl.n _ 8.°Maco?i-
fession etc. (BJijne bekente
nis over de nog levende dich
ters of de alphabetische oo.r-
deelen), 1790, in 8.° —9.° 
Les rivaux etc. (De mede* 
dingers naar het, kardinaals 
schap of de dood van den 
kardinaal MAUKX)eeü kluch» 
tig heldendicht. •— 10.° 
Dien et les saints (Goden 
de heiligen), hetwelk een jj 

veryolg is van den: rejmbli-
keinschen almanak, J799. 
Wij gaan de; demagogische 
werken van JCUBIÈBES» yooy 
bij^ in welke hij de daden der 
Jakobijnsche sekte vierde. : 

GÜDENA (PETBUS) een 
Spaansch reiziger, in, 1602 
te Villena geboren, door
kruiste'langen tijd Brazilië, 
en gaf bij zijne terugkomst 
in Europa een werk in het 
licht, getiteld: Beschrijving 
van Brazilië, in eene uit
gestrektheid van 1038 mij
len, door MARACWOX ont
dekt, enz. Men vindt hier
in naauwkeurige bijzonder
heden over de voortbreng
sels en den handel van dat 
gedeelte van Amerika, Zijn 
werk, oudtijds in hetHoog-
duitsch vertaald, was in de 
Bibliotheek vknWolfenbuttel 
verborgen gebleven. Het 
verscheen weder naar het 
oorspronkelijke verbeterd door 
de zorgen van LEISTE , die 
er zeer belangrijke aanmer
kingen bijvoegde, onderden 
titel van : Beschrijving van 
het Portugesche Amerika, 
door CüDEüfA, Brunstoijk, 
1780, in 12.mo 

CtiDSEMius (PETRUS), te 
Duisburg in het hertogdom 
Kleef geboren, beweerde van 
Wezel te zijn, wijl hij al
daar was opgevoed. Zijn 
vader, met de dwalingen van 
C-4XV1NUS besmet, had de
zelve aan zijnen zoon mede
gedeeld i die dezelve te Avig-, 
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non afzwoer * alwaar bJj het 
Sacrament des. Vormsels en 
den naam van PETRUS ont
ving, dien. van SAMUEI., 
Welken hij bij'den doop be
komen had, afleggende. Hij 
begaf zi«!i naar Home, maak
te zich bij den Kardinaal BÉL-
ÏARMINUS geacht en bemind, 
zette zich vervolgens teKeülen 
neder, knoopte hier vriend
schapsbetrekkingen met den 
Nuntius aan, en overleed 
in het begin der zeventien
de eemv. Wij bezitten van 
hem: 1.° De DesperataCAL-
Vixl causa , Keulen, 1612, 
in 8,vo — 2.° De Synode 
van Utrecht, met zeer be
langrijke aanteekeriingen, in 
Tiet Latijn, Keulen, 1614, 
en verscheidene andere wer
ken over de geloofsgeschillen. 

CupwoRTH (RÜBOLF), een 
Anglikaansch Godgeleerde, in 
1617' te Aller in het graaf
schap Sommerset geboren, 
en in 1688 te Gambridge o-
verleden: bekleedde verschil
lende gewigtige en voordee-
ligé posten in zijn vader
land. Zijne kunde bezorgde 
Jiem dezelve; hij legde zich 
op alles toe; : Als wijsgeer 
en wiskundige verbond hij 
met deze wetenschappen de 
studie der fraaije Letteren , 
geleerde talen' en öud-

oH bestaat van hem: 
•1'.° intellectueel-stelsel van 
hét heelal Vegen de godver* 
zukers; een werk in het La-
trjn yertaald door JOANNES 
LAUBESHWÜS M©»HEIM, en 

met zeer geleerde aanmer» 
kingen voorzien, Jena, 
1733, 2 deelen, in folio, 
Legden, 2 dl.» in 4. t 0 , en 
verkort in het Engelsch in 
2 dl.n in 4.to , door' THOMAS 
W I S E . Het werk, de ver
taling en de verkorting wor
den even zeer op pr ĵs ge» 
steld. Dit systema intellee-
tuale wordt als een tuighuis 
der oude letterkunde uit alle 
talen , aangezien , en vele 
geleerden van onzen leeftijd 
hebben aan hetzelve hunne 
geleerdheid te dankett. — 2." 
Verhandeling over de eeu
wigheid en de onverander-
lijkheid van den regtvaar-
dige en onregtvaardige, in 
S.vo j n 1731 te honden in 
het Engelsch uitgegeven > 
met eene. voorrede van doc« 
tor CHANDLER, Bisschop van 
Durham, en door MOSHEIM 
in het Latijn vertaald. •<— 
3.° Commentariuvi over de 
^Voorzegging van Dxst'èUj 
aangaande de zeventig W 
ken, 2 dl." i n fol. — 4. 
Verhandeling over de on' 
sterfelijkheid der ziel, l 
dl. in 8.YO enz. — 5.° Be* 
devoering over de liefde 
Gods, in het Fransch vet' 
taald door den Heer COSTA f 
Amsterdam, 1722, in ia.»" 
6.° Deus justificatus of God* 
goedheid tegende verdediger* 
der volstrekte en schulde-
looze verdoemenis gewraakt 
en verdedigd, 1664, — ?• 
Verhandeling over liet zede* 
lyh. qoede en kwade, 1 dJ« 
in fóJU van 1000 blad*. — 
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8.° Verhandeling over de 
schepping der werelden over 
ae~:vnsterfeUjhheid der ziel,'* 
g.Vo _ , 9.° Verhandeling o-
ver de hennis der Helreërs, 
al deze Werken (van N.° 6.° 
— 9.°) kunnen als een ver
volg van het Systema int e fi 
lectuale worden aangezien. 
Hij liet verscheidene belang
rijke handschriften, en eene 
dochter vol geest na , die 
met LOCÏKE in naauwe ver-
bindtenissen stond; zij noem
de zichDAMARlS. CüDWORTH 
was., zegt men, zeer onze
ker in zijne gevoelens, om
trent de ,Godsdienst; en ajs 
Tiij óver verscheidene geloofs
zaken van het Christendom 
sprak, drukte hij zich op 
eene zoo dubbelzinnige wijze 
ui t , dat men geenszins kon 
weten, wat hij er Van dacht. 
Hij heeft het stelsel der 
voortbrengende naturen we
der ten, berde gebragt, het
welk door WILLEM MUYS 
(zie dit art.) is wederlegd. 

CüEVA (AlJFONSUS BE Ï,A), 
bekend onder den naam van 
BEBMAR , uit een' ouden stam 
in Spanje, afgezant van 
PHILIPPUS III. bij de Repu
bliek van Venetië, veree-
nigde zich, zegt men, in 

"1618 , met den hertog van 
Ossona, onder-koning van 
Napels, én don JPËDRO van 
Toledo f 'gouverneur van Mi-
lane, om den staat, in welks 
midden hij gezonden was , 
te vernietigen. ÏIA CTJEVA, 
î égt de geschiedenis, oflie-
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ver de fabel dier zamenzwe* 
ring, Verzamelde vreemde
lingen in de stad, en verze
kerde zich van hunne dienst 
door eêne menigte gelds. De 
zamengezworenen moesten 
het wapenhuis der Republiek 
in brand steken, en zich van 
de voornaamste posten mee
ster maken. Benden Uit 
het MilènescAe moesten over 
het vaste land aankomen, en 
omgekochte matrozen aan 
vaartuigen, met soldaten be
zet, den weg wijzen. Deze 
zamenzwering \verd ontdekt. 
Men wierp, al wat men van 
de zamengezworenen kon 
vinden in het water. Men 
eerbiedigde in den bewer
ker van deze clubs de waar
digheid van afgezant. De 
senaat liet hem heimelijk 
vertrekken, uit vrees , dat 
hij door het volk in stuk
ken zoude gehouwen worden., 
In een zeer uitgebreid on
derzoek over deze zamen
zwering, gedrukt achter de 
tweede uitgave der Waar
nemingen van Italië, be
wijst de heer GROSLEY, dat 
deze zamenzwering niets an
ders was dan eene list der 
Venetianen door JFKA-PAOLO 
bestuurd, om zich van den 
markgraaf BEDMAR, wiens 
tegenwoordigheid hen lastig 
viel, te ontdoen. Men weet 
dat deze monnik toenmaals 
zijn best deed, om het hu» 
theranismus in Venetië in te 
voeren, (zie SARPI). Voor 
de heer GROSÏ.EY, hadden 
NAUDE en CAWUATA de ge-
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waande zamenzwering reeds 
al§ éene hersenschim her 
schouwd. Maar MALLET 
DUPAN beweert met zeervc--
Ie andere oordeelkundigen, 
dat deze zamenzwering met 
uitzondering van eenige om
standigheden , door geschied
kundige romanschrijvers, uit
gevonden , in der daad be
staan heeft. Door de op
spraak, die deze kunstgreep 
onder het volk gemaakt had, 
genoodzaakt om Venetië te 
Verlaten , begaf BEDMAR zich 
naar Vlaanderen, nam al
daar den post van voorzitter 
des raads waar, en ontving 
er den kardinaals-hoed. Na
dat zijne gestrengheid, hem 
hier zijn bestuur had <Joen 
verliezen, begaf hij zich 
naar Rome ^ en overleed al
daar in 1665, als eene der 
vermogendste geniën be
schouwd , die Spanje voört-
gebragt heeft. Zijn door-
zigt was zoodanig, dat zij
ne gissingen bijna voórvoor-

. zeggingen doorgingen. Bij 
deze bijzondere scherpzinnig
heid voegde hij eene zeld
zame bekwaamheid om de 
kieschte zaken te behande
len, een bewonderenswaar
dig vermogen, om menschen 
te beqordeelen, eene vrije 
en vrolijke inborst en des 
te ondoorgrondejyker naar 

rinate iedereen dezelve meen
de te doorgronden : alle uit
wendige teekenen eener vol* 

v maakte gerustheid van geest 
midden in de wreedste onrus

sen. Men kent hem toe eene 

Verhandeling in het Italiaan» 
sche tegen de Republiek Ve- . 
netië, getiteld: Squiiiniódel* ! 
laliherla Veneta, Mirandoh 
1612, in 4>tö, en° in het !. 
F-ransch vertaald door AME-
LOT, DE LA HOUSSAYE ; maar 
anderen schrijven, dezelve 
met meer grond aan MARÖÜS 
VELSER toe. De Geschiede
nis der zamenzwering van 
Venetië door SAIJJT-REAL , 
is een zuivere Roman. 

GUEVA (.TOANNES DE LA}, een 
bekend Spaansch treurspel' 
dichter der X VI eeuw, \vordt 
in zijn vaderland zeer op 
prijs gesteld. Hij was de ! 
hervormer van het JSpaansche 
tooneel, bragt zijne stukken 
met meer kunst ten uitvoert 
dan LOPEZ DE VIGA , NATÜM 
en LOPEZ DE CASTÉLLEJO , en 

.verhief den Dramatisch^ 
stijl door de welluidendheid 
en keurigheid zijner verzen. 

'Men kan hem als/den voor-
looper van LOPEZ DE VEG* 
beschouwen.'" Zijne blijspe
len werden in 1588 en zijne 
treurspelen, waaronder VIB-
GINÏA en de dood van AJËX > 
in 1579 en 1580 te Sevilfa> \ 
in het licht gegeven. Hij 
schreef twee heldendichten» 
het Herstel! van Spanje ila 

Mexicana, 1600 en Verove
ring van Betique, eene 
dichtstuk in versmaat; een 
ander dicht over de uitvinders; 
ontleend uit POLYDORUS V*R" ; 
canus; een Bundel, waar- | 
in men eene vertaling van j 
de Batrachomymachia, (oor. j 
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log tusschen dékikvorscheri j 
en ratten) vindt; Ia Muni- I 
cidaj , dichtstukj (ie-:reis ' 
des dichters; JUNIS naar 
JUPIXERS hemel; een -brief 
of schimpdicht over dedich* 
ters van zijnen tijd. 

, CUGNIERES (PETRUS DE) , 
algemeen Advokaat; bij het 
parlement van Parijs, was 
een bekwaam .regtsgeieerde 
vooral in het kerkelijke regt. 
Hij verdedigde in 1329 in' te
genwoordigheid van PHtiiiip-
PUS VAN VALOIS,,met veel ijs
ver de regten des konings$ 
tegen de geestelijkheid. PE-? 
TRUSBERTRAND , Bisschop van 
•Autun," pleitte voor dë kerk 
met geene mindere geestdrift 
(zje BERTRAND). Hij werd on
dersteund door den aartsbis
schop van JSens daarna CLE-
MENS VI. De advokaat des 
konings werd zoo hatelijk 
bij het yolk,^dat men hem 
uit spotlust noemde: Mees* \ 
ter PETRUS nu COGNET, ; 
den naam van een klein be
spottelijk beeld, geplaatst 
in eenen hoek der lieve 
yrpuwe kerk te Parijs, en 
een gedeelte uitmakende 
van eene, voorstelling der 
hel , die binnen het hek 
van het koor onder het zang* 
koor was. CUGNIERES, on
dervond nog de onaange-! 
naamheid van door den ka-
ning veroordeeld te worden, 
voor welken hij pleitte : het 
gewone lot, van hen K welke 
schrijven • oni het eene ge» 
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zag teir n adeele, vvan' het att-' 
dere, te, yleijeni. en welke 
de geest van : eigenbelang 
en heerschzuchtf met geest
drift meeningen doet omhel
zen , geschikt om»de geves
tigde orde te ondermijnen. 

CüGNOT (NTlCOLAAS JoZEf)* 
den 25 September 1725^ te 
Void in Lotharingen gebo-
j en , diende in zijne jeugd 
in Duitscjila?id als krijgs-
houwkundige ,en vervolgens 
jn de Nederlanden onder dei» 
Prjns KAREI.. In 1763 kwam 
hij te Parps, waar hij zich 
met het geven; van lessen 
in de krijgskunde onledig 
hield. Hij vond eene nieu
we soort van geweer u i t , 
en vervaardigde een rijtuig 
dat door vuur en damp van 
water gedreven werd. P i t 
rijtuig bestaat nog in het 
magazijn ; der -werktuigen ,-
te 'Parij's. CÜGNOT, door 
de revolutie ongelukkig ge
worden, had zijn bestaan 
aan de edelmoedigheid ee-
ner dame en ,yervolgèns aan 
MERCIER,- den schrijver van 
het. tafereel-van Parijs r te 
danken, welken het gelukte 
om voor CÜGNOT van den 
eersten Consul eene jaar
wedde van lOQjD Livres te 
verkrijgen. CÜGNOT is den 
2 October 18Q4 te Par ij t 
overleden en heeft de vol
gende werken nagelaten: 
ï.° JËlémens etc, (Beginse
len der vroegere en heden* 
daagsche krijgskunde), 1766 
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2 dl.» in 12.010-^- 2.° Fottic 
ficAtion etc. (Veldverster* 
Mngetiz., 1769V in 12.6, in 
het Hoogdüitsch vertaald, 
Berlin,mZ, in 8vo Dit werk 
is uitmuntend, hoewel bene
den dat van CLAIRAG. — 3.° 
Theorie de la fortiUcation 
etc. {Theorie van vèsting-
bouwkunde met aanmerkin
gen over 'dé -Verschillende 
«ielsels, die sedert de uit
vinding des gesckuts* in 
het licht tfekomen zijn, en ee
ne niemoë wijze om plaatsen 
aan te leggen) f1778 in 12.""> 

CUGOANO (OTTOBALS), een 
ïieger^, geboren te Agimaca, 
in het gewest Fautieu op de 
Goüdhust in Guinea , werd 
in zijne Vaderstad, zoo als 
hij zelf verhaald heeft, met 
een twintigtal kinderen der 
heide seksen, door Euro-
peërs opgeligfc; diende lan
gen tijd en onder verschil
lende meesters'. Lord HOLD 
schonk hem de vrijheid, en 
zond hem naaf Engeland. 
Hij begaf zich in dienst van 
CöiiWEY, éérsten Schilder 
van den prins van WALMS , 
overleed in 1790, en is be
roemd door een werk in het 
Fransch vertaald onder de
zen titel: Overwegingen o* 
ver de behandelingen en 
de slavernij der JVegers, 
Parijs, i r »8 , in 12.mo Dit 
werk is niet zeer methodisch y 
maar. toont een talent aan^, 
hetwelk door eene zorgvuldi
ge opvoeding zoude beroemd 
geworden zijn. 

- € Ï J J . 

CtriOK. -^ Zie CÜXCK. ' 

GÜJAS (JACOBUS), werd in 
1520 te Toulouse geboren^ 
eti was ' de Zoon van eenen 
lakenyölleri De natüïirhad 
hem meit eenén verheven 
geest begaafd, zegt SCEVOM 
BE SAI^TE MARTHE om hem 
over zijne geringe afkomst 
te troosten. Hij leerde met 
eene gelijke gemakkelijk
heid de fraaije letteren, 
de geschiedenis:, het öu-
de en nieuwe,'het burger
lijke en canonieke regk 
Te Tóuloiise, Gdhors, Bour> 
ges, Valence in DwupM' 
'nèfTufin, alwaar hij in ver
schillende tijden onderrigf 
gaf, had hij eene menigte 
'leerlingen , onder welke meni 
de beroemdste staatspersonert 
telde , die toenmaalsi,Frank 
Hjk bezat. De koningvan 
Frankrijk vergunde hém om 
zitting te houden met A« 
'raadsnèeren van het parle-
ment van Grenoble ; de her
tog van Savóope, EMMA* 
Nuè'L PHiraBER*, en paus GRE* 
«ORIUS • XIII. hadden niet 
minder ach tihg voor zijne ver« . 
dienste. Wanneer de Hoog' ;• 
düitsche Hóogleeraren hert 
op den leerstoel aanhaalden» 
bragten zij de hand aan & 
muts , om hunne achting voot 
dezen uitnèmenden verklaar- | 
der der wetten te kennen te i 
geven. Hij was ^ volgens 
tscAtiGËR de vader der leer' i 
lingen, en had er bijna dui" • 
zend te Boürges, dié hij ge'» 
en boeken leende. CWA* 
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was een van al de nieuwe 
regtsgeleerden, welke het 
diepste in de geheimen der 
wetten , en van het Komein-
sche regt is doorgedrongen. 
Men heeft hem van ongods
dienstigheid beschuldigd, 
omdat hij aan, diegenen , 
welke hem over de verwoes
tingen van het Calvinismus 
spraken ? antwoordde: Nihil 
hoc ad edictum pr&toris; 
Aiï heeft geene betrekking 
op het openbare bevel van 
den prsetor. Maar dit ant
woord schijnt veeleer het ka
rakter van eenen geleerde 
af te schilderen, die zich 
sterk bezig houdt met zijne 
boeken, maar voor het ove
rige doof en stom i s , dan 
dat van eenen ongeloovige, 
die met alles spot. CÜJAS, 
zegt D'AUGUESSEAU heeft de 
taal des regts beter gespro
ken dan een der nieuwe, en 
misschien ook der oude, 
regtsgeleerd en. KAKEL IX. , 
HENDRIK III. en IV. droe
gen hem groote achting toe. 
De beste uitgave der Wer
ken van CÜJAS is die van 
FABROT, in 10 dl.n in fol., 
Parij's , 1658. Die van Pa
rty's , bij NIVEMLE, door CÜ
JAS zei ven Uitgegeven is zeer 
zeldzaam. Men heeft eene 
andere te Napels in het licht 
gegeven , in 1762; deze is 
minder fraai, dan de voor
gaande , maar gemakkelijker 
wegens dé algemeene tafel, 
öie dezelve vergezelt. P A -
*ÏBÜS MASSON heeft het le

ven van dien beroemden 
regtsgeleerde beschreven, ett 
verhaalt, dat hij de zonder
linge gewoonte had aangeno
men , om lang uitgestrekt op 
een tapijt met den buik tegen 
de aarde, en de boeken rond*, 
pm zich, te studeren. CÜJAS 
overleed in 1590 te Bour-
ges, alwaar hij zich neder
gezet had. Bij zijn testa
ment beval hij, dat zijne bi
bliotheek, voorzien van boe
ken met aanteekeningen van 
hem zei ven , iri het klein 
zoude verkocht worden: uit 
vrees, dat zoo zij in de magt 
van éénen enkelen kwam, 
men zich van de kwalijk ver
stane aanmerkingen bedie
nen zoude, om slechte boe
ken op te stellen. Zijn ware 
naam was CUJAUS ; hij nam 
er de ü uit weg om de uit
spraak te verzachten. 

' CüIiANT ( P H I L I P P Ü S B E ) , 
stamde uit eene oude fami
lie van Berry af, ontving 
den maarschalksstaf onder 
KABEL VII,. bij . het beleg 
van Pmtoise in 1441; bragt 
veel toe tot het ten onder 
brengen van .'gansch Nor-
inandyë en tot de verovering 
van Guienne ,* bezat meer be
kwaamheid om steden in te 
nemen dan Om veldslagen te 
winnen , en overleed in 1454. 
Hij was de oom van KAREI» 
DE CULANT, groothofmeester 
des konings van Frankrijk* 
en van LODEWWKDE CÜIIANT, 
admiraal in 1422. 

2 
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•i 'CüXËNBORG (FkORIS VAN 
•PAÜLAND , graaf van ) , de 
zoon van- GERRÏT VAN PAI> 
XiANii, Heer van Culenborg, 

. en van- eene nicht des gra
den van Hoogstraten, volg
de zijnvader in 1555 in zijne 
heerlijkheid op, in welk jaar N 
dezelve, te zijnen behoeve, 
door keizer KAREI. V., tot 
een graafschap werd verhe
ven. FLORIS had een '• huis 
te Brttssel, alwaar hij dik-

' werf zijn verblijf hield. Het 
was in< dat huis, dat omtrent 
twintig Nederlandsche ede
len, tot dé bruiloft uitgenoom 
digd van ALEXANDER FAR-
KESE, zoon der landvoogdes-
s e , MARGARETHA VAN JPAR-' 
«MA , met MARIA VAN PORTU
GAL op den 2 November 1565, 
eene bijeenkomst hielden, 
en het beruchte verbond slo
ten, onder den naam van 
Compromis bekend. CULEN-
BORG was niet alleen een der 
eerste onderteekenaars, maar 
bevond' zich ook onder de 

> edelen, die op den 5 April 
van het volgende jaar , met 
^HENDRIK VAN BREDERODE aan 
het hoofd, het zoo veel ge
ruchtmakende geschrift, aan 
'de hertogin overhandigde. 
Ook bezorgde h i j , dat ze
kere predikant GERARDUS ge
naamd , voor de onroomschen 
van zija graafschap, en die 
der naburige gewesten > Waar. 
öe ketterij n o g n'iet geduld 
werd, te Culenborg leerre
den hield..— Van eene an
dere zamenkomst in hetzelf-, 
de jaar 1566 te St. Trmjen ' 

gehouden, 'was CÜIJËNBÖRO ' 
evenzeer een. der voornaam- i 
ste hoofden. . Zijn opstand ; 
tegen het gezag van Spanje, ! 
kwam hem échter zeer duur ! 

te staan. Benevens verschei
dene andere grooteni door 
den hertog van Alba ingc» 
daagd, om zich te komen 
verantwoorden van te last ge
legde misdaden , en niet ver
schenen zijnde, Werd over 
hem het vonnis geveld, in
houdende eene eeuwigduren* 
de ballingschapuit'skonings 
staten, met bedreiging des 
doods, indien hij dezelve 
ooit weder mogt binnen tre» 
deu , en daarenboven ver-
beurtverklaring van al zijne 
goederen ten behoeve des 
konings. Zijn huis te BrtiS" 
sel, de verzamelplaats der 
edelen, werd tot op den 
grond toe afgebroken, en 

op deszelfs plaats een ge-
denkteeken opgerigt, niet 
een opschrift in vier (alen, 
hetwelk te kennen gaf» dat 
het huis vernield was, om
dat men er eene gruwelijk» 
zarnenzwering tegen deGods' 
dienst, de CatholijkeKerki ( 
de koninklijke Majesteit, <"> ' 
het heil des vaderlands ge
smeed had. Later werd dit 
gedenkteeken door de Brus-
selsche burgerij weder om
ver gehaald. Na het ban- ^ 
vonnis vertrok CULENBOBÖ | 
naar zftne Hollandsche sta- i 
ten. Xn 1575 werd hij door t 
den prins van Oranje, tot 

een der achttien leden va" 
den landraad benoemd. Vfel* 



nig strookte het met zijne 
vorige denk - en handelwijze,' 
dat hij deV bedoelingen van" 
den graaf van LEICESTER , 
tijdens het Verblijf van dien 
veldheer inde Nederlanden, 
begunstigde. Na het ver
trek van LEICESTER,geraakte 
CULENBORG buiten bediening, 
en overleed den 9 Septem
ber 1598. 

* CüïiENBORC (WttliEM VAN), 
eën braaf zeeman en dapper 
kapitein , was' in 1664 bij ee
nen zeetogt van den admi
raal DE RUITER óp des kus
ten van Gninea tegenwoor
dig , en keerde met hém in 
1665 naar het Vaderland te
rug. Bij eenen volgenden 
zeetogt, nam de admiraal 38 
vrijwilligers met zich, on
der welke zich CUJDENBORG 
bevond, wiens dapperheid 
zoo zeer in al de gevechten, 
die zich opdeden, uitmunt
te , dat hij tot scheepskapi-
tein bevorderd werd. Inden 
zeeslag van 1673 voerde hij 
het bevel over het schip öe-
Venter, gewapend met 36 
stukken geschut, en bemand 
met ruim 300 koppen. CUMEN-
BORG vocht onder betsmaldeel 
Van. den heer BE RUITER , 
toen deze tusschen het Roo-
de en Blaauwe Eskader der 
Engélschen doorboorde. Veel 
leed zijn schip bij die gele
genheid . JAN GABËRET , ka
pitein op een groot Fransch 
oorlogsschip, zich zjjnenioe-
stand willende ten nutte ma-
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ken, klampte hem aan boord ̂  
en dèèd eenigen' van zijn 
volk' overspringen. Hand 
aan hand werd er thans ge*fc 

vochten. ' Iritusschëri namen 
24 man van CJULENBORG'SI volk-
dé ylugt'mêt de sloep riaör1 

een advis-jagt, én verschoon-^ 
den aldaar hun bedrijf meV 

i hèt voorwendsel dat '•? hütf 
schip 'aan hét' zinken»wasii\ 

: CULENBORG liet daarom hiet! 

af van zich met de!uiterste 
kloekmoedigheid te vèrdedi-* 
géh. Öe '• Oudste luitenant-
van het Fransche schip hact* 
zich reeds van den bak mees» 
tér gemaakt 5 om hem- 'vanf 
daar te verjagen , deed Ctif 
LENBORG met eënigen van "de* 
zijnen eenen moedigen uitval 
uit het achterschip. ••Mët.èii»-
gene handen greep hij den'lui-
tenant (een ridder) bij zijn 
ordetëekeri , maakte; zich ër, 
meester van, en" zou hem 
ontzield hébben, ware hij 
niet ontzet geworden , dooé 
eenen anderen Franschnian y 
die' als vrijwilliger op dé 
vloot diende. Na hei; Sneu
velen van den tweeden luite
nant en verscheidene gemee-
rien , van welke vier of "vijf 
door de eigene hand dés dajp-
pereh kapiteins omkwamen , 
verlieten de Franschen het 
schip. CULENBORG* had zes
tig dooden en évén zoo vele 
gekwetsten. '- Daarenboven 
was-op zijn schip, hewelk 
deerlijk gehavend was, door 
de Franschen brand gesticht, 
die echter spoedig gebluscht 

Ir. 
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werd. Thans gaf onze ka
pitein van zijnen toestand 
kennis aan den admiraal» 
die hemt dadelijk belastte met 
zijn schip op het vlakke te 
zeilen, en; aldaar zijne 
schade pp de beste wijze, 
te hersteilen. Zekerheids
halve gaf hem DE RUITER 
«ïjnen eigen loots mede. De 
loots, hetzij uit onkunde of 
uit achteloosheid verzeilde 
het schip, met zoo veel ge? 
vaars den vijand ontkomen, 
legen een punt van de Wie-' 
tingen, met dat gevolg, dat 
het oogenbjikkelijk verbrij
zelde. Van de 106 gezon
den en 65 gekwetsten > wer
den er slechts tusschen de 
40 en 50 gered \ de overigen 
lieten het leven in de gol
ven : de dappere CülENBORa 
bevond zich onder deze on-
gelukkigen. Bij zijne tijd-' 
genooten liet hij den roem 
na^ niet alleen van dapper
heid met beleid , gepaard, 
maar ook van zedigheid 
01» bezadigdheid in zijnen 
omgang. v 

• CiJtENs ( HENDRÏK ) , van 
lortenberg tusschen Brussel 

lfWT ? l59r den ^c to -
jalen hoed m de godgeleerd-
ïasfoL6 1 1 Werd vervolgens 
pastoor van Geertsbergen of 
tïTnlJ» Oost-haan-. 
V*' %fr^V b e s t aa tvanbem: 

Mpulus. ^l^rumma-

Whohca, sive caUc&etica 

quindecM de Lege Dei, 
seu Decalogo generatim; — 
3.° Jubil&ï veteris Hebrat 
et novi Chrislianorum col-
latio. ~ 4.° Thesaurus lo-
corum communium in gra* 
Mam Pastorum et conciona-
torum nlphabeti Serie, 

CÜLLEN (WILLIAM), hoog
leeraar der beoefenende ge
neeskunde te Edimbnrg, ge-
borenin 1712 in een Schotsih 
dorp, légde zich eerst op de 
artsemjmeng -. en heelkunde 
toe, werd op een schip der 
Oostindische Compagnie 
heelmeester, oefende voorts 
de heelkunde op het platte 
land ui t , en werd in 1746 
hoogleeraar der scheikunde 
te GZasgow, en in 1765 te 
EMnbtirg. Het jaar daarop 
bekwam hij ook den leer
stoel der geneeskunde aldaar 
en overleed in 1790. Hij 
heeft aan de Universiteit den ( 
grooten roem, die zij thans 
heeft, bezorgd, > 

CüMIFIClS (ENGEI.BER-
TÏJS) , een geestelijke van de 
Orde van den heiligen Do* 
WINICÜS te Nymegen, heeft -
eenen brief ter verdediging ; 
der vrijheden van de bedel» 
monniken tegen eenige pas
toors geschreven; ook bestaat 
er van hem Tractatns deSi-
tnonia in receptione vitan* 
da, JOANNNES BONDER schrijft 
hem in zijne naamlijst de 
volgende werken toe: l-° 
Speculum veree religionis,-" 
2° De audientia canfemo* 
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nvm. •— 3.° de trilus ««-
iïs, — 4 . In regulam $. 
AVGXfSTIXl*.-* 5.° In Jo-
ANNEM, — GSJdiatnajuris» 

. CUMANÜS , landvoogd van 
Judea. Te zijnen tijd ont
stond er een oproer te Je
ruzalem* Een soldaat der 
Wacht aan de deur des tem
pels kwam * omtrent het 
paaschfeest pp het denkbeeld 
om zich op een e onbetame
lijke Wijze te ontblooten. 
jïet volk de schuld op CU
MANÜS werpende, overlaadde 
hem met beschimpingen: 
CUMANÜS zond, om hetzelve 
te bedwingen, krijgslieden 
in de vesting ANTONU , die 
van eene hoogte den tempel 
bestreek. De soldaten'ver
spreidden zulk eenen schrik 
onder liet gemeen, dat erin 
eenen oogenblik van alge-
meene ontroering meer dan 
20,000 personen verstikt 
werden. De knevelarijen 
van CUMANÜS werden onver-
drageiijk. Het volk beklaag
de zich over dezelve bij QITA-
DRATUS, landvoogd van Sy
rië. Deze: zond CUMANÜS 
naar keizer CtAumus, wel
ke hem, omtrent het jaar 53 , 
tot de verbanning veroor
deelde. Zie FtAvius JOSE-
PHUS, lih» 20 cap. 3 etseq, 

C«MBERI.AND (RlCHARp) , 
in 1632 te Londen gebo
ren voer onder KABEL H.> 
zeer heviglijk tegen de Ca-
tholijke godsdienst uit, aan 

E 

welke,, hij. "te »last,. Jbgde v 
hetgehe.' wat s i j : niét leert 
en wat ~zjj , zelfs, .verwerpt. 
Deze soort van dweeperij, 
met welke hij daarenboven 
verdienste en zuivere zeden 
vereenigde, verschafte - hem 
het -bisdom PetèrborougA ,, 
dat hij. tot aan zijnen dood , t 
die in 1719 voorviel> be- -
hield. Noch, zijne waar,-r 
digheid van bisschop, noch 
zijne hooge jaren konden 
hem bewegen eenige rust te 
nemen. Toen ,men hem op
merkte, dat zijne werkzaam
heden zijne gezondheid be
nadeelden , antwoordde hij: 
Het is beter) dat eenmensch 
verslijt dan verroestV De 
natuur had. hem-met veel 
zachtheid van inborst en. 
eene groote, liefde voor den 
vrede doen geboren worden», 
maar de [sekte-geest verbit
terde hem, en bragt hem= 
somwijlen in onstuimigheid.. 
Men heeft hem te danken: 
1.° De legièifs naturcB dis-* 
quisitio pAilotopMca, JLon--
den, 1672, in d.!». — 2.° 
Grondige wederlegging der 
verfoeijelyhe grondbeginsel ' 
len van HOBSJBS , in het En-
gelsch vertaald, 1686 in8*" 
en in het fransch door JBAK-
BEYRAC , die dezelve, met 
aanmerkingen verrijkt heeft. 
— 3.° Verhandeling- over de 
gewigten en maten der Jo
den in 8.° Hij toont hierin 
aan ,̂  of meent er meetkun
dig in aan te toonen, dat de 
derack van Cairo de oude 
4 . ' • ; • : . 
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elleboogsïéngte^'der :Èg^pte* 
naren en "Hebreè'rs wast >— 
4." Phoeniciscke geschiede' 
nis van SAXCHOXIATON in 
8.* Londen, 1720, vertaald 
in het Engelsen met aan
merkingen i eenf nagelaten 
werk, dat, hoewel men er 
geleerde aan merkingen in 
vindt, niet zeer' belangrijk 
i s . Ook heeft hij in het 
Engelsen vertaald de Ge~ 
scMedenis , der hervorming 
der Nederlanden, door GE* 
HARD Bn'Amiï, Londen, 
1720, 1723, 3 dl.n in fol. 

:
 CDMBEHIIAND (^Vir-tEM 

AUGUSTUS ,! hertog van), 
tweede zoon van GEORGE II.' 
kóriïng van Engeland gebo
ren den 15 April 1721, be
vond'zich, met den koning 
zijnen vader, ïn 1743 bij 
dten veldslag, van Déttingen 
jh Dnitschland. Toen Lo-
VEWiJK XV. iti Ï742 aan 
Oostenrijk^ en' Engeland 

•> den oorlog "verklaard had , 
Voerde dè hertog van CtiM-
BBRMND aïs overste het be
vel over het leger der En
gelsen e'n en Hollanders; in 
Vlaanderen', en werd' in 
Ï745 in den slag van Mn' 
tehoi oVerwótiheïn ïn het 
zelfde jaar landde. KAREI. 
EDUARD STIJART, eenige zoon 
van JAOOBUS H L , koning 
van Engeland'm de hoop van 
den troon «ijner voorouders 
te beklimmen; in Schotland 
en maakte aldaar vrij snellen , 
voortgang. De Koning van 
Engeland riep den hertog ' 

|van Cnmforlwd terug, om 
hem aan het hoofd des Ie* 

, gers, dat tegen EDUARD 
I moest -optrekken, te stellen. 
,'. "en 17 April, 1746 behaal-
• de de hertog, te .'Culloden 
;. eëne volkomene overwinning, 

vyelke^ EDUARD ;, hoodzaakie 
,,,om Schotland te verlaten. 
\\-m..dezen krijgstogt keerde 
jbij naar deNederlanden te-' 
| ;;rug, voerde het bevel over 
•', de Engêlscken', Hdnbvera-

nen e n Hessen in den slag 
\: v a n Lafeld-, welken* aeFran. 
, schen in ,1747 wonnen. In 
|' d e n ze ven-jarigen oorlog 

voerde hij andermaal alsi be-
velhebber de, Engêlscken, 
Rnnoveranen en Hessen in 
Duitschland aan en werd den 

i 26. Julij 1757 door de Fran-
schén in den slag vau Ras-
tenhech overwonnen. Hjj 
trok ,ondier het kanon van 
Stade terug, alwaar hij met 
zijn gansche leger ingeslo
ten werd; hetwelk hem 
noodzaakte, om den 10 sep
tember een verdrag aan té 
gaan, volgens' hetwelk zien 

: dé Engelschen"' verpligtten 
om niet meer in Duitsch- j 
land gedurende dezen oor- \ 

Jog te dienen ;,een verdrag 
hetwelk niet werd nageko- ! 
men. Hij" overleed den 30 
October 1765. 

CüMBERI-AND ( R I C H A R D ) > 

eeri Engelsche schrijver, in 
1*732 te Canïbridge gebo • \ 
ren, Was de achter-kléin-
zoon van den bisschop van 
Petersborough, en de ge-
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leerde RicBARD BENTHLÉY 
wa§ zijn oom van moeders
zijde. % Van zijne teederste 
jeugd af betoonde hij eene 
geheel bijzondere neiging 
voor fle schriften van SHA-
KESPEABE, en vervaardigde 
in den oifderdom van 12 ja
ren', een" stukje ; getiteld : 
SHAK'ESPMARÉ in het mid
den der schimmen. Hij bë-T 

kleedde .eersf onderscheide
ne posten; maar foen zijn 
beschermer, lord HALIFAX , 
zijnen pofet bij hét ministe
rie verloren had, wijdde 
zich CUIVÏBÈRLANI) geheel en 
al der letter- en dichtkunde 
toe, schreef godgeleerde 
wérken, gedichten, treur
en blijspelen en romans. De 
vérdienste' dier verschillen
de werken is zeer ongelijk* 
Wij zullen slechts de'vol
gende aanhalen: 1.° Bewij
zen der CJiristelijke gods
dienst. — 2.° Calvaria of 
de dood van CHRISTUS $•• rij-
ihelpoze gedichten. — Z.° 
De waarnemer , welke thans 
8 dl.n uitmaakt. — 4.° Jo-
ASSBs VAX LANCASTER' -L-
5.° HEXQRTK,'4 dl.n — 6.6 

De minnaar naarde mode , 
een blijspel. — 7.° De slag 
van Basting, de Carmeliet, 
treurspelen. Dit laatste 
wordt voor een der beste 
gehouden, die hij vervaar
digd heeft. Men heeft te 
Londen in 1813, de nage
latene toöheelkundige wer
ken van RICHA.RD CÜMBER-: 

I-AND, 8 dl> in 8.° in het_ 
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licht • gegeven. De Engel~ 
schen hebben dezen schrijr 
ver zeer geprezen, omdat 
hij ' dé - welvoegelijkheid op 
het töoheel in acht genomen 
heeft. * Deze lof* kan ons 
een denkbeeld gévén , waï 
thans het EngélSche' töonëel 
is. Nogtans heeft hij in 
een en roman de verdedi
ging van de huwelijks on
trouw ingekleed, hetwelk 
hem niet zeer. "tot eer'ver
strekken kan. Hoewel Cüw-
BERLAND eene c zijher dochy 
ters aan Lord * EDW.'• BÉN-
TINCK ten huwelijk gegeven 
had, overleed hij echter; 
den 7 Mei 18 H il» éerïen? 
aan armoede grenzenden 
staat. ; 

CuNiEüs * (PE'TRUS) , hoog-
Ieéraar der fraaije"letteren, 
staatkunde en des regts te 
Letjdék ,£ werd in : 1585 te 
Vlïssmgen in Zeeland': ge
boren, en overleed in 1638 
te Letj'den. Met de uitga
ve van hét bo'ek. van ; den 
II. LUBERTÜS Stegen dat van 
H. DE GROOT toonde duN-as-
us dat hij den Bemonxtran-
ten meer begunstigde dan 
den Gereformeerden, 'en 
vooral door het oordeel, dat 
hij over. hetzelve en over de 
Godsdienstigheid der Mee
ren staten gaf'» hierom kon 
hij den haat van sommige 
heethoofdige Gereformeerden 
niet ontgaan. ' Men bragt 
zijn voormelde boekje, dat 
werkelijk een scherp hekel-
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.schrift was in het jaar 1619 
ter sfjnodaje tafel, en oor
deelde terstond,, dat •.•hij 
daarmede groote ergernis 
gegeven had. Over een 
voorval, weinige dagen voor 
zjjn . overlijden gebeurd , 
moet de geleerde wereld met 
regt zich, beklagen. Ter
wijl hij op zijn ziekbed lag, en 
reeds met den dood worstel
de , wist hy uit te werken, 
dat zijne zuster, die hem op
paste benevens de verdere 
huisgénooten, naar de kerk 
gingen , blijvende dus alleen 
met eene oude dienstniaagd-
te huis ; deze gebood hij 
«en groot vqur aan te ste
ken , voorgeven de qm de 
kamer en het bed te ver
warmen. Dit verrigt zijn
de , geeft gij haar den sleu
tel zijner studeerkamer en; 
zegt haar , eene mand 
met papieren van dezelve 
af te hal«n. Zij volhragt 
den last, en:' hij daarop haar 
uit de kamer doende gaan , 
kruipt van het bed naar het 
vuur* waarin hij al zijne 
schriften wierp, en dezelve 
door de vlam deed verte
ren. Al deze schriften wer
den door hem te onvolledig 
geoordeeld, om na zijnen 
dood in het licht" gegeven te 
worden. Het smartelijkste 
was, dat er zijne wel 'door
wrochte aanteekeningen op 
JOSEPHUS onder waren , waar
aan hij zijn gansche leven 
gearbeid had. Onder al den 
arbeid, dien hij te dienste 
der Lsijdsche Akademïe ver

rigt had, was ook zijne 0* 
ratie op het eerste Jubilé, 
of halve eeuwfeest,gevierd 
den 8?« Februarij , 1624, 
toen hij ten tweede male 
rector , magnificiis werd ,* 
welke waardigheid hij ook 
in 1632 en 1637 bekleedde. 
Waarschijnlijk zou hij ook 
Geschiedschrijver der pro
vincie Zeeland geworden 
zijn, zoo niet de dood zijn I 
leven te vroeg, geëindigd ! 
had. Tot 'het zamenstellen 
eener Chrofiijk van Zeeland 
Was hem reeds vrije toegang i 
vergund tot alle charters en ! 
brieven. Onder zijne nage- j 
latene werken onderscheidt 
men de volgende; 1.° Eene j 
geleerde Verhandeling over ! 
de Republiek der Bebreërs 
in het latijn, waarvan de j 
beste uitgave in het jaar ; 
1703 in 4.° in het licht 
Verscheen ? in het fransch 
vertaald, Amsterdam, 1705 
3 dl." in 18.° Men stelt 
echter op hooger prijs de 
Zeden der Israèliten door 
den Heer FLEURT, die hier
in hetzelfde onderwerp met 
meer orde , oordeel en niet 
minder geleerdheid . behan* j 
delt. —- 2." Sardt Venales, 
heijden; 1612, in 24.° en i 
in de verzameling der Tres 
salyra, Menippeee van G> 
CoRTiS, Leipzig, 1720, i" 
8.° Hierin maakt hij de 
valsche geleerden en de on-
Wetende Hoogleeraren , die 

met de ligtgeloovigheid hun
ner kweekelingen spotten» 
be|agehelijk en voegt er ee» 
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ne vertaling van het hekel
dicht der keizers door JU
LIANUS den Afvallige bijv, 
waarvoor hij eene opdragt 
heeft geplaatst, in welke hij , 
door de vermeende schoone 
hoedanigheden van dien 
vorst bijna tot in de wol
ken te verheffen, de domste 
vooringenomenheid aan den 
dag legt. — 3.° Eene Ver
zameling zijner Brieven, 
in 8.°, door den onvermöei-
den Compilator BÜRMAN in 
1725 in het licht gegeven. 
Men vindt er eenige bijzon
derheden in over de letterkun
dige geschiedenis van zijnen 
tijd. CuruEüs had eene stroeve 
en toornige inborst, doch 
verstond alle geleerde talen 
en was daarenboven in de 
godgeleerdheid,. regtsge-
leerdheid, staatkunde, wijs
begeerte en wiskunde erva
ren. De Vereenigde Pro* 
veezen bedienden zich van 
zijnen raad en van zijne' 
pen in alles, wat tot den 
handel en de Zeevaart be
trekking had. 

CUNEGO (DoMiNtcus), een 
beroemd graveur in 1727 te 

. Verona geboren. Zijn eer
ste voornemen was geweest 
om zich aan de schilder
kunst toe te wijden; hij be
studeerde de beginselen der-
zelve onder FRANCISCUS 
FEBRARA , maar hij gaf ver
volgens de voorkeur aan de 
beoefening der graveerkunst. 
Zijne voornaamste werken 
zijn? De gezigten der oude \ 

gehouwen en vermaarde 
bouwvallen van Rome naai
de teekêningen van CLERIS-
SEAU. De grpote voortbreng
selen van MiCHAëi. ANGELO 
en RAPHAëL hielden beurten 
lings zijn s(.eekijzer bezig. 
Men vindtin de Scola italiana 
van • GASIN HAMILTON , 22 
gravures van CUNEGO, die 
naar de vermaardste schil
derijen der Italiaansche 
schilders vervaardigd zijn. 
Hij graveerde te Berlijn, 
naar CUNINGIÏAM*, al de por«t 
tretten der koninklijke fa
milie, waarvan zeer vele 
niet een verheven talent ge»' 
graveerd zijn. Zijne wer
ken met het steekijzer heb
ben niet dezelfde verdienste 
als die, welke met sterk 
water gemaakt zijn, en in 
deze laatste sport twordt hij , 
in het algemeen, voor de 
beste graveur onzer dagen, 
na MoRGHEN , BARTOÏAOZZI , 
VoLPATO en BEBVIC , gehou
den. Zijne schilderstukken 
in het zwart worden zeer 
gezocht, en onder de gra
vures met sterk water on
derscheidt men het Laatste 
Oordeel, volgens MiCHAër. 
ANGELO. CUNEGO had zijne 
woning te Rome gevestigd , 
aan den voet der Heilige 
Drievuldigheid der bergen* 
een en heuvel, waarop men 
een klooster aantreft, doop 
fransche religieuzen be
woond. Hij overleed ïn 
1794 te Rome, nadat hij 
aan zijne twee kinderen JO
ZEF én Atovsw de voor? 

\ 
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schriften zijner kunst on
derwezen hadt ALOYSÏO, 
die de oudste 'was, vestig
de zich te Livprnó, alwaar 
hij eenige'"schilderden Van' 
GUERCHINO en Grüiüb gra
veerde, en aldaar in 1798 
overleed; JOZEF zijn broeder, 
na eenige landschappen van 
F . DE CAPO en GCJASPKÖ gër' 
graveerd te hebben, Verliet,-
in den* ouderdom van -24 ja-' 
ren, dit beroep', en trad in! 

dé orde der vaders hospita
listen Van het eiland te Rome. 

CI/NEGONDA (Heilige), een e1 

dochter van JSÏEGFRIED , eer
sten graaf van'Luxemburg',"• 
echtgenoote van HENDRIK:II;j; 
werd van echtbreuk beschul
digd , hoewel zij gelofte "van 
zniverheid had afgelegd. Zij 
bewees Jhare onschuld, vol
gens eenigé geschiedschrij
vers , door in hare handen 
eenen gloeijenden staaf te 
houden; en volgens anderen 
door over gloeijende ploeg
ijzers te loopen , zonder zich i 
te branden. Dezelfde ge« ' 
SohïPd«r>JiirJ;"A»iA - — u t i ui/Dcuuii ge' 
schied schrijvers 'Verhalen, 
dat haar man in zijne laatste 
oogenblikken aan de bloed
verwanten zijner echtgenoote 
zeide: Als maagd hebt gij 
mij haar gegeven, als Maagd 
geef ik liaar ntoeder ƒ woor
den , waarin hedendaagsche 

. oordeelkundjgen, zeer ten 
onpas, stof tot hekeling 
gezocht hebben (Zie HEN
BRIK II.) HENDRIK in 1024, 
overleden zijnde, nam CUNË- Il 
GOSDA den •sïaijer, aan 'in II 

een klooster, dat zij gesticht 
had. Zij overleed in hetzel
ve, in boétöefeningen den 3 
Maart 1040, en werd in 
1200 door Paus INNOJDENTIIJS 
III . heilig verklaard; Haar 
ligchaanl wordt met'dat van 
HÊti»RiK in de hoofdkerk.van. 
Bamberg vereerd. •• 

;CütfEGONDA of KINGE (Hei
lige), eene doqhter VanBELA 
IV.," koning van Hongarije, 
en van MkkiAy dochter van 
THEODORÜS LASCARIS?, kei
zer van Konstdntinopel, 
huwde in 1239 met BöMis-
KAÜS den Kuischè, Vorst van 
Nedér-Pölén, ëiï" * verbond 
zich door gelofte*, zoowel 
als haar echtgenoot:, om in 
eene gedurige onthouding te 
leven. Zij. hield zich bijna 
alleen met het gebed en ver
stervende Oefeningen onledig, 
deelde overvloedige aalmoe
zen ui t , en ging zelve dé 
armen in de gasthuizen be-
d ieneh; Daar Polen veel 
döbr 'gebrek aan zout leed, 
verkreeg zij , zoo " als men 
verhaalt, door hare gebeden, 
de ontdekking der vermaarde 
mijnen van Wilisca, B01.E-
SI.AÜS in 1279 overleden zijn
de , |nam zij den slnijer aan 
in* het klooster van SandeCz, 
sedert korten tijd voor de 
religieuzen der orde van de FJ. 
CLARA gesticht, en overleed 
den 24 Julij 1292. -Men ver
eert haar met eenen bijzon-
deren eerbied in het bisdom 
Krahau en op verscheidene 
andere plaatsen. Haaf nasi» 
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Werd i n ' 1690, door Atóx-
ANBEII VI I . op de naamlij st 
der Heiligen 'geplaatst. Zie 
haar Leven in de Acta Sanc-

> forum,' 5 d l . , Julij bladz, 661. 

C U N E R Ü S . — Zie PÉTBI . 

CUNIBERTIJS (Heilige), in 
Austrasië uit een adellijk 
geslacht gesproten , werd5 in 
623 Bisschop van Keulen. 
Koning DAGOBERTUS stelde 
hem aan het hoofd van den 
raad , en maakte hem gou
verneur van SiGEBERTtig, ko
ning van Austrasië. De h ei-
lige CüiMBÉBTüs was nog 
Wet het bestuur van dat rijk 
belast onder CMILDEBIK , den 
zoon van CLODOVEÜS I I . , en 
overleed in 663 , den roem 
nalatende van eenen heiligen 
Bisschop en gematigden 
Staatsdienaar. , 

• CUNITZ ( M A R I A ) , oudste 
dochter van eenen gnneësheer 
van Sileziè', legde zich op 
genees» schilder- dicht -
toon- w i s - en vooral Op de 
sterrekunde toe. De sterre-
kundigen van haren tijd deel
den haar hunne kundigheden 
mede en deden hun voordeel 
met dé hare. Zij overleed 
in 1664 na Sterreïiundige 
't aftellen in het licht te heb
hen gegeven. . DESVIGNOLLES 
heeft zeer uitvoerig het Lie
ven van die geleerde vrouw, 
in het derde deel zijner Bi-
Uiotheca, Germanica mede
g e d e e l d . <••• > 

| ' CuNY (CiODEWWK A N T O N I U S ) , 
een Jesuit van Laygres, iti 
1555 overleden, bewandelde 
met» roem de loopbaan der 
Welsprekendheid te Versail-
lês , Pwijs ! ëh te Luneville; 
en heeft drie Lijkreden na
gelaten : als op de Infante 
van Spanjey Dauphirie van 
Frankrijk , f 1746, in 4. '°,; 
op de koninginvan Polen, 
1747 , in 4,-to; Op den Kar
dinaal DE ROIJAN 1750, in 
4; t 0 Er komen in deze re 
devoeringen - platte uitdruk
kingen , onduidelijke spreek
wijzen , ongeregelde Woord
voegingen , gemeene wendin* 
gen , herhaalde denkbeelden, 
en eene rijkdom in stijl voor, 
die vermoeit. Maar deze ge
breken, verdwijnen door het 
vuur , waarmede di t lijkre
den geschreven zijn. De 
schrijver vatte het ' geheele 
van een karakter o p , en 
Wist'hét in een schoon dag
licht te stel len; hij bragt 
met kunst nader b i j , wat 
vreemd ~ aan zijn onderwerp 
scheen- ' " 

CÜPANO (FRANCISCUS) , een 

Siciliaan , geestelijke, van de 
derde.Orde van den heiligen 
FRANCISCUS , in 1657 geboren 
en in 1711 te Palermoover
leden , legde zich met het 
beste gevolg op dé natuurlij
ke geschiedenis toe. Wij 
hebben van hem: 1,° Naam
lijst der planten van Sicilië. 
—> 2.° Natuurlijke geschie
denis van dat eiland enz. , i n 
het Italiaansch. 
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, C D P E B " (GlISBEBTÜS.) — 

Zie KUIPER. 

CÜPER of CüPEBÜS ( W l L -
hEw), een geleerde Jesuit, 
dn 1686 te Antwerpen gebo
ren ,, werd onder het getal 
der • beroemde geschiedschrij
vers der Heiligen dier stad 
gerangschikt en heeft veel 
medegewerkt tot het opstel» 
len der Actit sanctoruift der 
maanden Julij en Augustus. 
Men . heeft nog van hem : 
Tractdtus historica- Chrono-
logicus de patriarchis Con-
stantinopolitanis, Antwer
pen , 1733, in fol. j een ge
leerd werk, vol nasporingen 
en met eene goede oordeel-
kunde voorzien. Hij overleed 
den 2 Februarij 1741. 

MUS niet misleid, welke 
hem onder de volgende trek
ken heschrijft: 

Nunc scio quid sit Amorj du-
ris in cautibus illum', 

ISMARUS, aut RHODOPE, aut 
extremi Garamantes, 

Non nostri generis puerum, nee 
sanguinis edunt. 

CURSUS ( JOACHIM) , een 
Duitsche geneesheer, de 
zoon van eenen wolkammer 
uit Freystadt in tSileziè', 
doorkruiste een gedeelte van 
Europaom zich kundighe
den te .verschaffen. Bij de 
terugkomst zijner reizen , oe
fende hij met roem in zijn 
vaderland de geneeskunde 
u i t , , en overleed in 1573, in 
den ouderdom van 41 jaren. 
Wij hebben van. hein eene 
Latijhsche compilatie onder 
den titel van Jaarboeken wn 
SileziëenBresïau, Wittem-
berg 1571, in fol. Hij is 
een der eerste , welke over 
die provincie geschreven heb
ben. Dit werk is met bij
voegsels in het Hoogduitsch 
uitgegeven , .Leipzig, 1607» 
in fol. Het Leven van Cu-
HMÜS is door JOANNES FE-
RINARIUS beschreven , onder 
dezen titel: Narratio hiS' 
torica de vita et morte Jo-
Acumt CURMI, Lignitz, 
1601, in 4- t0 — Nog bestaat 
er van CURSUS: l.°Libellu* 
physicus de natura et diffe» 
rentius Colorum, odoruffl» 
saporum et qualitatum ia»" 
tangibilim, 1567, in 8.v0 

— 2i° Exegesis perspicu» 

CUPIDO, of Amor, zoon 
van MARS en VENÜS •, was de 
voorzitter van den wellust, 
en wordt voorgespeld onder 
de gedaante van. een kind 
met een windsel voor deoo» 
gen, met een'boog en koker 
vol vurige pijlen, waarvan 
hij zich, gelijk men zegt, 
bedient," om diegenen te 
treffen, welke hij wil ver
leiden, in de handen. Hij 
werd door PSYCHE bemind, 
en had- in'zijne kindschheid 
ANTEROS tot speelgenoot. 
Mennoemde hem anders EROS. 
De boerterijen , spelen , ver
maken worden , even als hi j , 
ohder de gedaante van klei
ne gevleugelde kinderen ver-
toont.. Maar deze fraaije 
verschijnselen hebben ViR«i-
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controversia de iancta Ca» 
« « , 1 5 7 5 , in 8.vo *- '3.? 
Physica seu de sensibus et 
èensibilius', in 8.vo 

CuRAUDAu(FRANCiSClJS R E -
NATUS), scheikundige en art-
senijbéreider, in 1765 te Seèz 
geboren, en den 25 Januari) 
1813, als lid van verschei
dene geleerde genootschap* 
pen overleden, heeft zich 
beroemd gemaakt door de 
uitvinding of verbetering van 
verschillende handelingen, 
betrekkelijk de industeriele 
kunsten. Men vindt er de 
bijzonderheden • van in de 
Jaarboeken der scheikunde, 
in het Natuurkundig dag
blad, in het Arisenijkundig 
tijdschrift', en in het Blad 
der land-huishoudkunde. Er 
bestaan van hem eèn aantal 
Verhandelingen, geplaatst 
in de door ons aangehaalde 
Verzamelingen, en een Op
stel over het wasschen door 
stoom , Parijs j 1806. 

CuRETES.'—- Zie DACTÏLES. 

CuniAL (PHILIBERTtJS Jo-
ANNES BAPTISTA JOZEF , graaf 
van), pair van Frankrijk, 
en luitenant generaal, den 
21 April 1774 te Saint Pier-
re d Albigny in Savooije ge
boren , en den 30 Mei 1829 
te Parijs 'overleden. Hij 
werd'", gedurende den veld-
togt iri Egypte, in 1799 tot 
bataillons commandant be
vorderd, vervolgens tégen 
het riWevaii November I8Ó4 

tot colonel van het 8%W re*' 
giment benoemd; onder» 
scheidde zich , < den 2 De* 
ceniber 1805 , aan het hoofd 
van dat/ corps in den slag 
van Austerlitz, en bekwam 
kort daarna den adelaar van 
commandant van het legioen, 
van eer. Tot den rang van ko
lonel inajoor der garde jagers 
te voet verheven, werd hij 
kolonel ten gevolge van den 
slag van Eylau, en tevens 
na dien van Friedland met 
den rang van brigade generaal 
tot bevelhebber van dat corps 
benoemd. Den 21 en 22 Mei 
1809 muntte hij aan het hoofd 
der tirailleurs der garde niet 
minder uit in het gevecht 
van Gross-Aspern en in dett 
slag van Esling. Bij zijne 
terugkomst te Parijs huwde 
de generaal CÜRIAE de doch
ter van den graaf BEUGNOT , 
staatsraad. Tot den rang van 
divisie - geheraal bevorderd 
Zijnde, voerde hij,.in 1812; 
gedurende den veldtogt naar 
Rusland, het bevel over het 
Corps garde jagersi Aan dé 
Onheilen van dien veldtogt 
ontsnapt, werd hij te Menz, 
omtrent half April 1813, met 
de oprigting van 12 nieuwe 
regimenten der jonge garde 
belast, waarover hem , drie 
maanden daarna, in Saksen, 
het opperbevel toevertrouwd 
werd. Den 16 öctöber van 
hetzelfde jaar vèrmeesterde 
hij , gedurende het gevecht 
van Warsc/taü, den post van" 
DoëlitZ, en maakte 1200 
krijgsgevangenen, onder wel-» 
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t en Tzich de- generaal MER-
FEÏ-D beYond. Na den slag 
van Hanau,, dien hij den 30 
èn 31 October 1813 tegen de 
Bêijersthenl won, verkreeg 
Jbij ,ter bèlooning der uitne
mende diensten,,.- die hij bij 
die gelegenheid bewezen 
had, het groote kruis \ran 
öe orde ,der reunie. In Ja-
inuarij 1S1'4> bekwam hij 
het bevel Jom zich met de 
garde jagers naar Metz te 
begeven, ép keurde den S 
April , de acten van den se
naat goed, dié NAPOLEON 
vervallen van den troon ver
klaarden. JVadat hij den 2 
Jiinjj tot ridder van den hei
ligen LoDÉWlSK,, den 4, tot 
pair van tfrankryk en den 
23 Augustus van hetzelfde 
jaar tot groot-officier van het 
legioen van eer verkozen 
was, ontving hij den 14 Julij 
vgn het volgende jaar, het 
groote lint, dier orde, en 
verkreeg kort daarop het op
perbevel over de lt9.e mili* 
taire afdeejing. BifVde te
rugkomst van BONAPARTE in 
Maart 1815, verloor de ge
neraal CÜRÏAII het opperbe
vel der gaarde jagers ,he t r ' 
welk den- generaal MORAND 
opgedragen; werd, en ontving 
het bevel om zich naar Lyon 
te begeven , ten einde aldaar 
onder de bevelen van den 
maarschalk hertog van Albti-
/éra(StJCHET), in zijnen rang 
te dienen , en werd den 4 Ju-
m« Piet °P de lijst der kei
zerlijke pairs opgenomen. De 
tweede:, restauratie heeft de. 

generaal CURUI, in de eere-i 
titels van. het pairschap her
steld , en later werd hijge-
neraal Inspecteur van het 
voetvolk» 

. CüRiATiè'RS, drie gebroe
ders , uit de stad Alba, die 
omtrent, het jaar 669 voor 
J. C , de-belangen yanhufl 
vaderland tegen de HORATI-
ERS' handhaafden. Zie ver
der HouATiè'RS. ; 

, CURIEI. (JoANNES Al.FON-
SUS) , kanonik van Burgos» 
daarna van Salamanka, al
waar hij meer dan 30 jaren 
met roem de godgeleerdheid 
onderwees, was te. Palen-
Hola in het bisdom Burgos 
geboren; sjfoot zich aan de 
henediktijnen aan, maakte 
hun bij zijnen uitersten w'f' 
zijne ïraaije bibliotheek, en 
overleed in 1609. Hij heeft 
nagelaten, tontroversia *« 
diversa loca smette scrip-
tur<zy 1611, in.fql;enan-
dere in Spanje beroemde, 
maar elders weinig bekende 
Werken. 

CuRIIS (JoAMNNES DE) » 
wiens ware naam VAN HAF
FEN'was, te Dantzig in 1485 
geboren , werd bisschop van 
Warmië en overleed in 1548. | 
Door .eigene bekwaamheden \ 
werd CCRIIS tap die waar
digheid verheven , want hij 
was de zoon van een en brou
wer. Hij drong in het in
nigste vertrouwen der ko
ningen van Palen * en voor* 
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alvanSïGisMüNDüsïII. Deze 
vorst vereerde hem met ver
scheidene gezantschappen, 
waarvan hij zich met waar
digheid kweet. De staatkun
de van zijnen tijd was aan hem 
volkomen bekend. Zijne Ge-
dichten legden deze kennis 
aan den dag, en zij was 
derzelver voornaamste ver
dienste. Men heeft dezelve 
in 1764 in één deel in 8.vo 
te Breslau uitgegeven. Er 
komt in voor: I ° Lierzan
gen , waarin meer schoon 
Latijn, dan verhevenheid ge
vonden wordt. — 2°: Lof
zangen , die van de verkoe
ling des ouder'doms getui
gen , waarin hij dezelve 
schreef. — 3.°' Brieven, 
Waarin meer rede dan smaak 
doorstraalt, ; " 

Ctmio, een beroemd Ro-
meinsch redenaar, die ineene 
lofrede CJESAR den man aller 
vromóen, en de vrouw aller 
mannen noemde: eene schand
vlek , die, bij een afschu
welijk bedorven volk, voor ee
ne lofspraak gehouden wordt. 
Ct'Rio bezat begaafdheid in 
het spreken , maar hij veil
de zulks duur uit, en over
leed nog jong zijnde, het 
jaar 706 na de stichting ran 
Rome. 

" CüRio (Ccetius SECUNDUS) , 
den 1 Mei 1504 te Ban-Chi-
rico in Piémont geboren, 
werd éérst principaal van 
het collegie te Lauwne, en 

VIII. DEE&. 
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\ vervolgen* hoógleeraar in 
de welsprekendheid te JBa-
teli verzaakte de Catnolijke 
Godsdienst om de dwalingen 
van LUTHER te volgen. Men 
heeft van hém eèn zonder-
baar werk, getiteld: Déam* 
plitudine beati regniDei y 
Bazel, T 550, in 8.vo Hij 
breidt dat rijk zoodanig uit, 
dat hij , tegen het uitdruk-* 
kelijke woord der heilige 
Schrift, beweert, dat hét 
getal der uitverkorenen on<-
eindig dat der verwbrpelingen. 
overtreft. Het is° een na* 
tuürlijk gevolg van het Pro-
testantsche stelsel, hetwelk 
voor zich geene waarheid 
hebbende, in alle dwalingen 
moet vervallen. (Zie JURIEU)* 
CURIO overleed den 24 No
vember 1569, en heeft be
halve het genoemde werk 
geschreven: 1.° Qpuscula, 
Bazel, 1544, in 8.vo, die 
zeldzaam zijn en eene Ver* 
handeling over de Voorzie
nigheid, eene andere over 
de onsterfelijkheid der ziet 
enz. bevatten. De schrijver: 
schijnt er de Socinianen in 
te begunstigen. — 2." Brie* 
ven, Bazel, 1553 , in S.vo 
— 3.° Nog schrijft men hemt 
toe: Pasguillorum Umi duo , 
quorum primus versibus ac 
rhythmis altero soluta ora* 
tioné concripla quatn pluri» 
mum continenturs Eleut&e» 
r°P°U

n ( Bafel, ÖPARIN), 
1544, 2 stukken jn 1 dl.in 
8.vo Men heeft hem voor 

^den uitgever dezer wzame-
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Kng gehouden» omdat hij 
zelf de schrijver dep beide 
Pasquillw McstaUcus, in 
S.vo is , de eene zonder jaar
ta l , de andere te Geneve, 
1544. De tweede is te Ge-
neve.f 1667,.in I2.mo, m e t 
Pasquillus TAeologaster her
drukt» Bittere hekeldichten, 
welke uit boosaardigheid van 
den eenen, uit verlangen 
om dezelve te vernietigen 
van den anderen kant ge
zocht werden. — 4° Verta
ling in het Latijn van de 
Geschiedenis van Italië, door 
GUICHABDIN , Bazel, 1566, 
2 •dl.» in fol. •— 5,° De bel* 
lo Melitensi, anno 1565, 
ffistoria, Bazel, 1567> in 
8.vo, en in de Verzameling-
van MüBATom* 

ClJRIO (CoBIiIÜS AüGUSTI-
K U S ) , zoon van den voor
gaande , in 1567 , eenigen 
tijd voor zijnen vader inden 
ouderdom van 29 jaren over
leden , liet na: l .° 'Sarqce-
nicos histories lib. I II . Ba-
tel, 1567, in fol. — 2.° 
Marochensis regni in Mau-
ritania descriptio in de His-
toria orientalis van REINEC-
Cius, J&rankfort, 1596 * in 
fol.; werken , die uit slech-
fe verhalen geput zijn. 

CÜRIO (JOANNES) , doptor en 
hpogleeraar in de genees
kunde, hield zich, in zij-
ae ledige uren, met de be
oefening der geschiedenis be
zig, en overleed in 1572. 
Er bestaat van hem: De 

Franco f um rebus et origU 
ne, lib. II., Bazel, 1557, 
in fol. 

Ctmius - DBNTATUS (MAR-
:CÜS-ANNIUS) , een beroemde 
Romein , werd driemaal tot 
consul verkozen, en genoot 
tweemaal de eer van den ze-
getogt. Hij overwon de Sanu 
niten, Sabjjnen, Lucaniërs, 
en 'sloeg ? omtrent het jaar | 
272 vóór' J . C., PyRRHü» 
nabij Tarente. Na de ne» 
derlaag der Sabijnen , wen) 
CÜBIÜS beschuldigd, zich een 
deel van den buit toegeëigend 
te hebben. Hij bekende ( 
dat hij eene kleine houten 
schaal behouden had, om de 
goden te offeren. Zijn be* 
schuldiger werd gestraft. De 
Tarenüjnen hitsten uit wan? 
gunst de Senonijnsche Gi
llers , nakomelingen van hen, 
welke Rome in brand gesto
ken hadden, <°P» o m het 

I Romeinsche gemeenebest met 
de, wapens aan te vallen. Z| 
belegerden ook werkelijk > 
retium (Arezzo), en ver« 
moordden de gezanten, welke 
Rome hun gezonden had. 
CURJÜS viel van zijnen kant» 
in het land- zelf der SeoO' 
nijnen, een gedeelte van Cis* 
padaansch Galliëj waarin 
Ancona, Sinigaglia, Mf°i 
Pesaro enz. gelegen zij" * 
verwoestte er alles te vutrt 
en te zwaard, en sloeg het 

volgende jaar het leger deS 
vijands. Toen riepen de Ta* 
ren fijnen PÏRRHUS , koning 
van 'JEjpirus te, hulpe* w*1* 
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ke, gedurende vijf jaren, 
altijd zegepralend gebleven 
was. In den laalsten veld
slag hadden de olifanten van 
PYRRHUS eenen vleugel des 
Romeinschen legers over
rompeld. CURHJS beval zij
nen soldaten , met eene toorts 
in de eene en' het zwaard in 
de andere hand de olifanten 
te gemoet te-gaan.; De ver
schrokken olifanten deinsden 
terug in het leger van PYR-
RHDS en bragten het in wan
orde. Deze krijgslist schonk 
den Romeinen dé overwin
ning , en noodzaakte PYR
RHUS naar zijne staten te
rug te trekken. Van dit 
tijdstip af begon die lange 
aaneenschakeling van voor
spoeden , welke dit fier en 
heerschzuchtig volk meester 
der wereld maakte. CURIUS 
sloeg verder dé Locriërs en 
andere Italiaansche volken s 
vijanden van Rome, en dwong 
hen eene schuilplaats in de 
gebergten te zoeken. Zijne 
burgerlijke deugden overtrof
fen nog zijne krrjgstalenten, 
Toen de gezanten der Sam* 
uiten hem, terwijl hij op het 
land, werwaarts hij zich , 
na zijne overwinningen be
geven had , en bezig was met 
knollen in eenen aarden pot 
te koken, aangetroffen had
den , boden zij hem gouden 
vazen aan, om hem te be
wegen , hunne belangen ter 
harte te nemen. De Romein 
bedankte voor dezelve, zeg
gende : » Ik stel mft'n aar-

' F 

den schoteltje boven uwe 
gouden vazett; ik wil nietf 
rijk wezen, maar' ben in 
mijne armoede tevreden, ont 
over diegenen te bevelen, 
welke het medezijn." Dë 
zedigheid der Heidenen even
aarde steeds hunnen hodg--

moed. 

CfüRTÜS FoRTÜftAïfANUS f 
een redenaaar uit «de derde' 
eeuw , van wien eenige weiv 
ken voor ons bewaard zijir 
in de Rhêióres a&iiquiï " W 
netiê, AtöË, 1523, in fol, * 
Parijs i 1599, in 4.'ö 

CURNE. -^ Zie pAtAfe 

CuROPAtA'rÈSi ~ Zie SCÏ-« 
ÜTZÈS. 

CÜRRAIS (JOHN PHiirÖT) * ïrt 
1750 te Nëémdrket in het 
graafschap Cotk geboren , 
staatsrederiaar en Master of 
thé roliê in lertaiid, waö 
een der grootste Sprekers1 

voor hét heil van hun onge
lukkig vaderland * tegen dë 
misbruiken èn de willekeur* 
Hij overleed in Oetober 1817* 

CJÜRSINET * een zwaardve* 
gef te PartjA, werd omtrent 
het jaar' 1660, beroemd we
gens de met goud en zilver 
ingelegde werkstukken. De
ze kunstenaaf muntte insge
lijks uit in de teekenkunst 
en in de wijze om het goud 
op te leggen en verheven 
beeldwerk te beitelen* 
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CüRTENBOSCÖ (JoANNES DE) , 
te Gend tegen het einde der 
zestiende eeuw geboren, 
maakte zich zeer bekwaam 
in de geleerde talen, was bij 
de éérste zittingen van het 
Concilie van Trente tegen
woordig , en overleed te Ro-
me in het jaar 1550. Men 
heeft van hem een verhaal; 
van hetgene in de eerste zit
tingen van dat Concilie voor
gevallen i s , in de Collectie» 
amplissïma der paters MAR-
TKNB en DÜRAND, VIII. deel. 
Men vindt ook eene verkor
ting van dit verhaal in de 
Bibliotheek der kerkelijke 
schrijvers van DÜPIN , 3ÏV. 
deel, uitgave van Amsler-
datiu 1710. 

Cuim (PETRUS), in 1711 
-te Rome geboren, ging zeer 
jong in net gezelschap van 
JESUS en onderscheidde zich 
in hetzelve door eene gronr 
dige geleerdheid en door uit
gebreide kundigheden» Hij 
bestudeerde in het bi)zonde,r 
de bovennatuürkunde en de 
geleerde talen; was zeer be
dreven in de Hebreeuwsche 
taal, die hij tot aan zijnen 
dood in het Komeinsche Col-
legie onderwees. Pater CUR-
TÏ Werd voor eenèn derdiep-
denkendste bovennatuurkun-
digen vao zijnen tijd gehou
den ; verbond met zijne be
kwaamheden de stichtendste 
godsvrucht en de beoefening 
aller deugden vaneenen goe
den religieus, en overleed 
te Rome den 4 April 1762. 

Onder fle geleerde en schit
terende .verhandelingen, die 
hij over verschillende punten 
der heilige Schrift, welke \ 
het moeijelijkste te verstaan 
zijn , heeft in het licht ge
geven , merkt men op: ï.° 
CHRISXUS Sacerdos, Rome, 
1751. — 2." Sol stang,Ro-
r/ie, 1754. — 3.° Sol retro-
gradus dissert: ad v. 8., 
aap. 38. ISAIAE, Rome, \. 
1756. In die zeldzame ver
handeling, welke die terug
gang der zon van tien gra
den naar den zonnewijzer 
van ACHAS ten onderwerp 
heeft, om bij EZECHIAS de 
waarheid der belofte van den 
Profeet te bevestigen, on* 
derneemt pater CÜRTI te be
wijzen , dat de dag omtrent 
drie uren langer was, dan 
dezelve moest zijn, en Hat 
de teruggang ten drie ure na 
den middag plaats had. 

CURTIS (WILLEM), een 
kruidkenner en artsenijbe-
reider van Londen, heeft eene 
Flora van de omslrekenvan 
Londen ondernomen, waarvan 
2 dl,«, in fol,, in hètvlich* 
verschenen zijn, maar die niet 
voltooid is. Dezelve bevat 420 
zeer uitmuntend gekleurde 
platen en even zoo vele bladen 
tekst. Hij heeft vele andere 
werken vervaardigd,die» z°n" 
der den voortgang der weten" 
schap bevorderd te hebben» 
voor hen zeer bruikbaar zijn» 
welke dezelve beoefenen, we" 
gens de klaarheid , die in de> 
zelve heerscht. Men heeft > *e 
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zijner eere, den haam van 
Curtisia aan eene nieuwe 
plantensoort, gevormd uit ee-
nen boom van de Kaap de 
Goede Hoop, gegeven. CUR-
TIS is te Erompton, in 1799 o-
verleden. Hij had hier een'rij
ken kruidkundigen tuin met 
huishoudende moeskruiden 
en geneeskundige gewassen. 

CÜRTIUS (MARCUS) , een 
Romeinsche ridder, offerde 
zich, in het jaar 362 vóór 
J. C., voor het heil zijns 
vaderlands op* De aarde had 
zich op eene plaats van Ro
me geopend; het orakel, o-
ver het voorgegevene won
der geraadpleegd zijnde» 
antwoordde, dat de afgrond 
niet kon aangevuld worden, 
dan door het kostbaarste wat 
het Romeinsche volk bezat, 
er intewerpen. MARCUS CÜR
TIUS, een jongeling vol moed 
en ijdelheid, meende dat de 
goden geen ander slagtoffer • 
dan hem vorderden; stortte 
zich op eene plegtige wijze , 
geheel gewapend, voor zijn 

Ïaard, in den afgrond neder. 
>e bijgeloovigen meenen, 

dat hij zijn Vaderland door 
dat offer gered heeft, daar 
zich de aarde, gelijk men 
verhaalt, bijna ten zelfden 
tijde weder toesloot, als zij 
hem had ingezwolgen. Dit 
vertelsel heeft zoo vele over
eenkomst met dat van AN-
CHURUS (Zie dat artikel) dat 
het niet, zonder grond voor 
een verdichtsel, naar een 

ander gesmeed gehouden 
wordt.: 

CÜRTIUS (MAATHEUS), een 
geneesheer nit Pavia, in 
1544 te Pisa, in dén ouder
dom van 70 jaren overleden, 
liet verscheidene werken o-
Yer de geneeskunde na , on
der andere eene verhande
ling: De Curanéis febribus. 
Hij had dezelve met geluk 
uitgeoefend, en had zich de-^ 
zelve ten nutte gemaakt om 
eene bloèijende gezondheid 
tot in zijnen hoogen ouder
dom te bewaren. 

CÜRTIUS (JACQBUS) , een. 
regtsgeleerde in 1500' te 
Brugge geboren, heeft eene 
naauwkeurige vertaling in het 
Latijn van de boeken der 
Instellingen f die in het 
Grieksch waren, nagelaten , 
Antwerpen, 1546. 

CÜRTIUS (BENEDÏCTUS) , te 
Saint-Symphorien-le-Chutel 
in het distrikt Lyon gebo
ren, was in de zestiende 
eeuw een bekwaam regtsge
leerde en heeft geschreven: 
1.° Commentaire etc. (Com-
mentarium over de Liefde-
vonnissen van MARTIAL VAN 
AüVEBauE), voor de eerste 
maal te hyon gedrukt in 
1533 > in 4 . t 0 , en voor de 
laatstemaal in 1731, in 12.m<> 
— 2.° Enchiridion juris «-
triusque terminorjum, ibid , 
1543; dit is eene soort van 
woordenboek van burgerlijke 

F3 , 
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?, II geweest: hij bepaalt zich 

- CÜRTIÜS (COKNJBUS) , ften 
gees.teiijke yafl de Augustij
ner orde, te Brussel gebo
ren , werd achtereenvolgend 
hoogleeraar in de Godge
leerdheid, ite Brussel en te 
Leuven, prioor te Ingolstadt, 
te Weenen, en te Praag f 
Algemeen Vicarius der pro
vinciën van Oostenrijk en 
Bey'eren, provinciaal én al-
gemeene geestelijke raadge
ver, en overleed den 9 Oc-
ibber 1638, te Wqf$ Mun
ster , hij Dendermondp, in 
4en ouderdom van 47 jaren* 
Pater CÜRTIÜS was ervaren 
in de letter- en geschied
kunde. Keizer FERDINANO 
I I . vereerde hem met den 
titel van zijnen geschied
schrijver (Mstoriographe.) 
CuBTirfs is de opsteller der 

'fiofrwen op de beroemde 
mannen zijner orde, Antwer
pen, 1636, in 4.° Deze 
lofreden, ten getale van 
dertig ,_ zijn zeep wel, met 
penen misschien al te be
schaafden en te veel ge-
zochten stijl geschreven. Bui
tendien 'bezitten wij van 
nem: heerreden in net la-
tijn; />JB Geschiedenis van 
zee? vele heiligen zijner or
de ? en eene verhandeling 
de. clapi* dominicig, Ant
werpen, 1634, Leijden, 
}69§, waarin bij naauwkeu-
Kj$jfc onderzoekt, of J. G, 

voor de laatste meening. 

CüSA (WlCOLAAS DE), CÜ-
SANUS, in 1401 te Cusa, 
een dorp aan de Moezel, in 
het bisdom Trier geboren, 
was een visscherszoon. De 
graaf van Mander•scheidt, 
die hem, nog kind zijnde, in 
zijne dienst genomen had, 

| bespeurde eenen goeden aan
leg in hem, en zond hem 
naar J)eventer ter stqdje, 
NICOLAAS DE CUSA maakte 
aanmerkelijke vorderingen; 
bezocht vervolgens de be? 
roemdste Universiteiten Van 
Duitschland en Italië, werd 
te Padua jn den ouderdom 
van 22 jaren, dpctor in het 
Canonieke, regt, en maafcte 
zich niet alleen bekwaam in 
de talen, maar Qok in de we
tenschappen. Hij was voor
al met de scholastiek en de 
oude bovennatiitirkunde, die 
een weinig te veel in zijne 
werken doorstraalt, ingeno
men. Uit hoofde van dejsen 
misslag zijn zij duister en 
afgetrokken , hoewel zij anr 
ders in eenen zuiveren en 
ongedwongen stijl geschrer 
ven zijn. Het schijnt zekct 
dat hij in geene godsdien? 
stige orde gelofte afgelegd 
heeft. Hij werd JPastooi? 
van Sint' Mórentinus te 
Cobfentz, vervolgens aarts
diaken van Luik, was in 
deze hoedanigheid in het 
jaar 1431 ? hij het Concilie 
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yan Bazel, 'waarvan hij een 
der grootste verdedigers 
werd, tegenwoordig. Eu-

'ÖENUJS IV. van deszelfs 
'verdienste onderrigt, Werd 
hem toegedaan, en zond hem 
als legaat naar Ronstantino-
j)e(, vervolgens naar DuitscA-
land en Jtrankrijk, Naden 
dood van dien paus , keerde 

•CUSA naar zijn aartsdiaken-
schap van Luik terug. Maar 
NICOLAAS V , , een ijverige 
begunstiger der geleerde 
mannen, lokte hem uit de 
afzondering terug, om hem 
in .1448 niet het purper te 
vereeren, en gaf hem het 
bisdom Brtscen in Tiroï. 
De nieuwe kardinaal was in 
1450 bij de opening van het 
Jubilé tegenwoordig, en 
werd als legaat a latere 
naar de vorsten van Duitsch-
land gezonden, om hen te 
bewegen den vrede onder 
elkander te sluiten, en hun
ne wapenen tegen MAHOMED 
II . die de Christenheid be
dreigde , te rigten. Ten zelf
den tijde liet hij in dat land 
de aflaten van het Jubilé af
kondigen, en gedroeg zich 
in zijn gezantschap met zoo 
vele schranderheid, deugd 
en belangeloosheid, dat hij 
de achting en den eerbied des 
volks verdiende. Niets Was 
eenvoudiger dan zijn gevolg. 

"Hij reed op eenen muilezel. 
Zijne gezamenlijke bedien
den waren niet zeer talrijk. 
Zijn hof was niet met vlerj-
er'a, maar niet geleerde man

nen voorzien. De vorsten, 
en prelaten gingen , met eene 
menigte volks, hem tegemoet, 
en CÜSA werd hierdoor nog 
nederiger. Al de geschen
ken, die hem aangeboden 

, werden, wees hij van de 
hand, én hij wilde dat zijn ge
volg hem evenaarde, in.die 
belangeloosheid. Duitsch-
land bewonderde hem niet 
minder toen hij andermaal 
als legaat door de Paussen 
CALIXTUS I I . en Pius I I . 
herwaarts gezonden werd. 
Deze laatste paus deed al 
het mogelijke om CUSA met 
den aartshertog SIGISMUNDUS 
te verzoenen, die met hem 
in geschil was over een 
klooster, waarin de kardi
naal de verbetering had wil
len Jin voeren. SIGISMUNDUS 
deed de schoonste beloften , 
maar naauwelijks had de 
Kardinaal DE CÜSA weder 
zijn diocees bereikt, of hij 
werd op bevel van den aarts
hertog opgeligt en in de ge
vangenis geworpen. Van 
dien oogenblik staakte men 
bijna in het gansche bisdom 
de H. Misofferande. De 
Paus excommuniceerde S I 
GISMUNDUS en deze ontsloeg 
eindelijk den kardinaal DE 
CÜSA onder onregtvaardiga 
en zeer harde voorwaarden. 
Deze prelaat aan zijne kud
de teruggegeven, overleed 
eenigen tijd daarna te Tod* 
in 1454. Al zijne werken 

1 zijn in 1565 te Bazel 3 dl.» 
I in fol. gedrukt. Men vindt 
4 
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in het eerste deel: I.° God
geleerde Verhandelingen o-
ret de geheimen. — 2;?, 
Drie boeken Over de ge- \ 
leerde onkunde, waarin hij 
denkbeelden tracht te geven i 
over het bestaan van Gfod, 
over de Drieéénheid, o-
ver de geheimen dér Gods
dienst , getrokken uit boven
natuur' en wiskundige grond-
beginselen. — 3.° Een ge-; 
schrift over het voortkomen ' 
van den Zoon Gods vanden 
Vader. — 4.° Zamenspra-; 
hen over de genesis en het 
boek der wijsheid. . . . Het 
2de Deel bevat'ï.p Geleerde, 
oefeningen» — 2.° Katho-: 
ttjke, overeenkomst in 3 boe- • 
ken. —- 3.0 De gezifte Al-
koran , die onder eenen zoo \ 
wonderbaren titel .oordeel-: 
kundige zaken aanbiedt; R B - '•• 
X.AND heeft over dezelve ee
ne nette maar slecht ge- •" 
gronde kritiek geschreven, 
(Zie dit art.) — ê.° Gis
singen over de laatste tij
den ^ in het Fransch ver-

' taald, 1700, in S.D De 
schrijverstelt de nederlaag 

>an den Antichrist en de 
roemyolle herstelling der kerk 
voor het jaar 1734. De be
scheidene titel van Gis--
tingen kan zijne dwaling; 
verontschuldigen. . . . Het: 
3.de deei bestaat uit wis -
meet-en sterrekundige wer
ken. Men weet, dat de 
kardinaal DÉ CUSA weder de 
vooronderstelling van de be
weging der aarde, diesindg 

. ."TO*8W« h vergetelheid 

geraakt was, trachtte in te 
voeren; maar zijne pogin
gen hadden weinig geluk: 
CopBRNicus en GALÏUMVS i 
slaagden beter. , Hij was 
een geleerd en godvruchtig 
man, bezat dat weetgierige ; 
verlangen, hetwelk alles 
doet ondernemen, maar hij 
liet zich door eene ongere
gelde verbeeldingskracht be-
heersenen; zonderbaar in 
zijne gevoelens, spitsvinnig 
tot zich onbegrijpelijk te 
maken ,* een vjjand van het 
natuurlijke en eenvoudige, 
een liefhebber van verbloem» 

-de reden tot de belagchehjk* 
stè buitensporigheid toe. Zijn 
JLeven, door den Jes uit GAS* .. 
PABO HARTSHEIW beschreven, 
is te Trier in 1730gedrukt, 
dit stuk is in het Iatijn en 

.op eene oordeelkundige en 

belangrijke wijze geschreven. 

CüSPINIANÜS (JOANNES), 
eerste geneesheer van den 

„keizer MAXIMILIAAN I . > die 
zich bij onderscheidene ne
telige onderhandelingen van 
hem bediende, werd j» 
1473 te Sc&teeinfurt, h» 
Frankenland geboren, en o« 
verleed den 19 April 1529 
te Weènen. Er bestaan de 
volgende schriften van hem* 
1.° , een commentarmin , n 

fol. in het Iatijn , 1552, •«' 
ver het jaarboek der colt" 
suis van CASSIODQRVS. ~" 
2° De C&sariius atqueiW" 
peratoribus a JVLÏO CAS' 
SAHM mque ad MAXJMtLt-
ANW L Frankfort, 1601 i« 
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fol. JLelpzig, 1669 , in fol. 
een uitmuntend werk , het
welk belangrijke en weinig 
bekende bijzonderheden be
vat. — 3.° Austria, sive 
commentarius de rebus Aus-
triee a LEOPOLDO anno 933 , 
ad FJEBDINAA'DUM primum ; 
descriptio Austria urbis 
Viennensis Danubeique , 
Bazel, 1555 in fol. Dit is 
geen plaatsbeschrijvend Werk 
zoo als de titel schijnt aan 
te duiden, maar eene be
knopte geschiedenis van Oos
tenrijk. — 4.° Eene andere 
geschiedenis over den oor-

' sprong der Turken en hun
ne wreedheden jegens de 
Christenen, Antwerpen , 
1541, in S.° in het Latijn. De
ze schrijver bezat uitgebreide 
kundigheden in de staatkun
de , geschiedenis en genees-
knnde. Zijn/ewfflisdoorGeB-
BEMUS in' 1540 beschreven. 

"CUSPIUS-FADÜS, landvoogd 
van Juded;', zuiverde dat 
wingewest van de dieven en 
geestdrijvers, die hetzelve 
omtrent het jaar 45 veront
rustten. Vernomen hebben
de , dat een zekere THBÜ-
DA.S gewaande voorzeggingen 
in het openbaar verspreidde, 
en het volk met zich sleep
t e , liet de landvoogd hem 
door ridders gevangen ne
men , die de menigte ver
strooide , en zich van dien 
valschen profeet meester 
maakten. CUSPIUS overleed 
met den roem van een regt-

F 

schapen en verstandig man. 
(Zie FLAVXUS JOSKPHUS, 20 
boek, l?e én 2,e Hoofdd.) 

CüSTlNE (ADAM PHIWRPUS ' 
Graaf van) in 1740 teMetz 
geboren , maakte , naauwe-
lijks zeven jaren oud, in 
1748 als onder-luitenant den 
veldtogt der Nederlanden 
mede , onder den maarschalk 
van Saksen; zijn hart was 
regtschapen en opregt. Hij 
heeft herinneringen van aan-
gekleefdheid onder zijn^sol-
daten nagelaten, welke ons 
doen verbaasd staan. Zonder 
reden heeft men de krijgs-
verdiensten, bij de inneming 
van Menz aan den dag ge
legd, getracht te verdooven; 
dezelve werd als eene schoo-
ne krijgsdaad aangemerkt» 
Bij den vrede op reform ge
steld kwam hij te Parijs 
zijne studiën volbrengen, 
ging vervolgens onder het 
regiment des konings, na
derhand met den rang van 
kapitein onder de dragonders 
van SCHOMBERG; voerde in 
1758, onder den prins van 
SOUBISE , het bevel over eene 
voorhoede in Westfaleri ƒ 
en met lof wordt hij in de 
Gedenkschriften van FIIEDE-
RIK aangehaald. De hertog 
van CHoisEur>, die hem op 
eene geheel bjjzondere wijze 
begunstigde, liet voor hem 
in 1762, onder den naam 
van Custine, een regiment 
dragonders oprigten; maar 
door de ongeregelde drift 

5 
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naar roem medegesleept y 
verwisselde hij het opper
bevel van dat regiment tegen 
dat van Saintonge, voetvolk, 
hetwelk op het punt stond 
om naar Amerika ingescheept 
te Worden. CÜSTINE muntte 
gedurende dezen oorlog dik
werf aan het hoofd van zijn 
regiment en vooral bij de 
inneming van Yorch-Towh 
ui t , hetwelk hem -bij zijne 
terugkomst den rang van 
veldmaarschalk in het be
stuur over Toulon verschaf
te. De graaf 'van CÜSTINB 
werd, in 1789, door den adel 
van Lotharingen, tot afge
vaardigde bij destaten-gene-
raal benoemd. Hij vereenig-
de zich reeds in de eerste 
zittingen met de minderheid 
zijner orde, en legde eene 
g'roote neiging voor de denk
beelden van verbetering en 
vrijheid aan den dag; onder* j 
steende de oprigting der na
tionale garden, de verkla
ring der regten van dèn 
mensch, en verzette zich 
met kracht tegen het gebrek 
aan krijgstucht, ten opzigte 
van welke hij de geweldig
ste en wiïlekeurigste maat
regelen voorstelde; zelf bragt 
hij dezelve in werking, toen 
hij in 1792, het opperbevel dés 
legers vanden Rijn bekwam; 
het gebeurde verscheidene 
malen dat hij op zijn eigen 
gezag soldaten , die'zich aan 
plundering schuldig maak
ten liet doodschieten. Deze 
gestrengheid werd hem in 
m vervolg bitterlijk vmye* 

ten, en was eene*der voor-
naamste tegen hem gerigte 
beschuldigingen, om hem te 
doen vallen. Een weinig 
voor dat DÜMOÜRIEZ Belgib 
bemagtigde en terwijl de ge
neraal KEMERMANN de Pruis-
*sen in Champagne vervolg
de , trok CÜSTINE'langs den 
Rijn voorwaarts, begaf zich 
naar Spiers en Wortns, alwaar 
hij eenige voordeelen behaal- ; 
de en aanmerkelijke voor
raadhuizen overmeesterde. 
Kort daarop maakte hij eene 
veel gewigtigere verovering: 
hij maakte zich meester van 
Menz, hetwelk, op eene 
eenvoudige opeisching, door 
de laf hartigheid vahden gou* 
verneur en het verraad van 
het hoofd der génie aan hem 
overgegeven werd. "Van hief 
drong hij in plaats van, vol
gens de bevelen van den mi
nister en de raadgevingen 
der andere veldoversten, zij11 

leger op Coblentz terigten( 
in Franhenlanddoor, alwaar 
bij eerst Koenigstein' «n 

Frankfort bemagtigde, het» 
welk onder brandschatting 
gesteld werd; maar weldra 

hernamen de Pruissen die 
stad, en CÜSTINE werd, n.a 
zeer vele verliezen , verplig' 
naar Menz terug te trefckei 5 
nam stelling aan de Na" 
he, alwaar hij door bet 
Pruissische leger faangeval" 
len werd. Na verscheidene 
bloedige gevechten metm°e'1 

doorgestaan te hebben, trok 
hij achter de liniën van WeÜ' \ 
smlurg teru£, Menz>w**{' 
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van zich de Prüissen kort 
daarop meester maakten, aan 
zijne eigene krachten overla
tende. CUSTINE poogde zijnen 
ierugtogt te verontschuldi
gen dopr den opperbevelheb
ber van het Moezel-leger, 
ten laste te leggen, dat hij 
de Prüissen niet genoeg in 
het naanvv gebragt had , door 
den minister van oorlog en 
zelfs de afgevaardigden , die 
door de Conventie naar het 
leger gezonden waren, aan 
te klagen. Deze vergade
ring , welke nog niet alle 
denkbeeld van gematigdheid 
verloren had, hourdé naar 
zijne verontschuldigingen, en 
vereenigde zelve het leger 
der Moezel onder zijn op
perbevel. Maar van nu af 
kenmerkten hem de dagbla
den van MARAT en ande
re demagogen, als eenen 
verrader des vaderlands en 
eenen contra^revolutionnair. 
CUSTINE al het gevaar zijner 
stelling niet inziende, trot
seerde dezen storm en nam 
zelf het opperbevel over het 
leger van het JYoorden aan , 
dat zijne vrienden aan hem 
lieten opdragen. Maar, voor 
dat hij den Rijn verliet, 
wilde hij een e laatste poging 
doen, om Menz te ontzetten. 
Doch toen men den 17 Mei 
op eenmaal op alle punten 
tot eenen algemeenen veld
slag genoodzaakt werd, werd 
het corps van CUSTINE , dat 
het eerste aankwam, geheel 

\ verslagen , de overigen wer
den teruggedreven of konden 

niet vechten. Bij deze tijding 
verdubbelden de vijanden vai» 
CUSTINE hunne kreten tegen 
hem en al de ongelukkett 
van dien slag werden hent 
ten laste gelegd; deRêvolu-
tie van den 31 Mei vergroot-, 
te de gevaren , die hem be
dreigden. De Demagogische, 
dagbladen hielden nu niets; 
meer verborgen , en CUSTINE ,', 
die tot nu toe hunne aanval
len had schijnen te verach
ten, beklaagde zich overde» 
zelve by de Conventie ; en, 
om de genegenheid der Mon-
tagnards te Winnen, zond 
hij hun de brieven , die door 
WIMPFEN en de partij der 
eironde aan hem geschreven 
waren. Door deze onder
werping gerust gesteld, 
vreeède hij niet, het leger van 
het Noorden te verlaten, 
waarbij hij zich slechts eenen 
oogenblik vertoond , en zijne 
misslagen jegens de Conven
tie vermeerderd had, door te 
bekennen, dat hij niet in staat 
was de bevelen , om te strij
den, die hij ontvangen had, ten 
uitvoer te brengen. Op eene 
uitnoodiging der uitvoerende 
Vergadering, kwam hij te 
Paryg, en terwijl de dagbla
den, de clubsen en de Con
ventie zelve weergalmden 
van lasteringen en beschuü 
digingen tegen hem gerïgti 
vertoonde hij zich met ge
rustheid op alle openbare 
plaatsen. Hij had weldra 
berouw over eene zoogroote 
overmaat van vertrouwen. 
Dea 29 Juli} in staat van be* 
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schuldiging gesteld, Werd 
hij gevangen genomen en 
denzelfden dag voor de re-
volutionnaire vierschaar ge-
bragt. Hij verdedigde zich 
met kalmte en tegenwoor
digheid van geestj ver
scheidene zijner officieren , 
en onder dezelve de generaal 
BARAGIUY-D'HII.IJIERS , kwa
men ten zijne voordeel e ge
tuigen. Maar \hunne stem 
werd door eene menigte niets-
beduidende en onbekende 
aanklagers verdoofd, die, 
geene de minste kennis van 
den oorlog hebbende, hem 
verweten, dat hij zonder te
genstand de stad Menz, met 
de kannoniers van Landau en 
Straatsburg overgegeven, en 
de Pruissiscbe gevangenen 
verschoond had. Maar de 
zonderlingste van al die be
schuldigingen, en welke een 
denkbeeld van de krijgskun
de des lasteraars kan geven, 
die dezelve uitbraakte, is 
de volgende: een lid der 
clubs van Menz klaagde hem 
aan , dat hij door zijne troe
pen op het lage gedeelte van 
eenen berg te plaatsen, zich 
had laten slaan. » Een ie
der weet, riep hij ui t , dat 
Wen een leger op den top der 
bergen moet plaatsen ; en zie 
hij is op het lage gedeelte 
gebleven." En de algemee-
ne beschuldiger FOUQOIER-
TiNViLiiE, deze getuigenis 
als een feit beschouwende, 
dat alleen de schuldigheid 
van CUSTINE bewees, bleef | 
Wiet in gebreke dezelve in 

„zijne sluitreden te herhalen. 
CUSTINE werd in dezelfde 
zitting veroordeeld en den j 
volgenden dag den 28 Au
gustus 1793 ter strafplaafs 
gevoerd. Hij verzochteenen 
biechtvader en legde meet 
zwakheid aan den dag, dan 
men van eenen man, die 
dikwerf op het slagveld den 
dood getrotseerd had, moest 
verwacht hebben. CUSTINE j 
was op zijn gezag ijverzuch
tig, benijdde de overigeaan-
voerders, en gaf altoos blij" 
ken van eene trotsche en 
heerschzuchtige inborst; 
maar was een goed stafoffi- • 
gier , die in alle manoeuvre» 
der ruiterij uitmuntte, doch 
niet alle noodige bekwaam
heden bezat, om de werkzaam
heden van een groot leger te 
besturen. Te Hamburg» 
Frankfort en te Parijs, zij*1' 
in 1794 in het licht versche
nen; Gedenkschriften ««ƒ* 
den overste CtrsTïffM, die 
door eenen zyneradjudanten» 
in 2 dl.n, in 12."'° tezamen 
gebragt zijn. CUSTINE wordt 
in dat werk met veel g«" 
strengheid behandeld. 

CUSTINE (RENAUD PHIMP* 
P U S ) , zoon van den voor
gaande, in 1766 geboren» 
maakte in de staatkundig* 
loopbaan met veel voorspoe(I 

een begin. Toen .in 1792» 
onder het ministerie van den / 
heer DE NARBONME, somi|u" ;; 
ge personen, die eenigen in" 
vloed hadden, het dwaze ont
werp gevormd hadden, o"' 
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den hertog van Bmnsêijk 
> aan • het hoofd der revolutie 

te stellen, en.aan hem het 
opperbevel over de-Fransche 
legers-op te dragen, werd 
CÜSTINE met deze netelige 
zending belast; de zaak, zoo 
als : zulks moest gebeuren , 
mislukte ; maar CÜSTINE ge
bruikte zoo veel ijver en list 
in zijne onderhandelingen, 
dat men zeide, dat de vorst 
éenoogenblikin twijfel stond. 
^Vervolgens werd hij als ge-
volmagtigd minister naar 
Berlijn gezonden , maar toen , 
Pruissen aan Frankrijk den 
oorlog verklaard had-, ging 
hij zich met zijn vader bij het 
leger : vereenigen , bij wien 
hij tot in Januari] 1793 ad
judant was , wanneer hij hem 
naar Parijs zond om aldaar 
zijne reclamatie bij de ver
gaderingen en staatsdienaren 
te vervolgen. De ijver, met 
Welken hijzich hiervan kweet, 
zijne naauwe betrekkingen 
met CONDORCET en verschei
dene! andere Qirondynen- en 
vooral de ijver der pogingen 
welke h i j , gedurende het 
proces van zijnen vader aan
wendde om hem te redden, 
deden RoBESPiEnRE onrustig 
op hem nederzien, die zelf 
hem bij de tribune aanklaag
d e , en 'voor dezelfde revO-
lutionnaire vierschaar liet 
brengen * welke kort te vo
ren zijn vader Veroordeeld 
had. Hij verdedigde zich 
met zoo veel tegenwoordig-
heid van geest en duidelijk
heid, dat de toehoorders aan

gedaan uitriepen: hij ts gé* 
red / maar de dwingelanden 
hadden zijnen dood besloten. 
Hij had den moed gehad, om 
de kwade trouw des voorzit
ters openlijk bekend te ma
ken , die onder het lezen der 
briefwisseling van CÜSTINE 
met den hertog van Bruns-
<aijk , derzelver zin vermink
te om hem met meer zeker
heid te doen vallen. Nazu lk 
een schandelijk gedrag, 
moesten, dergelijke regters 
niet genegen zijn y om hem 
vrij te spreken. Hij werd 
den 3 Januarij 1794 ten dood 
veroordeeld, welk vonnis 
den zelfden dag ten uitvoer 
\verd gebragt. Hij betoonde 
tot den laatsten oögenblik" 
eene groote standvastigheid 
en schreef :aan zijne echtge-
noote de treffendste brieven. 

CÜSTIS ( K A R Ë I , ) , in 1704 
te Brugge geboren, bekleed
de hier verscheidene posten 
in het staatsbestuur en heeft 
in zijne moedertaal uitgege
ven: Jaarboeken van dé stad 
Brugge , 2 dl.n in 8.vo her
drukt itt 3 dl.n in"8.vo, een 
uitmuntend eri naauwkeurig 
werk , dat vele nasporingen 
gevorderd heeft. Hij is den 
26 Februarij 1752 te Brus
sel overleden. 

CUSTOS , of COSTEE (DÖMI* 
Nicus), een graveur te Ant
werpen in 1560 geboren, ves
tigde zich te Augsburg, waar 
hij in het jaar 1610 over
leed; en liet n a : l.aAtriiw 
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Jieroicum, Augshirgt, 1600 
*-' Ï605, 4 dl,n in fol. Dit 
Wérk bevat verkorte Levens
beschrijvingen en gegraveer
de portretten der graven van 
Tirol, der koningen van Na-
pels , hertogen en keurvors
ten van Saksen, hertogen 
van Beijeren., — 2.° Prin-
cipium Christianorum stem-
mata, etc,, Augsbnrg ,1610, 
in fol., — 3.° Quorumdam 
illustrium eruditorum ima-
gines unum in HÖellum con-
jecfee, etc. 

COSTOS (JOANNES) , een be
roemde taalkundige, onder
wees de humaniora te Leti-
veè, < werd vervolgens rector 
van het eollegie te Groningen, 
daarna te Antwerpen} en 
heeft geschreven: Gramma
tica latina, 

Cuycjr (JOANNES VAN), een 
voornaam oudheidkenner , 
raadsheer en schepen te U-
trechti zijne geboortestad, 
den 18 November 1566 over
leden , is met CORNELIUS VA-
LERIUS en WILLEM CANTE-
HUS de uitgever der Officia 
van CÏOERO met zeer uitmun
tende aanmerkingen en der 
Levensbeschrijving' van de 
Grieksche keizers van iEflïi-
iaus PROBUS. Deze uitgave 
is niet zeer algemeen en 
voortreffe^fe; ^ w e r d in 
1542, te Utree At, in 8.™ 
gedrukt; eindelijk nog die 

e^ san AÜSOJSTJS. 

Cüsrcjr (HENDRIK VAN), of 
gewoonlijk naar het ge. 
bruik dier tijden CÜYCKIÜS 
geheeten, te [Cuhnborg in 
Gelderland geboren, werd 
in 1566 aan de Universi
teit van Leuven tot Primut 
uitgeroepen. In 1600 zich 
naar Rome begevende, had 
bij zeer veel te lijden van 
de ' protestanten van Neu-
stadt, waardoor hij zijnen 
weg genomen had. Zij ont
roofden hem al wat hij bij 
zich had, en gaven het der 
magistraat der protestant-
sche inquisitie over. Hij 
werd te Rome van CMBMENS 
VIII. met alle onderschei
ding ontvangen. Op last 
der provinciale kerkverga
dering van Mechelen, in 
1607 gehouden, heeft VAN 
CUYCK een en Catechismus 
voor de christelijke jeugdza-
mengesteld. Dezelve is > 
hoe uitmuntend en door-
kneed hij anders ook wezen 
moge, niet tot gebruik det 
jeugd aangenomen , wijl die 
van pater WILLEM DE' PRE
TERE S . ' J . , uit verschillen
de ontwerpen zamengesteW» 
doelmatiger voorkwam. De 

Aartsbisschop keurde dezelve 
met gemeen overleg zijner on-
derhoorige Bisschoppen goed» 
en gaf hem den 23 Augus
tus 1623 in het licht, we*** 
van toen af tot heden toe al
tijd bij de Christelijke jeugd 
in gebruik gebleven is. VAN 
GUÏCK werd te Leuven doc
tor in de godgeleerdheid» 
vervolgens geestelijke Wf? 
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ter-, en Groot - Vicarius van 
den Aartsbisschop van Me-
chelen en eindelijk in 1596 
Bisschop van Roermond. Hij 
bestuurde met al den ijver, 
dien de Godsdienst van J. C, 
hem ingaf, dat bisdom; be
waarde door zijne vermanin
gen en geschriften zijne kud
de voor de besmetting der 
ketterij ; en overleed in 1609 
te Roermond. Men kan bij 
den lof, welken ARNOI,DÜS 
HAVENSIUS hem in zijne Ge
schiedenis van de oprigting 
der nieuwe bisdommen in de 
Nederlanden toezwaait, niets 
bijvoegen, tir bestaan van 
hem een aantal werken over 
geloöfsgeschillen, Redevoe
ringen en Brieven. De voor
naamste zijn: \.° Orationes, 
Leuven, 1596, in 8.v° Die
genen , welke op de pries-

v terlijke kruinschering , de 
pligten der kanoniken enz. 
betrekking hebben.—2.° Spe-
culiim concubinariorum Sa-
cerdotum, etc*, Keulen, 
1599, en Leuven, 1601. Dit 
is eeneijverige berispingtegen 
de ongeregeldheden van som
mige dienaren des Heeren, — 
3.° Eene uitgave der werken 
van CASSIANUS, Antwerpen, 
1578 , in .8.° -—4.° In preefat. 
EpisU Paranet.adS.R. É. C. 
De Brieven, welke hij aan 
prins MAÜRIÏS VAN NASSAU , 
en aan eenige andere voorstan
ders der nieuwe godsdien
sten geschreven heeft, ken
schetsten eene waarlijk apos
tolische standvastigheid ; zij 
zijn afzonderlijk gedrukt. 

CUYCK (ANDREAS VAN) r r 
ZIE KÜYK. 

CUYCK (TIMANUS) te Haar* 
lem in 1575 geboren en te 
TJtrecht, wa4r hij aan het 
provinciale hiof, raadsheer 
was , overleden , heeft ge
schreven: Annotationes ad 
AYMOXIS CBAVETTAE ResT 
ponsa juris. 

CUYPERS of CUPERUS (Wu> 
I.EM.)— ZieCüPER. 

CYANE — Zie CYANIPPUS. 

CYANEA , eene dochter van 
den rivier-God MEANDER , en 
de moeder van CAUNUS en 
Buuas , werd in eene rots 
herschapen, omdat zij niet 
had willen luisteren naar 
eenen jongeling, die haar 
hevig beminde, en die zich 
in hare tegenwoordigheid, 
zonder haar de minste ont
roering te veroorzaken , van 
hét leven beroofde. , 

CYANIPPUS , een prins van 
Syracusa, werd, daar hij de 
BACCHUS feesten veracht had, 
door eene zoo gröote Jbe? 
dwelming bevangen , dat hij 
CYANE zijne dochter verkracht
te. Het eiland Syracusa 
werd kort daarop door eene 
verschrikkeJij k.e. pest ont
volkt. De Godspraak ant
woordde, dat de besmetting 
niet dan na de opoffering 
van den bloedschender zou
de eindigen, CYANE bragt 
zelve haar yader tot het al-
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taar , en na hem gedood te 
hebben bragt zij zich zélve 
om het leven. 

plotselijk, ingevallen ver
schrikte zoodanig de beide 
legers, dat men van weers-

I kanten terug trok en' den 
[ vrede sloot. CYAXARES her

vatte weldra het beleg van 
Ninive, hetwelk na eenen 
langen tegenstand geheel 
verwoest werd. Men liet 
alle inwoners over den kling 
springen. De kinderen zel
ve werden tegen de muren 
verbrijzeld, de tempels en 
paleizen omvergehaald; en 
de overblijfsels dier prach
tige stad door het vuur ver-

' teerd. De overwinnaar zet
te zijne veroveringen voort) 
maakte zich van de overige 
steden van het Assyrische 
rijk meester en overleed na 
eene regering van 40, jaren» 
in het jaar1 593 vo'o'r / ' & 
Zijne regering is door ien 
val van • het Assyrische en 
deh aanwas Van het Medische 
rijk vermaard. De oordeel-
kundigen trekken onder-
scheidene gebeurtenissen zij
ner regering, die voor een 
gedeelte tot de geschiede
nis der fabelachtige tijden 
schijnt te behooren, in tvvij' 
fel.' 

CïBELfi, echtgenoote van 
SATÜRNÜS , en de dochter 
van' den Hemel en de aarde» 
was hevig verliefd op A^8 

eenen jongen Phrygisc"el1 

herder, die haar niet ^e* 
der beminde en welken Z»J 
in eenen pijnboom herschiep» 
Men stelt 'haar voor metets' 
nen sluijer om het hooio» 

CYAXARES I « , koning der 
Mediëfs, volgde in 634 
voor de Christelijke jaartel
ling , zij nen vader PHRAOR-
TES , die voor Ninive ge
sneuveld was, op. Om den 
dood zijns vaders te wre
ken , rigtte hij zijne wape
nen tegen die stad, en als 
hij gereed stond om zich 
van dezelve meester te ma
ken , ontnam hem een ge
ducht JScijtisch leger zij
nen buit.' Genoodzaakt om 
het beleg op te breken, trok 
hij tegen hetzelve op en werd 
overwonrien.' Als de Me-
diers, zich door kracht van 
wapenen van die woeste 
'volken niet hadden kunnen 
bevrijden, redden zij zich 
door èene lage en verfoeijë-
lijke list. Zij kwamen o-
vereen om 'hen ten féestma-
Ie te noodigen, hetwelk toen 
in elk huisgezin aangerigt 
werd. Ieder maakte' zijne 
g^sfVrienden dronken en ver
moordden dezelven. Diege
nen der Scyten, welke aan 
dit bedrog ontsnapten , bega
ven zich, gelijk men verhaalt, 
naar HALYATES koning van 
'Lydiët vader van CRORSÜS 
(zie dat Art,), en dit was 
de oorzaak van eenen vijf
jarigen oorlog tusschen den 
"koning der Lydiërg en dien 
der Mêdiërg. Maar eene 
zonsverduistering, in het 
midden van een gevecht I 
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eenen, sleutel en schijf in de 
hand', bekleed met een tnet 
bloemen bezaaid k leed, nu 
eens met .wilde dieren om
geven , dan" 'weder gezeten 
op eenen wagen mét vier ; 
Jeeuweh bespannen. Men 
hragt haar ten offer eenen 
stier , eene geit of eene zog. 
Sommige harer priesters wer
den ontmand.; zij droegen 
onder het geklanlc van ké-
,t el trommen haar standbeeld ( 

langs de straten, maakten 
kneuzingen en verwondden 
in deszelfs tegenwoordigheid 
hun ligchaam, teneinde aal
moezen van he.t volk te be
komen. De heidenen baden 
die godheid onder den naam '• 
van . de. Godin der Aarde 
aan. Bij. de dichters komt 
zij' onder verschillende na
men voor, die voor het 
grootste gedeelte ,van de ber
gen van Phrygië ontleend 
zijn: de voornaamste zi jn: 
O P S , EHEA , VESTA , D I N -
DYMENE, BERECYNTHIA , de 
goede Godin, de Moeder 
der Goden. 

CYCLOPEN, ongemeen groo-
te mannen, aldus genoemd, 
WJjl zij slechts een oog mid
den in het, voorhoofd had
den. De dichters hebben 
hen voor dé smeden van 
VuiCANüS gehouden. J U P I -
TER .bediende zich van hen 
voor zijne bliksemstralen. A-
POLI.0 , die zich over den 
dood van zijnen zoon MBKU-
Ï .AAP, die door den bliksem J 

VIII . D E E L . € 

getroffen w a s , op dien God 
niet konde wreken, schoot 
hen allen met pijlen dood. 

CTGNE(MABTINUSDU'), een 
Jesu i t , in 1619 tejSaint-O-
mer geboren , onderwees bij
na zijn gansche leven de hu
maniora en vooral de rheto-
rica ; en overleed den 29 
Maart 1669 in deze moeiza
me oefening. Er bestaan van 
hem: \.°Mxplanatio rheto~ 
ricae, studiosae juventuti 
accommodata, dat onderschei
dene malen gedrukt is . De 
heer BALTHASAR GIJBERT zegt, 
dat men niet aan de nuttig
heid dier , welspreekkunde 
kan twijfelen; zij is in de 
daad eene der bes te , die men 
bezit, en is zeer methodisch. 
2.° Ar» metrïca et Ars poë
tica , Leuven, 1755 — 3.° 
Ars historica, Saint-Omer, 
1669. — 4.° l?on$ eloquen-
tiae, sive M. T. CICERO-
Nis Orationes3 Lu ik , 1675, 
4 dl.n in 12.»° Het vierde 
deel bevat eene ontleding van 
de redevoeringen vso. CICE
RO ; men beschouwt het als 
het beste werk , dat er van 
dien aard bestaat. D Ë S J A R -
DINS vqlgt , in zijne uitgave 
der redevoeringen van CICE
RO , Parijs, 1738 , in 4 . t o , 
het plan van pater CYGNE, 
welken hij lof toezwaait. — 
5.° Comoediae XII., phra-
H, cum Plautina, turn Te-
rentiana concinnatae, Luik, 
1679, 2 dl.n in 1.2.»* De 
regels van het tooneel zijn 
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er niet in acht genomen; 
maar men vindt er veel ver
beeldingskracht en sierlijk
heid en vooral eenen grooten 
eerbied voor de zeden en de 
welvoegelijkheid in. 

CYGNUS , koning der Ligw 
ri'êrs , dien JUPITER in èe-
ne zwaan veranderde, om
dat hij het lot van PHAETÓN 
zijnen broeder en van zijne 
zusters beweend had. De 
dichters spreken nog van 
twee andere jongelingen, die 
in zwanen veranderd zijn : 
de eene was de zoon van 
NEPTÜNÜS , welken ACHII.-
XES onkwetsbaar bevond, en 
wurgde; de andere, zoon 
der nimf HYRIA , die zich , 
uit wanhoop , dat hij , eenen 

,.stier, welken hij van eenen 
zijner vrienden verzocht had, 
niet had bekomen , in de zee 
stortte. • 

CYNEAS, een Thessaliè'r/, 
leerling van DEMOSTHENES' 
en dienaar van PYRRHUS , was 
even beroemd onder den naam 
van wijsgeer, als onder dien 
van redenaar. PYRRHUS zei-
de van hem, dat hij door 
zijne welsprekendheid meer 
steden ingenomen had , dan 

"hij zelf door zijne wapenen. 
Deze vorst zond hem naar 
Rome, om den vrede te ver
zoeken. Men stond óp het 
£unt om hem denzelven toe-
testaan, toen APPUJS CLAÜ-
DIUS, welken de. bloemen 
der welspr-ekenhéid niet be
wogen , den senaat weder tot 

andere gevoelens bragt. Cv« 
NEAS, in de legerplaats van 
PYRRHUS teruggekeerd, schil
derde hem Rome als eenen 
tempel, den Senaat als eene 
vergadering van koningen, 
en het Romeinsche volk als 
eene waterslang af, die naar 
mate men haar afsneed, we* 
der aangroeit. PLINIUS haalt 
het aandenken van CÏNTMS 
als een wonder aan (zie een ; 
kwinkslag van dien wijsgeer ; 
in het art. PYRRHUS, koning 
der Êpiroten). CYNEAS ver
kortte het boek van AENE*8 

de Taeticier, over de ver
dediging der plaatsen. CA* 
SAUBON heeft deze .verkorting 
met eene ÏJatijnschë verta
ling , in den POLYBIÜS van 
Panp, 1609 in fol. in het 
licht gegeven. De heet 

BEAUSÓBRE heeft er eeneen* 
sche. vertaling met verklarin
gen van bezorgd, 1757,1" 

>'4;to " 

CYNEGIRUS, een;AtW»' 
sche soldaat, maakte ini«« 
jaar 498 voor de christelijk 
jaartelling, in den slag »!l 
Marathon zijnen naam o»' 
sterfelijk. Als. hij Jnnet de 
regter hand een der fiiU' 

"sche schepen gegrepen hw> 
liet hij. zijnenr buit niet 1<>S' 
dan tóen hem; die hand af
gehouwen was; nu greep ftlJ 
het met de linkerhand > «?.z' 
andere hand ook afgekapt ip' 
de, vatte hij het, gelijk »* 
verhaalt, met" de tanden,c 

overleed aan * hetzelve 8. 
klemd. Deze beroemde 6'ie 
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was dé broeder van AESCHY-
hvs. 

CYNISCA, eene dochtervan 
ARCHIDAMCS , koning van 
ISparta, behaalde den eer
sten prijs in den wedloop,'• 
met wagens in de Olympi
sche spelen* 

CyNTHio. — Zie GIRALDI. 

CVPARISSUS, een jongeling» 
welken APOLLO beminde, hij 
voedde een hert, dat hij uit 
onvoorzigligheid doodde, en 
waarover- hij zoo veel spijt 
betoonde, dat hij zich het 
leven wilde benemen. APOL-
1.0, uit medelijden bewogen, 
veranderde hem in eenen 
Cypres>boom. 

Cvpnums(Heilige), THAS-
CIÜS CoECILll'S C Y P R I A N U S , 
werd te Karthago geboren , 
en stamde uit eene rijke en 
beroemde familie af. Zijne 
ongedwongene, vruchtbare 
en bevallige genie was oor
zaak, dat hij verkozen werd 
om te Karthago lessen in 
de welsprekendheid te ge
ven. Hij was toenmaals nog 
een heiden; maar omhelsd* 
in hét jaar 246 door de zor
gen Van den priester COECI-
Xiius'., die hem met de uit-
stekendheid der godsdienst 
van J. C., en met de onge
rijmdheden van het heiden
dom bekend maakte, het 
Christendom. De heidenen, 
uit spyt van een' zoo groot 

'! ïhan verloren te hebben, ver-
: weten hem, dat hij zijne re
de en zijn genie onteerde 
door dezelven aan vertelsels 
en kinderachtige fabelen r 
(want aldus spraken die blin
den over de verhevene waar
heden van het Christendom) 
te onderwerpen. Maar Cv-

; JPRIANÜS , voor die bespottin
gen ongevoelig, maakte ie-

i der dag nieuwe vorderingen 
:op den weg des heils; ver
kocht zijne goederen , deel
de er de waarde van onder 
de armen uit, koos eene in-
ge togen e levenswijze, trok; 
een wijsgeerig kleed aan, èit 
in plaats van de heidensche 
schrijvers te lezen, wijdde 
hij zich aan de goddelijke 
boeken toe. Wegens zijne 
verdienste werd hij tot 'het 
priesterschap verheven, en 
kort daarna in 284, ondank* 
zijne tegenkantingen, op den 
stoel van Karthago.geplaatst. 
Zijne werkzaamheden voor 
zijne kerk waren zeer groot. 
Hij was de vader der armen , 
het licht der geestelijkheid» 
de trooster des volks. Toen 
keizer DECIUS eene bloedige 
vervolging tegen de kerk ver
ordend had, werd CTPIUANUS 
genoodzaaki zijne kudde te 
verlaten j maar hij was /het
zij door zijne brieven, of 
door zijne dienaren, altijd 
nog bij dezelve. Toen het 
onweer voorbij was, onder
scheidde hij zich door de 
standvastigheid, waarmede 
hij zich tegen diegenen on-

% r 
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der de christelijke afvalligen 
tegenkantte, welke langs 
slinksche wegen aanbevelin
gen van de martelaren en be
lijders trachtten te verkrijgen, 
Om weder met de kerk, die 
zij* gedurende de vervolgin
gen . verlaten hadden, ver
zoend te worden. Wegens 
het regelen der boeten , wel
ke men hun behoorde veor 
te sehrijyen, belegde hij in 
251 te Karthago een cond* 
ïie. Hij veroordeelde in de-

' zelfde vergadering dea pries
ter FEIIICISSIMUS en den ket
ter PRIVATUS. Bene laatste 
wendde zich tot den Paus 
CoRNEiiius, ten einde hen) oni 
zijne gemeenschap te ver
zoeken, en den heiligen Cï-
PRiANus aan te klagen, die 
van zijnen kant niet meende 
zich te behoeven te verdedi
gen» Toen de gans hem zij
ne verwondering te kennen 
gegeven had,, antwoordde hij 
met even zoo veel beschei
denheid als onverschrokken
heid: » Het is eene onder 
de bisschoppen aangenomene 
zaak, dat* de misdaad daar 

' on derzoch t wordt, waar zij 
bedreven is ." Hij betoonde 
nietminder standvastigheidin 
het geschil, dat tusschen Paus 
*>TEPHANÜS en hem ontstond, 
over het doopsel door ketters 
toegediend. Onderscheidene 
kerkvergaderingen te Kar
thago bijeengeroepen, be
sloten overeenkomstig zijn 
gevoelen, dat. diegene, wel
ke door de ketters gedoopt 
waren , herdoopt moesten 

worden. In het laatste ver
klaarde de heilige CÏPBIA-
NÜS , dat hij diegene, niet 
van zijne gemeenschap wil
de afzonderen, die van een 
tegenovergesteld • gevoelen 
waren. Deze heilige bis
schop meende eene goede 
zaak te verdedigen , terwijl 
hij eene slechte voorstond; 
en yerzsttede zich met te 
veeï ijver tegen den heili
gen paus STEPHANU» , gelijk 
ee heilige AIKSÜSTIKUS zulks 
bekent. CYPBIANUIH iratutn 
el paulo comtnoliorem fnis-
se in STEPHAXUM, en zegt 
dat deze misslag door den 
marteldood geboet is : Mar-
iyrii falce purgalum. Maar 
hoewel hy zich niet aan de 
besluiten van den Paus on
derwierp (daar deze beslui
ten toenmaals nog geene al-
meen aangenomene beslissing 
waren), behield hij toch al
tijd de eenheid met de Room* 
sche Kerk. Het was aan 
dèn heiligen Stqel, dat Cï: 
PRUNUS zijn verdedigschrift 
rigtte tegen diegenen, welke 
zijne vlugt laakten; het is 
deszelfs gezag, dat hij te
gen diegenen inriep, we)kc 

onder de vervolging van D^' 
cius afgevallen, waren; f1 

den heiligen Bisschop wil* 
den noodzaken om hen, z°n" 
der de door de Canons voor-
geschrevene boete te volbren
gen , weder met de Ke'jf.te 

verzoenen. Dezelfde heilige 
Bisschop gaf, aan het .hoofd 
van een Cöncilif van JJrikdi, 
den heiligen Paus CORKKW1"1 
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de oorzaken op, waarom hij 
de gestrengheid der Canons 
over de boete gematigd had, 
en vraagt deszelfs goedkeu
ring: Quod vredimus vobis 
quoquepaternce misericordioe 
contemplatione placiturum. 
(LABBE, Conc. I . dl. cbl. 718). 
Ten zelfden tijde, dat hij zich 
tegen den heiligen STEPHA-
NUS verzette, zond hij tot 
hem afgevaardigden om hem 
de redenen zijner tegenkan
ting te verklaren (Epist. ElR-
MiAKI intèr'-,' Epist. Öijp-J 
75): een bewijs, dat hij den 
Paus den voorrang der rëgts-
nïagt 'niet wilde betwisten , 
én dat het zeer belagchelijk 
i s , dat de twist van dien 
heilige mét 'den heiligen 
Paus STEPHANUS eene alge-
tneène aanleiding Voor al die
gene geworden is , welke de 
besluiten Van den heiligen 
Stoel verachten. De Heer 
LANGÜET , Bisschop van Sois~ 
son, en verscheidene ande
ren hebben de zwakheid dier 
uitvlugt aangetoond; maar 
niemand heeft deze zaak bé
ter behandeld dan de Heer ; 
CHICOYNAU ,:•' in zijne godge
leerde Verhandeling over dit 
artikel,Partji,1725. Toen 
in 25.7 het vuur der vervol
ging weder losgebarsten was, 
werd hij naar Curuba, 12 
uren van Karthago verban
nen. Na eene verbanning 
van 11 maanden, stond men 
hem toe, om in de nabijzijn-
de tuinen van Rartkago te 
wonen; maar men maakte 

zich kor$ daarop van hém 
meester, om heni tér' straf-» 
plaatse te geleiden. Hij werd 
den 14.September258, juist 
op den dag', waarop hij in, 
257 voorzegd had, dat. hij 
binnen eéh jaar den 'martel-
dood {zoude ondergaan, ont
hoofd. * Hij werd, zegt ze
ker geschiedschrijver, dqor 
de} Heidenen zelfs betreurd , 
die in de overdrevenheid hun
ner dweepzucht wel tegen 
hem ingenomen waren: maar 
die weldra, met de tranen 
in de oogen, zich herinner
den, dat hij in zijne liefde
rijke milddadigheden hen al
tijd met zijne dierbaarste kud
den gelijk gesteld had. De 
gelöovigen bewezen, op eeue 
waarlijk godsdienstige wijze , 
de laatste eer aan zijn lig-
chaam, staken rondom het
zelve eene menigte waskaar
sen aan, rigtten hunne wen-
'schen tot hem, verklaarden 
liem^ om zoo te spreken, 
als om stryd, voor heilig, 
door zijne deugden té ver
heffen, en den ivensca uit 
te drukken van met hem te 
sterven." Hij werd op een 
naburig veld aan den weg 
van Mappafa begraven. "Men 
bouwde daarna onder zijne 
aanroeping-twee kerken :' de 
eene op zijn graf werd Map-
poilia; de andere op de plaats > 
"waar hij geleden liafl, Men
sa Cypriana genoemd, om
dat de heilige zich hier Gode 
ten ofter had opgedragen. 
VWTOR 3DE YITK maakt vaa 
3 ' > 
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deze twee kerken melding. 
De gezanten van KAREL den 
Oroote, uit Perzië terug
komende, verkregen vanden 
Mahometaanschen Koning 
van Afrika verlof om het 
graf, dat «eer vervallen was, 
te openen. Zij namen er de 
overblijfsels van den Heilige 
pit en bragten dezelve naar 
J?runkrijk .over; dezelve 

'jwerden in 802 in de stad 
'Arles nedergelegd. De ko
ning gaf daarna de vergun
ning , dat dezelve naar uyon \ 
overgebragt zouden worden, i 
alwaar zij achter het altaar \ 
van den heiligen JOANNES 
BAPTISTA geplaatst werden. \ 
JEr bestaat een gedicht over 
deze vervoering, dat door ! 
XIBIDRADB, Aartsbisschop van • 
Jbyon, vervaardigd is . KA- '. 
BEL de Kale liet dezelfde j 
overblijfselen naar Compïègne \ 
vervoeren en men sloot de-" 
zelve weg met die van den • 
heiligen CoBNEtius, welke : 

Sn de beroemde abdij onder > 
«len naam van dien heiligen ( 
Paus bekend, bewaard wor- \ 
4ea' Men ziet een gedeelte 
van Beide in de stiftkérk 
van Hosnay, nabij Oude
naarden 'm Vlaanderen* De i. 
heilige CVPRIANUS had veel 
voor de waarheid geschreven, 
die hij met zijn bloed verze
gelde. LACTANTIÜS beschouwt 
hem als den eerste der waar
lijk welsprekende Christelij
ke schrijvers. De heilige HIE-. 
RONYMÜS vergelijkt zijnen 
«tijl meteene bron zuiver wa-
*«r, waarvan de loop zacht 

en vreedzaam is . Anderen 
vergelijken hem, misschien 
met meer grond, meteenen 
stroom, die alles medesleept, 
xvat hij ontmoet., Zijne wel
sprekendheid ten eene male 
mannelijk, natuurlijk en zeer 
verwijderd van eenen opge-
blazenen stijl, was geschikt 
om groote aandoeningen op 
te wekken* Hij redeneert 
bijna altijd met even zoo 
vele juistheid als kracht. 
Men moet bekennen, dat zijn 
stijl, hoewel in het algemeen 
vrij zuiver, iets van den h.inm 

kaanschen geest, en van de 
stroefheid van TERTULIANUS 
heeft, dien hij» zelf zijnen 
meester noemde. Hij heeft 
echter dikwerf deszelfs denk
beelden beschaafd en ver
fraaid , en deszelfs missla
gen vermeden. . Behalve 81 
brieven; heeft * hij onderschei
dene Verhandelingen ge
schreven , waarvan de voor
naamste zijn: J.° Die.over 
de getuigenissen, eene ver
zameling van tekstaanhahn-
gen tegen de Joden. — "• 
Het boek, over de Eenheid 
der Kerk, die hij door krach
tige en grondige reden be
wijst. Hij zegt, dat* om deze 
eenheid zigtbaar te maken, 
de Zaligmaker zijne Kerk op 
den heiligen PETBÜS gebouvvd 
en hem de magt der sleutetó 
gegeven heeft; en dat, hoe
wel hij dezelfde magt. aan 
zijne andere Apostelen ver
leend had; hij nogtans'gewild 
heeft, dat de bron der een
heid van ëénen alleen afgele^ 
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wierde en dat het gansche 
gebouw op dien grondslag 
rustte." Want altijd kende 
die groote Bisschop de een
heid en het behoud der Ca-
tholijke Kerk aan het gezag 
van den Koomschen Paus toe. 
Unus Deus est, zegt hij el
ders , ét CÏIRISTÜS unus, 
et una ecclesia, et Cathe-
dra una super Petrum voce 
Domini fundata. Aliud al
tare constittii dut Sacerdo-
tittm novum fïeri nonpotest, 
Qüisquis alibi colligit spar-
git • (I. 1. Epïst. 40). Na-
vigare audent, et ad Petri 
Caihedram af que ad ecsle-
sïam principalem, undeuni-
tas sacerdoialis exortaest, 
a schismaticis et projanis 
litteras ferre, nee cogitare 
eos esse Romanos quorum 
Jides, apostolo prtsdicante, 
laudata est ad quos perfi-
dia habere non possit acces-
sum (Episti 55. ad CORNE-
LZUM). •— 3.° De verhande
ling De lapsis, tegen die
genen , welke verzochten we
der met de Kerk verzoend 
en tot de gemeenschap toe
gelaten te worden, zonder 
eene naar hunne misslagen 
gppypn , ' ' ; > 4 i -g#n W«- tn i-wmiUiini|)g 

te hebben, en die de tus 
schenkomst der Martelaren 
en Belijders inriepen, om er 
zich van te bevrijden» De 
heilige Bisschop verklaart 
dat, welken eerbied de Kerk 
ook voor eene dergelijke tus-
schenkomst hebben moet, 
4B ontbinding doos dat mid-

w 

del afgeperst, de'schuldigen, 
niet weder met God verzoe
nen kan..— 4.° Verklaring 
van het Qebed des Beer en i 
hetwelk onder al de Schriften 
van den heiligen CÏPRIANUK 
het meeste door den heiligen. 
AUGUSTINUS , eenen waardi-
gen leerling van dien gróo-
ten meester, geacht, en het 
menigvuldigste aangehaald 
wordt. — 5.° Vermaning tot 
den marteldood, welke hij 
in 250 bij de vernieuwing 
der vervolging onder GALLUS 
en VOMJSUNUS schreef. Dit. 
werk geschreven oin de, ge-
loovigeh te versterken is eène 
aaneenschakeling van Schrif-
tuurplaatsen. Het zijn waar
lijk dé beste wapenen, die 
een Bisschop in de handen, 
der soldaten van J. C. kan 
stellen, welke hij ten tijde 
der beproevingen ten strijd 
moet oefenen. — 6.° Ver» 
handelingen over de sterfe
lijkheid, de wérken van 
barmhartigheid, over het ge
duld en over de afgwsï, 
enz. Onder de verschillen
de uitgaven van dien Kerk
vader stelt men Jdie welke 
in Holland, in 1700 het 

ÊLüJae:, zeer op prfts, wei-

handelingen van PEARSON en 
DODWËL voorzien is ; maar 
men houdt die van 1726, in 
fol. uit de koninklijke druk
kerij van Party's voor beter, 
welke door BALUZË onderno
men en door D. PRUDENT 
MABAND , eenen Benedictij. 
4 
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rier van den heiligen MAU-
RUS voltooid i s , die dezelve 
met eene" voorrede en levens
beschrijving van den heilige 
verrijkt heeft. Al zijne Wer
ken zijn in 1672, in 4.«> 
door LOMBERT in eené nieu
we orde, mét geleerde aan
merkingen, volgens de Ge
denkschriften van den be
roemden LE 'MAITKÉ, even
zeer in het Franschvertaald. 
De diaken PONCE » en D. 
GERVAISE abt van la Trappe 
hebben zijn leven beschreven. 

CyjPRïANUS (Heilige) werd 
tot diaken gewijd door den 
heiligen CESARIÜS'vanArles, 
die van deszelfs kunde én 
deugd onderrigt, hem in 506 
mede nam naar het Concilie 
van Agde, en hem omtren t het 
Jaar 516 tot Bisschop van 
Toulon wijdde. De heilige 
CYPRIANÜS woonde onder
scheidene concilien bij, waar
in de heilige CESARIÜS het 
voorzitterschap waarnam, en 
had veel deel aan al wat tot 

stot het behoud van hét ge
loof en de tucht besloten 
werd., Toen Provence nder 
de heerschappij der Fran-
tchen 'fffllrnme". •»•>-"«»—</t&l 
hét hêmr gemakkelijker het 
Anattismus uit tëroeijen, 
waarmede de Ost-Gothen zijn 
bisdom besmet hadden, en 
hij betoonde den grootsten 
ijver in de Concïlien, die 
gedurende zijn leven gehou
den Ayerden. Aan hem heeft 
vooral de heilige CESARIÜS 
(«w dat art.) de herstelling '< 

C Y P . : ; - i - C Y R. ' , . 

op zijnen zetel te danken. 
Hij overleed iri de 6<*e eeuw, 
eèriige jaren na den heiligen 
CESARIÜS , wiens leven hij be
schreven heeft. 

CypsEiiUs, een zoon van 
AETION , was" een Corinthiër 
zijne geboorte! was, gelijk 
men verhaalt, door de God
spraak van Dé lp hos voorzegd. 
Door zijnen vader geraad
pleegd, antwoordde zij: dat 
de adelaar ëëneh steen zoude 
voortbrengen, die de Cófin-
thiers beheerSchen zóuv CYP-
SEiiüs, maakte zich in, de 
daad iri het jaar 650 voot 
J , C., yaii dë heerschappij 
meester, én regeerde er om
trent 30 jaren'. PERIANDÉR, 
zijn zoon, die hem opvolgde, 
had twee zonen: CypsEtirs, 
die - zinneloos werd» e*1 

LYJPCOPKRON. ! 

CYR, of CiRiCüs (Heilige), 
zoon van de heilige JÜJCIÏTE, 
geboren van Jcone, werd 
naauweljjks 3 jaren oud, op 
bevel van den regier ALEX-
ANDER , uit de armen* zijner 
moeder gerukt. Als dit 
teeder kind zijne moeder riep 
en luide zeidei M ben een 
Christen > wierp hem de reg-
ter van zijnen stoel op den 
grond en verbrijzelde des
zelfs hoofd. Al de aanschon-
wers gruwden over die on-
menschelijkheid ,'en de regter 
zelf bloosde over zijne gru
weldaad. Dit wreede bedrijf 
Werd onder de* regering van 
DIOCLETMNUS en MAXIMUN^ 
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gepleegd. Er is nog een an
dere heilige CYR, een ge
neesheer, die den 31 janu-
arij 311* in Egypte gemarteH 
werd. 

CYRANO (SAVRINIAI4ÜS) J uit 
Bergerac in Përigörd] in: 
1620 geboren , was opvlie
gend en zonderbaar van in
borst , ging als jonker onder 
het regiment der garden en/ 
maakte'zich' weldra als de 
schrik 'der dapperen van zij
nen tijd bekend. Er ging bijna 
geen dag voorbij,, óf hij trad 
niet voor zich zèlvén , ! inaar 
voor zijne vrienden » in een 
tweegevecht op. T^en zich 
eens honderd manschappen 
op dé gracht der poort Nesle 
verzameld hadden, om iemand 
van zijne kennis te honen, 
dreef hij na er twee 'van ge
dood eh zeven verwond te 
hebben« alleen die geheele 
bende uit een. Men noemde 
hem in ' ï algemeen den onver-
échroAhène, Twee wonden , 
waarvan hij de eerie in het 
beleg van Mouzon\ de an
dere in dat van Arras be
kwam, en zijne liefde vopr 
de --lettèrkanffo' A»A^ \x*m 
de krijgsdienst verlaten. Wij 
studeerde onder GASSKNÖI 
met .CHAfEtiiB, M O L I È R E 
en BÉRNIER. ' Zijne verbeel
dingskracht, vol vuur en on
uitputtelijk in boerterij be
zorgde tiemeenige vermogen
de vrienden, ondet andere 
den maarschalk van GAS-
SION, die de verstandige 

en' moedige mannen beminde; 
! maar zijn vrije en onafïianke-
i lijke inborst belette hem, om 

uit hunne begunstiging vqpr-
• deel te trekken.' In 1655 o-

vérleed hij door ëene wond 
aan het hoofd, dié. hij 15 
maanden vroeger bekomen 
had. Sedert eenigeri tijd leide 
hij eën christelijk en afge>» 
trokken leven* In zijne jeugd 
was hij zeef buitensporig 
geweest,. en zijne buiten
sporigheden kwamen voor een 
gedeelte • uit zijne ongods
dienstigheid voort. Men had 
hem lang voor eenen onge-
Ioovige gehouden; maar zulks 
Was slechts schijnbaar, daar 
zijn hart zijne pngelqövig-
heid tegensprak. ;••"•' Zijne 
schriften zijn: l°.VHistoire, 
comique etc.- '{Kluchtige Ge
schiedenis der staten en Tij
hen in dè maan.) 2.° VHïs-
toire etc, (Kluchtige geschie-
denis der rijken en staten 
in de zon.) Men ziet ech
ter in deze eigenzinnighe
den, dat hij dé grondbeginse
len van DESCARTES zeer wel 
kende, en dat hij,indien hij 
langer had mogen leven, 

_tpt iets beters in staat zou ge-
~VI'.l»xi. M.IJIHJU.IMT , . . / p ^ ^ 

ven,) 4.° Eene kleine verza
meling van Spitsvinnigé id' 
mensprahen, voorzien^ even 
als zijne overige schriften, 
met hekelachtige en dubbel
zinnige uitdrukkingen, door-
zaaid. 5.° Een fragment 
over de natuurkunde* 6.°Too-
heelstukken zoó als 4grip-

€! 8 
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pina , de bedrogen sehoolvos 
enz. Zijne werken maken 3 
deelen in 12.° uit. 

CYRANUS (heilige,) — Zie 
VERGER DE HAÜRANE (JOAN-

Kirsou). 

CYRENÜS, landvoogd van 
Syrië', werd ten tijde, dat 
de Heiland geboren werd, 
belast om het volk op te tel
len. Zijn , ware naam was 
SüLPiTius QÜIRINÜS. — Zie 
QÜIRINUS. ) 

CÏRIACÜS, patriarch van 
Konstantinopel in 595, op 
volger van JOANNES JEJÜNÜS 
nam den naam van oecume-
nischen of algemeenen bis» 
.schop aan en 'liet denzelven 
in eene onwettige kerkver
gadering bevestigen. Zijne' 
aanmatigingen werden door 
den heiligen GREGORIUS ge
stuit, alsmede door idén kei
zer 1'HOCAS, die over deze 
belagchelijke aanmatiging 
.Verontwaardigd , door een be
velschrift verbood om hem 
den titel, welken de patri
arch- zich boven de overige 
bisschoppen, zelfs boven dien 
Van Hntno «««^«««aïTgiI liuS^ 
te geven. (Zie PHOCAS.) 
CVRXACUS overleed, gelijk 
men verhaalt, van hartzeer 
over deze teleurstelling in 606. 

van het romein^cHö rijk over
weldigden, was de zoon 
van eenen man van aanzien 
uit het Oosten, die groote 
rijkdommen bezat. In zijne 
jeugd gaf hij zich aan bui
tensporigheden over, en be
gaf zich, nadat hy zijnen 
vader . eene aanmerkelijke j 
som ontroofd had, naar Per- ; 
ziè'. SAPOR ï . regeerde er | 
toenmaals. Deze vorst, door . 
CYRIADES tegen de Romeinen 
aangezet, verklaarde hun den 
oorlog, en* stelde hem aan 
het hoofd van een léger, 
waarmede hij onderscheide
ne wingewesten veroverde» | 
Toen CYRIADES in Syrië was 
doorgedrongen, plunderde hij 
deszelfs hoofdstad Antiochië* 
Kort daarna nam hij den eer
titel van Augustus aan; en 
hoewel bijna al de Perzische 
soldaten "in hun land terug
gekeerd . waren, vormde hjj 
echter door roovers en land- ^ 
loopers op te nemen, een 
nienw leger. Dezeoverwel' 
diger maakte een "gedeelte i 
van het Oosten schatpligtig» ; 
en verspreidde schrik en vrees 
in alle naburige gewesten» 
Toen de soldaten vernomen 
hadden , dat VALERÏANÓS te
gen hen optrok, en zij daar* 
enboven over zijne ongere
geldheden en trotschheid ver
ontwaardigd waren, vermoord
den zij hem in 258. CYRIADES 
behield maar omtrent één jaar 
den eewiaani van Augustus» 

CYRIXAUS (Heilige), va" 
Jeruzalem, in 315 geb<>' 

CYRIADES, een der 29 dwinr-
gelanden, welke onder de 
regeringen van TABERIANÜS 
en bA^MENü* het grootste 
gedeelte der wingewesten 



ren, werd in 334, door 
den heiligen MACARIUS van 
Jeruzalem, tot diaken , en 
het jaar daarop volgende dooi
den heiligen MAXIMUS, Bis-
schqp van Jeruzalem, tot 
Priester gewijd. Toen hij in . 
,350, na MAXIMUS , op deszelfs 
.zetel geplaatst was , beijver
de hij zich even als deze om 
de waarheid tegen de aan
landingen der dwaling te 
^verdedigen. Zijn geschil met 
ACACIUS , Bisschop van. Ce-
.sarea, over de voorregten 
hunner zetels, belemmerde 
het goede, dat hij aan zijne 

.kudde en de kerk deed. De-
ae persoonlijke twist werd 
-door dé verdeeldheid der ge
voelens verbitterd. CVRIL-

,I«US was,een ijverige Catho-
-iijke, en ACACIUS een stijf-
Jioofdige aanhanger van A-
RIUS. Daar deze onrustige 
en doorsiepen man het geloof 

:van zijnen vijand niet kon 
aanvallen, randde hiij des
zelfs zeden aan; en beschul
digde CYRILLUS van eenige 
kostbare stoffen uit de kerk 
verkocht te hebben , en re
kende hem eene heldendaad 

,-als eene misdaad toe; want 
CïRiiiLüs had de tempels 
slechts beroofd om de armen 
ten tijde»van eenen hongers
nood te ondersteunen. Een, 
«door ACACIUS te Cesarea be
legd Concilie» zette hem in 
357 af. De heilige Bisschop 
beriep zich van .deze onregt-
vaardige uitspraak op eene hoo. 
gere regtspleging; werd in 359 
«oor het Concilie, van Seleü* 

B. (lor 

'cia op zijnen zetel hersteld , 
en zijn vervolger van den zij* 
nen verjaagd. Door kuipe
rijen bewerkte 'ACACIUS , in 
36Q op hieuw deszelfs afzet
ting- .: Toen JULIANUS , op
volger van den keizer CON-
STANTIUS , zijnfe regeling met 
de terugroeping der banner 
lingen begonnen had, kwam 
CyRiLLus weder op zijnen 
bisschoppelijken zetel: maar 
zijne onschendbare verknocht
heid aan het geloof van J. 
C. maakte hem ten uiterste 
gehaat bij dien afvallige, 
,» die, zegt OROSIUS , na zij
nen terugkeer uit den JPerzi-
schen oorlog, besloten had 
om hem aan zijne haat op 
te offeren; maar de dood 
verraste en belette hem zijn 
verfoeijelijk ontwerp ten uit
voer te brengen " VALENS 
zond hem op nienw in bal
lingschap en eerst elf jaren 
daarna, bij den dood van 
dien vorst, keerde hij naar 
Jeruzalem terug. Het Con
cilie van Konstantinopel'van 
381 bekrachtigde deszelfs 
wijding en verheffing. Na 
zijne kerk 25 jaren bestuurd 
te hebben, overleed hij in 
386* Het begin van zijne 
bisschoppelijke waardigheid 
is in de Geschiedenis be
roemd, wegens een wonder 
dat God verrigtte, om het 
werktuig onzer zaligheid te 
vereeren. Daar de gebeur
tenis belangrijk en op onte
gensprekelijk gezag gegrond 
i s , zullen wij dezelve hier 
verh&len. De heilige CYBII.-
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L U S , die er ooggetuige van 
gew^esï waS, schreef tér-
stond aan keizer CÓNSTAK-
TIUS , om 'e r hemt mödé be
kend! te maken. Zie hier 
zijne- eigene Woorden: » Den 
dag der JSonkii, den 7 Mei, 
omtrent? het derde uur (tegen 
negen ufë des morgens) ver-
jsohëen^ aan den henïel een 
gróót licht in de gedaante 
van een kruis , dat zich van 
Aèn CalVariè- tot aan den 
Olijfberg - toe verspreidde. 
Het "Werd jnïet slechts door 
eenen of twee personen , iriaar 
door de geheelé stad "waar
genomen. Het Was geen , 
dier voorbijgaande verschijn- ;,] 
sels, die dadelijk Verdwijnen. 
Verscheidene uren schitterde 
dit licht in-onze dogenen 

Triet zoo veel glans, dat de 
zon zelve het niet kón ver
duisteren. De aanschouwèrs, 
te gelijker tijd van vrees en 
vreugde doordrongen j liepen 
in menigte naar dé kerk; de 
grijsaards en de jongelingen,* 
de gelobvigen en de afgoden-! 
dienaars, de inwoners en de 
vreemdelingen, allen waren 
eenstemmig, om onzen Heer, 
J. G. den eenïgen Zoon Gods, ,• 
Wiens magt dit wonder wrocht
te , te loven: en zij erken
den gezamenlijk de godde
lijkheid eener Godsdienst, 
voor welke de hemel getuig
de." Deze daad wórdt door 
SoteBATEs- PHILOSTOHGIÜS , 
door den schrijver v£»h het 
Jaarboek van Alexandrië 
enz. verhaald. Wat den brief 
van den heiligen CYBILMTS be

treft], zoo kan men aan des--
zelfs echtheid hiettwijfelen. 
Hij wordt als Van dien Kerk
vader zijnde, door SOZAME-
NËS, THEOPHANES, EÜTÏCHIUS, 

-JÓANNES van Niceai GMCAS, 
enz. aangehaald. Maèr hoe 
meer die brief als echt be
wezen wórdt, hóe' mieer de
zelve aan de vijanden van het 
kruis van J. C. mishaagt. 
Zij iiouden denzelven ver
dacht, niet omdat er schijn» 
hare onwaarheden in staan, 
ntaar omdat zij belang heb
ben, om dezelve hierin te 
vinden. De Grieksche kerk 
vereert den 7 Mei het aan
denken aan dit wonderdadige 
Verschijnsel. Wij bezitten 

'van- den heiligen CïRiMMUS.* 
XXilI» Geloofsonderwjzin' 

'gen. De achttien eerste zijn 
'Voor dé Catechumeni, en 
'dé vijf óvérigë voorde nieuw 
gedoójpten ingerigt* De stijl 

'dier onderrigtingen is een* 
voudig en beknopt, zoo at* 
het aan die soorten van W«' 
ken past. Hij legt naauW" 
ketirig uit, wat de Kerk ge
looft, en wederlegt grondig» 

' wat zij verwerpt. Erkomen 
•' echter'eenige waarlijk zonder
linge denkbeelden in voor, 
maar die men misschien aan de 
aangënomehe denkbeelden van 
zijnen tijd moet toeschrijven. 
GRANCOÏAS, doctor van Sof 
óonne i heeft er èene F"111* 
sche Vertaling met aanmer
kingen van geleverd, "a" 
rijè, 17i5,in4.to D.Voüf' 

' Ï É E , een Benedictijner van 
SainfrMaurus, heeft ««"• 
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uitgave • van al de werken 
van den heiligen CYBIIXUS , 
Grieksch ,en Latijn , uitgege
ven, Parijs * 172.0, in fol. 
De tekst ,̂  naar onderschei-; 
dene handschriften verbe
terd , gaait met geleerde aan
merkingen, die .denzelven 
ophelderen , en met eene voor 
zeer naaawkeurig beschouw
de vertaling vergezeld» 

GyRiLiiüS (Heilige), Pa
triarch van Alexandrië ,. op
volger van THGOPHU,US, zij
nen oom, in 412». was met 
eenen schranderen en door
dringenden geest . geboren , 
welke hij door het lezen der 
gewijde en ongewijde schrij
vers oefende. In :403 was 
hij bij de onwettige Kerkver
gadering van Cliesne tegen
woordig, alwaar de heilige 
CHRYSOSTOMUS veroordeeld 
werd; maar na den dood van 
zijnen oom bragt hij de ge
dachtenis van dien uitmun
tenden Kerkvoogd, weder in 
zegening. De leer van NES-
TQRIUS veroorzaakte toenmaals 
treurige verwoestingen in 
de Kerk. Hij schreef aan 
de Kluizenaars van Egypte 
om ,hen tegen die leer te 
versterken , liet dezelve in 
de kerkvergadering van Rome 
in 430, en in de algemeene 
vergadering van Efeze, in 
welke hij in 431, in naam 
van den Paus, voorzitter was , 
veroordeelen. JOANNES van; 
Antiochië en de overige Oos-
tersche Bisschoppen zonder
den zich van die Kerkver* 

gadering af, s verdedigden 
met ijver NESTonrus, en hiel
den van hunnen kant oene 
synode waarin ?CïRiiir,us af
gezet werd. Het hof des 
keizers, was in het eerste 
den valschen leeraar, guns
tig; CYRIIILUS?werd gevan
gen genomen , maar toen die 
vorst de -beide partijen ge
hoord had, verbande hij f \IES-
TORIUS in een klooster en 
herstelde CïRitiiUS in z:ijne 
Kerk,. Hij overleed in 444 
als een ijverige verdediger 
der waarheid, beschouwd. 
Men, moet hem niet beoor-
deelen naar hetgene eenïge 
Protestantsche schrijvers van 
hem zeggen; ontevreden over, 
den ijver, welken hij ter 
eere van de H Maagd had 
aan den dag gelegd, hoewel 
zij zich anders tegen de dwa
ling van NESTORIUS verzet 
hebben. Zijn feestdag wordt 
door de Grieken den 18 Ja-
nuarij , en door de Latijnen 
den 28 van dezelfde maand 
gevierd. Hij liet een aantal 
schriften na: l.° Verhande
ling over de aanbidding, 
verdeeld in twee boeken j 
het is eene verbloemde uit-

; legging en zedeleer van on
derscheidene plaatsen der vijf 
boeken van Mozps. — 2.° Der
tien boeken, Glaphyres ge
naamd d. i. grondige' en aan
gename. Dis is nog eene 
Verbloemde uitlegging der 
geschiedenissen Van de vijf 
boeken van MOZES, die eene 
duidelijke betrekking hebben 
op J. Ó. en zijne Kerk. •— 3.° 

file:///Ies
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Commentariën op IsAlAS en 
de twaalf kleine Profeten* — 
4.° Commentariën op het 
Evangelie van den heiligen 
JoAküES, in twaalf boeken, 
waarvan er slechts tien in 
derzelver geheel zijn; van 
het 7.e én 8.e bestaan er 
slechts fragmenten; men 
vindt hierin eene wederleg
ging der Manicheërs en Eu-
nomiê'rs. — 5.° Verhande
ling over de Drievuldigheid, 
getiteld de Schat. - * 6.° 
Zeven Zamenspraken over de 
Drievuldigheid, en twee "o-
vër de Mènsckwording. — 
7.° Drie Verhandelingen over 
liet Geloof, tegen CËRINTHUS, 

M A N R S , JPflfOTIN , APOLLINA-
KIUS en NESTORIUS^S. . 0 Vijf 
Boeken tegen NËSTORIÜS. •i— 
9.° De Twaalf Kerkelijke 
bannen.— IO.° Twee Ver-' 
dedigingssöhriften der twaalf 
kerkelijke bannen. — 11.° 
Boek tegen Ae Anthropomor-
phiten i*). —12.° Tien Boe-
ken tegen JUTAAKUS den Af
vallige , aan keizer TiiEono-
siüs opgedragen. '-—13.° Ne
gen en twintig Leerreden 
o vér het Paaschfeest* De 
Grieksche Bisschoppen leer
den dezelve van buiten, om 
ze te verkondigen. — 14.° 
Canonike Brieven. De al-
gemeene Kerkvergaderingen 
van Ephesus e n Calcedonië 
namen den tweeden Brief 
aan NÊSTORIU» , alsmede dien, 
welke aan de Oosterlingen ge-

rigt i s , aan ; de zesde bevindt 
zich onder de Canons der 
Grieksche kerk. De beste uit
gave zijner Werkenis die vart 
JOANNES AUBRRTÜS , Kanönik 
van Laon, in het Grieksch 
en Latijn, 1638 , 6 dl.n fn 
fol., die in 7 dl." gebonden 
worden. Pater CANISIUS had 
er eene zeer naauwkeurige 
uitgave Van bezorgd, Keulen i 
1546, 2 dl.n in fol. Zeker 
heer LA CROZB (Geschiede» 
nis van het Christendom in 
Jndië, l . e deel, bladz.'24.) 
beweert, dat deszelfs werk 
tegen JULIANUS.zwafc i s , en 
bijna niets bevat, wat niet 
naar de schriften van JEUSE-
Bius van Ccesarea,, en na 
eenige oude schrijvers afge» 
schreven is ; maar al wie zich 
de moeite geeft om dit werk 
te lezen en de tegenwerpin
gen van JULIANUS met het 
antwoord van den heilige^" 
RILLÜS te vergelijken, blijft 
van de ongegrondheid dezer 
hekëling overtuigd' Niet al-
leen zijn de bewijzen en re» 
deneringen van dien kerkva* 
der grondig; maar men vindt 
er ook onderscheidene zeeir 
welsprekende stukken in j ^ 
alom ontwaart men, hoeveel 
een oordeelkundig schrijver 
op een en opgesmukten geest 
voor heeft. Bet is onwaar, 
dat hij zich bij het afschrij
ven van EUSEBIUS en de ove
rige ouden bepaalde; en in
dien hij het mogt gedaan heb-

(*) Aanhanger» eener leer, welke aan God eene tne»' 
m*n*criehjke gedaante toeichrtfft. Vertalen 
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ben, zou het daarom niet te 
laken zijn; hij volgt zijneh 
tegenstrever op den voet , 
laat geene tegenwerping on
beantwoord, eh legt veel ge
leerdheid in het gewijde en 
ongewijde aan den dag. Hij 
schreef met veel gemakke
lijkheid ; en hoewel hij de 
geleerde aanmerkingen over
drijft , zoo is hij toch ook 
rijk iri oordeelkundige en 
grondige overwegingen. PHÖ-
TIÜS bemerkt dat hij zich van 
eenen zonderbaren stijl be
diend had. De sierlijkheid:, 
duidelijkheid, kenze en juist
heid zijn niet het karakter 
zijner schriften: maar on
danks het geinis dier voor-
deelen heeft de heilige CY-
KrLLus de leetf der kerk met 
zoo veel omvang, met eene 
zoo beknopt en zoo krachtig 
uitgedrukte regtzinnigheid 
uitgelegd, dat de kerkver
gaderingen onderscheidene 
van zijne brieven als geloofs-
regels beschouwen. BARBEY" 
RAC , wiens hekelachtige en 
lasterzirchtige verbeeldings
kracht in de schriften der 
kerkvaders zedekundige 

dwalingen gezocht heeft, 
heeft er geene kunnen vinden 
in die van den heiligend-
KII/LUS. De heilige Paus CGB-
LESTINÜS. gaf, hem de eerna
men van edelmoedige verde
diger der Kerk en des ge-
loofs, van Cathohjke ge
leerde:., en van een' ecfyt 
•Apostoliscfien man, 

CvRiLMtf van Tltessalofii-

ha (Heilige), wegens zijne 
geleerdheid, de Wijsgeer bij
genaamd , ontstak het licht 
des Evangelies onder dé Sar
maten, Bulgaren en Mora-
viè'rs, en Werd niet zijnen 
broeder den heiligen METHO-
DIÜS , dié zijne medehelper 
in die heilige vërrigting 
was, in 867 , door ArmiANUS 
I I . tot Bisschop verkozen. 
CYRILLÜS omhelsde ëenigen 
tijd daarna het kloosterleven 
en overleed te Rome. Het 
jaar van zijnen dood , is on
bekend ; de Grieken vieren 
zijn feest den 14 Februari); 
iri h&t Martyrologium Ro-
vianum wordt hij den 9 Maart' 
genoemd. Hij heeft den gari-
schen Bijbel in de Slavoni
sche taal overgezet en Paus 
JOANNES VII I . stond door ee
nen brief van den 8 Junjj 
880 toe om zich in de god
delijke dienst en bij de vie
ring der heilige geheimen 
van die vertaling te bedie
nen , onder voorwaarde ech
ter, dat men zorg droeg, om 
vooraf het Evangelie in het 
Latijn- aan het volk voor te 
lezen. Op eenige plaatsen 
in tyalmatiëgebruikt men te
genwoordig die vertaling nog. 

CYRUXUS-LUCAR , in 1572 
op het eiland Candia gebo
ren , begaf zich, na te Ve
netië en te Padüa gestudeerd 
te hebben, naar 1)uii*ch« 
'land; zoog de leer der Pro
testanten in , en bragt dezel
ve naar Griekenland over. 
Daar men hem verdacht hieW 
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van de Lutheranen te begun
stigen, gaf hij een e geloofs
belijdenis uit? waarin hij 
hunne dwalingen verwierp. 
Toen hij op den zetel van 
Alexandrië, vervolgens op 
dien van Konstantinopel in 
1621 geplaatst was, zette hij 
zijne verbindingen niet de Pro
testanten voort, en onderwees 
hunne leerstellingen in de 
Grieksche kerk. De Bis
schoppen en .Geestelijkheid 
verzetten er zich tegen. De 
Patriarch werd van zijn ambt 
ontzet, en naar Jlhodus in 
ballingschap gezonden. Ee-
nigen tijd daarna werd hij 
teruggeroepen ; en gaf, toen 
hij den zetel van Konstan
tinopel weder rustig; in be
zit had» Catechismussen en 
geloofsbelijdenissen , waarin 
zich op .elke bladzijde de 
dwaling vertoont, in het 
licht. In 1627" verbande men 
hem andermaal naar Tene-
4oe; eindelijk, na zeven of 
acht maal, uit.,zijne kerk ver
jaagd en even zoo dikwerf 
teruggeroepen te zijn , ein-? 
d igde hij zijn leven, daar 
hij in 1638 , 'en, volgens an
deren, den 27junij 1637) op 
den weg, waarover inen hem 
op / nieuw in ballingschap 
voerde, op bevel van den 
Turkschen keizer gewurgd 
werd. Hij was even als alle 
ketters en verwaande twist-
stokers, de lastigste, en bij* 
gevolg de onrustigste onder 
de menschen. Zijne levens
beschrijving is door THOMAS 
ÖMITH in het licht gegeven. 

CYRILLUS CONTARÏ van, Be-
rea, zijn opvolger, doemde in 
de kerkvergadering van Kon-
stantinopel deszelfs geloofs
belijdenis , en verschoonde 
geenzins haren opsteller. Als 
dezen CYKILLUS naar Tunis 
vWbannen, en PARTHENIUS, 
Bisschop van Adriariopet in 
zijne plaats aangesteld was, 
belegde deze laatste in 1642 
eene nieuwe Kerkvergade
ring, waarin de belijdenis 
van LUCAR andermaal ge
doemd » maar zijnen gedach
tenis önzien werd. Het be« 
sluit der Kerkvergadering) 
werd in die van JasH be
vestigd , en dezelfde dwalin
gen werden in de vermaarde 
kerkvergadering van Jeruza' 
lem, in 1672, gedoemd. J> 
AYMON heeft hiervan, als
mede van eenige Brieven van 
CYRILLUS LUCAR eene uitga
ve bezorgd, Amsterdam, 
17X8, in 4 . » , om dezelve 
te stellen tegen hetgene er 
de heeren van, Porjt-Bom 
in de groote Altijddurend-
heid des Geloofs van ver
haald hebben: de. abt RE-
NAünoi heeft op 3it werk» 
ih 2 dl." geantwoord,welke 
hij bij het werk de Altijd-
durend/leid enz., gevoegd 
heeft. 

CYRUS, tonittg der Vet-
zers, wiens naam -ZoniW' 
teekent werd , volgens CTE-
SIAS in het jaar 599 voor J-
C. geboren, en was dezoon 
van CAMBYSES , den kom«B 
van dat gedeelte van Azte> 
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en * vari MANÖANE •» . dochter 
van'.ASTYAGES,;,; koning der 
Meders. Hij werd aan het 
hof van CYAXARES , zoon 
en opvolger van ASTYAGES 
opgevoed, die na zijn ver
scheiden aan CYRUS zijn rijk 
naliet. De, Perzers, tot dus 
verre aan het beheer der Me
ders onderworpen, bekwa
men de overhand, over dezel
ve. Indien men dit volgens 
het verhaal van XENOPHON 
niet aanneemt, zien wij niet 
in , hoe de Ongewijde ge
schiedenis met hetgehe daar-, 
van in hets hoek van DANiëi 
gezegd wordt, kan overeen 
gebragt worden. De voor
naamste opbouwers van la
ter tjjd" der geschiedenis, 
zoo als "BoSSUET ,- ïWt,ÏN, 
PRÉDEAU ;. volgen , insgelijks 
hét: verhaal van XENOPHON. 
HERODQTÜS , en na hem JOSTI-
NÜS , hebben iets wonderbaars 
in de geschiedenis zijner ge
boorte gemengd. Zij verha
len, dat ASTYAGES zijne doch
ter aan eenen Perzervan zeer 
geringe afkomst ten huwelijk 
gaf, om de treurige voor-
beduidingen van eenen droom 
af te weren , ? die hem had 
aangekondigd, dat hij door 
zijnen klein-zoon zou ont
troond worden.. Na de geboor
te van het kind, belastte hij 
HABPAGÜS , eenen zijner veld-
heeren om hetzelve te laten 
ombrengen. HARPAGÜS gaf het 
kind aan eenen herder, om het 
in het woud te vondeling te 
leggen: maar de echtgenoote 

VIII. DEEI,, H 

van (lenhefder zoog het'üÏÉ 
mededoógendheid en voedde 
het in stilte op (zie ASTYAGES)* 
XENOPHON komt» ten opzigte 
van de eerstelotgevallen van 
CYRUS , met HERODÖTIIS niet 
overeen; maar al 'Wat men 
te dien opzigté kan zeggen ,• 
i s , dat de oude geschiedenis; 
op deze plaats, even als!opon* 
derscheidene anderen , niets 
anders dan een fabelachtig 
verhaal is; Men moet zich-
bepalen, om in dien warklomp 
de voornaamste daadzaken 
uit te kiezen. Nadert'floo4 
van ASTYAGES , trok CYRÜS> 
met CYAXARES ;zijnen oonï,; 
koning der Meders, te
gen de Assyriërs op, dreef 
hen op de vlugtj doodde, 
NERIGWSSOR, hunnen koning j 
en maakte eenen groöten buit. 
Er bevond zïeh onder de ge
vangenen eene prinses van 
eene , zeldzame schoonheid. 
Op de schildering, die men 
er aan. CYRUS van dééd, wei
gerde hij haar te "zien, en 
beval dat men even: zoovele 
oplettendheid als eerbied voor 
haar zoude hebben, PENTHEA 
(;dus was de naam dier vrouw) 
maakte deze daad aan ABUADA-
TUS haren man , bekend , die 
terstond met twee duizend 
paarden in de legerplaats van 
CYRUS overkwam, en.totden 
dood aan hem verkleefd bleef; 
De jonge veroveraar, steeds 
met het verlangen en de hoop, 
om zich van Babylqn mees
ter te maken bezield, drong 
tot voor de poorten dier stad 
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dppi^enfliet aan den opvol? 
ger van R[EB*GI.ISSQR het voorn 
stel doen, on» hun verschil 
door eenen tweestrijd te be
slissen. Maar, daar zijne uit
daging niet werd aangeno*., 
men, zoo keerde hij naar 
Medië terug. Van beide zij
den werden nu zeer grootö 
toehereidselen gemaakt» 
CRCESUS, koning van Lydiës, 
werd in: het jaar 558 vóór 
J . C. tot opperbevelhebber 
des vijandelijken legers be
noemd. CYRUS overwon hein 
in den slag van Tymbrea^ 
eenen der merkwaardigsten, 
der oudheid, en het éérste 
.geregelde, gevecht, waarvan 
inen eenigzins wijdloopig de 
bijzonderheden kent. Na,de* 
ze overwinning bedwong C Ï -
BÜS verschillende volken van 
Klein-Azië, van de JEgei-
sclte zee aftot&mEuphraai 
toe i ónderwierp Syrië, Ara* 
iiè'i een gedeelte van A&sy« 
riè', en belegerde JB^yloth 
Gedurende de viering?, van 
een groot feest, dat hét volk 
en het hof gewoonlijk' in 
gastmalen en buitensporigr 
ïieid doorbragten, nam hij 
die prachtige stad in. Na 
door doorsnijdingen eenen af
loop aan den Muphraai ge
geven te:hebbén, rukten zij-? 
»e benden de stad binnen, 
maakten 2ich van het paleis 
meester,- doodden den kor 
ning, en zijn gevolg. Met: 
dit treurige voorval nam het 
Babylonische rijk, in 538 
voor J . € . j het 2! ,sto. sedert 
net begin der regering van 

BELESIS, een einde» CÏRÜS, 
nu meester van geheel Azië 
zijnde, Verdeelde met goed» 
vinden van . CYAXAKES , zijn 
rjjk in honderd twintig pro» 
vinciën. Elke provincie had 
haren landvoogd. Behalve 
deze landvoogden benoemde 
CYRUS drie opperbewindiieli-
bers, die, altijd hun verMijï 
aan het hof moesten houden. 
Men rigtte van plaats tot 
plaats posterijen op , om de 
bevelen van den vorst met 
meerder spoed over te bren< 
gen. Toen CÏAXARES, zijn 
oom, en CAMBYSES, zijn va
der j overleden waren, waS 
CYRUS, in het jaar 536vo'ór 
J. C . alleen, bezitter van 
het: uitgestrekte gebied der 
Perzers, dat de koningrijke!» 
Van Egypte, Assytil, def 
Meders en Babyloniörs be
vatte. In ditzelfde jaar stond 
hij: den; loden" toe, om naar 
J'udea terug te keeren en 
hunnen tempel te Jeruzak^ 

\ te herbouwen, gelijk de pf<>" 
feet ÏSAÏAS jzalks ' Voorzeg» 
had.. HËRÓDOTÜS, die de* 
zen beroemden! veroveraar^ 
eene zonderlinge wij Ze doet 
geboren worden» laat hew 
op eene andere niet minder 

: buitengewone wijze sterven-
Hij zegt, dat toen deze vorst 
den Scythen den oorlog aan
gedaan had, en hij dén **>? 
van de koningin ToïvjYRrS, «>« 
het hevel over het vijande
lijke leger voerde, doodde^ 
deze vorstin door de woed? 
der wraak bezield, hem tot ee
nen slag scheen te willen w" 
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noodigen y en hem, door eene 
geveinsde vlugt, in hinderla
gen Jokte, waarin hij met een 
gedeelte van zijn leger om
kwam. Als zij haren vijand 
in de magt had, liet zij hem 
het hoofd afbouwen , wierp 
hetzelve in een vat met bloed, 
zeggende: verzadig ti met 
het bloed, waarnaar gij ff er-
dorst hebtt ..XENORHON bijna 
altijd tegenstrijdig met 'het 
verhaal van HBBODOTÜS , en 
in het algemeen oordeelkun
diger dan hij j laat Gynus 
op zijn bed olverlijden. Wat 
hier ook van wezen moge , 
GYKÜS is een der wijsste 
vorsten der oudheid geweest* 
Hij wist in fest midden des 
bórlogs over-zijne: staten te 
kwaken, en aich bij zijne on
derdanen bemind te' 'maken. 
Volgens ds beste geschied
schrijvers overleed hij tegen 
het einde des jaars 530 
vóór J. C. .-

CÏRUS de Jonge, de twee
de zoon van DARHJS NOTHÜS ; 
werd in 407 vóór J. C. in 
den ouderdom van 16 jaren, 
door zijnen vader ter hulp 
der Lacedemoniërs tegen de 
AthenerS gezonden. Na den 
dood van DARIUS toen AR-
WAXERXES, deSzelfs oudste 
zoon^ den troon bestegen had, 
deed hij, den 'schepter be
nijdende, eenen aanslag op 
het leven van den laatste. 
Zijn ontwerp werd ontdekt, 
en zijnen dood besloten, maar 
PARYSATIS| zijne moeder, ónt-

H 2 

trok hem aan' de;Strafoefe-
ning. Deze goedertieren*, 
heid genas zijne- heersch-
zucht niet. Hij worf in stil
te ondeï verschillende voor
wendsels troepen aan. A R -
TAXERXES boodr'hem met een 
talrijk leger het hoofd» De-
slag' werd bij Cuhaxa, 20 
uren van Babyion geleverd, 
en CYBUS kwam aan de in 
den slag ontvangene wonden, 
in 401 vóór J. G. om het 
levenf Indien het;waar is , 
gelijk XENOPIION verhaalt, 
dat' deze vorst vele uitne
mende hoedanigheden bezat, 
zoo moet men bekennen, dat 
zij door misslagen en on
deugden zeer verduisterden 
bezvvalktzijn. Kan menwerke., 
lijk die overdrevene heersch-
zucht wel genoeg verfoeijen , 
welke de ziel van al zijne han
delingen was," die hem do-
wapenen tegen zijnen oud
sten broeder en tegen den 
koning deed opnemen, en 
die eindelijk de oorzaak van 
zijnen val was? De beruch
te ASPASIA , welke dien vorst 
gevolgd was, werd door A R -
TAXERXES gevangen genomen, 
die even zoo vele drift als» 
CYRÜS voor die vrouw had. 
Tien duizend Grieken , die 
onder het geleide van onder
scheidene hoofden, onder an
dere van XENOPHON, den ge
schiedschrijver , voor CYRCTS 
gestreden hadden, ; ontsnap
ten aan de vervolgingen des 
overwinnaars, en deden dien 
roemnjkenaftogt^ Welkehun 
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onsterfelijk' heeft gemaakt. 
•» Het zou nioeijelijk zijn., 
dzegt zeker schrijver, om de 
hindernissen welke zij op 
hunnen togt ontmoetten, op 
*e noemen. Het schijnt dat 
de geheeie natuur eenstem
mig met de vijanden, die 
hen onophoudelijk kweldeti, 
hunnen ondergang gezworen 
had.^ Bij de zeer groote moei* 
jelijkheden , om over de, rir-
rviëreri, bergen én door de 
enge: wegen te trekken, kwar
men nog de regen , koude en 
<le sneeuw Van vijf of zes 
•voeten hoog: en hetgeen hen 
nog meer dan dit alles druk» 
t e , was de honger,.een vij
and, van binnen., die meer te 
vreezen is dan alle vijanden , 
:van buiten. Na eenen' togt 
van omtrent vijf maanden 
kwamen zij eindelijk zege
vierend en als overwinnaars 
van al die hindernissen en 
ontelbare» gevaren, die zij 
«doorgestaan hadden, in de zee-
cngten van den Hellespont 
aan. Deze af togt is altijd 
onder de kenners voor eene 
in die soort volmaakt en on» 
vergelijkelijk voorbeeld ge-> 
houden.; Men kan in de.daad 
geehe onderneming vinden , 
die noch'tast meer Stoutheid 
en moed gevormd, noch met 
meer schranderheid voortge
zet , noch met meer geluk ten 
uitvoer -gebragt is ," De abt 
J?AGI heeft de Geschiedenis 
van CÏRUS den Jonge geschre
ven, Amsterdam, 1736, in 

CYRÜS (Piiivrus), uit Pa-
napolis in Egypte, verwieff 
zich door zijneikunde en be
kwaamheid in ïde dichtkun
de de achting 'en de vriend* 
schap der keizerin Ecnoxu. 
Na met moed over de Ko-
meinsche troepen in het ver
overen vat) Karthdgo liet be; 
vel gevoerd te hebben', werd 
hij consul en stadhouder van 
Konstuniinopel» .Toen die j 
stad: in 446: door èene ver
schrikkelijke aardbeving bij
na geheel verwoest Was, liet 
hij dezelve weder opbouwen 
en geheel verfraaijen. Toen 
hij eens inet den keizer THE* 
oDostus <le Jonge in deren' 
baan was, riep het volk: 
Eêr zij.Cytms', die desiai 
van KOXSTAXTIJX vernieuw < 
heeft: THEÓDOSIUS, naijve< 
rïg over die toejuichingen» 
ontnam hem het stadhouder 
schap, én verklaarde üës* 
zelfs goederen verbeurd)on
der voorwendsel dat hij een 
afgodendienaar was. De war» 
God opende hem in <ïfze°n? 
genade de oogeh. Hij w'cWl 

Christen en op den Bisschop' 
pelijken zetel van Cotf* 
in Phrygië geplaatst. ^ 
zijn slechts zeven Puntig 
ten van hem in eenen zUI' 
veren en sierlijken stijl voor
handen j dezelve worden ge' 

vonden in de Analectf vf 
BRUNCK, IL .deel, •«*««• 
454. CVRUS leefde nog v ; 
het jaar 460. 

CVRUS, Bisschop van P^' 
side, daarna Patriarch ..*» 
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Akmndriè'rë verviel in, de? 
dwalingen dér. Monotheliten 
en, prees . EÖTHËSES. . [Zijne 
schriften werden in de Lar 
teraansche Kerkvergadering: 
in (849 gedoemd; deze ver-
oordeeling werd in de<5..e al-
gemeerie kerkvergadering, in. 
«80 bevestigd. CÏRUS over^ 
leed in 64l ,[nadat hij zijnen 
zetel tien jatten bekleed had. 

,„ ,.£YS»-— Zje Gyz. ., ..;,.-: 

CYTHERON i een herder, van 
Boeotiè', raadde SUPITER aan 
om zich te houden ,.alis wil-, 
de hij een nieuw?huwelijk 
aangaan , oi» . JUNO te doen 
terugkeeren , rvan welke hij 
gescheiden was. Het; mid
del gelukte t e.p , om dien 
herder te vergelden, veran
derde JUPITER hem in eenen 
berg, die daarna aan BACCHUS 
werd toegewijd, en bij de 
Stad Thebe ligt. Dit voor
val, deed JUNO den bijnaam 
van Cylheronia.) en JUPITER 
dien van Cytheronius aan
nemen. 

CYZ ( MARIA ) , werd te 
Leyden i in 1656, van aan
zienlijke ouders geboren, en 
in de, Protestantsche gods
dienst opgevoed. In het 19.e 

jaar haars ouderdoms werd 
zij aan een' rijk edelman, 
LA COMBE genaamd, uitge-
huwd, die haar zoo slecht 
behandelde, dat zij na ver
loop van 18 maanden van hem 
moest gescheiden worden; 

H 

tot haar geluk overleed deze* 
mart zes maanden, daarna. 
De broeder, van ï<A CÖMEE 

'nani baar,mede naar J&rank* 
rijk*:. Te Parijs keerde zij, 
tot den schoot der. Kerk te
rug.',1,waardoor zy den' haat-
harer ouderen op-^den hals-
haalde, dié haar'zelfs den 
geringsten ' onderstand ' wei
gerden* , De Pastoor van St.; 
SüLPitiüS» onder wiens pa* 
rochie zij behoorde, nam op 
zich, haar te;onder wij zen, en 
van het noödige te verzor
gen, . Na eenige jaren êeaj 
stil leven geleid le< hebbén, 
vormde zij het ontwerp, om• 
ligtvaardige, zoo wel gehuw
de als ongehuwde vrouwen,! 
die vrijwillige boetvaardig- ? 
hêid wilden oefenen , tot zich, 
te nemen. In kortentijd bragt, 
zij daaruit een genootschap •> 
tot stand, hetwelk zij den 
naam van Goeden Herder 
gaf. - .Weldra nam dit ge
nootschap zoo zeer toe, dat' 
zij op grooter woning bedacht 
moest zijn. De koning, van, 
den gelukkigen voortgang 
harer onderneming kennis 
gekregen hebbende, schonk 
haar een huis in de voorstad 
van Bt. •GEKMAIN, dat aan 
zekeren gevlugten Calvinist 
toebehoord had, met bijvoe-, 
ging eener ordonnantie van. 
vijftien honderd guldens, tot 
noodwendige verbeteringen. 
Mevrouw LA COMBE had het 
genoegen het getal der boe- ; 
telingen tot op tweehonderd te 
zien aangroei]en, die^ijzeer 



verstandig' bestuurde. ZQ 
.overleed,;. volgens hare Le
vensbeschrijving , den 16 Ju
ni) 1692, in den ouderdom < 
van 36'jaren. Hare instel
l ing, die Zoo wel in de pro
vinciën alè in de hoofdstad' 
noodzakelijk i s , heeft zich» 
in onderscheidene steden van» 
Jfrankrijk verspreid. In Pari 
rijs zijn er naderhand nog^ 
twee van ï dezelfde orde ge-' 
s t i cht ; -:'-• •'•.:•'•• 

Cvzieus , koning van het?' 
Schiereiland Propontïs, ont
haalde de Argonauten •,.'- dié; 

het goudeö vlies gingen vero
veren , met veel pracht. Nadafc 
deze helden vertrokken wa
ren , werden zij des nachts* 
door een en storm naar dfe; 

de kust van het schier>eiland 
terug gedreven. CJvztcus hen
voor zeeroovers aanziende, en^ 
hen willende verhinderen, om * 
voet aan land te zetten, werd 
in den strijd gedood; JASON 
erkende hem des anderen
daags onder dé dooden, en 
deed hem op eene plegtige 
wijze begraven. 

CZABTÖRISKY (ADAM CASI-
JMIR, prins), uit het oüdè 
geslacht der JAGÈt,toïss ge
sproten» in 1731 mLitthau' 
en geboren, en in 1823 te 
Warschau overleden, had 
grootelijks deel aan de po
gingen, die dePoolscheadel 
op verschillende tijdstippen 
»n het werk steld;, om de 
nntionale onafhankelijkheid 
te herkrijgen, e n volbragt 
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te dien I einde onderscheidè. 
né zendingen , die echter met 

[geen zeer "gelukkig gevolg 
1 bekroond werden. Toen na 

het congres van Weenen (Ju-
nij 1815), |keizer ALEXAN-
DER als Souvérein van Polen. 

; erkend zijnde, ; aan dit tijk 
eene - staatsregeling, onder-

[; schëidei» van die van Rus* 
; land, verleend had, weidde 
prins CZARTOKISKY tot lid 
verkoren Van de commissie, 
belast om de grondslagen 
eene* nienvVè constitutie ter 
aanneming van - den/alleen-
heérscher, der Russen te on
derwerpen * die den 23 Maart 
1815 aan dezelve zijne goed
keuring Verleende. 

'CZERHOWICZ (SIMON) , een 
vermaard Poolsch schilder, 

|i werd të I&aktiii in het jaar 
1695 geboren. ' Na zijne eer
ste, studiën in Zijtt vaderland 
volbragt te héhben, begaf 
hij zich naar Bome, alwaar 
hij onder opzigt van KABBÏ. 
MABETTI zijn kunsttalentvol-
maakte. Zijne zedelijke hoe
danigheden , zijne godsvrucht 
en zijn godsdienstige levens-

Wandel zette aan de uitne
mendheid van zijn vernuft» 
dat onderscheidene schilder
stukken van groote verdien
sten daarstelde, nieuwen lui
ster bij. De voornaam**8 

worden in de kefke»Van 

Wiln'a, de hoofdstad v a n 

Liet katten ge von den. CZER* 
HOWICSS overleed te War" 
schau £n den ouderdom va» 
83 jaren'. 
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CZERNIEWICZ (STANISLAUS) ,' 

onder-provinciaal der Jesni-
ten, in Wit-Rusland, is he.-: 
kend door de wijze, waarop 
hij in het Russische, rijk, 
Waarvan deze «provincie af
hing, het bestaan van het 
zelschap van JESUS heeft-ge
handhaafd. Zlendeydat niet 
alléén de vernietigings-breva 
niet bekend gemaakt werd, 
maar dat zelfs het hof van 
Mome, noch bij de keizerin 
noch bij de Jesuiten op de 
afkondiging aandrong, vond 
hij goed om da geheele zaak; 
in statu quo te houden. Hij: 
xedde alzoo nog eenige over
blijfselen- van? dat beroemde 
gezelschap; en om zich van 
4e woorden van CICERO te 
bedienen; Nobilissimam fa-, 
miliamjam adpaucosredac-
tam poene, abinteritu vin~ 
dicavit* Zekerlijk heeft men 
te vergeefs hem dit tot mis
daad trachten- aan te reke
nen. Diegenen zelfs', welke, 
tegen het algemeen gevoelen 
en het gebruik, tegen het 
ontegensprekelijk bewijs, ge
trokken uit de wettigheid 
der stille huwelijken, bewe
ren, dat het genoeg i s , dat 
eene kerkelijke wetteJBöwe 
afgekondigd i s , om aan de
zelve de kracht toetekennen, 
van verpligtend te maken, 
bekennen , dat er altijd bil
lijke vertogen kunnen plaats 
hebben, en Jat men zelfs 
er zich zoo lang aan kan 
onttrekken, als men hoop 
heeft, dat de overheid, 

' na de inlichtingen , idiis men 
haar hiervan wil doen ge
worden , of de wet- weder 
zal intrekken * of derzelver 
gehoorzaamheid niet zal vor
deren. En zoodanig was het 
geval met de Jesuiten in 

; Rusland, gelijk de gebenr-
tenis zeer wel heeft bewe-
zen. CZERNIEWICZ overleed 
te StapAi, een dorp behooren-
de aan het collegie van Po* 
loez, den 18 Juli) 1785, in 
den ouderdom van 57 jaren. 
Na zijnen dood zag men in 
Polen en Rusland -een vol
ledig verdedigschrift ; van 
dien religieus rondgaan,dien 
dé vijanden - van het gezel
schap te ligtzinnig'beschul
digd hebben, als wëdérspah-
nig aan de bevelen van den 
heiligen Stoel. Nadat 4e 
schrijver .van dit geschrift 
door een groot aantal Heili
gen aangetoond had, dat de 
Pauselijke besluiten, ten op-
zigte der tucht en in het bij
zonder betrekkelijk de gods
dienstige bevelen, daar niet 
verpligten, waar zij niet af
gekondigd zijh; gaat hij al
dus voort: » Hij wist dit al
les; echter durfde hij nog 
niet dien weg volgen, wel
ken hem 'zoo vele Heiligen 
gedurende zoo vele eeuwen 
geopend en gebaand hadden.* 
Verre van daar, voor de Pau
selijke breve eene ? tot dus
verre voorbeeldelooze ge
hoorzaamheid willende aan 
den dag leggen, zond hij aan 
de keizerin van jRuslandeen 

é .-.. .: „ , . , - . '. : ' -. .. 
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verzoekschrift, ten * einde 
het den Jésuiten van Wit-
Ruelandvevgaad mogte zijn { 
om zich 5 naar ;het bevel 'van 
den paus te ; gedragen , be
lovende dat de Jesuitenj 
Wereldlijk verklaard zijnde * 
met even zoo veel ijver en 
vlijt zouden medewerken om 
als te voren van nut te zijn» 
Hij gaf nog, een ander bewijs 
zij her onderwerping aan dé 

' breve van CJCEMENS X I V V 
Ofschoon-, zijne; orde in haai» 
geheel in Wit^Rusland, be-
stond, zoo verliepen er toclf 
zes jaren, zonder dat' hij 
nieuwelingen durfde opne, 
men, ondanks er een novi
ciaat van Jésuiten in het 
«ollegie van Polocz was; eiï 
Ai) ̂ opende dit noviciaat niet 
weder, voor dat hij hiertoe , 
den,?28^,nij 1779, eene uit. 
drukkehjko en wettige ver^: 
gunnings^brief bekomen had 
van den Bisschop van het 
diocees^ thans -Aartsbis , 
schop van ^ Mohilef, die 
zelf te dien opzigte van 
<ï<m PauS |P IÜ9 yl eene vol! 
«lagt, den I,5Augustus 1778 
te Mam<r onderteekend, met 
«en, titelen de hoedanigheid, 
van Aposfolischen afgezant 
^komenUad, Toeif e L 
Ö den 5 j u l i ; j 1 7 8 2 

^ ^ f e keizerin bij w ĵze 

de 22 i i , g e g ? v e n b eveIenop 
derignrfl UriH§ * a n denzelf-

6 f van Folocz verzameld 

Jf* hadden, verkozen zï} den 17 
Il October 1782 Pater CZERNIE* 

witiz, met het'geheele gezag 
van generaal, tot algemeenen 
Vicarius:, die in deze bedie
ning twee jaren, negen maan
den en eenen dag geleefd heeft. 

N CZERNI-GEORGE (GEOMBS 
PETROWITSCH , algemeen be-: 
kend-onder den naam van), 
d. ii GEORGE de Zwarte,> 
wegens zijne: zwartachtige 
kleur, werd In de omstrek 
ken van [Belgrado in eenen 

! geringeh s'tand;geboreh, pnt-: 
' ving , wat men ook van hem 
gezegd- heefts: geenè OJK 
voeding én wilde zelfs, ïn 
den loop van.: zijnen voor
spoed , niet leeren lezen» 
maar hij was met een man
nelijk karakter en eenèn grop-
ten moed begaafd, die som-. 
tij ds zelfs in woestheid ont
aardde. Van zijne jeugd af' 
betoonde h i j ; eenen grooten 
afkeer voor de Turken. Toen. 
hij in een bijzonder geschil 
er een' gedood had , zocht bij' 
eenen schuilhoek in Zeven* 
bergen, nam onder de OoS--

tenrijksche troepen dienst». 
en wei-d in korten tijd on-
der-.oificier; maar hij kreeg 
twist met zijnen kapitein, 
doodde hem; en nam ander
maal de vlugt. Daarna liet 
hij zich onder diekrijgsbefl" 

;den opnemen," welke vooral, 
uit"Grieken, Groaten enS^" 
voniè'rs zamengesteld waren» 
en de Turken pp hunne gi'fiii'; 
zen verontrusten. Kort (taar-
óa het opperbevel dier ben-
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den bekomen hebbende, Tbé-
werkte hij door zijne dage-
lijksche5 invallen zooveel-, 
dat de pofte geregelde troe
pen tegen hem opzond. Hij 
sloeg dezelve, vermeerderde 
döör ̂ zïjne overwinningen en 
door de wreedheid zelfs der 
Turken : tegen de Serviërs 
zijn leger, en durfde het 
stoute ontwerp vormen om 
zijn Vaderland aan het juk j ' 
Waaronder hét zuchtte;, té 
onttrekken; oefende zijne 
soldaten V stelde zoo veel 
mogelijk,! orde efi tucht on
der hen ïn\«,en liet op ge* 
deeitelijke aanvallen ,. waar* 

; van de plundering: bijna' al-
tijd het Voorwerp Was,'. èenën-
nationalen krijg volgen, in , 
welken hij echter dezelfde 

, wreedaatdige inborst behield* 
Toen hij zich eens bijna door 
zijnen vader, hoewel hij hem 
te vergeefs gebeden had, om 
zulks niet te doen, verraden 
zag, had hij, den afschuwe-
lijken moed om denzclven 
door het hoofd te schieten. 
In het vervolg betoonde hij 
des te meer verwoedheid in 
zijnen worstelstrijd met de 
Turken. Na hen in onder
scheidene gevechten versla
gen te hebben, bemagtigde 
hij in 1800 Belgrado en liet 
zich tot generalissimus der 
Serviërs uitroepen. Het was 
het onbeperktste dictator
schap, dat hij zich aanma
tigde. Hij bewees zulks 
weldra door daden van een 
soms wreed gezag en door ' 

H 

de uitdrukkelijke verklaringy 
dat' hij voor alles berekend' 
was, dat bij geene raads~ 
heeren noödig7 had en nié*-' 
mand moest' denken otn zich * 
boven hem ie verheffen, zoo 
lang als hij leefde., Hij nood-1 
zaakté de Portè, om met Hem. 
te "onderhandelen, .maakte' 
vrede en hield zich gereed £ 
den oorlog weder te begin-? 
nen, die oolc kort-hierop' 
weder-losbarstte.-- . Sedert* 
1800, den tijd vande grond
vesting van zijrt bésfüür; tot 
in 180Ö* bestond er tusschen* 
de Turken enTiëm slechts ee-f.' 
ne aaneenschakeling van ge-

' vechten, in welke hij bijna al- s 
tijd Overwinnaar was , enwxë*'l 
desonderhandelingen wèfden •' 
even zoo spoedig verbroken ,• 
als ontworpen! van beide zij
den dezelfde woede, dezelfde 
misbruiken bij de overwin
ning , dezelfde trouweloos
heid in de verdragen. In 
1806 maakte hij zich, in hoe
danigheid van prins van Ser-
vië, bij de porte bekend, en 
het was toenmaals dat hij 
aan zijnen landgenooten eene 
constitutie verleende , die in 
vergelijking met de rege-
ringswifze, die de Turken 
daargesteld hadden, goed , 
maar nog zeer onvolledig 
was, wijl zij de militaire op-
permagt wettigde. Na ver
loop van dien tijd begon zij
ne magt en fortuin langza
merhand af te nemen. Na 
eenïge voordeelen, werd hij 
in 1807 nabg Widdin door 
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eene* overmagt valt» troepen 
verslagen,; eiji om den vpl-

- • slagen ondergang te ontwa
ken * genoodzaakt .tot het 
onderteekenen van eenen wa
penstilstand, , die hem het 
grootste gedeelte zijner be
zittingen ontnam. In die 
omstandigheden liet „hij; zij
nen, .broeder 'gevangen zet- . 
ten;, alleen- omdat deze gee-
ïien eerbied genoeg voor hem 
had; ; »Op aansporing van het 
Bussischë gouvernement nam 
hij in 1809 de wapenen We
der op .,•streed met afwisse
lend geluk tot in Ï813 , en.», 
daar hij de. beloofde hulp
troepen niet bekwam, werd 
bij -genoodzaakt om Servië 
te ontruimen f hetwelk: we
der onder het "juk zijner eeu-. 
wigo onderdrukkers viel. 

Z E . 

Het volgende jaar verscheen 
hij weder aan de Di/pina? 

| yanwaar hij hej Ottomani* 
: sche leger verdreef; dij; was 

zijne laatste ' heldendaad. 
Door ALEXANDER, werd Ju] 
naat Rusland geroepen» diè 
hem tot prins: en generaal j 
aanstelde, maar toen h# in' 
1817 de Turksche grenzen i 
ondereene vermomming had [ 
gillen overtrekken som on« j 
getwijfeld eenige kuiperijen | 

;tegen de dwingelanden van 
•\ zjjn vaderland 'te hervatten, j 
of misschien alleen om eenen 
schat, welken hij in de 'ojjir 
streken r; van iSemanclria ?o« 
begraven hebben , : \yeder {» 
zoeken, werd hij gevangön 
genomen en voor den paoha 
van Belgrado gebragt, die 
hem liet onthoofden* 

1. 

file:///yeder
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JLTAAME'N. — Zie DAEMEN* 
(ADAM). "f 

-. •'.• ; •(••[':••: •- ' . • ; . . . .-••; ••: V , ' : 

DAAMS I"(PETRUS) , te Ant
werpen geboren, werd Kart-
huizer te Lier., en heeft 
een heldendicht geschreven» 
ten titel] voerende : JSmco* 
miasticum solitudinis Car* 
thusianee. Hij heeft voor. 
hetzelve, wel is waar aij* 
nen naam niet, geplaatst* 
doch de spreuk spes me du* 
rat, geeft genoegzaam te 
kennen , dat dit werk van 
hem is . ' 

DABILLON (ANDBEAS) , was 
gedurende eenigen tijd de 
medegezel van den dweeper 
JOANNES IJABADIE , alvorens 
dat deze geestdrijver de Ca-
thohjke Godsdienst verlaten 
had; doch nooit heeft hij 
in zijne dwalingen en bui
tensporigheden gedeeld. Hij 
was vroeger Jesuït geweest. 
Dft Heer DE CAUMARTIN , Bis
schop van Amiens wist hei
de te onderscheiden. Hij ver
dreef JjABADië, en behield 
DABir.j.oNtotdeszelfs Groot «< 
vikaris, die )in 1664 op het 
eiland Magnè in Saintonge 
overleed. Men heeft van 
hem eenige godgeleerde wer* 

ken, onder andere: Con~ 
i cile etc. (Kerkvergadering 
\ over de genade, of overwe-
\ gingen over de tweede Rerk*. 
vergadering • van Orange in 
het- [aar 529, en de vol
maakte overeenkomst \harer, 
JbèsTuiten met die deb kerk''; 
vergadering van Trènte)^ 
Parijs, 1645 in 4.«> 

DABONDANOE (JOANNES), 
notaris te PantrSaint-Esprit 
in het Fransche Dept Gard, 
is de schrijver van een ge
heim des lijdens met personen,: 
hetwelk ifien van dat van JO
ANNES MICHEL onderscheidt, 
door Q,uod secundum legem 
debet mori; het schijnt *e 
Lyon, in 4.1» en in 8.™ te 
zijn gedrukt; doch het is in 
heide formaten niet te min 
zeldzaam. 

DACB (JOANNES)* «en 
Duitsch schilder , te Keulen 
in 1556 geboren, vormde 
zieh in IDuitschland, onder 
SPRANGER , én in Italië on
der de bekwaamste meesters* 
Keizer RUBOLF, de vriend 
der kunsten enbeschermer der 
kunstenaren, maakte gebruik 
van zijn penseel. In de 
schilderstukken, welke hij 

file:///harer
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voor dien vorst vervaardigde, 
straalt veel smaak. door. 
DACIÏ overleed aan het kei
zerlijke hof, met eer en for
tuin overladen, en zeer be
treurd, om het gebruik dat 
hij van zijnen invloed had 
weten te maken* 

• f " 

* DACEC (SJMON) , "een Duitr" 
sche, liederdichter der. 17>, 
eeuw, den 29.Juli]. 1605 te 
Mèmêl geboren, bezocht de 
gyïnnasiën te Koningsbergen, 
Maagdeburg en Witten-
berg,, studeerde in de eerst* 
geaoemde; stad , en bekleed* 
d& aldaar onderscheidene 
moeijelijke en: niét zepr.bér 
loonende schoolposten, tot 
dat hij door de gunst fvan 
den grooten keurvorst JFRK- v 
SERIE WILLEM , aan wiBn'hjl 
zich döör zijnei gedichten had 
aanbevolen , tot Hpógleeraar 
derdichtkunde aan de flooge-
schoól aldaar verheven werdi 
In:.dezen post 'bleef'M] tot 
aan zijnen dood den 15 April 
1650. - Zijne talrijke geeste<» 
lij k«r «n wereldlij ke liederen 
en "Oden, zijn 4n onderschei
dene verzamelingen én-vlug
schriften gedrukt, en onder»? 
scheiden; iinhh. -• ddör vlugheid 
en naïviteit. : r ' '•.-•:•• 

DACSER (ANÖREAS), den 
6 AprUi-esi te Casfres ge
boren, was de zoon vaneenen' 
advokaat^vollwagt zijne stu
diën eerst in aijne geboorte
stad; daarna te ««wa,^ , onder 
IANNEGOÏ 'm FÈVRE, die ' 
zxeil toenmaajls geheel en al ?. 

met de opvoeding zijner 
dochter bezig hield. De jon
ge letterkundige zag haar 
niet lang zonder haar te be
minnen ; hun smaak. hunne 
oefeningen waren dezelfde. 
TReeds door den geest yer« 
eenigd, werden zij zulks nog 

's daarenboven door Jiet fcjrft 
Hun huwelijk werd in 1683 
voltrokken. Twee. jaren 

; daarna zwoeren zij het protes
ten tismüs kf. De Hertog van 
MONTAUSIER» van beider ver
diensten onderrigt*; plaatsfe 
hen op de lijst der geleerden ti 
bestemd om de oude schrij
vers, ten dienste* van déft 
Maup/iin, met aanmerkingen 
op te helderkri. De geleerde 
maatschappijen openden der-, 
zelver deuren voor? DACIÉK; 
de akadémie van opschriften 
in..i6Ö5^;en de Ftanscbe a-
kademie tegen het einde van 
hetzelfde jaar. Deze laatste 

•maatschappij verkoos heniin 
het vervolg voor haren blij* 
venden Secreteris. Het öp-
zigt over het kabinet van het 
Lóitvrè was hem» aïs ^en 

waardigsten geleerde, P111 

dien post "te bekleedep» 
reeds; toevertrouwd- . pJ 
overleed den 18 September 
1722, als een CbristelijK 
wijsgeer. . Er bestaan vaft 
hem vele Vertalingen (i«»et 

Franseh) van Grieksche f 
haiijhsthe schrijvers; en of
schoon dezelve. weinig ge" 
schiktwaren; om de voorstan
ders der nieuwere schrijver» 
met de oudheid té versoenen, 
was hij toch steeds meteene» 
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vurigen ijVer voor dezelve be
zield , dié dikwerf totin het 
overdrevene igihg. Nooit ver? 
taalde hij eenen oude of hij 
werd geheel met denzelven 
ingenomen, hij was buiten 
staat om er gebreken in 
te ontdekken, en om die
gene te" bedekken, welke 
nien aan denzelven toe
schreef, "verdedigde hij de 
ongèrijmdste stellingen. Hij 
wil bijv- bewijzen i dat MAR-
c'üs 'AuRÉLitrs de Christenen 
nooit vervolgd heeft. In de 
Zedeleer der oude wijsgeeren.i 
dat is in eenige grondregels 
zOhder verband én zonder 
gezag, met ongerijmde en 
hatelijke beginselen door-
mettgdy beweert hij de zede-
leer van'het Christendom'te 
vinden.' Hij dacht er nie§ 
aan , dat hunne leer» al wa
re ' dezelve " ook algemeen 
goed geweest, niet minder, 
zoo wel ten öpzigte van den 
beweeggrond als van het "doel 
der beoefening met het Evan
gelie streed. » Welke ver-
eeniging, zei de TERTUXJA-
KÜS, en welke betrekking 
kan er tusschen Jeruzalem 
én Athene, de Akademieen 
dé Kerk, de leerlingen van 
Griekenland en die van JE-
SÜS CHRISTUS plaats hebben? 
De eenen kwellen zich, om 
deugdzaam te schijnen, der 
anderen 'enkele wensch is j 
zulks te zijn; enz.'' (Zie 
EPICTETUS). Er bestaat van 
DACIER : 1I.° Eene Uitgave 
van POMPEJUS,' EESTUS en 
VfiRRrug FtAcous, aWuéwm 

Delph* t in 4.">, Parijs, 
1681 y; met geleerde aantee-
keningen en oordeelkundige 
verbeteringen. Deze uitgave 
is in 1699 {• ter Amsterdam, 
in '4.,'Q,, met nieuwe aanmer
kingen herdrukt. -^ 2.° Nieu
we Verta lidgvanHoRATius>„ 
met oordeelkundige: aantee* 
kenïngen , 1681 -+- '1689* 10 
dl.n in 12.m° <Doör de Jian-= 
den van den Franschen ver
taler gaande , verwelken de 
bloemen van den Latijnschen 
dichter. Al wie:; HORATIUS 
enkel door deze" vertaling 
mogt kennen , zou zich ver* 
beelden, dat die dichter, een, 
der meest kiesche der, oud-», 
heid, slechts een lompe en 
logge rijmelaar is geweëst.; 
Het Commentarium dient, 
somtijds meer, om het boek 
te bezwaren, " dan" óm; de 
schoonheden van den tekst té, 
doen gevoelen. Er komen 
somtijds zonderlinge verkla
ringen in voor, welke JBoi-
LEAU de openbaringen van. 
den Heer I)ACIER noemde. 
—• 3.° Rêjtexions morales 
etc* {Zedelijke 'overwegingen 
van keizer MARCVS AUJRE-
Z.1U8 AXTOXiïrus), Parijs•, 
1691, 2 dl.n, in 12.mo — 
4.° Poétigtie etc. {Vertoog 
over de dicktkundevanA-
RisyoTELEs), id 4 .» j met 
aanmerkingen, waarin de 
vertaler vele geleerdheid 
doet doorstralen. —»- 5.° Vies 
etc. MJjevènsbescïtry vingen 
van PLVTABCBUS)* 8 dl,"» 
in 4.«>, Parijs t 1721, in 10 
dl.", in 12.mö herdrukt, 



126 D A C , 

Amsterdam» 1724; eene ge
trouwe doch minder geleze
ns vertaling, dan die, van 
AMYOT. De laatste heeft | XIV.) Deze 
bevalligheden in zijne oude 
taal; DACIER heeftgeenean
dere verdiensten dan die der 
naauwkeurigheid; nog werd 
henr dezelve door den abt DE 
JLONGUERUE ;betwist. Zijtt 
stijl, is die van eén'géleer? 
de zonder vuur en zonder le
ven* . » Hij kende alles van 
de ouden, zegt een geestig 
man , behalve de bevalligheid 

de Histoire mêtaUique etc. 
{Geschiedenis der gedenk-
penningen van LODEWIJK 

. , vorst, aan 
wien hij dezelve aanbood, 
schonk hem eene jaarwedde 
van 2,000 iivret. , 

r DACIER (ANNA LE FÈVRE), , 
echtgenoote van den voor» 
gaande, dochter van TASNE-
GÜY JDB FÈVRE, werdteSs»-
»«r-; in 1651 geboren. Zij 
bezat de talenten en de schran
derheid, van haren vader,en u J t •» ,, vsr o «"MMu,»aa naren vaaer,en 

en schranderheid. i»AviM.qN begon zich in delétterkunde 
zeide.^ dat BACIMR een ffra? bekend te maken, door hare 
ve wtlezel wu. met al de schpone Uitgave, van CAL-
haeaeie forn„A7,0,Ah07„i^ I i r ^ P H ^ , die ih 1674met 

geleerde, aanmerkingen .'ver
rijkt, in het licht verscheen; 
üij gaf vervolgens in het 
licht Cotiipiehtaireg etc. 
(Aanteekeningen óp ander» 
se heidene schrijvers, ten ge-' 
bruike wn Mgr. den dau
phin,) FIORUS verscheen in 
1674, AÜRELIÜS VJICTOB i» 
1681,1 EUTROPIUS in 1683, 
DYCTIS van Creta, in 1684. 
Haar echtgenoot deelde ïjj 
hare werkzaamheden;, zij 
bragten hun geheele leven 
in eene volmaakte, eendragt 
door. Een zoon en twee doch
ters waren de vrucht dier 
banden , door geest en liefde 
gevormd, De veelbelovende 
zoon overleed in 1694; eene 
zijner dochters overleed ook 
nog zeer jong zijnde, eri'<w 
andere nam den sjhiijer aan. 
Hunne moeder Werd in 1720 
aan het gebied der letteren 
onttrokken* Behalve de reed* 

bagagie der oudheid beladen* 
Deze dolle zucht voorsde oud
heid was in'hem en in zij* 
tie echtgenoote zoo sterk, dat 
zij zien op eenen zekeren 
dag beide bijna vergeven 
hadden, door eene gestoofde 
spijs , tot welker toebereiding 
zij het voorschrift in AeAihe-
nea geput hadden.-r- 6.°I)e 
OjEurjpirs en ELBCTRA van 
SOPBOCLSS', in 12.m ö , eene 
vrij getrouwe, doch ook vrij 
platte vertaling.— 7° De 
Werken van RIPFOCRATES • J 
in het Fransch, met aanmer
kingen , Parijs, 1697 * in 
12.B19 — ' 8 . * Eenè gedeelte 
der Werken » van PLATO * 
Parij», 1699, 2 dl.n, in 
12.mo ^ 9,o Handboek van 
EPICTBXVS , Parijs i 1715, 
in 12,ao 3 hg | j 0 e s ( e r < j e v a n 
£it werk ongerijmde denk-
bèeldeö, door FORMEY op ee
ne uitmuntende w«ze weder-
J^d. DACIES had cleeï 

aan 
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genoemde Werken» bestaat 
er van haar: 1.? Eene ver
taling (in het Fransch) van 
drie Blijspelen van PLAUTUS , 
AMPHITRYON , BUDENS en E-
PIDÏCDS, 3 dLn , in 12.ino 
Nadat MOLIÈRE zijnen AM
PHITRYON in het licht had 
gegeven', had de geleerde 
yrouW eene Verhandeling on
dernomen, om te bewijzen, 
dat die van PLAIJTUS , door 
den nieuwen Blijspeldichter 
nagevolgd, verre boven de
zelve verheven was j dan 
zoodra zij vernam, dat Mó-
X.IÈUE een Blijspel over de 
geleerde vrouwen in hetlicht 
zoude geven", vernietigde zij 
hare Verhandeling; — 2.° Ee- " 
ne Vertaling (in het Fransch) 
van * dért} Xllias en Odysséa 
van HOMERUS , niet eene voor
rede* en aantéëkeningen, 
waarin eene diepe geleerd
heid doorstraalt, herdruk.t 
in 1756, dn 8 dl.n, in 12.mo; 
Deze vertaling gaf aanleiding 
tot een geschil tusschen Me
vrouw DACIER en LA MOTTE, 
een geschil, dat bijna even 
zoo nutteloos was als alle 
andere. Hetzelve heeft aan 
het menschelijke geslacht 

, niets' geleerd, zegt een Wijs
geer, dan dat Mevrouw DA» 
C1ER nog minder Logica dan 
LA MOTTE Grieksch verstond* 
In hare Gonsidération» etèi 
{Aanmerkingen, over de oor
zaken van het vérvolg des 
smaahs), een werk in 1714 
Sn het licht gegeven, verde
digt Mevrouw DAÖIER de zaak 
van HosteKüs, Wet £ lal de 

geestdrift van eenen Com* 
mentator j LA MOTTE • Ver-t 
zette er zich enkel met geest 

' en zachtmoedigheid tegen. 
» Het werk van LA MOTTE ; 
zegt eén geestig schrijver, 
scheen dat eener wellevende, 

! verstandige vrouw, eiï' dat 
j van Mevrouw DACIER, dat 

van eenen schöolvos." Zij 
spaarde pater HARDÖUIN, die 
zich in dat geschil, had ge
mengd, niet minder. Men 
heeft gezegd, i» dat zij meer 
smaadwooirden tegen den las
teraar van HOMERUS had uit-, 
gebraakt, dan die dichter er 
aan zijne helden had doen 
uitspreken." Men ziet daar
door , dat zij zich niet vol
komen wist te onthouden 
van verkeerdheden, zoo ge
woon aan de geleerde vrou
wen, en die wel is waar, 
ook dikwerf de verkeerdheid 
der mannen zijn; doch wel
ke de ondervinding bewijst^ 
meer bijzonder aan de sekse 
verbonden te zijn, welke de 
natuur niet tot wetenschap
pelijke bespiegelingen schijnt 
bestemd te hebben (Zie LA 
FAYETTE , GEOPPRIN, <3RAF-
PICN? , TESSCIN , SVZE.) Men 
is van gevoelen geweest, 
dat MOLIÈRE haar bedoeld! 
had, in zijn Blijspel der 

L Geleerde" vrouwen, eri- uit 
de door ons aangehaalde bij-: 
zonderheid, blijkt het , dat 
zij zelve van dat gevoelen i s 
geweest; — 3.° Eene Verta
ling (in het Fransch) van 
den PLUTÜS en de Wolken 
van AmsTOriUNES, Parij* $ 
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4 dl." in 12.mo, 1684. Eene 
andere van, ANACREÓN en SA-
ï»Ho, Parijs ,, 1681 •, in 8.v? 
Zij beweert,, dat deze door, 

/ hare talenten, zoo wel als 
4o.or hare ondeugden beruch-

ite vrouw aan den eerloozen 
hartstogt niet schuldig was »• 
welken men haar .verweet.. 
Dit is, de vooringenomen
heid tinet de 1 oudheid ai te 
ver draven. Mevrouw* DA-
CJER had 'ook nog Aanmer* 
kingen over de H» Schrift 
geschreven f en dikwerf ver
zocht men haar dezelve ter 
drukpers .over te geven; doch 
zij antwoordde steeds: eene: 
vrouw moet dé Schrift lezen 
en overwegen;, om haar ge
drag naar datgene te regelen, 
wat zij .onderwijst; doch, 
volgens .de les van ÉAULUS , 
moet stilzwijgen haar ..deel' 
zijn." Hetwelk doet vermoe
den, dat zij, yan nature ze
dig , zelve dé vurige drift 
veroordeelde, waartoe" haar 
de, aanmatiging en verwaand
heid der kunde somtijds me-
desleepte. 

DACTYLERS , dienaars van 
CYBÉLE;, ook wel Ideèrs ge
noemd, wijl zij het gebergte 
Ida bewoonden.... Indien men 
hen,, met de Corybanters en 
Cureiers verwart, geschiedt 
zulks ^ omdat men in hunne 
gezamenlijke handen JÜPI-
ïöR .stelde, ora opgevoed te 
worden, e f t o m d o o r h u n n e 
Jansen te heetten ,« dat de 
kreten van dat kind» téroo-
ren ynn, W ^ n a k w a m e n , 

f! die hetzelve zoude yerslon» | 
den hebben.' V " : 

, D^EDALION, broeder van 
CEIX, was zoo aangedaan 
over den dood van CHIONÈ, 
zijne dochter, die;,zij in 

( schoonheid.had willen orar- i 
: trj?ffeu,,,ï dat hij zich feqven j 
van den. berg Pamafsni ne- f 
derstortte* APPOLI.0 yerati-, j 

" derde ,hem in eenen sperwer. ! 

; :TiMaKW&,, éen Atheensch 
kunstenaar, de. schranderste 
van zjjnen tijd ,• had.MEncü-
Riüs tot meester. Eïij vond 
onderscheidene werktuigen 

' u i t , ert vervaardigde zelfs 
• standbeelden, verre boven 
diegene verheven,/ welke 

; men tot op dat tijdstip gezien 
had. Zijne groote jtalente» 
beletten hem niet , offl &<&• 
aan de laagheden yan den 

nijd over te geven, <• ÏAiiUS» 
zoon zijner zuster , de uit
vinder van eene soort van 

rad voor de pottebakkers» 
verwekte zijne afgunst: nfl 
stortte hem boven van hetdak 
van een huis neder. Ver* 
pligt, om de vlugt te nemen. 
nam hij de wijk aan het hot 
van MINOS > koning van CreU. 
Het is daar, dat hij het door 
de dichters, zoo zeer ge
vierde doolhof bouwde. D*. 
DALus- was de eerste bedro
gene zijner uitvinding; * m 

daar hij de minnarijen v&n 
PASÏPHAÉ dochter vanMifS' ' 
die op eenen stier v e r i ^ 
was (waaruit, volgens de ia'-

belleer, het gedrogt 
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' TAURüs geboren werdjhetwelk 
"ViRGiiiius ' veneris motiu-
mentff, tiefandcB noemt}* be
gunstigd had, werd hij met 
zijnen zoon, in het doolhof 
opgesloten. Zij kwamen er 
beide uit , door behulp van 
kunstvleugels,ïwelkehij aan 
zijne schouders,, en aan die 
van zynen zoon ICARÜS hecht
te. COCAMJS, koning van 
Camica in Sicilië, gaf hem 
eene schuilplaats, waarin hij 
tot aan zijnen dood vertoef
de. Men heeft hem de uit
vinding toegeschreven van de 
bijl, het'paslood en de zei
len der schepen. Men heeft 

„.gezegd, dat zijne beelden 
even zoo vele beweegbare 
automaten waren. Maar Go-
GUET is met reden van ge
voelen, dat die in de oud
heid zoo zeer geprezene wer
ken, het grootste gedeelte 
van hunnen roem aan de on^ 
beschaafdheid en onkunde 
der eeuwen te danken had-
den^, waarin dezelve in het 
lïcht verschenen. PAUSANI-
AS, welke onderscheidene 
dier heelden gezien had, 
bekent, dat dezelve aanstoo-
telijk waren; de evenredig
heden waren overdreven en 
reusachtig. Onderscheidene 
oordeelkundigeu beschouwen 
de geheele geschiedenis van 
D^DALUS als fabelachtig. 
Degene, die in de fabelkun-
de altijd zedelijkheden zoe
ken, hebben in het beruch
te doolhof, het beeld der 
aan zich zelve overgelatene 

...VIILDiaa,.. 

E. f:%2& 

menschclijke rede roeenen te 
vinden. »' Men kan zegt een 
hunner, de rede, in zeker, 
opzigt, i als overeenkomstig 
beschouwen, met die be
koorlijke en betoojrerende 
paleizen der dichters;. die 
in dé uitgestrektheid ,van ' 
eenen onmetelyken omtrek, 
prachtige vertrekken, tuinen 
wouden, meren, spelonken T 
en afgronden bevatten. Zij 
(de rede) is een waar dool
hof j waarin iedereen verlo
ren raakt, • die de ^bedekte 
en kronkelende gangen van 
dit listige verblijf niet mis
trouwt. De groote bouw-
kunstenaar, die dezelve ver
vaardigd, heeft, heeft ons 
eenen leiddraad gegeven, om 
ons te rigten, en ons in die 
menigvuldige en gevaarlijke 
omwegen te geleiden.; Deze 
leiddraad is het geloof dep 
openbaring, het gezag eener 
goddelijke Godsdienst. 

Mie labor ille domus et inex-
* tricabilis error; 
JDAEBALUS ipse dolos lectiam-

bagesque resolvit, 
CAECA regens filo vestigia. 

Ma. VI, 

DAEMÏAN(KAREI, GCJISÜIN) , 
in 1660 te Bergen in Hene
gouwen geboren, doctor en, 
Hoogleeraar in de godge
leerdheid te "Leuven, voor
zitter van het Collegie van 
ADRIANUS, en kanonik van 
den heiligen .PETRUS in de
zelfde stad, en van de hei
lige GERTRUDIS , teNivellet, 
den 21 December 1731 over-
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leden * heeft nagelaten eene 
Bchoórlsc7i'Zedekundige God
geleerdheid, die verscheidene 
malen in 9 deélen is ge
drukt. Men vindt er onder
scheidene Latijnsche rede
voeringen i n , welke bewij
zen , dat hij in de schoone 
letteren niet zeer ervaren 
was ; diegene., welke het bes
te geschreven is, is niet van 
hem; dezelve zijn' alle zeer 
fcort en zonder ontwikkeling, 
en behoorden veeleer loei o-
ratorii genoemd te worden* 

DAEMEN (ADAM), werd te 
Amsterdam van zeer gegoe
de" ouders, van vreemden 
oorsprong, geboren. Tér. 
voltrekking zijner studiën 
zond men hem buiten 's lanaV 
alwaar hij tot priester ge
wijd en tot Licentiaat ia de 
beide regten bevorderd werd, 
en na bijna 30 jaren in Keu* 
Jen gewoond te hebben, is 
hij aldaar Domheer gewor
den. Aan den in 1702 uit 
de Nederlanden gevlugtén 
THEODORUS DE KOK , bezorg
de DAEMEN te Keulen twee 
jaren lang, huisvesting en 
andere benoodigdheden. Hij 
werd daarop JKanqnik en De
ken van de Aartsdiaconale 
kerk van Emmerik, In 1707 
werd hij door den Aposto-
lisehen Nuntius BUSSY, in 
naam vat» p a „ s CLEMENSXI. 
tot algéhieen Vikaris der 
Vereemgde Provinciën aan
gesteld, eft 0p den 25 De
cember van hetzelfde jaar , 
te Keulen, tot Aartsbis

schop van Adrianopolit ge
zalfd. Zoodra DAEMEN zijne ! 
bedieningen in de Nederlan
den wilde beginnen uitteoe* 

. fenén, werd hem zulks bij ;, 
plakaat van êe Staten der 
Vereenigde Provinciën, van 
den 26 April 1709 strenge-
lijk verboden, en hij zelf 
uit het land1 gebannen * tot 
zoo lang, dat hij afstand van > 
zijne waardigheid zoude ge» 
daan hebben. Ten gevolge 
van dit bevel', legde hij de
zelve den 11 Augustus 1709 j 
te Keulen neder j zonder | 
daartoe echter ooit de toe- 1 
stemming des Pauses te heb« ; 
ben kunnen bekomen» Zich' | 
thans van zijnen last ontsla- ' 
gen achtende, besteedde bij 
zijn. vermogen-in wel te 
doen vvoorat aan zjjn© la""" 
gènöoten... Hij bouwde de ab
dij van Lëurik aan den R«jf» 
en overleed té Keulen denM 
December 1717, en is aldaar. 
in de domkerk begraven» 

DAENDESS (HERMAN Wil-
iEM), een Hollandsen veld
heer, den 21 Octoberl76i> 
te Hatfem, in de provincie 
Gelderland, geboren , •*& 
aan de onlusten, dieitiliol" j 
land in 1787 losgebarsten 
waren, in den zin der Zo
genaamde patriotten, een ioo : 
aanmerkelijk aandeel, ^ 
hij met vele zijner g e « ! 
zinde landslieden eenesenu» ^ 
plaats ih Frdnhrijh ,«o*J. f 
moest, alwaar hij f™ 
Duinkerken met handel-sjL 
culatien bezjg hield. 'Pi 
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de wending, welke de om-
wentelings-oorlog nam, werd 
hij in 1793, in het nieuw 
Opgerigte vrij-corps , frdiic-
étranger als overste aan
gesteld en bewees aan Du-
MOURIEZ in zijnen veldtogt 
tegen Holland aanmerkelij
ke diensten. Nog grootere 
bewees hij aan PICHEGRU in 
den veldtogt van 1794, die 
dezen tot meester van ge
heel Holland maakte. DAEN-
BELS trad den 20 Junij 1795 
als Luitenant - generaal in 
dienst der Bataafsche repu
bliek, en had van dien oo-
genblik af eenen aanmerke-
lijken invloed op de veran
deringen der regering en 
staatsregeling. Toen de En-
gejschen in 1799 eene lan
ding in Noord-Holland de
den , voerde DAENDEIJS het 
bevel over de Hollandsche 
legerbendën. In dezen ge-
heelen veldtogt heeft hij veel 
moed aan den dag gelegd, 
maar men is het niet geheel 
eens, omtrent het krijgsbe-
leïd in denzelven getoond; 
men verwijt hem, het gewig-
tige punt van den Helder te 
spoedig ontruimd te hebben, 
daar' hij door dezen maatre
gel de Engelschen meester 
maakte van de Bataafsche 
vloot, die door het geschut 
dier plaats gedekt werd. 
Billijk is het echter te zeg
gen , dat hét getal der troe
pen onder zijne bevelen, 
veel geringer was, dan dat 
hetwelk «il te bestrijden had, 

I 2 

en dat, door zich op den Kel
der te handhaven, hij ge
vaar liep van omsingeld te 
worden , en de geringe magt 
te verliezen , welke hij op 
dien oogenblik bij zich had. 
In 1803 verzocht en ver
kreeg bij zijn ontslag, en 
hield zich daarop in de om
streken zijner geboortestad 
met de ontginning en bebou
wing der heiden;. bezig. Na
dat de oorlog in 1S0Ö was 
losgebarsten , bood DAEN-

r, DELS zijne diensten aan Lo-
I DEWIJK NAPOLEON , koning 

van Holland aan , die hem, 
met den rang van divisie -
generaal in activiteit stelde. 
Hij trok tegen de Pruissen 
te veld, maakte zich in de 
maand October meester van 
Oost-Vriesland, vestigde zijn 
hoofdkwartier te Etnbden, 
en werd daarop tot algemeen 
gouverneur van Munster be
noemd. Den 21 December 
van hetzelfde jaar benoemde 
hem de koning tot kolonel-
generaal der Hollandsche 
ruiterij , en inFebruarij 1807 
tot maarschalk van Holland, 
Gouverneur-generaal der Hol
landsche bezittingen in Oost-
Indië en groot-kruis van de 
koninklijke orde der Unie 
van Holland. Hij bestuur
de die bezittingen, gedu
rende de jaren 1808 « 1811 
wanneer bij door NAPOLEON 
terug werd geroepen. In 
den zomer van 1812 kwam 
JJAENDELS m Europa terug*. 
De rust, die hem thans werd 
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^gegund, besteedde hij aan 
j&e uitgavevan een -Gompie 
rrêndu over zijn bestuur in 
. Java, V Qravènliage , 1814, 
'4 dl.n in fol., waardoor te
vens over de statistiek en 
den toestand van dat be-

r langrijk land, veel licht 
wordt verspreid» Later werd 
hij door den koning der Ne
derlanden tot de in bezit
neming eri nieuwe inrigting 
der terug bekomenebezittin- ' 
gen op de Afrikaansche kus- ; 
ten benoemd. Ook hier bewees 
h\\ zijne bekende geestkracht,^ 
hij was de vredesbemiddelaar 

ttusschen naburige Negersta-
ten, bevorderde het aanleggen 
van nieuwe plantagiëh , vol
gens de West-Indische wijze, 
én schafte den slavenhandel, 
m'de Nedèrlandsche volkplan
tingen 'geheel en al af, tot dat 
hein de dood in 1818 overviel. 

DAENS (JQANNES) , een rijk 
koopman van Antwerpen, 

,'beroemd door een en trek van ' 
edelmoedigheid, waarvan men 
•Weinige voorbeelden vindt, 

• "Nadat keizer KAREL V. aan 
het verlangen van DAENS vol-; 
daan had, om bij hem te ko

enen eten, wierp de edelmoe
dige koopman.op heteinde van 
de maaltijd, eene schuldbe
kentenis in het vuur van twee 
Müllioenen guldens, die hij 
aan den vorst geleend had. Ik 
.&?», zeide hij, ui te welle-
iaald, door de eer welke uwe 
Majesteit mij aandoet. » De 
Vorsten, die enkel door 
waarheid en regtvaardigheid 

regeren > zegt een latere 
schrijver, zijn vennogender 
en rijker door het hart hun
ner onderdanen, dan door 
alle hulpmiddelen der wille
keurigheid en der list»" 

DAGOBERT L, •Koning van 
Frankrijk, zoon van CMKI-
RIUS I I . en van BERTRIIDA 
in f|602 geboren , was ko« 
ning van Austrasiê', in 
622, van JSeustrië, Bourgofr 
die' en Aqiiiianiëin 628. Hij 
onderscheidde zich tegen de 
Slavoniërs, Gaskonjers en 
Britten; maar hij bezivalktó 
den glans zijner deugden > 
door zijne drift voor de vrou
wen. • Na van. diegene ge
scheiden te zijn» welke hij 
het eerste gehuwd had, had 
hij er tot drie, te geJijker 
tijd. Zijne regering v/erdook 
door vele wreedheden ge* 
schandvlekt, van welkê Wfl 
de volgende willen aanhalen J 
Hij had de Bulgaren, welke 
voor de Hunnen vlugtten, 
zeer vriendschappelijk °P" 
genomen, en üselfslanderijen 
aangewezen; later zonde 
reden beducht, dat zij «e» 
van het aan hem ingeruim
de land zouden meester ma* 
.ken, liet hij hen op eenen 
nacht vermoorden, wel* 
bloedbad, tien duizend huis
gezinnen trof. Het was 1M 
GOBERT, die de wetten** 
Franken met verbeteringe" 
en vermeerderingen »J"a*. 
digde. Hij overleed i»» 
«&»„. JnfisS. en werd/f pinay, in 638, en 
Saint Venis, waarvan W 
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de inkomsten vermeerderd 
had, begraven. Sommige 
kronijken hebben hem, even 
gelijk aan zoo vele andere 
fransehe koningen , uit het 
eerste geslacht, den titel van 
Heilig gegeven. Men moet: 
bekennen, dat zulks vreem
de Heiligeri waren.» Er was 
niets goeds aan hen , zegt de 
Abt LONGUERTJE , die steeds 
eenigzins overdreven i s . Welk 
eene wreedheid, welk eene 
barbaarschh.ëid in CLOTARIUS 
I . , die eigenhandig zijne ne
ven vermoordde! In CLOTARIUS 
I I . , in de behandeling aan zij
ne neven en JBRÜNECHIÜDE aan
gedaan I Welk eene] ontucht 
in DAGOBERT 1.1 Men zou al die 
lieden0kunnen prijzen, even 
gelijk CARDAN de lofredenaar 
van NERO ip. geweest." Ee
ne overdrevene en onregt-
vaardige vergelijking. Er be
staat tusschen die Fransehe 
koningen en de gedrochten 
van Rome een onmetelijke af
stand. ' Het was op het einde 
der regering van DAGOBERT , 
dat het gezag der Groot-hof
meesters de koninklijke magt 
deed dalen. Van NANTILDEliet 
hij CLODOVEUS H . , en van R A -
GKETRUDE, SIEGBERT n a , die 
koning van Austrasië werd. 

DAGOBERT I I . {Heilige), , 
de jonge koning van Aus
trasië, zoon van den heili
gen SIEGBERT I I . , moest 
den troon van zijnen vader 
beklimmen, die in 656 o-
verleden was; maar G R I -

MOALD, Groot-hofmeester liet 
hem in een klooster opslui* * 
'ten en gaf deö schepter aan ' 
zijnen eigen zoon CHILDE-
BERT. Nadat CLODOVEUS I I . , 
koning van Ffankrtj'/i, G R I -
MOALD had'• doen 'Sterven, 
onttroonde hij CHILDEBERT , 
e n , op een valsch gerucht 
van den dood van DAGOBERT, 
gaf hij Austrasië aan CLO
TARIUS I I I . , en daarna aan 
CHILDERÏK I I . DAGOBERT 
trad in Schotland, wéf-• 
waarts, hij vervoerd w a s , 
met MATHILDA in den echt 
en verwekte bij haar onder- * 
scheidene kinderen. Na den 
dood van CHILDERÏK , hernam 
hij in 674 de kroon van Aus
trasië, bestuurde wij sselijk 
zijn volk, stichtte onder- ' 
scheidene kloosters, en werd 
terwijl hij tegen THEOÜORICH * 
I I . , koning van JFrarikrijk", 
aan wien hij den oorlog had: 

verklaard, optrok, in 679, op 
bevel Van ERROIN , groot-hof
meester , vermoord. Zijn dood 
had THEODERICH alleen mees
ter van het rijk moeten maken; 
maar daar Austrasië vreesde 
van onder het gebied van E-
EROIN te vervallen, zoo wilde 
het geene koningen meer er
kennen : PJPYN én MARTINÜS , 
deden zich tot hertogen of land
voogden van hetzelve verkla

r e n . DAGOBERT, die eenebe- . 
proefde en niet zeer gewone 
deugd beza t , wordt t e Ste-
nay, de plaats waar hij begra
ven is , al s een Martelaar ver
eerd , volgens het gebruik van 
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den tijd, hetwelk dien titel aan 
diegene gaf, welke , na wel 
geleefd te hebben, op eene on-
regtvaardïge wijze het leven 
verloren. BOUQUET is van ge
voelen , dat het een andere DA-
•GOBERT i s , welken men in die 
stad als Martelaar vereert. 
Pater WITHEMT., een Jesuit, 
heeft de Acten van dien vorst 
in het licht gegeven , Mpls-
Jieim,. 1623, in 4.o, door FI-ON-
CEIV vermeerderd; Lutcem-
hirg, 1653, in 4.°; maar men 
houdt dezelve voor nietgeloof-. 
waardig genoeg om 'talgemee-
ne Vertrouwen te verdienen. 

DAGOBERO? I I I . zoon en in 
711 opvolger van CHir.üEBER'r 
I I I . koning van Nèustrië* o-
verleed den 17 Januarjj 715. 
,Hij liet eenen zoon na THE-
ODORICH genaamd, boven 
•wien de fenschen CHILPE-
KICH I I . zoon van CHILDE-

'HÏK- ' II . koning van Au?~ 
trasië verkozen: Pater Go-
BEFRIDUS HENSCHENIUS heeft 
m het licht gegeven: De 
tribus DAGOBERTUS Franco-
rum regibus, Antwerpen, 
J653, i n 4,to een belang
ri jken geleerd werk. 

. DAGOBERT (LODEWIJK A U - '' 
CWSTUS) te • Saint-lo, in 
*«« geboren, ging zeer 
* ° r g / n , h°edanigheid van 
tweeden Mt«nant, in het "re
giment v m Tournaisü, en 

»te yeldtogtea Vfa*. dm z e . 

omhelsde de ^ de j, Qm_ jj 

wenteling, en achtereenvol
gend tot den.rang vart veld
maarschalk opgeklommen, 
werd hij in die hoedanigheid, 
in 1792, naar het leger van 1-
talie, onder het bevel vanden 
generaal BIRON gezonden. Hij 
onderscheidde zich' in ver

schillende gevechten en voor
namelijk bij Nizza enColde 

t,JYegro* Hij werd vervolgens 
! tpt opper-veldheer van hetle-
j ger der Oostelijke Pireneén 
; benoemd, waar hij vond het-
1 zelve in zulk eenen ongeregel-
den en zwakken. staat, dat 
hij meende iself zich naar 

l£ar$? te moeten' begeven, 
:om er hulp in "te roepen. 
Zijn verzoek werd euvel op-
genomen : hij werd in de ge-

[vangenis geworpen, en zeer 
gelukkig moest hij zich ach
ten, dezelve op voor waarde te 
kunhen verlaten v van naar 
het leger terug; te zullen 
keeréns Ondanks de minder; 
heid van getal, behaalde hij 
op de Spanjaarden aanmerke
lijke voordeden j hij maakte 
zich meester van Piiicerda> 
verdedigde moediglijk Mont-
Louis ,. deed den Spanjaarden 
vrij groote nederlagen onder
vinden , te Olette, te Caffl' 
predon en versloeg hen ver
volgens geheel en al te Vf' 
gel, waarvan hij zich mees
ter maakte. Maar hij kocht 
deze overwinning voor den 
prijs zijns levens: tien da
gen fdaarna overleed hij "an 

de wonden, die hij op het 
slagveld bekomen had. "e 

nationale Conventie bevat» 
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dat de naam Van dien veld- M 
heer op eerie der zuilen van 

, het PaiïtMotl zou geschre
ven worden» willende door 
die ijdele ëerbewijzingen, 
andere slagtöffers aanmoedi
gen , om , door de zaak der. 
regeringloosheid te dienen , 
zich aan den dood toetewijden. 
Men kent van hem: -Nou
velle Methode- etc. ( Nieu
we wijze i om het bevel'te 
voeren ' over liet voetvolk, 
enz.) 1703» in 8.vo Dit 
Wérk, waarin de schrijver 
onderscheidene' denkbeelden 
van FOLARD veriiiéüwtY die 
als onbruikbaar'efkëiid zijn", 
maakte weinig Opgang. 

DAGOBERT - ^ Zie DAIM-
BERT. ' 1" " 

DAGON , eerië* Godheid der 
Philisteërs , welke men voor
stelde , onder de gedaante 
van eenen man, wiens bee-
nen, zonder dijen, aan den 
onderbuik waren gehecht; 
sommigen willen, dat het 
SATURNUS, anderen JDPITER 
en nog anderen VENUS was; 
maar het is zeer twijfelach
tig of die Grieksche Godhe
den , ten tijde van DAGON 
nog wel bestonden; het is 
ten minste zeker dat zij nog 
niet in al de ongerijmde fa
belen gehuld Waren,, waar
mede men hen later bekleed 
heeft. Nadat de Philisteërs 
zich van de arke des ver-
bonds meester gemaakt en 
dezelve in den tempel van 

DAGÖN geplaatst hadden» 
vonden zij den volgenden 
dag den afgod omvergewor
pen en verbrijzeld. 

DAGONNEAU. —• Zie'Gm-
sö (doni GiiXWiua). 

D'AGUESSEAU. — Zie A-
GUESSEAU. 

DAGÜET (PETRUS ANTO-
NIÜS AtEXAflöfcR), een Je-
suït, w«rd den 1 December 
1707, te Beaüme-leg-Dumes 
in Franche.Cómtè geboren. 
Toen de maatschappij werd 
vernietigd, begaf hij zich 

DAGÓUMER ( W I L L E M ) , te 
Pont-Audemér geboren, en 
té Courbevoie in 1745 overJ 
leden , was HoOgleeraalr in 
de wijsbegeerte aan het Col-
lëgie Van Harcottrt tfe Pa-
rif «i principaal vari datColi 
legie én rector-dér Univer
siteit geweest. Er bestaat 
van hem: 1.'* Verhandeling 
over dé wijsbegeerte in hëfc 
la'tijn, waarin vele spitsvin-
nïghede'n voorkomen* -~ : 2.° 
Een werkje in hét fransch, 
tegen dé Waarschöilwingen 
van den \Hr. • LAXGVJBT', 
aartsbisschop van Sens. DA-
GOUMER had zich in de par» 
tij' van JANSENIUS gewikkeld» 
en 'verdedigde dezelve inefc 
Vtittr. Hij is het, die HÉ 
SAGE onder den naam van 
GUÏOMAR in zijnen roman 
van GIL BLAS heeft willen 
te kennen geven. 



136 D A G . ~ D A I . 

naar Bésangon, alwaar bij 
ïn 1775 een laven eindigde, 
dat door, de Mi toef en ing al
ler Christelijke" deugden ver
sierd was. Hij heeft de vol
gende werken nagelaten: 1.° 
Considérations etc. ( Chris
telijke bespiegelingen voor 
eiken dag der maand), Lyon, 
J75S, in 12..mo — 2.f Esc-
cercices etc, (Christelijke 
oefeningen), Lyon., „1758, 
in l2.™°--„3,aLaConso-
lation etc. (De troost des 
C/iristens in de klyisters, 
qf Handboek der galeisla* 
ven), Lyon 1759, in 12.yo 
— 4.° Exercices etc. (Chris
telijke oefeningen voor- de 
krijgslieden), 1759, in I2.v? 
Deze verschillende werken, 
zijn met de grootste zalving 
geschreven, en bereiken vol
komen het doeldes schrij ver,s.. 

,_DAIGNAN (WIM.EM) , te 
Vysselyin 1732 geboren * vol-
«ragt zijne studiën te Mont-
pellier, en werd aan de uni
versiteit dier stad tot doctor 
in de geneeskunde bevorderd, 
«adat hij j n de dienst der, 
militaire hospitalen getreden 
was, gaf hij bestendig be
wijzen van ijver en mensch-
W n d h e i d . Hij kwam zich 
vervolgens te Parijs vesti-
•g»» alwaar hij eenen post 

SiSTShPneesW deS 

Men U 'HM ' eTn post» 
* e l i n g l e Z r J - ° T * * 
^ r de n a t Z S H lJ Wei'don-
totl id v S ? * 1 6 c o n v «»t ie , 

«er legers benoemd, t 
3s-
, en 

verkreeg daarop z p ontslag, 
met een e jaarwedde als eer
ste geneesheer der legers. 
Hij is te Para's; den 16 
Maart 1812 overleden. DAIG* 
N*N heeft een aantal werken 
geschreven; Wij .willen en-
feel de voornaamste aank-
len : 1.° Maladies etc. (Ziek
ten naar het Latijn van 
BAGLIVJ), Parijs , 1757, in 
12.vo _ .̂ 2,° Remarques etc. 
(Aanmerkingen en waarne>-
mingen over de waterzucht),, 
Parys, 1776 in 8.vo —3.° 
Mémoires etc. (Aanteekenin: 
gen over de heilzame uit' 
werkselen1 van den jenever in, 
moerassige landen), Saint-, 
Omer, 1777, ïh 4,to Duin' 
kerken, 1778, in 8.vo-r-4.9 

Béjlexions etc. (Overviegin' 
gen over Holland), Parijs, 
1778, in l2;vo, 1812, in 
8.vo., —. Deze Overwegingen" 
gaan over de openbare ge
stichten , de zeden , den staat 
der kunsten en wetenschap-., 
pen, en de voortbrengselen 
van Holtqnd. — V Mw>" 
lationes ireves de febribuh 
met het Fransch er tegen 
over, Parijs, 1783, in 8.v0 

Deze aanteekeningen gaan 
over de koortsen, die gedu
rende de herfsten van 1780 
en 1781, in Frankrijk ge-
heerscht hebben. — 6.° Qr-
dre etc. (Diens f orde der mi-
litaire hospitalen), Parijs» 
1785, in S.vo— 7.° Tableau 
etc. (Tafereel der verschei
denheden van het mensche-
lijke leven), Parijs,, 1786» 
2 dl.n in 8.vo — g.» Gy!»' 

I 
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nastigue etc. (Ligchaatiis-
oefeningen der fêterende, 
ziekelijke*, zwakke en ten
gere kinderen), Parijs,' I787j 
in 8.vq—.9.°Nouvelleadmi' 
nistration etc.(NieuwstaaU-
en huishoudkundig bestuur 
van Frankrijk)» 1787,' Sn 
8,vo — 10.° Conservatoirs 
etc. (Voorschriften tot be-
koud der gezondheid., en By-
lage tot dezelve), Parijs, 
1802, ïn 8.vo — l l . ° Jfe% 
moires etc. (Aanteekeningen 
over de middelen om de bc 
delary in Frankrijk uitte" 
•roeijen) , Parijs , 1802 > in 
8.vo _ , 12.° Plangénèrat etc. ^ 
(Algemeen ontwerp, om in 
de voornaamste oorzaken te 
voorzien, welke aan de lig-
chaamsgesfieldheid van den 
mensch nadeelig zyn), Pa
rijs , 1802, in 8.vo — 13.° 
Relation etc. (Verhaaleener 
JReize door Normandij een de 
Nederlanden), Parijs, 180,6, 
in 8.v° enz.— DAIGNAN heeft 
daarenboven onderscheiden© 
TwHidschrif ten nagelaten, wel
ke zijne erfgenamen van tijd 
tot tijd in het licht geven. 

DAILLÉ (JOANNES), den 
6 Januarij^I594, te Chatel-
leraut geboren, werd in 
1612 met de opvoeding der 
beide klein-zonen van D.u-
PIIESSIS-MORNAY belast. Hij 
deed met hen onderscheidene 
reizen in , de verschillende 
deelen van Europa Te Fe-
netiè' geraakte hij in kennis 
met FRA-PAOI.O , die hem 

I 

vruchteloos trachtte f e bewc* 
gen, om zich in die stad* te»< 
vestigen. In Frankrijk te-* h 
ruggekeerd, .oefende hij het 
Protestantsche predikambt in 
1625 , te Sauétiri; en in het 
volgende • jaar te Chavent on> 
uit. De Protestanten stellen 
veel belang iti zijne wecken,, 
en de Catholijken bekennen, 
dat zij de aandacht der zin» 
twisters over geloofsgeschil-
len waardig zijn. De voor
naamste z$n: 11.0 Traite de 
l'emploi, etc,(Ver7iandeling 
over het gebruik der Oud-r, 
vaders, ter beoordeeling van 
godsdienstgeschillen), Gène-
ve * 1632, in 8.°; door MET- , 
TAYÉB in het Latijn vertaald; i 
Geneve, 1656, in 4*.°; en 
in het Engelsch, fconden,, 
1651, in 4.c<>, welke verta
ling aan THOMAS SMITH wordt 
toegeschreven, die zulks ech
ter ontkent, . ofschoon de 
voorrede klaarblijkelijk van 
henl is. Dit werk wordt 
door sommigen zjjner. sekte 
s?eer op prijs gesteld. Hij 
wil niet, dat»men godgeleer
de geschillen door het ge
zag der kerkvaders beslisse; 
maar het is juist dit gezag, 
hetwelk de aaneenschakeling 
der overlevering vormt; door 
de oudvaders te verwerpen-,, 
legt DAiLLÉvrij duidelijk ÓV 
getuigenis af,' dat dezelve 
met de gevoelens zijner sek
te strijden. Hij is meester
lijk wederlegd door WIJCMAM 
ËEEVES, een' jEngelschen pro
testant; de scnKjjver eener 
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Engélsche vertaling der Ver* 
dedigingen van het Christen
dom van den heiligen JÜSTI-
Nus en TERTUL&IAXUS , (Zie 
Traite hist. et dogm. de la 
religion door BERGIER, l l . e 

Ah) — Zie BARBEÏRAC. — 2.«>. 
De posnis et satisfactioni-
bus humanis, libri V I I , in 
4 . t 0 , Amsterdam, 1649. —-
3.° De jejuniis et quadra-
gesima, in 8.v° — 4.° De 
confirmatione' >et extrema-
vhciione, in 4 . t 0 , Qeneve, 
1669. — 5.° De cultibusre-
ligiosif Latinorutn, libri IX* 
Geneve, 1671, in 4.w —6.° 
De fidei ex scripturisdèMon-
stratione etc. <— 7.° Leerre
den, in verscheidene dee-
len, in 8 *vo t dié zuiger ge
schreven, en vol aahhalin-* 
gen" uit de H. Schrift en de 
kerkvaders zijn. DAILMÉ be
zat eene gulle en openhartige 
inborst. Zijn onderhoud was 
ongëdvyongen en leerzaam. 
De* diepste overwegingen be
namen hem niets van zijne 
gewone vrolijkheid. Zijne 
studeerkamer verlatende, liet 
hij- zijne géheeie afgetrok-
kënhëid onder zijne boeken 
en papieren. Hij maakte zich 
voor iedereen bevattelijk, èn 

vde gemeen e lieden vermaak
ten zich met hem zoo wel 
als <b geleerden. 

'DAIMEER* , DAMER^of THÉ-
OBÉRT, ^dèor sommige ge-
schledschr^vev» ook DAGO-
BEBT genaamd, w a g tegen het 
einde der l l .e ; eeuw v bis- „ 
schop van Pua. Op aanbe- J 

j[ veling der beroemde gravin 
MATHILDA, gaf Paus URBA-
NÜS II . hem het pallium van 
aartsbisschop, ofschoon die 
stad toenmaals nog slechts 
een Bisdom was» Die paus 
gaf hem daarna het opper
gebied over het eiland Cor-
sika, op voorwaarde van jaar
lijks aan het paleis vaö La-
teranen, 50 lira's der munt 
van Lucca te betalen. DAM-
BERT was in 1095 bij de kerk
vergadering van Clermontte-
genwoordig, waarin URB\* 

; NÜS den eersten kruistogtpre
dikte. Ook DAIMBERT schaar
de zich onder de kruisvaan, 
en> begaf zich aan het hoofd 
der Pisaners én Gehuezen 
naar Palestina; madrGo»E-
FRIDÜS was reeds weester 
van Jeruzalem toen hij &mt 

aankwam. Hij werd W* fa" 
tijnsch Patriarch der heilige 
stad benoemd, en GODFRIED 
was verpligt hem het opper
gebied van het vier&° ge
deelte der stad Jaffa, «* ™" 
dat gedeelte van Jeriizalent 
aftesfaan, waarin de_KerK 
der opstanding gebouwd was» 
Bij den dood van GODFRIED 

; wilde de eerzuchtige P a t n ' 
arch hem opvolgen, en be
twistte het koningrijk JeW 
zalem aan BOUDKWWN 'I7. 
maar hij zag zich verphgtoW 
toetegeven. en zelf den nie»* 
Wen koning te krooneiv W* 
lang duurde het, of *n ve*" 
nieuwden hunne geschiue»-
DAIMBERT, uit zijne kerfc vf 
dreven, begaf zich tiB^f 
me', om er de hulp van w 
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heiligen Vader interoepen* 
Hij verkreeg van PA'SCHAUS 
II. eene gunstige uitspraak; 
en keerde naar Jeruzalem 
terug, om dezelve ter, uit
voering te doen brengen, toen 
de dood hem in .11.17, inSi-
.cili'e' overviel. * V 

DAIMBERT , uit eene adel
lijke familie, werd in .1097 
tot aartsbisschop van Seng 
verkozen. TVES VAN CHAR-
ÏRËS » weigerde hem de bis
schoppelijke wijding , wijl zij
ne verkiezing op eéne; on
stuimige wijzie was geschied,:: 
doch raadpleegde echterover 
deze zaak den aartsbisschop 
van hyon. Deze prelaat 
keurde zijn gedrag goed, en 
vergunde hem echter DAIM-
BERT te zalven, op"voorwaar
de dat deze den voorrang der 
kerk van Lyï>n zoude erken
nen. IVES stelde desniette
genstaande de zalving nog. 
uit en DAIMBERT begaf zich 
dns naar Rome, alwaar Paus 
URBANÜS , na hem tot bis
schop te hebben gezalfd, hem 
het pallium gaf. Bij zijne 
terugkomst erkende hij den 
voorrang van den aartsbis
schop van Lyon ; het schijnt 
echter:, dat deze opperhoof-
digheid niét wel is beves
tigd geworden, ten minste 
ten opzigte der kerk van 
Setis, wij l HIODEVVIÏK de Dik -
&e dezelve betwistte. Daar 
deze vorst niet door A.D0M*, 
aartsbisschop van ReimshaA 
willen gezalfd worden, wijl 
die prelaat, door dé "geeste-

' Jijkheid verkozen, Bezit van 
! dien stoel had genomen, zon-
! der de toestemming des ko-
nings aftewachten, zoo liet' 
zich de koning in 1108, te 
Orleans door den aartsbis
schop van Seris zalven. DAIM-
RERT overleed in 1122. 

I)AIN (OOVIER, LE) , «oon 
van eenen boer, te Tïiielt. 
in West-Vlaanderen , werd 
barbier van LODEWIJK. X I . , 
en daarna zijn mjnister van~< 
staat. Zijne • gunst <: duurde 

. voort,- zoo lang als die vorst 
op dein troon was ; maar in 
het begin der regering van 

! KABEL VIII . , werd hij in 
regten betrokken , en • aan 
eene galg gehangen. Zulks 
geschiedde, wijl hij eene 
vrouw misbruikt had, onder 
belofte van het leven van ha
ren echtgenoot 'te redden , 
dien hij vervolgens de on-
menschelijkheid had, van te 
doen wurgen. Zijne onbe
schaamdheid en zijne dwin
gelandij, hadden hem het 
voorwerp der algemeene ver
achting gemaakt. Zijn eer
ste naam was OMVIER de 
Duïvel of dè kwaadaardige. 
Hem veradelende, gaf Iio-
DEWIJK XI. hem dien van I E 
DAXN. Hij had van LODE
WIJK XI. het opperjagermees-
terschap Van Meulan verkre
gen , en noemde zich sedert 
dien tijd, OMVIER, Hertog 
van meulan. In 1477 werd 
hij naar Gend gezonden, om 
de prinses MARIA , erfgena
me van Bourgondiër te be-
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wegen , haar vertrouwen aan 
den koning; haren peter té 
schenken. Door zijne listi
ge én geheime kunstgrepen, 
te: Gend met verachting over
laden, vlugtte hij naar Door-
ni&y bedroog aldaar de inwo
ners door ijdele beloften , 
en wist alzoo die stad aan 
LODEWIJK XI. in handen te 
spelen» 

overleed. Hy heeft nagela-
) ten: 1.° Re lotion etc. (Ver* 
\sldg• eener reis van Parijs, 
"naar Rouanen), Eouanen, 
1740, in 12.«>° — 2.°i?w-

. taire civile etc. ((Burgerlijke 
en. kerkelijke Geschiedenis 

•der stad Amiens), 1757,.2* 
dl." in 4."> Deze geschiede-

Jnis gaat tot het jaar 1752; 
het Dagblad der geleerden 

! geeft eenige onnaauwkeurig-; 
heden op j aan Pater DAIRE in 

•[dat werk ontsnapt. — 3.° 
,| Histoire civile etc. (Burger-
lijke, kerkelijke; en lette?' 

ikundige geschiedenis van'ie 
\stad en het Dekenschap wn-
'Mont-Didier), 1765, in 12." 
;•— 4.° Tableau Hislorique 
]etc. .(Geschiedkundig Tafe-
reel van de.wetenschappen 

'schoone letteren en kunsten'•, 
in de provincie, Pieardpë, 
van de eerste tijden tot°P 
het tegenwoordige tijdstip) »• 

ii769, in 12.mo — 5.° &c' 
tionnaire etc* {Woordenboek 

[der Fransche Ujnainen)\ 
, ;Lyon ,1758 , in l ^ ° ^ 
; 6>° Vie etc. (heven van Wfl 
••SET), 1779, in M M - * 7 ' : 
^Histoire '• litU etc. (letter-
• kundige Geschiedenis der 
i stad Amiens) ,1783, in 12.ffl0 

jetiz,, Paler DAIRE waS ge
beerd (en zeer werkzaam. &10 

hier de uitspraak van eenen 
oordeelkundige over zijne 
werken. » DevlugtigestaK-
k«n van Pater D&RE bewij
zen niet, dat hij vele be
gaafdheid voor de dichtkun
de had; zijne bijzondere ge
schiedenissen van eenige sw* 

DAIRE (LODEWIJK FRANCIS-
cus) , den 6 Julij 1713 te 
Amiens, ging in den ouder-
derdom van 19 jaren in de 
orde der Gelestijnen. Gedu
rende drie jaren onderwees 
DAIRE de wijsbegeerte, en 
godgeleerdheid te Parijs, 
Bijt; begaf zich vervolgens 
in 1740 naar Royaneïi, al
waar hij zich op de beoefe
ning der letteren toelegde;; 
hij werd ondér-prioor in die 
stad, vervolgens te Lyon, 
Amiens, Parijs, daarna Pri-
oor van EscHmont en Beauce» 
Hij was prioor van het huis 
va» Metz, toen hij in 1768 
tot afgevaardigde der geor
dende geestelijkheid werd be
noemd. Men vertrouwde.hem 
vervoIgens:de Bibliotheek der 
Celésfijners 'Van Parijs toe, 
met den last ,-om in de Bi
bliotheek des konings, al de 
kostbare boeken te kiezen > 
welke den gestichten zijner 
orde van dienst konden zijn. 
Nadat zijn- hevel was inge
trokken, begaf Pater DAIEE 
zich naar Amiens, en ver
volgens naar Chartres, al
waar hy den IS Maart 1793 

file:///sldg
file:///stad
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den j " bewijzen zijnen Werk- : 
«amen geest en zijne geleerd
heid, maar niet altijd, zij
nen smaak en zijne orde; 
maar zijn Woordenboek der 
Fransche bijnamen bewyston-
tegen sprekelij k zijn geduld." • 

DALAYRAC (NicotAAs), een 
.beroemde componist, den 13 
Juni] 1753 te Murot,. in 
Cominge' geboren. Zijnvader 
bestemde,hem in den beginne 
voor de balie, maar de jonge ; 
DALAYRAC, door zijnen smaak 
voor de toonkunst medege-; 
sleept, verzuimde de beoe
fening der wetten geheel en 
al ; hij werd vervolgens bij 
<üe lijfwacht van den graaf 
van Artois geplaatst, en 
kwam in 1774 te Parijs. ' 
HALAYRAC • kwam aldaar in 
betrekking met GRBTRY , 
•SAINT-GEORGES , en vooral 
met SAJNGLÉ , die hem de 
eerste grondbeginselen der 
zamenstelling leerde. Hij 
begon in 1781 met het Pe-
jtit souper en Ie Chevalier 
eb la mode, op het tooneel 
van de Opera-Comiqué(voor 
welke hij 28 jaren werkte.) 
Hij heeft zes en vijftig zang
stukken vervaardigd, die bij-

' naallemettoejuiehingwerdèn 
ontvangen; hij was met eene 
vruchtbare, men kan zeggen , 
bijna onuitputtelijke verbeel
dingskracht begaafd, en heeft 
meer dan iemand anders in 
de meest tegenovergestelde 
onderwerpen geslaagd. Deze 
Componist is te Parijs den 27 
November 1809 overleden. 

DALIÏERG (KAKEL; THEODO-
RUS ANTONIUS MARIA VON) , 
prinsrbisschop van Con&taris, 
werd den 8 Februarij 1744 
te Herns/ieim in de nabijheid 
van JVortns geboren» Den 
priesterlijken staat aanvaard 
hebbende, werd hij kanonik 
van het groot kapittel .van, 

• Wurtzburg en van Menlz* 
eh bestierder van hét vor
stendom Mrfurt. Toen de 
keurvorst aartsbisschop van 
Mentz in 1786 het congres 
•van Ems verliet, en zich aan 
den H. Stoel onderwierp, 
verzocht en verkreeg hij VON 
DALBËRG tot coadjutor. Wéi
nigen tijd daarna werd xhij 
tot het aartsbisdom van Con-
stans bevorderd; maar nant 
van hetzelve niet eer bezit, 
dan in 1799, tot welken tijd 
hij zijn verblijf in zijn vor
stendom Erfurt hield. Bij 
bet losbarsten van de omwen
teling in Btankrijk, scheen 
hij den grondbeginselen der-
zelve toegedaan en gispte de 
uitgewekenen, welke hun
ne wijk naar Duitschland 
namen. Bij den dood van 
den keurvorst van Mentz, 
verkreeg hij in 1803 dit keur
vorstendom: dan het bezit 
daarvan was kortstondig, 
want reeds den 25 Februa
rij 1803, seculariseerde de 
rijksdag van Regensburg, 
door tusschenkomst / van 
Frankrijk en Rusland, bijna 
al die geestelijke Stichtin
gen, vorstendommen, ka
pittelen, enz., enz., enz., 
welke de vrede van jGi#-
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nevillè van 1801 nog on
aangeroerd gelaten had, om 
dié goederen als schadever
goeding aan wereldsche vor
sten op te dragen. Hetzelf
de lot trof het keurvorsten
dom MentS. Om deszelfs 
keurvorst schadeloos te stel
len, zoo gaf het Duïtsche 
gezantschap aan VON DAI.- ' 
KERG de nieuwe waardigheid 
van keurvorst-a&rtskanselier 
des keizerrijk», en beschonk 
hem met de vorstendommen 
Aschaffenburg, Regensburg 
en Wetzlarj maar hiervoor 
moest hij de vorstendommen 
Constans en Worms afstaan. 
Er werd op dien rijksdag 
tevens bepaald, dat de Aarts
bisschoppelijke zetel van 
Menlz naar Regensburg-zou
de verplaatst worden, welke 
met uitzondering van Öosteti-
Hjh. en Pr nissen, de hoofd
kerk van geheel Duitsch* 
Zand wezen zou. Door deze 
aanmatigingen der vorsten 
van Dêitsckland op de gees
telijke goederen, kwam de 
kerk van dat land vol on
rus t , de gemeenten Zónder 
herders, en deze zonder in
komsten. VON DALBERG wag 
met T R O M , bijzitter van het 
Pauselijke gezantschap ijverig 
werkzaam, om al deze Ver
woestingen te Verbeteren, en 
door etsn Conóordaat te re-
W 1 JEn daar men de ver-* 
schillende belangen in bei oog 
wilde houden, zoo werd e* 
öen 6 Februari) 1804 eéné 
conferentie te Regensburg 
gehouden, waarbij de toen

malige Nuntius DELLA GENGA 
(LEO XII . ) , de Referendaris 

'van het Duitsche keizerrijk, 
BE FRANK , enjde Suffragaan 
VON DALBËRG en EOLKBORN 
optraden. Deze conferenfié'n 
hadden echter geen gevolg1, 
zoo door het eigen belang 
der onderhandelende partijen, 
als ook omdat ieder zijn ei
gen plan wilde doordringen» 
ïn welke menige punten der 
'kerkelijke tucht opgeofferd 
Werden. Hetzelfde jaar kwant 
hij naar Parijs\ om met den 
Vader der geloovigen bij do 
krooning van BONAPARTE tê  
genwoordig te zijn. In het 
Consistorie. Van den I Fe
bruari) te Parijs gehouden, 
verhief Piüs VII. de kerk 
van Regensburg tot hoofd
kerk van geheel Vu***™" 
landt en benoemde VON DAL' 
HER» tot Aartsbisschop di« 
kerk, welke hij sedert mi 
Volgens eenen bijzonderen 
last van "den H. Stoel be
stierde. De Paus stelde de
ze nieuwe MetropolitaankerKj 
in plaats van die van üfe»«* 
Trier', Keulen enSalzburg, 
en bragt onder dezelve ais-
Suffragane Bisschoppen, »l 

degene, welke vroeger aan 
deze vier Aartsbisdommen 
afzonderlijk onderhoorigje* 
weest waren. DezebeschiK" 
kïng moest slechts als een 
voorspel tot andere verauoe 
ringen, opzigtens de kert» 
lijke zaken in DuitschlaWi 
zijn, welke echter fff 
plaats hadden. Nadat Rot 
BORN , oud-dcken van Mentz* 
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en' raad van den keurvorst, 
binnen gelaten was, én op 
zijne kniën het palliumvaov 
zijnen kerkvoogd verzocht 
had, werd hetzelve twee da
gen later door den Paus aan 
VON DAMJERG gegeven. , De 
daarstelling van het Rijn
verbond maakte nogmaals 
eene verandering in zijne be
trekking , daar hij van keur
vorst «• aartskanselier, vorst
primaat werd. In 1810 stond 
hij ten behoeve v&nBeijeren 
het bezit van Regensburg aï, 
en ontving daarvoor* dè stad 
Frankfort met den titel} van 
groot-hertog,. benevens het 
graafschap Hanau* Bij de 
nederlaag der Franschèn in 
Ï815, wier bestendige vriend 
hij was, begaf hij zichnaar 
het bisdom van Conslans, 
dat hij tot dus verre altijd 
bestuurd had: maar hetwelk 
door zijne liberale grondbe
ginselen , die hij van zijnen 
Vicaris-g'eneraï, den baron 
VAN WESSENBERG, of deze 
van hem ingezogen had, ver
scheidene ergernissen on
dervond. Immers moest het 
zijne onderhoorige geloovi-
gen, moest het de geheele 
Christenheid niet ergeren, 
dat VON DALBERG een vonnis 
des Pauses in geloofszaken, 
als onbevoegd, te Constans, 
toen hij" nog voorzitter van 
het kollegie des Èynver-
honds, en het opperhoofd der 
kerk in Duitschtand, maar 
zonder invloed en magt V?as, 
cfurfde vernietigen/? Derge-
MjUe aanmatigingen echter 

vinden wij in de briefwisse
ling van' CONSALVI en van 
VAN WESSENBERG aangehaald, 
welke door dien baron als 
Vicüris-geheraal qp last van, 
VON DALBERG onderteekend 
wareni Welke verontschul
diging kan VON DALBERG aan
halen, in het toestemmen, 
van zoo menige veranderin
gen en verruilingen in en. 
met kerkelijke goederen, ge
lijk wij boven aangehaald 
hebben? Strekten zijne goe-

"dë - verstandhoudingen met 
hét Fransche hof niet ten 
nadeele der Kerk? Immers 
deze gingen zoo ver, dat der 
Kerk zich moest laten welf 
gevallen, den prins EUGE-
NIUS BEUAHARNAIS tot zijnen 
opvolger aan te nemen? Hoe 
weinig betaamde het aan eèn 
prediker der zede- en inge
togenheid , aan «enen Bis
schop, om eenen schouwburg 
in zijn vorstendom Aschaf 
fenlurg op te rigten? Daar
bij is zijne denkwijze, wel
ke hij in zijne veelvuldige 
schriften aan den dag legt , 
eenen voorstander der ge
waande wijsbegeerte waardig. 
Geen w;onder, dat de liberale 
schrijver» dien kerkvoogdl 
zoo hoog opvijzelen; de Bi-
ograpMe des Contemporains/ 
immers kenmerkt hem, als 
een man, » die altijd met 
den geest van, verdraagzaam
heid en Evangelische liefde 
bezield geweest i s , en die 
zich altijd volgens.die grond
beginselen voegde ,r welke in 
de uitoefening der Apostoli*' 
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sche pjigten de onafhanhc 
lijhheïd van den heiligen 
Stoel erkent." Het is over
bodig hier aan te stippen , 
dat Evangelische liefde en 
Verdraagzaamheid in den 
mond van sommige schrij
vers , hetzelfde, aanduidt, als 
onverschilligheid in de Gods
dienst. Toen VONDALBERG, 
na de herstelling van den 
P a u s , zijne droefheid over 
den rampzaligen toestand der 
Ketk in puitschlund te ken
nen gaf,- beduidde hem de 
Paus , dat hij daar zelf ge
deeltelijk de oorzaak van 
v/as, maar bijzonder zijn 
Groot^vitaris VAN WESSEN-
J3EBG , dien hij derhalve, als 
de', bevordering der goede 
zaak hem ernst gefeest wa
re , terstond had behooren 
af te zetten. De vorst-pri-
jnaat, niet wetende wat te 
doen, veranderde VAN W E S -
JSENBERGS werkkring eeniger 
ma te , ' zonder hem daarom 
van de werkzaamheden te 
verwijderen. Dit geschiedde 
ïn den jare 1814 en 1815. 
ö p den 4 September 1817, 
werd op het onverwachts 
door de regering van Baden 
bekend gemaakt, dat de vorst
primaat jVAN WESSENBER6,t0t 
Coadjutor, met den wensch 
der opvolging benoemd, en 
de regering zulks den 22 
Augustus bevestigd had: dan 
die regering had geen regt 
tot lenotming, en de Bis
schop schond het regt zijns 
kapittels, wiens regt tot 

nooit vernietigd henoetnen 

was. Ten welgevallen van ! 
dien zelfden VAN WESSEN- ' 
BERG deed hij, bij de zanten» 
komst der verbondene Mo
gendheden in Frankfort, af
stand van die .stad, in han
den van den koning van Bei-

jeren, welks bloed verwant 
deszelfs Groot vicaris was. 
Bij het Weener^ Congres ech
ter drong hij op de uitvoe- j 
ring dier middelen aan swel
ke het herstel der Bisschop
pelijke zetels, dié van in
komsten en Seminariè'fi ver
stoken waren, ten gevolge 
zouden hebben; maar hij 
slaagde hier niet in: hét vor« 
stendom Regensburg ^ me' al 
de vorstendommen, welke 
vroeger door de Bisschoppen 
onafhankelijk bestierd wer
den, werden vernietigd» en 

aan Protestantsche vorsten 
onderworpen» De Prins-bis
schop van .Constansaym^ 
in zijn Bisdem den 10 ïj>* 
bruarij 1817, der Kerk m 
Duitschland een duister voor-
uitzigt nalatende. \VelKen 

geest zijn Jgevvaande opvol
ger VAN WESSENBERG na des
zelfs dood aan dendaghee» 
gelegd, zal in zijn artikel 
verhaald worden* 

DALE of DALEN (ANTONUJ 
VAN), den 8 November W» 
te Haarlem geboren, werft 
ondanks zijnen onwederstaan-
baren lust tot de beoefening 
der talen door z|jne ouders 
tot den koophandel beste"*. 
In den ouderdom van 30 Ja 

f en verfiethy «chter ditw-
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tbep, en bepaalde zich tot 
de beoefening der genees* 
kunst,' oudheden en godge
leerdheid. Behalve den post 
van geneesheer, bekleedde 
hij in zijne geboortestad dien 
van predikant bij de doops
gezinden. : Hij overleed in 
zijne geboortestad den 28 
November 1708 en heeft na* 
gelaten: 1.° >Dissertatio de 
Oraculis Veteruin, of Vér* 
handeling over de aloude 
godspraken, in slecht La
tijn , waarvan de beste uit
gave is die van Amsterdam, 
1700, in i t o (Zie BAi/rüs.) 
—' 2°Verhandeling over den 
oorsprong en den Voortgang 
der afgoderij, 1696,in4.t°— 
3.° De vera etfalsa prophe-
tia, et'de divinalionibusido-
latricïs, — 4.° Verhandelin
gen over belangrijke onder
werpen, 1702 en 1743, in 4."> 
— 5.° Dissertatio super Aris-
tea de LXX. interpretibus, 
Amsterdam, 1705, in 4.° VAN 
DALE was een vriend van pa-
xadöxe gevoelens, en rekende 
Jiet zich tot eene verdienste , 
aigemeene overtuigingen , hoe 
gegrond dezelve ook mogten 
schijnen, te bestrijden. 

DALECHAMPS (JACOBÜS), te 
Caen in 1513 geboren, over
leed in 1588 te Lyon, al
waar hij de geneeskunde 
uitoefende. Hij was in de 
talen en schoone letteren er
varen. Er bestaat van hem: 
1»° Geschiedenis der plan
ten, in het Latjjn, Lyon, 

VIII. DBEIV. 

1587 5 2 dl.«, in fol, — 2.d 

Eene goede 'Vertaling in hee 
Latijn der XV. boeken van 
ATHENEUS, in 2 dl.n , infol. 
1652» met, aanteekeningen 
en platen: de aanteekenin
gen zijn van GASAUBON. ,—• 
3.° Eenë Vertaling in heÉ 
Jfransch van het Vl.eBoek 
van PAÜLÜS ^EGINE*ÜS , inèt 
geleerde aanteekeningen en 
met eene voorrede over do 
oude en hedendaagsche heel
kunde verrijkt. "•-* 4." Aan-* 
teekeriingên op de Natuur-\, 
lyke Historie van Ptnfïus , 
1587, in fol. — 51° Dëpes» 
te , libri tres, Lyon, 1552, 
in 12.M" — 6.° Traite etc* 
(Heelkundige Verhandeling) t 
LyouyimOi 1573,m8.vo," 
Parijs, 1610, in 4." 

DAIÈN (THEOÖÖUÜS of DIRK 
TAN) » te Venlo geboren , een. 
religieus van de orde der 
Kruisdragers, heeft eene 
Verhandeling met lofspraken 
over de voorregten en uitne
mendheid dier orde geschre
ven , benevens eên werkje in 
hetlichtgegeven, ten titel voe
rende : Clavis cceli of Sleutel 
des Hemels. Hetzelve werd 
te Keulen in 1608 gedrukt. 

DAÏ.EN (COBNEMS VAN) , bij* 
genaamd de Jonge, een Hol-
landsche schilder en gra
veur, te Haarlem in 1640 
geboren, heeft een aantal 
portretten, in het licht ge
geven, zoo als die van CA-

LTHABINA DE MEDICIS, WAS* 



146 D A L . 

SENAAB , SPANHEIM , den ad
miraal TROMP, ARETWO, Boc-
CACIO, ,enz. en onderscheide
ne geschiedkundige stukken, 
volgens verschillende mees
ters en zijne eigene teeke-
ningen. 

DALENS (THEOBORUS of 
D I R K ) , werd te Amsterdam 
in 16Ö9 gehoren en was de 
zoon van WILLEM DALENS , 
een redelijk landschapschil-
der , die in 1672 naar Ham
burg- trok, alwaar hij kort 
daarna overleed. Zijn zoon, 
die in zijne, geboortestad 
•was gebleven, verwierf zich 
aldaar door zijne schilder
stukken den grootsten roem, 
doch werd reeds in den ou
derdom van 29 jaren aan de 
kunst onttrokken. 

DALIBRAI ( KAREL VION ) , 
een Parijsche dichter, de 
zoon van eenen opzïgter in 
de rekenkamer, in 1654 o-
verleden, legde de wapens 
neder, om zich aan de dicht
kunde 'toe te wijden. Men 
heeft van hem eene Verza
meling van gedichten over 
verschillende gewijde en on
gewijde onderwerpen, maar 
noch de eene, noch de ande
re hebben Veel opgang ge
waakt, ofschoon er in som
mige zjjner stukken veel na
tuurlijks en zelfs kwinksla
gen doorstralen. Nog heeft 
men van h e m e e n e Verta
ling der Brieven van ANTO-
NIO BE P E R E Z , ïnivA™ VmEz>> e e n ' S P a n " II sen GÜSTAAP, van gewone» 
Jaard, «n een' j n ongenade * raadsheer der kanselarij, »* 

vervallen staatsdienaar van 
PHILIPPUS I I . en 73 punt' 
dichten tegen den berwhtw 
tafelschiiimer MoNTMAtm. 
— Zijne CEuvres poétiqnef 
{Dichterlijke werken) werden 
te Parijs, in 1647 en 1653, 
in 2 dl.", in 8»° gehukt. 

DALILA ,. . een ontuchtig 
vrouwspersoon, welke inliet 
dal van Sorec, in den stam 
van DAN, bij het land der 
Philisteërs woonde. SAM-
SON , die op haar verliefd was 
geworden, verbond zich aan 
haar, en zij maakte van de
ze gemeenschap eenmisbruikj 
om' hem van zijne sterkte te 
herooven. Zij schijnt zijne 
wettige echtgenoote gewor
den te Mjn, ofschoon ver
scheidene iiohrifïverlclaarders 
haar slechts als zijne bijzit 
beschouwen, — ZiefcSAMSON. 

DALIN (OLAÜS VAN), een 
geleerde Zweed, in IK» te 
Winberga geboren, verdien
de den naam van Vader, aer 
Zweedsche dichtkunde doof 
twee dichtstukken in die 

taal geschreven. Het e«ne 
voert ten titel, De vrijen 
van Zweden ; het andere is 
zijn treurspel Bm/Nsai^' 
Niet alleen deden deletteren 
hem . roem verwerven, *U / 
maakten ook zijne fort"1" 
uit. Van den eenvo«*gen 

herdersstand, verhief »0 
zich achtervolgend tot de pos
ten van onderwijzer des p«n* 

lWonê ' 
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ridder der Noordstar, en 
eindelijk tot de waardigheid 
van hof kanselier. Het is op 
deze wijze, dat het bestuur, 
op welks bevel hij de Alge-
meene geschiedenis van Zwe
den had geschreven, zijne 
talenten beloonde. Hij hééft 
deze geschiedenis tot aan 
den dood van KAREI, XI. 
voortgezet. Dezelve is te 
Stokholm in 1747, in 4 dl." 
in 4,° gedrukt* » Deze ge
schiedenis van Zweden, zegt 
een kunstregter, wordt in 
het land als de volledigste , 
de getrouwste en de naauvv-
keurigste beschouwd, die er 
nog in het licht is versche
nen» De schoonheid des stijls 
laat niets te wenschen over, 
aan diegene, welke het best 
de kracht en de sierlijkheid 
der Zweedsche taal kennen." 
De schrijver overleed den 12 
Augustus 1763. Behalve de 
reeds vermelde werken heeft 
Zweden hem een aantal Brie
ten, Hekeldichten, Fabels, 
Gedachten en Lofreden op 
leden te danken van de ko
ninklijke maatschappij van 
Wetenschappen, van welke 
hij een der schoonste siera
den was. Nog bestaat er 
van hem eene Vertaling [m 
het Zweedsch) van het werk 
van den president DE MON-
TESQUIEIX over de oorzaken 
Van de grootheid en hetver-
val der Romeinen. 

DAMUTINUS (GEORGIUS), 
in Sclavanië geboren, was 

zee^' ervaren Itt de kennis 
der Oostersche talen. Hij 
heeft den Bijbel in der Sela-
vonische taal vertolkt, Wit-
tembergt 1584. 

DAMUtfiüs (Heitigé)i Ar-
chimandriet (Grieksche abt) * 
der kloosters vah Konstan* 
tinopel, liet veel ijver blij
ken tegen NESÏORIUS. De va
ders der Kerkvergadering-
van Mfeze, benoemden hem 
in 430, om te Konstantino* 
pel in hunnen haam te han-> 
delen. Hij overleed efihlgen 
tijd daarna, in deö ouder
dom van meer dan tachtig ja
ren, evenzeer door zijne deug-* 
den als door zijne kunde be
roemd. De Kerk viert zij
ne gedachtenis op den 3Au«< 
gustus. Zijn leven wordtin 
het Grieksch gevonden in het 
2.e deel van het lmpeHunt 
oriëntale door BAUJOARÉ. 

DAI.RÏMPX.E ( D A V I D ) , een 
beroemde regtsgeleerde, in 
1726 te JEdimburg geboren, 
meer bekend onder den naam 
van LordH.uiES, begon zij
ne studiën aan de school van 
Eton, en ging dezelve te 
Utrecht volbrengen. In zijn 
vaderland teruggekeerd, Wijd
de hij zich aan de balie toe, 
alwaar zijne onaangename 
voordragt hem belette om 
dien roem te verwetven, wel* 
ke hem zijne uitgebreide kun
digheden beloofden. In 1766 
werd hij tot eén der regtera 

r van het zittingshof, en in 



148 D A L , 

.I767 tot lord - commissaris 
van den geregtsheer benoemd. 
TPot het einde zijns levens 
nam hij zijne géregtelijke be
dieningen met regtschapen-
heid en naauwkeUrigheid 
waar, en onderscheidde zich 
door de bescheidenheid van 
üijn gedrag en de zachtheid 
van zijne inborst^ Zijne voor-, 
naamste werken, zijn: I.° 
Aanmerkingen óp de geschie
denis van Schotland,- 1773, 
—-2.° Jaarboeken van Schot
land, 1776 en 1779 , 2 dl.n 
in 4. t 0 Dit zeer belangrijke 
werk bevat, van de komst 
van MACOÏIM IJl . tot den 
troon , tot den dood van DA-
VID I I . een tijdvak van 27 Q 
jaren. De schrijver had zich 
voorgesteld, om deze jaar-
toeken tot aan de regering 
van JACOBDS I . voort te zet
ten, maar onbekende omstan
digheden , beletten de uit
voering van dit ontwerp. —• 
3 . 0 Werken van den gedenk
baar digen TOANNES, HAI LES 
van Eton, voor de eerste 
tonaal gezamenlijk uitgegeven, 
Glasgow, 1760, 3 dl.n — 
4.° Geschiedenis der Mar-, 
te laren van Smyrna en Lyon, 
in de tweede eeuw, niet ver
klarende aanteekeningen, 
Edimburg, 1776. — 5.° Over
blijfselen der Christelijke 
oudheden, Edimburg, 1178, 

- 6.° Nasporingen 3 dl.n 
betrekkehjk de oudheden der 
Christelijke Kerk, 'Glasgow, 
J783,_ —•-7.9 Nasporingen 
over de bijkomende oorzaken, 
waaraan GJEBON de snelle 

vorderingen van het Chtiu 
tendom heeft toegeschreven, 
1786, in 4.w- Dit werk is 
belangrijk door de duidelijk
heid en bondigheid der re
deneringen, en:is vooralran 
het verwijt vrij van scham
pere bitterheid, dat bi)naaan 
alle bij deze gelegenheid ge
schrevene werken gegeven 
wordt. D.4LRYiïPLE overleed 
in 1792. Hij was zeer aan 
de openbaring gehecht» en 
maakte het zich altijd tot 
pligt, om dezelve tegen ie 
aanvallen <fer hedehdaagsche 
ongeloovigen te verdedigen* 

DALRYMPI.E (iVtEXANDEB)» 
broeder van den voorgaan
de , een beroemde aardrijks
kundige , werd te Edimburg 
in 1737 geboren. Zeer jong 
ging hij in de dienst der Oost-
.indisclie Compagnie; daar jnj 
besloten had, om voor die 
maatschappij, den handel va» 
den Indischen Archipel,.«"> 
geheel in handen der Hol
landers was, te herwinnen, 
weigerde hij in 1759;-den 
post van secretaris van net 
bestuur van ' Madras, e» 
verkreeg van de maatschap* 
pij een schip, om aan ™ 
uitvoering zijner on(*ernej 
ming te werken. Hij &e 

onderscheidene reizen in j e " 
Oosterschen Archipel °* 
Indien, .en spoorde naa«J 
keurig al de kusten op» we'" 
ke hij in het gezigt k««£ 
Zijne zeer naauwkenngj 
kaarten komen in den uor 
ierschen NEPTVMS van » 
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PRÉS voor* De Oost-lndi- f 
sche maatschappij benoemde 
hem tot haren waterbeschrij
ver, en het gouvernement 
besloot, om, volgens de 
denkbeelden van DALUYMPLE, 
ontdekkingsreizen ten uit
voer te doen brengen, en be
lastte den beroemden COOK 
met deze onderneming. DAL-
RYMPI.E werd tot koninklijken 
waterbeschrijver benoemd 5 
maar na in Mei 1SÜ8 dien 
post verloren té hebben, ver
haastte het verdriet, dat hij 
daarover gevoelde, het ein
de zijner dagen, en hij over
leed den 19 Junij van het
zelfde jaar , eene Memorie 
nalatende, die veel licht 
over de oorzaken van zijnen 
dood verspreidt. Zijne voor
naamste werken zijn: 1.° 
Verhandeling over de ont
dekkingen in den stillen Oce-
aan gedaan , 1767, in 8.™ 
— 2.° Verhandelingen over» 
het ontstaan der eilanden , 
in de wysgeerige Overeen
komsten opgenomen. — 3.° 
Geschiedkundige verzameling 
van verschillende reizen en 
ontdekkingen in den stillen 
Zuider-Oceaan. Dit werk is 
hoofdzakelijk eene letterlij
ke vertaling der Spaansche 
schrijvers. — 4.° Verzame
ling van reizen, voorname
lijk in den Zuider-Atlan-
tischen Oceaan gedaan, en, 
volgens oorsproÈkelyke 
handschriften in het licht 
gegeven, 1775, ïn4.t° Deze 
asijn die van HALLEY, Böu-

1 3 

VET en anderen. — 5.° Aah-
tèekeningén over de doortog-
ten, welke: men kan gebrui
ken , om naar Sina te gaan r 
en van daar terug te kómen, 
1785 ,'• in 8;v° De schrijver, 
kent hierin aan BOUGAINVIL
LE en aan SURVILLE de ont
dekkingen toe, welke hun 
later door Engelsche zeevaar
ders in zeker opzigt betvvisfc 
zijn. — 6° Geschiedkundig 
dagverhaal van den land-' 
en Zeetogt, 1768 — 1770, 

' itj'dens de eerste nederzet
ting' dèr Spanjaarden, te 
San-Diégo en te Monteray,, 
ten Noorden van Califörnia 
ondernomen, door BEVELEY 
iiit een Spaansch handschrift 
vertaald, 1790, in 4.° - -
7." Ontwerp om* den handel 
van dit rijk en van de In
dische Maatschappij , uit te-
breiden < 1769 , r in 8.° •— 
8.° Handleiding om te die
nen tot verklaring van de 
kaart der landen van dein-. 
discke Maatschappij op de 
kust van Coromündel ,1778, 
in 4.°—^ 9.° Oostersch zaak-
register op kosten van de 
Indische Maatschappij in 
het licht gegeven, 1791 — 
1794, 2 dl.«, iri 4.° Dit is 
eene verzameling van zee
kaarten en zeer nuttige aan-
teekeningen voor de scheep
vaart en den handel in de 
Indische zeeën. Nog schrijft 
men hem eenigé schotschrif
ten over de zaken net Parle
ment toe. 
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DALBYMPIE HAMILTON MAG-
Gir. (JSir JOHN) , in 1726 ge
boren , heeft een zeer scham
per werk in het licht gege
ven, ten titel voerende: Ge
denkschriften van Groot' 
Brittanië en Ierland, Lon
den , 1771, 2 dl.n, in 4."> 
DALRYMPJVE te Parijs geko
men zijnde, had de vrijheid 
om uit het depot van hét mi
nisterie van buitenlandsche 
zaken , uit de briefwisseling 
van BARILLON , afgezant van 
Frankrijk, in Engeland on
der, de regering van KAREI, I I . 
te putten. Hij vond er bewij
zen in, dat verscheidene leden 
van het parlement, en voor
namelijk den beroemden en 
ongelukkigen AMSEBNON SID-
NEY,, jaarwedden van LODE-
WIJK XIV, door de handen 
van deszelfs afgezant ont
gingen, ten einde de staat
kundige bedoelingen van het 
Jransche bestuur te begun
stigen. De ontdekking van 
«aadzaken, welke de gedach
tenis van onderscheidene ver
eerde personen schenen te 
schandvlekken, bragt de 
mghs in opstand, die zich 
beijverden om de daadzaken, 
°P eene hunner partij gun-
s t lge wijze te verklaren , en 
R»ven tegen Sir JOHN DAÏ.-
a S E Ve,rB«heidene kwaad-
K 8 e "«hoteohrifton in het 

M A O . ^ ^ ^ '
 v a « Mistnss MACATOAY onderscheidde. 

vrijheer van 2 uge,n t I j d 

Schotland. Hij is in 1810 
overleden. 

DAM (ANTONIUS VAN), in 
1681 of 1682 te Middelburg 
geboren, werd onder het op-
zigt van goede meesters en 
door eigene oefening, een 
bekwaam schilder, voorna
melijk van zeeslagen. Niet 
minder bekwaam was hij in 
de teekenkunst. De drie af-
beeldingen derDomhurgsche 
oudheden, in VAN LOON'S, 

• 4-loude Historie, I d.1 bladz. 
• 292, 294 en 297, zijn, door 
|, hem beter dan ooit tevoren» 

naar de oorspron keiijken ge» 
teekend. In 1740 gaf bij de 
door hem verzamelde wapen-
kaart van heeren burgemees-
teren van Middelburg vaa 

• 1498 tot 1740 in het lieht, 
met eene opdragt aan de toen-. 
maals. regerende burgemees
ters, waarvoor hij tot erken
tenis met eenig,.zil«refWe"t: 

beschonken werd. Behalve 
deze kaart, heeft M e e n i S e 

geslachtregisters, wet bijge
voegde wapenen van eenige 
vorstelijke huizen opgemaakt, 
onder anderen van NASSAU , 
van OTTO VAN NASSAU» van 
e70a£f-tQt-WjowEtf IV . ,UI 
1740. 

DAM (DANlël. VAN),0fI)A«* 
Mlüs, doctor in de vegtsgS'. 
leerdheid en wijsbegeerte» 
werd te Witmarsum in Vrit*' 
land) alwaar zijn" vaderpre* 
dikant was, in1592-gebo
ren. In 1625 werd hij predi
kaat ifi z|jne geboorteplaats/ 
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«n daarna in JYiewwland. In 
1631 werd hij hoogleeraar in 
de wijsbegeerte en de Griek* 

, sche taal te Franeker, ver
volgens onder-bestuurder vart 
het staten-collegie te Leij-
den, en in 1641 gewoon hoog
leeraar in de wijsbegeerte al» 
daar. Hij stierf, weinige 
dagen na deze bevordering, 
op den 12 Junij van hetzelf
de jaar. 

DAMARIS , eene Atheen-
sche vrouw, welke men meent 
van eenen aanzienlijken rang 
te zijn geweest, was in den 
Areopagus tegenwoordig, op 
den oogenblik, waaróp de 
heilige PAUIJÜS1, voor dien 
beroemden raad de heerlijke 
redevoering over de Godheid 
uitsprak, waarvan er in het 
I7.e Hoofddeel van de Han
delingen der Apostelen ge-
Sproken wordt. Zij werd zoo» 
danig door dezelve getroffen, 
dat zij oogenblikkelijk de 
dwalingen des Heidendoms 
verzaakte, en zich aan den 
heiligen Apostel verbond even 
gelijk de heilige DioNvsius 
de Areopagiter', en eenigé 
anderen van wie de Heer het 
hart had getroffen. 

DAMAS (FRANCISCUS S T E -
PHANUS), luitenant-generaal, 
in 1764 te Parijs geboren, 
alwaar'hij in December 1828 
overleden i s , was achtereen
volgend, tweede luitenant in 
het regiment Royal Auver-
gne, adjudant van den ge 

neraal MEUNIER , daarna chef 
van den staf van KLEBER , 
(Sept. 1799.) Door de be-
rigten van M E N O U , bij B O 
NAPARTE in ongenade verval
l en , was hij bijna in het 
proces van MQREAU betrok
ken geweest. MaarMÜRAT, 
groot-hertog van Berg ge 
worden zijnde, verbond hem 
aan zich als militair-bevel
hebber en staatsraad. Hij 
bleef in activiteit tijdens den 
veldtogt van 1812, in Rus* 
land, en bij. de herstelling 
der BOURBONS , werd hij tot 
wapenoverste, en bevelheb
ber der koninklijke garde tem 
JParys benoemd. De koning 
benoemde hem later tot al
gemeen inspecteur der gen
darmerie , daarna tot prési
dent der raadplegende com
missie van dat corps , én 
hoofd-officier van het legioen 
van eer. 

DAMASCENÜS. -
NES DAMASCENÜS. 

ZieJoAN-

K 

DAMASCIUS , een Stoïsch 
wijsgeer, te Datnascus, in 
Syrië geboren , leerling van 
SIMPLICIUS enE&AMiTUS,leef
de ten tijde van keizer Jir-
STINI ANUS . Hij had een werk 
in 4 boeken geschreven: 1.° 
Over de buitengewone en 
verbazende zakeft.—2.°Leven 
van Isinoms. — 3.° Wys-
geerige Geschiedenis. Deze 
werken zijn niet tot ons ge
komen , en de geleerden be
hoeven dezelve niet te be-
4 



'treuren, ten minste indien 
zij dezelve volgens de getui
genis van PHOTITJS beoordee-
len, die dezelve zeer aan 
de .kaak stelt. 

fémber van het volgende jaar 
toe, om naai? Rome terugle-
keer en; maar wijl hij bij 
voortduring onlusten verwek-
t e , werd hij in November 
op nieuw verbannen, en met 
zeven zijner voorstanders naar 
QalHë verwezen. .De scheur-
makers waren steeds mees
ter jeener kerk, welke men 
meent die van de heiligê G* 
NES buiten de muren ie zijn, 
en zij hielden hunne verga
deringen op de kerkhoven. 
VAIENTINIANUS beval, dat 
déze kerk in handen van DA
MASIÜS zou „worden gesteld. 
MAXIMIANUS , een'der over» 
heden van Rome, van natuur 
tot wreedheid genegen, liet 
onderscheidene scheurmakers 
op de folterbank brengen; 
maar wij vernemen van KÜJPÏ-
NUS, dat Paus DAMASIÜS in' 
geenen deele toebragt aan het-
gene , wat er bij die gelegen
heid gebeurde; dat hij de han
del wij ze van MAXIMUNUS niet 
goedkeurde; dat de scheurma« 
kers'in den strik vielen, wel
ken zij voor den Paus gespan
nen hadden 5 dat zij zelve een 
onderzoek hadden gevraagd) 
waarin;men de pijnbanken ge
bruiken zoude, hetwelk tot 
hunne beschaming keerde, ei 
op hen de straffen trok, wetèe 

zij ondergingen. Men «ie* 
daarenboven door eenig8 

dichtregels van dien Pa"8» 
dat hij de gelofte had g8* 
daan, van God, door de voor
spraak der martelaren > 0IÏ| 

de bekeering zijner gee8**?' 
lijken te bidden , die in d8 

DAMASIÜS ï. {Heilige), een 
Spanjaard , diaken der Room-
sche kerk , volgde Paus Li-
BERIUS in zijne ballingschap, 
en beklom na hem denPau-
selijken troon in 366. De 
diaken URSINO of URSICINUS , 
een heerschzüchtig en listig 
iriensch , die zich door mui
telingen zoo als h i j , tot 
paus had doen zalven, ver
zette zich tegen de verhef
fing van DAMASIÜS. AMMI» 
ANUS MARCÈM,INUS 9 een Hei-' 
densch geschiedschrijver, 
zegt, dat dé Inister der bis
schoppen van Rome een Voor
werp van bekoring voor die
gene was , welke door de 
eerzucht beheerscht werden, 
Zeker is het, dat zulks eene 
lastering i s , of, tenminste, 
dat er groote overdrevenheid 
heerscht in hefgene, wat hij 
van hunne tafels zegt. Voor 
het overige kunnen er soms 
omstandigheden plaats heh-
ben, waarin het , aan het 
hoofd der kerk geoorloofd i s , 
om van de gewone eenvou
digheid aftewijken. De wet
tige Paus werd door de bis
schoppen van Italië en door 
de kerkvergadering van A' 
qinlea bevestigd.,. en de on
wettige , op hun verzoek, tot 
ballingschap veroordeeld. Kei
zer V^AWNTINIANUS stond aan 
ÜRSICINUS in de maand Sep. 
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scheuring volhardden, en dat 
deze tot de éénheid terug
gekeerd zijnde, er hunne 
dankbaarheid over betoonden, 
door op hunne kosten de gra
ven der martelaren te ver
sieren. Het is door dezelf
de dichtregels bewezen, dat 
de vurigste voorstanders van 
URSICINÜS , zich eenigen tijd 
daarna bekeerden, en zich 
opregtelijk aan DAMASIUS on
derwierpen. Deze Paus, 
vreedzame bezitter van den 
heiligen Stoel zijnde, hield 
in 368 eene kerkvergadering, 
in welke de Arianen . URSA-" 
CES en VALENS in den ker-
kelijken ban gedaan werden. 
AUXENTHJS, onwettige bis
schopvan Milane, werd in 
eene andere kerkvergadering 
in 370 tegen de Arianen ge
houden , veroordeeld. De 
wijze opperpriester verklaar
de zich met niet minder ijver 
tegen MELECIUS, APOLLINA-

BIUS , VlTALUS j TlMOTHEDS 
en de Luciferianen. Hij over
leed den 10 December 384, 
in den ouderdom van 80 ja
ren , na 18 jaren en 2 maan
den den pauselijken stoel be
kleed te hebben. In een pon
tificaal, door MERENDA aan
gehaald , en dat in de bi
bliotheek van het vatikaan 
bewaard wordt, leest men, 
dat hi j , van verlangen bran
dende, om met J. C. ver-
eenigd te zijni, hij door eene 
koorts bevangen werd, en 
dat hij ,.na het ligchaam en 
bloed des Heeren ontvangen 

te hebben, de handen en 
oogen ten hemel hief, en 
terwijl hij vurig bad, den 
geest gaf. De kerkvergade
ring van Chalcédonië noemt 
hem het Sieraad en de Roem 
van Rome, THEODORETUS 
zegt, dat hij zich door zijn 
heilig leven heeft beroemd 
gemaakt, dat hij vol ijver was, 
om te onderwijzen eii dathjj 
niets verzuimde ter verdedi
ging van de Apostolische leer. 
Het is deze Paus, die de kerk 
van den heiligen LAUREN-
TIÜS , bij het tooneel van PoM-
PEIUS, deed herstellen; de* 
zélve draagt tegenwoordi 
den titel van St. ÜAVnEifTlus 
in Damaso; hij verfraaide de
zelve met schilderstukken 
die onderscheidene trekken 
uit de gewijde geschiedenis 
voorstelden, en die nog 400 
jaren daarna bestonden; hij 
verrijkte dezelve met milde 
giften, gaf haar landerijen 
en huizen.! Hij liet de bron
nen van het vatikaan nitdroo-
gen, versierde de graven van 
een aantal martelaren op de 
kerkhoven en deed dezelve 
met berijmde opschriften prij
ken , waarvan er ons eene 
Verzameling overblijft. De
zelve zijn echter niet alle 
van hem; maar men bespeurt 
in degene, welke hem toe-
behoören, vele verhevenheid 
en sierlijkheid. De heilige 
HIERÖNYMÜS , de waardige 
secretaris van dien dooriuch-
tigen opperpriester, stelt hem 
in den jrang der kerkeljjke 
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schrijvers.' Ër bestaan nog 
van hem verscheidene Brie
ven, Rome, 1754, in fol. 
met zijne Levensbeschrijving 
in de bibliotheek der kerk
vaders , en in Epist. Hom. 
Pontif. van dom COÜSTANT, 
in fol. men vindt nog van hem, 
eenige Latïjnsche Dichtre
gels , in het Corpus Poè'la-
rum van MAITTAIRE. Hij 
voerde het gebruik i n , om 
het Gloria Patri aan het ein
de van «Iken psalm, het Al' 
leluia gedurende den paasoh-
tijd te zingen» en bewoog 
den heiligen HIERONYMUS, om 
het Nieuwe Testament vol
gens den Gfriékschen tekst 
te verbeteren. 

DAMASIÜS II», vroeger .PA-
PO genaamd, bisschop van 
Brixen werd in 1048, op 
denzelfdén dag tot Paus ver
koren, waarop BENËDICTUS 
IX. , die waardigheid neder-
legde, en overleed te Pa-
lestrina, 23 dagen na zijne 
verheffing, in 1048. 

,-. DAMEN. —* Zie DAËMEN. 

DAMERT(SIMON), een schil
der , tegen het einde der 16.é 
eeuw té Luik geboren, nam, 
«og jong zijnde^ heimelijk 
de vlagt uit het ouderlijke 
huis , ten einde de neiging 
te volgen , waarmede hij be
zield was, om, de schoone 

„voorbeelden van Italië, te 
gaan beoefenen. Hij vestigde 
zich vervolgens te Mlane, 
en overleed aldaar in 16401 

aan de pest. Er bestaan van 
hem te, Luik eenige schil
derstukken , welke ten be
wijze verstrekken, dat hij 
eene plaats onder de goede 
schilders verdient. Hij on
derscheidde zich vooral door 
dé bevallige omtrekken, wel
ke hij aan zijne beelden gaf. 

DAMEBÏ (WALTEB)., een 
schilder in 1614 teJWAge-
horen, toonde reeds in zijne 
jeugd den aanleg voor eene 
kunst, waarin hij heeft uit
gemunt. Nog scholier zijn
de , , waren zijne schrijf- en 
leerboeken steeds met figu» 
ren gesierd. Het verlangen, 
om zich in zijne kunst te 
volmaken, bewoog hem,om 
een gedeelte van Europa te 
bezoeken. In Italië' geko
men, werkte hij verscheide
ne jaren onder de oogen van 
JBËRÉTINO van Cortona,^ 
weldra had hij zich met den 
geest en den sniaakvandiea 
schilder geheel gemeenzaam 
gemaakt. DAMERÏ scheep ge
gaan zijnde, om naar zijn 

vaderland terug te keeren, 
werd door Algerijnsche zee-
roovers gevangen genomen» 
Hij vond het middel, ^ 
zich, na verloop vaneenig»" 
tijd, van de slavernij te *><>* 
vrijden en begaf zich naat 
Parij's, alwaar hij zich er
kend maakte door de 0P»e' 
ming van den profeet&&* 
in eenen vurigen wagen j 
het helmdak van de bar**' 
ter-karmelieten-kerk ge*** 
derd. De schrijver van net 
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Woordenboek der kunste
naars en DECHAMPS, in zij
ne Levensbeschrijvingen der 
schilders, schrijven dit schil
derstuk ten onregte aan BER-
THOLET toe. DAMËRY, in zijn 
vaderland teruggekeerd,han'd-
haafde er zijnen roem door 
schilderijen , die het sieraad 
van verscheidene kerken van 
Luik uitmaken. Eene vlug
ge , teedere en bevallige ma
nier kenschetst zijn penseel, 

DAMHOUDER (Junocus of 
JOOST), te Brugge in 1507 
geboren, verhief zich door 
zijne verdiensten onder de 
legeringen van RAREI.. V. 
en PHIUPPUS I I . tot de eer
ste regterlijke posten in de 
Nederlanden, Het meest 
gezochte zijner werken is 
zijne Praktijk in Crimine
le zaken t waarin de lijf
straffelijke misdaden naauw-
keurig onderzocht worden. 
KAREI. V. stelde dit werk 
zoo zeer op prijs, dat hij 
den schryver van hetzelve , 
en om andere diensten aan 
den vorst bewezen, met aan
zienlijke posten begunstig
de en tot den adelsland ver
hief. Later wijdde DAMHOU
DER zich aan de beoefening 
der Godgeleerdheid toe, en 
ontwierp een werk dé Chris» 
telijke Spiegel genaamd. De 
dood belette hem hetzelve 
te volvoeren, daar hij den 
22 Januarij 1581 te Amiens 
overleed. Behalve zijne reeds 
genoemde werken , heeft hij 
nog geschreven 11.° Practijk 

civiel, — 2.* Verdediging dér 
Weezen, — 3.° Reize van 
een' Christen uit dit léven * 
enz. —- Hij werd te Brugge 
in de MARiA-kerk begraven. 

DAMIANI ( N . ) , eene Do-
minikaner van Bergamo heeft 
allé kunstenaars overtroffen 
in het vervaardigen van 
kunstgewrochten van hout, 
bestaande in verschillende 
stukken , die door derzelver 
vereeniging, figuren zoo 
zeer naar: waarheid' voor
stelden , als of dezelve met 
het penseel waren vervaar
digd. Zulks is mozaïsch o£ 
ingelegd werk in hout. On
der zijne voornaamste wer
ken, Worden de koorbanken 
van de Dominikaner-kerk in 
z$ne geboortestad geteld. 

DAMIANUS ( PETRUS. ) —* 
Zie PETRUS DAMÏANUS. 

DAMIENS (ROBERTUS FRAN-
CISCÜS), in 1714, in eene 
voorstad van Atrecht, de 
voorstad van de heilige CA-
THARINA genaamd, geboren. 
Zijne kindschheid verraadde 
.reeds, wat hij eens zoude 
zijn. Zijne streken en gui
terijen, gaven hem in zijn 
land den bijnaam van Ko^ 
BERT den Duivel, Twee 
malen nam hij dienst, ert 
was bij de belegering van Phi-
lisburg tegenwoordig. I a 
Frankrijk teruggekeerd, 
kwam hij als bediende in 
het collegie der Jesuiten van 

ö Parps, In 1748 verliet h# 
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hetzelve weder, om in den 
echt te treden. Na in on
derscheidene huizen der 
hoofdstad gediend te heb
ben, eindigde hij irnet'eenen 
diefstal van 24o'loUis d'ofi 
die hem verpligtte de vlugt 
te nemen. Het gedrocht 
zwierf omtrent 5 maanden 
te Saint-Omer, te Duinker
ken en te Brussel rond, op 
eene buitensporige wijze, 
ten gunste der Jansenisten 
partij uitvarende, welke Lo-
D E W H K X V , het besluit had 
genomen, om tot reden te 
brengen , en hield alom re
devoeringen als een bezete
ne van Saint'Médard. Te 
Poperingen , eene stad • ih 
West - Vlaanderen, • hoorde 
men, dat hi[j zeidè: » In
dien ik in Frankrijk' terug
kom j a , ik zal er 
terugkomen, ik zal er ster
ven; en de grootste der aar
de zal ook sterven , en gij 
Zult -van mij hoóren spre
ken." Het was in de maand 
Augustus 1756, dat hij de
ze uitsporighedèn uitkraam--
de* Deze booswicht keerde 
naarParijs terug, én kwam 
er den 31 derzelfde maandaan. 
In de eerste dagen van het 
jaar•.•1757 te Versailles ver
schenen zijnde, gebruikte hij 
gedurende twee of drie dagen 
opium. Hij bedacht als toen 
den gruwelijken aanslag, 
welke % aen 5 januarij, 
omstreek» kwartier voor zes 
ure deswouds ten uitvoer 
toragt. Deze koningsmoor-
^ertrofLoDEW»,KxV.,me£ 

eenen messteek' in de reg. 
terzijde, op den pogenblik, 
dat die vorst door zijnen 
hofstaat omringd, in hetrij. 
tuig stapte, om -zich naar 
Trianon te begeven. De 
moordenaar werd bogenblik-
keiijk aangehouden, en, na 
eenige verhooren tbVersail-
les te hebben ondergaan, 
werd hij naar Par ijs vervoerd. 
Na hem vruchteloos de grnwe» 
Jijkste folteringen te hebben 
doen ondergaan, werd hij tot 
dezelfde doodstraf veroordeeld 
als de eèrlooze moordenaars 
van HENDRIK IV. en den 
28 Maart van hetzelfde jaar 
met vier paarden van elkander 
gescheurd. DAMIENS had ee
ne vrij groote gestalte, een 
eenigzins langwerpig gezigt» 
eenen stouten en doordrin» 
genden blik, eenen gebogen 
neus , en eenen ingetrokken 
mond. Hij had eene soort 
van grilligheid aangenomen. 
door de gewoonte, die iiem 
eigen was van alleen te 
spreken. Hij was vol ijdel* 
heid, onderscheidde zich 
gaarne, was zeer op nieu
wigheden gesteld, kanode 
gaarne op de regeringen los, 
volgde hardnekkig al W« 
hij ontwierp, en bezat de 
Stoutheid, om hetzelve *en 

uitvoer te brengen; onb^ 
schaamd logenachtig, &e?r* 
telings, godsdienstig en mis
dadig, van de misdaad tot de 

wroegingen overgaande, ge" 
stadig bewogen'door de vo-
rige; drift, van het onstui' 
migste bloed. Degene > <"" 
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meer bijzonderheden óver 
dezen aanslag en de hoeda
nigheid van het " gédrogt, 
dat denzelven begaan heeft, 
wenschen te weten, kunnen 
de oorspronkelijke stukken , 
en de regtsgedingen, raad
plegen , te zijner gelegen
heid, aan bet hof van het 
parlement gevoerd. De Heer 
I E BRETON , Crimineel-grif
fier dier maatschappij , beeft 
dezelve te Parijs in 1757, 
in 4.w; en in 4 dl.n. in 12.° 
met eene zeer wijdloopige 
inhoudstafel, verzameld en 
in bet licht gegeven. Deze 
belangrijke verzameling is 
met eene beknopte levens
schets van den eerloozen 
moordenaar verrijkt.' De 
uitgever heeft in heé alge
meen en. met de angstvallig-
ste naauwkeurigheid al dat
gene verzameld, wat langs 
geregtelijke wegen bevestigd 
is. Hij biedt dengenen, 
welke aan de echtheid dier 
stukken mogten twijfelen , 
aan, hun de bekrachtiging 
dérzelve mede te deelen. De 
nieuwe uitgave, welke men 
van dat geregtsgeding heeft 
geleverd, verdient niet het 
minste vertrouwen ; hetzel
ve schijnt enkel uitgedacht 
te zijn, om zekere bijzonde-
heden te doen vergeten , die 
in het eerste bevat zijn, en 
die voor sommige personen 
verontrustend zouden kunnen 
worden. — Zie ook Vie privée 
de Lovis XV., 3 dL bladz. 
110 en volg. alwaar men eene 
menigte bijzonderheden over 

dien koningsmoorder vindt. 

DAMILAVILLE (N.), in deit 
beginne lijfwacht van XODE-
WIJK XV.. verliet den mili
tairen stand, en verkreeg 
eenen post, die-hem in bij
zondere betrekkingen met 
VOLTAIRE bragt, DAMINA-
VILLE bezat den stempel van 
den' algemeenen tegenboek-
houder der geldmiddelen, 
en bediende zich. van den
zelven, om de paketten, brie
ven, brochures, enz., wel
ke aan VOLTAIRE door zijne 
talrijke correspondenten ge
zonden werden, vrachtvfij 
aan hem te doen toekomen, 
én de antwoorden en bro
chures van den wijsgeer van 
Ferney, op dezelfde wijze, 
in omloop te brengen; hij 
bediende zich ook nog van het-

' zelfde kanaal, om. hem alle 
staat - en letterkundige nieu
wigheden, goed of kwaad waat 
of valsch , te melden. Einde* 
lijk deed hij alle bestellingen 
voor VOLTAIRE ', en was hem 
om zoo te spreken , noodza
kelijk geworden door het 
gemak, hetwelk hij hem ver
schafte , om zijne ongods
dienstige schotschriften door 
geheel Frankrijk in omloop 
te brengen. Zijne betrek
kingen met VOLTAIRE en de 
overige wijsgeeren van den 
tijd deden DAMILAVILLE zich 
zelven mede als een wijs
geer beschouwen; maar ze
ker is het , dat bij zulks 
met zeer weinig verstand 
was t want de Vrijheër van 



158 D A M . 

HOMBACH, wiens gevoelen 
ia dergelijke onderwerpen 
niet verdacht kan zijn , noemt 
hem den muggeslikker der 
wijsbegeerte; niets in zich 
zelve vindende, herhaalde 
hij , hetgene , wat hij hoor
de zeggen, er slechts eene 
grootere mate van goddeloos
heid bijvoegende; dit; was 
zijne geheele wetenschap. 
Hij was dof en lomp, zon
der studie, zonder eenige 
bevalligheid des geestes; 
het ontbrak hem zelfs aan 
dat wereldgehruik, hetwelk 
een gering men sch aangenaam 
kan maken. Gedurende zijne 
langdurige en wreede ziekte, 

. was zijn bed onophoudelijk 
Van al datgene omringd , wat 
de letteren beroemds telden, 
en desniettegenstaande, is 
hij door niemand betreurd 
geworden. Dus is het af
beeldsel , hetwelk GRIMM , 
die hem wel gekend had, 
ons van .dien man heeft na
gelaten , van. Wien men het 
grootste denkbeeld, zoude 
hebben, indien men hem en-
kelvolgehsde Briefwisseling 
van VOLTAIRE beoordeelde. 
Ofschoon echter DAMILAVILLE 
niet geboren was , om te 
schrijven, Wilde hij aan de 
oproeping beantwoorden, wel
k e VotTAiREin eiken zijner 
brieven aan zijnen ijver deed, 
door de verschrikkelijke al 
te zeer bekende verwensching, 
en met zijne waardige vrien
den in goddeleosheid wedij
veren. B» leverde voor de II 
Panache Encyclopédie", de jj 

artikels Vingtième {Twintig
ste) en Papnlalion (Bevol* 
hing), waarin hij over de 
belastingen, en destaatkun* 
dige huishoudkunde spreken* 
k e , tegen alle godsdiensten, 
en voornamelijk tegen het 
Christendom, de woedendsfe 
aanvallen deèdi Wijl het 
toenmaals het gebruik scheen, 
om de, schandelijkste verhan
delingen , op rekening der 
dooden, te stellen, zoo gaf 
hij deze artikels , onder den 
naam van BOULANGER in het 
licht. -—2.° Honnétetèpki-
losophique{JVijsgeerige regt-
schapenheid), een schot* 
schrift, waarin hij, ten gun
ste van MARMONTEL, de bit
terste en vuilste hekelingen 
tegen COGER en den abt Ifr 
BALLIER uitbraakt. — 3." Ie 
Christianisme déwilé etc> 
{Het ontsluijerd Christen-
dom, of Onderzoek der grond
regels en uitwerkselen van 
de Christelijke Godsdienst), 
Londen (Nanci), 1767, in 
ï2.tno Onder den naam van 
BOULANGER in het licht ge
geven , is het ook door U 
HARPE ,. in zijne Cours de 
Litlérature, en volgens her» 
door de Biographie uniW' 
Selle, bij de artikels V0l' 

LAVILLE OH HöLBACH, a»B 
DAMILAVILLE toegeschreven 5 
maar in zijne nieuwe BijlBëe 

tot de Cours etc. van M 
HARPE j schrijft BARBIER het
zelve aan HOLBACH toe, en 

de bewijzen, die hij er »"" 
geeft, schijnen alle tw«i«* 
lingen uit den weg te r1"' 
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men. In de daad dit walge
lijke voortbrengsel is den 
schrijver van het stelsel der 
natuur waardig. Men is het 
niet eens , omtrent de wijze, 
waarop DAMILAVILLE stierf, 
Volgens de Biographie uni-
verselle Wilde hij van, den 
tijd ondcrrigt zijn, die hem 
nog te leven overbleef. 
Door zijne gcneesheeren on-
derrigt, dat zijn laatste uur 
naderde, liet hij eenen uitdra
ger komen, verkocht al zij
ne meubelen, waarvoor hij 

ipen prys ontving, en noo-
digde zijne vrienden tot ee
nen grooten maaltijd ui t , op 
het einde van welken hij met 
een glas Champagne - wijn 
wilde drinken; hij dronk 
zulks en gaf dadelijk den 
geest* Maar volgens anderen, 
verliet hem zijne wijsbegeerte 
op het sterfbed en hij sprak 
zijne biecht. Dit kan men 
uit de briefwisseling van 
VQLTAIRE met D'ALEMBERT 
afleiden. Hij overleed den 
13 December; 1768, in den 
onderdom van 47 jaren. DA~ 
MII.AVIM.E zou zonder zijne 
betrekkingen metVoLTAiRE en 
de overige wijsgeeren onbe
kend zijn gebleven; hetgene 
wat hij geschreven heeft, is 
enkel door eene walgelijke 
goddeloosheid belangrijk. 

DAMIS , een Assyrié'r, 
leefde in de l.e eeuw, en 
was de vriend van APOMO-
NIUS van Tyana; hij schreef 
zelfs een boek zijner rede
voeringen en gewaande voor* 

zeggingen» PHILÓSTRATUS 
maakt er melding van in de 
Levensbeschrijving van A-
poLtoNius, en SUIDAS spreekt 
er volgens hem over: EÜSE» 
Blus tegen HIÉROCLES schrij
vende , haalt; hem ook aan 
(Zie- APOLLONIUS en IPHILO-
STRATUS.) — Men moet hem' 
niet verwarren met eenen; 
zekeren wijsgeer mede DA-
MIS genaamd.. 

DAMMARTIN (ANTONMS DE 
CHABANES, Graaf van), veld
heer onder.KAREI» V I L , be
zat even zoo veel eer als 
moed, weigerde aan den Dau
phin iemand te viermoorden, 
Welke hem mishaagd had. 
Deze vorst, koning gewor
den zijnde, liet DAMMARTIN 
in de Bastille opsluiten» 
maar een jaar later ontsnap
te hij uit:dezelve, kwam in 
de ligue Bien public ge
naamd , en overleed in 1488 ,. 
in den ouderdom van 77 jaren. 

DAMME. — Zié VANDAMME 
(DOJYUNICUS JOZEF).. ; 

DAMMIUS. .«— Zie DAM (DA; 
Nlëlj YAN) . 

DAMNORIX, een- beroemd ̂  
Galliër, een onverschrokken 
en ondernemend man , ver
kreeg aanzienlijke goederen; 
in de landhoeven der Galliërs 
voor de Romeinsche Repu*, 
bliek» 'Daar de Helvetiërs 
van JULIUS GESAR den togfc 
door het Romeinsche gewest 
niet had kunnen bekomen, 
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welken zij hem vraagden, 
zoo namen zij hunne toevlugt 
tot DAMJXORIX, die hun zulks 
verschafte door het grondge
bied van Francke' Comté : 
eene daad, welke de Romei
nen hem tot eene staatsmis-
daad zouden toegerekend heb
ben , indien DIVITIAC, zijn 
broeder, die eenen grooten 
invloed op den geest van 
CiESAB had, zijne voorspraak 
niet geweest was. DAMNORIX 
wilde = de magt met de rijk
dommen vereenigen. Hij 
streefde naar het opperge
bied over zijn land; maar 
hij had den tijd niet, om 
zijn oogmerk ten uitvoer të 
brengen. GffisAR er van on-
derrigt zijnde, beriep hem 
naar Groot-Brittannië. DAM
NORIX deed zijn best , om 
eenen afscheidsbrief te er
langen, maar ziende, dat 
hij daarin niet zoude slagen, 
nam hij zijnen .slag waar; 
en toen" de meeste troepen 
ingescheept waren, koos hjj 
met de Gallische ruiterij den 
aftogt. CAESAR beschouwde 
deze weglooping als eene zeer 
belangrijke zaak. Hij liet 
hem achtervolgen door het 
grootste gedeelte zijner rui
terij ', en met bevel om hem 
terug te brengen, of, indien 
»ïï den minsten tegenstand 
bood te dooden. Hij wilde 
zich verdedigen, steeds uit
roepende , dat hij vrijgebo
ren, en dat zijn vaderland 
met aan de Romeinen on-
derworpen wit*/ m a ar hij 
moest voor de Romeinen be

zwijken, en werd in het 
jaar 59-vóór J . C. met ver
scheidene steken doorboord, 

DAMO , eene dochter van 
den wijsgeer PÏTHAGOIUS, 
leefde in het jaar 500 vóót 
J . C. Haar vader vertouw
de haar al de gewaande ge
heimen zijner wijsbegeerte 
toe, en zelfs bij zijn over
lijden zijne papieren, ver
biedende dezelve ooit in het 
licht te geven.. Zij kwam dit 
bevel op zulk eene onschend
bare wijze na , dat ofschoon 
zich van de goederen der 
fortuin verstoken ziende, en 
eene groole som gelds voor 
die boeken kunnende beko
men , zjj echter hare behoef
tigheid'en den" uitersten wil 
van haren vader boven al de 
goederen der wereld verkoos. 
Zij behield, zegt meti, op be
vel van PVTHAGORAS , haar 
geheele leven haar maagdom, 
en nam een aantal meisjes 
onder hare leiding» die, 
even als zi j , zich tot den 
ongehuwden staat verbonden. 
Ziedaar dus de wijsgeerén 
door een' hunner oudste stich
ters veroordeeld. Voor Bf* 
overige is de geschiedenis 
van DAMO ten minste eve" 
zoo twijfelachtig; als die van 
PYTHAGORAS (zie dat artikel') 

.DAMOCLÈS , een be"'«ht 

vleij er van DIONYSIÜS ,"£M 

JDwingeland', beijverde zich» 
om bij elke gelegenheid «eS" 
zelfs rijkdommen, pracht e» 
vooral 'deszelfa geluk te fy" 
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zen. Hij veranderde weldra 
van gevoelen. Dë dwinge
land liet, na hem, tot een 
prachtig feestmaal te heb
ben uitgenoodigd, en hem 
als eenen vorst te hebben 
doen fcleeden en bedie
nen , boven zijn hoofd eenen 
blooten degen hangen, die 
aan de zoldering enkel met 
een paardenhaar was vastge
maakt. Hij gevoelde dus nu 
wat het geluk eens dwinge-
lands was , en verzocht om 
ïn het middelmatige van zij
nen vorigen stand hersteld 
te mogen Worden.» Het is op 
dezen geschiedkundigen trek, 
dat HORATIUS in eene zijner 
schoonste oden zinspeelt: 

Districtus ensis cui super impia 
Cervice pendet, non siculïe dapes 

Dulcem elaborabuntsaporem. 

DAMOC RITUS , een Grieksch 
geschiedschrijver, heeft twee 
werken nagelaten: het eerste 
Over de kunst om een leger 
in slagorde te stellen; het 
tweede Over de Joden, 
waarin hij verhaalt, dat zij 
eenen ezelskop aanbaden, 
en dat zij zich jaarlijks van 
eehen bedevaartganger mees
ter maakten, welken zij op
offerden. Men weet niet in 
welken tijd hij geleefd heeft. 

• 

DAMON, een Pythagorisch 
wijsgeer, gaf een zeldzaam 
voorbeeld van vriendschap 
aan PYTHIAS , die zich bij 
DIONYSIUS voor hem als borg 
bad gesteld. De dwingeland, 

VIII. DBEI . I* 

die zijnen dood besloten had, 
stond hem toe eene reis naat 
zijn vaderland te doen, tea 
einde , er zijnezakeri te re
gelen, met belofte vatt bin
nen eenen zekeren tijd terug 
te komen. PYTHIAS stelde? 
zich in zijne plaats in han* 
den van den dwingeland. 
DAMON kwam juist Op het
zelfde tijdstip terug, hetvvelfe» 
DIONYSIUS bepaald had. De 
dwingeland, door de getrouw
heid dezer beide vrienden 
getroffen, -schonk, aan DA-» 
BION de vrijheid en verzochÉ 
hun beide, hem als eenen; 
derde in hunne vriendschap 
optenemen. Deze wijsgeer; 
leefde in het jaar 400 VÓórJ 
J . C. 

DAMON, een dichter ett 
toonkunstenaar, de leermees
ter van PERICLES was eert 
bekwaam drogredenaar, dat 
i s , dat hij de beoefening 
der welsprekendheid met 
die der wijsbegeerte reree* 
nigde. Hij was de toon
kunst volkomen meester ent 
had voornamelijk dat gedeel
te beoefend, hetwelk ovetf 
het gebruik handelt, dat 
men van het rythmus of de 
maat moet maken. Hij meen -

- de te doen zien, dat de klan-* 
ken j krachtens eene zekere 
betrekking of overeenkomstt 
welke zij met de zedelijk» 
hoedanigheden Verkregen * 
in de jeugd, en zelfs in 
meer bejaarder voorwerpen 
zeden konden vormen, wel-
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ke er vroeger niet beston
den , of er niet ontwikkeld 
waren; een stelsel, dat waar 
had kannen zijn, indien de 
schrijver hetzelve tot voor
bijgaande gesteldheden en 
aandoeningen bepaald had. 
Deze toonkunstenaar was een 
indringend en eerzuchtig 
mensch, hij verbond zich 
met PEBICI.ES , en trad te-

^gen de vrijheid der Athe-
uers in zamenzwering, maar 
hij werd in het jaar 430 
vopr J. C. ontdekt en als 
een begunstiger der dwin
gelandij verbannen. 

DAMPIER ( W I L L I A M ) , in 
3652, in het graafschap Som-
snërset geboren, was de be
roemdste zeevaarder zijner 
eeuw. In 1680 trok hij te 
Jand over de landengte van 
Panama, maakte zich mees
ter van een Spaansch schip, 
ging andermaal scheep, en 
kwani weder in den Atldn-
iischen Oceaan, zonder te 
bespeuren , dat hij de straat 
•van. Magellan, was doorge
trokken. Na in 1684 de 
Zuider-pooUanden bezocht, 
en de Aziatische zeeën door
kruist te hebben, kwam hij 
in 1688 in Bngeland terug. 
in 1699 ondernam hij eene 
nieuwe reis rondom de we-
» » d , e n 2 a i n 1 7 0 1 
^ d e r l a n d t e « u . H j j o n d é J 

é e n l ^ d e r d e i l l ' i r 0 4 e » 5?»m ^ 3e 'm Ï709', en 

lier reizen rondom de we
reld van 1673 lot 1691, in [ 
het licht. Dezelve bevatten ' 
voor de scheepvaart en aard
rijkskunde nuttige aanmer- I, 
kingen; maar ook vele on- :' 
gerijmde berigtenwelke ee-
nen oppervlakkige», endoor 
de verbeeldingskracht be- ' 
heerschten waarnemer ver
raden. 

DAMPIERRE (JOANNES), 
werd , na zich onder deAd-
vokaten van den grooten raad 
beroemd te hebben gemaakt» 
een franciskaner * monnik, 
en tevens gewetensbestuur
der van een nonnen klooster 
te Orléans, alwaar hij vo'o'r 
het jaar 1550 overleed. Hij 
verwierf veel roem door zij
ne Latynsche gedichten, w 
den smaak van die va" ***" 
Tüttus geschreven. Deze»* 
ve zijn opgenomen in het l , e 

dl. der Delicia poëten», 
gallorum. 

DAMPIERRE (AUGUSTUS 
HENDRIK MARIA PICOT DE), 
den 19 Augustus 175b te 
Par-ijs geboren, was ol-
ficier bij de fransche w*r' 
den, diende later onder Do* 
MOURIEZ , en onderscheid»* 
zich door zijnen moed »n 

den slag van Jemmap*' 
Veldheer der republiek ge
worden zijnde, voerde Dij 
het bevel te Aken, en^rd 
den 3 Februarij 1793, dooi
de Oostenrijkers van daai 
verdreven. Den 1 Mei daar
opvolgende viel hij de, bond* 

http://Pebici.es
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genopten te Quevrain aan, 
en werd geslagen» Den 8 
verdedigde hij met onver
schrokkenheid het veld van 
Famars, alwaar hem het 
dijbeen werd weggeschoten. 
Hij overleed twee dagen 
daarna. Ondanks zijn som
ber gelaat en zijne zware 
gestalte, bezat DAMMERRE 
eene buitengewone vlugheid. 
Men wil , dat hij van . tijd 
tot tijd eene verstandsver
bijstering liet blijken. De 
Conventie vaardigde het be
vel uit, dat zijn Jijk in het 
pantheon zon worden., ge
steld. — Een DAMFZERRE 
uit Champagne f bloedver
want van den veldheer, snel
de LOJDEWMK XVI. te hnlp, 
toen die ongelukkige koning 
te Varennes werd aange
houden , en werd er het slagt
offer van zijnen iijver. Op 
den oogenblik, waarop hij 
het rijtuig naderde, om den 
vorst te spreken, viel hij 
door drie kogels doorboord , 
en werd onder de wielen 
verpletterd. 

DAMPMARTIN (ANNA HEN
DRIK, burggraaf van), veld
maarschalk, geletterde, af
gevaardigde enz., werd te 
Usez den 30 Junij 1750 ge
boren , en omhelsde de krijgs
dienst. In 1789, bij het be
gin der omwenteling, kapi
tein bij het regiment konink
lijke ruiterij zijnde, rïgtte 
hij in den naam der officie
ren van zyn corps, gegron

de klagten i n , pveï den te-
genwoordigen staat van za
ken tot de vergaderden. In ' 
Junij van het jaar 1791 tot 
luitenant-colonel bij het regi
ment Lotharingische dragon
ders benoemd zijnde , volgde 
hij den generaal CHOISÏ naat 
Avignon; waar juist de moor
den ari jen van la Glacière 
hadden plaats gehad; dooc 
den wilden JOURDAN, {Cou
pe tête) verordend en tea 
uitvoer gehragt; en hij 
dwong dezen, om met zij-
ne troepen, die alleen uifc 
moordenaren bestonden, de 
stad te verlaten. Toen da 
dageraad van den 20 Junij 
aanbrak, wilde de heer VAKE 
DAMPMAKTIN, zijne soldaten 
noodzaken , den koning een 
berigt te geven, waarin zij 
de voorvallen van dien droe-
vigen dag moesten ontken
nen; in plaats van hem te 
gehoorzamen , stonden zij al
len tegen hem op, en dwon
gen hem het regiment te verla
ten. Hij vertrok uit zijn va
derland en voegde zich te 
Trier bij het leger der prin
sen, werd tot ridder der ede
len van Languedoc geslagen » 
en maakte ook den veldtogfi 
van dat jaar mede. Nadat het 
koninklijke leger bij Arlon 
afgedankt was, begaf zich 
DAMPMARTIN naar Brussel, 
waar DE BIBVRE hem eene 
schuilplaats aangeboden had, 
doch na eenigen tijdverliet hij. 
dezen schuilhoek, ter oor
zake, van den vijandelyken 
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inval des Franschen legers , 
onder aanvoering van Du* 
MOURIEZ. Be wijk naar Hol
land genomen hebbende, gaf 
hij er zjijn Essai de Litté-
rature, ten gebrüike der da
mes , in het licht. In 1795 
fcegaf hij zich naar Hamburg, 
alwaar hij zich gedwongen 
zïag, uit hoofde van de slap
heid zijner fortuin, zich met 
<le opvoeding van den zoon' 
der gravin van Lichtenau te 
belasten. Van Hamburg ver
trok hij naar Berlijn, waar 
koning FRETJERIK-WILMM II . 
hem eene jaarwedde schonk, 
hem op denzelfden oogenblik 
belastende, Gedachten, over 
Ae revolutie van Frankrijk, 
in het licht te geven. Hij 
vervolgde zijn werk na den 
dood van dien vorst, en kwam 
juist op het tijdstip van het 
consulaat, in Frankryk te
rug. In 1803, huwde hij Me-
julvrouw DURPORT , schoon
zuster van den graaf van 
JBeurnonville; in 1807 werd 
hij tot raadsheer van het stad
houderschap des departements 
van Gard benoemd; den 8 
Februarij 1811, tot keizer
lijk boekkeurder, e» den 20 
Maart daaropvolgende tot lid 
van den raad van in bezit-
«emingen , en met den titel 
van graaf vereerd. Den 6 
Januafjj W è r d jymPm^m 

S V ^ % d e Bij het wetge. 

de herstelling van LODEWHK 
XVIII. die hem den 5 Au
gustus tot officier van liet 
legioen Van eer en den 24 
October tot koninklijk boe
ken keurder benoemde. Hij 
verscheen dikwijls op het re-
deneergestoelte van iet wet
gevend ligchaam, vooral ten 
tijde Van hetontwerpvanwet, 
betreffende de teruggave aan 
de uitgewekenen van hunne 
niet verkochte goederen, Hij 
schreef de uitwijking aan 
den invloed der vromen toe 
en stelde verscheidene ver
beteringen voor, diehetont-
Werp voor de belanghebbende 
part|jen gunstiger maakte. 
Den 26 November Jas liij een 
herigt, betrekkelijk de toe
lating tot de militaire scho
len; verscheidene artikelen 
van het charter, die de ge
lijkheid onder 

al de burgers 
wettigde, aanhalende, voeg
de hij er bij: » Volgens zoo 
naauwkeurige grondstellin
gen, was men er ver af, W 
bevel van den 30 Julij !!•« 
verwachten, waarvan de voor
rede zulke levendige on
rust veroorzaakt heeft, W 
zoude er beroemde mannen( 
helden en edelmoedige da
den aan onze geschiedrol-
hn ontbreken, indien «» 
voörbijgevlogène eeuwen i>et 

stelsel van uitsluiting ƒ °u* 
den aangenomen hebben. »JJ 
herdacht in den geest, fle 

namen van die dapperen
#' 

die zich Sedert de omwente* 
lJng in de wapendiensthaa* 
den beroemd gemaakt enf' 
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en eindigde wist te zeggen : 
dat de inrigting van het va
derland, .diengenen toebe
hoorde, die het geluk had
den, óp Frankrijks bodem het 
eerste levenslicht te mogen 
aanschouwen. Dit stelsel, 
welk evenwel voor vele uit
zonderingen vatbaar is , be
wijst, dat DAMPMARTIN nog 
al milde gevoelens koester
de. Indien datgene, wateene 
levensbeschrij vingverzekert, 
zeker is , legde bij den twee
den vijandelijken inva l , de
zelfde man, meer onverklaar
bare grondstellingen aan den 
dag. Belast (zegt die levens
beschrijving) niet het opper
bevel van eeneafdeeling ge
wapende burgermagt, vocht 
bij den 30 Mei den geheelen 
dag in de vlakte van het 
dorp Mousseaux en verliet 
die stelling niet , welke hy ' 
met dapperheid verdedigd 
h a d , voor en al eer er een 
wapenstilstand gesloten was. 
Bij de terugkomst van den 
koning, werd hij in den ti
tel van Burggraaf bevestigd 
en tot bibliothecaris en be
waarder der oorlogsgoede
ren benoemd. Hij stierf den 
15 Julij 1825, in den geza
genden ouderdom van 72 j a 
ren. Hij- heeft ons de na
volgende werken nagelaten: 
1.° Idees surquelques stijels 
militaires (Denkbeelden over 
eenige krijksknndige onder
werpen), 1785, in 8.vo ~ 2.° 
Histoire de la rivalité de 
Carthage et de Rome (Ge

schiedenis van de'ijverzucht 
tusschen Karthago en Ro
me), -1789, 2 dl.» in 8.vo 
gevolgd door eene overzet
ting vani CATO door A D D I -
SON. Dit treurspel was reeds 
vertaald geweest door DÜBOS , 
GuilXEMARD , DESOHAMPS , 
CHEBON en LA BKTJYÈRE. —• 
3.° he ProVincial a Paris 
(De Provinciaal te Parijs), 
1790, in 8vo — 4.° Êssais 
de littérature a l'usage des 
Dames (Letterkundige proe
ven ten gebruike der Da
mes), 1794, 2 dl.n in 8 . v 0 

— 5'.° Esquisse d'un plan 
d'éducation (Schets van een 
opvoedingsplan), 1796 , in 
g.vo »i, Q»°Fragmens moraux 
et littèraires (Zede- en let
terkundige fragmenten), 1797 
in 8-vo —- 7.° Evênemens 
qui se sont passés sous nies 
yeuoc pendant la révolution 
Fran gaise (Gebeurtenissen , 
die gedurende de Fransche 
omwenteling onder mijn oog 
hebben plaats gehad), 1799, 
in 8 . v o — 8° Brasmann, 
een roman, Par i js , 1802, 
4 dl.n — 9.° Nouveau® essai* 
d'éducation de GOLDSJU/TM 
(Nieuwe proeven van opvoe
ding, volgens GOLDSMtTH), 
18Ö3, in 12.vo __ \Q.° An-
nales de VEmpire Frangais 
(Jaarboeken van hetFransche 
Keizerrijk), Pari js , 1805. —• 
11.° ha France Sous les rois 
(Frankrijk onder de konin
gen), 1810, 5 dl.n in 8.° 
— 12.° Lettre a M. M, de 
la chamhre des deputés sur 

& 
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Veducation publique et sar 
ie choix des instituteurs 
{Brief dan de Heeren van 
de kamer der afgevaardig
den over de openbare opvoe
ding en over de keuze der 
onderwijzers), Juni), 1816. 
—• 13.° Quelques traits de 
la vie privëe de FRÉDÉRIC-
GVILLAVMJS lI.Roi de Prus-
se (Eenige trekken uit het 
bijzondere leven van FRB-
toERiK-WlLZEM. II., Koning 
van Pruissen), J81I , in 8.° 
enz. enz. M. DAMPMARTJN 
bezat vele kennis en" zijn 
stijl was naauwkeurig en 
verheven. 

DAMVJUUCE. — Zie MONT-
JHORENCY ( K A R E Ï . ) . 

DAN , de vijfde zoon van 
JACOB en de eerste van BALA , 
dienstmaagd van EACHEI, , 
Was het boofd van den stam 
die zijnen naam draagt, en 
overleed in dea ouderdom 
van 127 jaren. 

DAN (PETRUS), overste der 
Mathwrynen van Fontaine-
lleau. In 1631 belast, om de 
gevangenen in Barbaryë te 

m .1634 in MdrseWe scheep 
en kwam, na eenên vier 
«aagschen overtogt in Algiers 
1635 Zmw?*r hjJ i n Maart 

«aar Sè?^'Z^}* ter 'TiAta « ^leidde.- Pa-
« ! heeft £:*}eed i n I 6 4 9 ' •tn'L e e i t n a ^ a t e n : I ° Hix. 

Barbarijë en "deszelfi zee-
schuimers), Parijs, 1637, 
in 4.£o, door DE VRIES, die 
er een tweede deel heeft bij
gevoegd , in het Nederdmisch 
vertaald * 1684. In dit werk 
vindt men eene algemeens 
geschiedenis • van de zeeroo-
verijën sedert de oudste tij
den ,• en aan teekeningen over 
dë inwoners van Barbmfè, 
en biedt een betreurenswaar
dig taferëelY aan, van de 
wreedheden ten opzigte van ; 
de Chriséen-slaven gepleegd. 
— 2.° Trésor' etc, (Schat
kamer der wonderen van het 
koninklijke huis van Fon-
tainebleau, bevattende des-
zelfs oudheid, en de bijzon
derheden , welke men er aan» 
treft enz.), Parijs, 

1642, in fol. mët pi 
i . ' . ' • • ' - • , 

DANAÉ , dochter van ACRI-
, sius , koning van Argot, 
werd op bevel van haren va
der in eenen metalen foren 
opgesloten, wijl de godspraa* 
hem voorzegd had, dat m) 
door het kind, hetwelk ra-
ne dochter ter wereld zoude 
brengen , zou gedood wor
den. JüPiTER op DANAB ver
liefd , daalde, onder «Je ge
daante van eenen gouden ree
gen , in hare gevangenis ne
der. De schoone gevangen* 
bewilligde in dé voldoen^ 
zijner lusten, en ui' &f \ 
gemeenschap werd ê "e* 
roemde PEHSEUS geboren» 
Deze fabel steunt welligt ge
deeltelijk op eene ware ge" 
schiedeni». PRMTVS, broe* 
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der van ACRISIÜS , door de 
bevalligheden zijner nicht 
bewogen, liet zich, zegt 
men , de poorten des torens, 
door middel van geld ope
nen- Het overige van dit 
mythologisch verhaal schijnt 
uit de heilige Schrift ont
leend te zijn. De Neder-
landsche dichter N. J. STORM 
VAN 's GRAVESANDE heeft in 
zijne Luimige Poezij, Rot
terdam, 1827, bladz. 13 — 
22, onder den titel van Jtr-
PITJER, en DANAë, de hier 
Verhaalde fabel, op de kodA 
digste wijze, meesterlijk be
zongen (Zie ACRISIÜS). 

DANAÏDEN, dochters van 
DANAUS, koning van Argos, 
waren ten getale van 50. 
Zij werden aan even zoo vele 
volle neven, zonen van EGYP-
TÜS, uitgehuwd. Op aan
sporingvan haren vader,dood-
den zij op eene onmensche» 
lijke wijze al hare echtge-
noóten, in den eersten nacht 
van haar huwelijk, met uit
zondering alleen van HY-
PERMNESTRA , die den haren 
redde. Hare zusters wer
den veroordeeld, om in de 
hel aanhoudend water in 
doorboorde tonnen te gieten. 
HORATI.ÜS heeft deze ge
schiedenis in eene zijner 
schoonste Oden gevierd. 
•1» 3. ód» 1 1 . , Mercuri, 
nam te docilis nwgisiro , enz, 

DANAUS, koning van Ar
got t zoon van BELUS , vader 

!• .4 

der DANAÏDEN , maakte zich 
in het jaar 1475 vóór J. C. 
meester van het koningrijk 
van Argos. Daar de god
spraak hem had aangekon
digd , dat hij door een' zij
ner schoonzonen zoude ont
troond worden , zoo gaf hij 
het grnwzame bevel, waar
over er in het voorgaande 
artikel gesproken is. IJYN-
CEÜS echtgenoot van HY-
PERMNESTRA , verdreef hém 
van zijnen troon, en beklom 
denzelven in zijne plaats. 

DANCHET (ANTONIUS) , te 
Riom ; den 7 September 1671 
geboren, vervaardigde toen 
hij , in het collegie van Lo* 
DEWIÏK den Groote eerst in 
de Rhetorica was, reeds een 
Latijnsch dichtstuk op de 
inneming van NizzaenBer* 
gen, dat men waardig oor
deelde het lichtte doen zien. 
Na eenigen tijd den leerstoel 
der Rhetorica te Chartres 
te hebben bekleed , verkreeg 
hij eenen post aan de konink
lijke bibliotheek, aan de aka-
demie der opschriften en aan 
de Fransche akademie, en 
regtvaardigde die verschil
lende keuzen, door verschei
dene dichtstukken, en voor
namelijk door Tooneeïkundi 
ge Lierdichten. Hij over
leed te Parij's den21Febru» 
arij 1748. Hij maakte zich 
evenzeer door zijne inborst 
als door zijnen geest bemind. 
Nooit veroorloofde hij zich 
esn enkel hekeldicht, niet* 
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tegenstaande hij een dichter 
en wel een beledigd dichter 
was. Door een zijner kunst
broeders in een schamper 
hekeldicht gehoond, vervaar-
digde hij ten aantvvoord, een 
zeer. bijtend puntdicht, zond 
hetzelve aan zijnen vijand, 
hem verkJarende, dat nie
mand hetzelve zoude zien, 
e n , d a t hÜ hem door hetzelve 
enkel wilde aantoonen, hoe 
gemakkelijk het was, om de 
wapenen des hekeldichts te 
gebruiken. Men vindt ech
ter in zijne werken &nepunt~ 
dichten, het eene tegen den 
abt ABEILLE , en de beide 
andere tegen KOÜSSEMT. De 
werken van DANCHET, zijn 
gezamenlijk uitgegeven te 
P « V i n T ? 5 1 ) 4dUm 
•"• Deze zorgvuldig be
merkte uitgave , bevat onder-
scheidene belangrijke stuk-
Ken, ^ J j n e treurspelen he
et ten in het algemeen geene 
groote verdiensten , en zon
der zijne zangspelen, zou 
die d.chter minder bekend 
3JO- Nog heeft men van 
DANCHEJ, eemge lassend-
ten, Oden;Kantaten, Brie. 
w » , waarvan de berijming 
vrij zacht, doch eenigzins 
^ a k i s . G R E S S E T j d e

e ! 
If&v van DANCHET bij de 
^ademje, heeft eene . 4 e ! 
»eerP

n i
h .em % e h ««^n , die 

d i c h t e r ^ e n v o o r »»e 

«te, w S * E e n t V e r < ï i G n -
^ t w i S t e n k a r , ^ e n . h e m n i e* 
n W door ; i S . ^ n e . n ^ e e s t 

HOO? eenig misbruik 

der dichtkunde onteerd fe 
hebben , eene hoedanigheid, 
die zoo zeldzaam is , in de 
gevaarlijke kunst, welke hij 
beoefende, 'en waarin de be
gaafdheid niet achtenswaar
diger moet zijn, door de on
derwerpen zelve , weJfce zij 
voortbrengt, dan door die, 
welke zij den moed heeft 
zich te weigeren. Reeds in 
zijne jeugd onderwezen, en 
gedurende zijn geheeleleven 
overtuigd, dat de dichtkunde 
enkel de tolk der waarheid 
en eerj de taal der wijsheid 
en vriendschap, en de be
valligheid der maatschappij 
moet zijn, deelde hij, noch 
in de dolzinnigheid, noch in 
de schande dergene, welke 
dezelveonteeren, Bovendien 
lafhartigen nijd verheven, 
welke, altijd een vernederend 
hewijs van minderheid is," 
een vijand van het hekelach
tige, waarvan de kunst zoo 
gemakkelijk en vernederend 
i s ; een vijand van vuile re
den , waarvan het welgeluk-
ken zelfs schandelijk kt 
ongenaakbaar voor die blinde 
losbandigheid, welke den 
eerbied aan de wetten, deB 
den troon, der godsdienst 
verschuldigd, durft aanran
den , en waaavan de geheele 
verdienste tegelijkertijd f ° 
misdadig en verachtelijk J*f 
onbekwaam , eindelijk tot ai-' 
l es , wat de maatschappe".]"1 

ke geest, de edele denkwij
ze , de orde, de betamelijk
heid en de pligt gebieden» 
droegen sijne schriften steed* 
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den stempel van zijn hart. 

ÜANCKELMANN (WlMiEM 
HENDRIK AUGUSTUS Graaf 
van), werd op den 10 Mei 
1768 te Kleef geboren, al
waar zijn vader, die bij het 
beklimmen van den troon des 
konings van Pruissen, tot 
graaf verheven werd , toen
maals voorzitter der regering 
en later Silezische minister, 
van justitie was. Na zijne 
studiën in de regtsgeleerd-
heid te Malle volbragt te heb
hen , trad onze DANCKELMANN 
in dienst van het departement 
van justitie, en werd in 1768 
opper-ambts-regeringsraad te 
Breslau, en uit hoofde*van 
zijne uitstekende ambtsver- | 
vulling reeds in 1800, tot 
voorzitter der-regering in 
Warschau, en daarna van het 
opper-landsgeregt te Brieg 
(later te Glogau) benoemd. 
In 1825 werd hij door den ko
ning van Pruissen tot gehei
men staatsraad, en minister 
van justitie bevorderd , wel
ke vorst hem in het volgen
de jaar de tweede klasse der j 
orde van den rooden adelaar 
fin in 1830, de klasse der-
zelve met eikenloof en ster 
verleende. Het ministerieel 
bestuur van DANCKELMANN 
heeft, (daar hij uit hoofde 
van zijne laatste ziekte, reeds 
zeven Maanden vóór zijnen 
dood van hetzelve moest af
zien) naauwehjks vijf jaren 
geduurd ; hetzelve Mal echter 
uit hoofde van "de onder zii-

h 

ne leiding begonnenéherzie* 
ning der wetgeving in de 
jaarboeken der laatste een 
gedenkwaardig tijdperk uit
maken. Hij overleed den 29 
December 1830 te Berlijn, 
om zijne uitmuntende hoeda
nigheden , algemeen betreurd. 

DANCKS of DANKS (FRAN-
ciscus), bijgenaamd Schild
pad, een Amsterdammer van 
geboorte, een zeer goed 
schilder van geschiedkundi-
stukken en portretten. Men 
kan zijnen leeftijd afleiden 
uit een door hem geboetseerd 
zinnebeeld, in het jaar 1676, 
dat men nog heden in steen 
uitgehouwen zien kan, bo
ven den ingang van een huis 
op de Weeregracht, tusschen 
de Heerestrdal en de Brou
wersgracht te Amsterdam, 
bekend door het bijschrift: 
Mijn glas loopt ras, 

DANCOURT. — Zie ANCÖURT. 

DANDINI (HIERONÏMUS), een 
Jesuit van Cesena, in 1554 
geboren, onderwees met roem 
de wijsbegeerte te Party's, 
en werd door Paus CMMENS 
V U L , in 1596 , in hoeda
nigheid van nuntius , naar 
den berg Libanon, tot de Ma
ronieten gezonden, ten einde 
hunne ware geloofsleer te 
ontdekken. RICHARD SIMON 
heeft uit het Italiaansch in 
het Fransch zijn reisverhaal 
vertaald, Parijs, 1685, in 
12.mó, . met aanmerkingen , 
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dié er, den prijs van verhoo-
gen. Hij ontdekt dikwerf 
de dwalingen van den tekst. 
Deze Jesuit overleed tejftor-
li den 29 November 1634. 
Nog bestaat er van hem: 1.° 
een Commentarium op de 
drie boehen van ARISTOTE-
ZES van ANIMA. — 2.° Ethi
ca Sacra, Cesena, 1651, 
niet zeer bekend , ofschoon 
het door denzelfden RICHARD 
SJMON geprezen, wordt. 

DANDINI ( H E B C U I . E S F R A N -

CISCOS) , graaf, en hoogleer
aar in de regtsgeleerdheid 
te Padttdi den 4 November 
1695 geboren, en den 7 
Maart 1747 te Padua over
leden, is dé schrijver van 
onderscheidene werken. De 
voornaamste zijn: 1»° Culta 
atqtie perspicm, dialogus 
primus, Padua, 1734, in 
4,w ,__ 2#o j)e forensi scri-
bendi ratione, Verona, 1741, 
gr. in 4.» —<• 3." Üeserviiu-
tibus, proediorum interpre-
taliones per epistolas, enz. 

DANDOLO(HENDRIK), Doge 
van Venetië, uit eene be
roemde familie gesproten, 
bestuurde dje republiek ge
i e n d e fnegen jaren, met 

va
SpinSJeid' t o e n -de-.kr&is-

afX«! J-0r!ten hem in 1202 

schepen11? *** a I I e e n *° 

» « a a t v o e S ? V e r t e s t e k e n 5 

ter 

zee te vechten , te gelijker
tijd , dat de Franscbèn te 
land zouden handelen. Deze 
doge, een even zoo groot 
veldheer als bekwaam staat
kundige zijnde, deed nog 
meer: ondanks zijnen boogen 
ouderdom, stelde hij zich 
aan het hoofd eener Vene-
tiaansche vloot, onderscheid
de zijnen moed bij de inne
ming van Konstantinopel'm 
1203, weigerde den keizer
lijken troon dier stad, en 
liet, in overeenstemming met 
de Franschen, graaf BOUDE-
WIJN in deszelfs plaats be
noemen. Hij overleed in 
1205 te Konstantinopel, al
waar hij den eersten rang 
naast den keizer bekleedde. 

DANDRÉ. —» Zie BARDOIV» 

DANDRIEU (JOANNBS FBAN-
CISCÜS) , een beroemd toon
kunstenaar m 1140 te Pa" 
rys, in den ouderdom van 
56 jaren overleden, speelde 
volmaakt wel op het orgel 
en het klavier. Hij muntte 
niet minder uit in het com
poneren. Ten opzigte van 
den smaak en de talenten, 
vergelijkt men hem met dën 
beroemden COUPERIN. Men 
heeft van hem drie boeken 
met StuMen voor het kla
vier , en een met Stilde» 
voor het orgel, met een8 

Reeks van hersliederelh "f0* 
de lieden van smaak gezocht; 
in zijne muzijkheerschteven 
zoo veel verscheidenheid81* 
Welluidendheid. 

http://Hebcui.es
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DANEAIT(LAMBERTUS), DA-
NJBÜS , een Protestantsch pre
dikant, te Orleans in 1530 
geboren: een leerling van 
den beruchten ANNA JOU 
BOURG , onderwees de god
geleerdheid te Leydèn; hij 
overleed te Castres in 1596. 
Er bestaan van hem: l°Com-
mentariè'n op den heiligen 
MATTHEVS en den heiligen 
MAJICVS., — 2.° EeneBich-
terlijhe Aardrijkskunde. —r 
3.° Aphorismi politici et 
mWtares, Leyden , 1638 , 
in 12.°, en andere werken, 
te weinig beduidend, om de
zelve aan te halen. 

DANEDI (JoANNES STEPHA-
NUS) , bijgenaamd MONTALFO , 
een ltaliaansch schilder, in 
1608 te Tresiglo geboren 
was een kweekeling van 
MARAZONI van Milane ? en 
verhief zich weldra hoven 
zijnen meester. De kerken 
en publieke gebouwen van 
Milane bezitten het grootste 
gedeelte zijner stukken; hij 
overleed in 1686. — JOZEF 
DANEDI, broeder van den 
voorgaande, even als hij 
MONTALFO bijgenaamd, was 
ook een beroemd schilder. 
Hij was een kweekeling van 
GUIJDO, en toonde zich, in 
verscheidene werken, welke 
hij voor verschillende gebou
wen van Milane en Turin 
vervaardigde, zulk eenen 
meester waardig. Hij over
leed in hetzelfde jaar als 
zijn broeder, 

DANES (PETRUS), te Ba-
rijs uit eene beroemde fa
milie geboren j een leerling 
van BUDE en JOANNES LAS-
CARIS , werd * na vijf jaren 
den post van Hoogleeraar in 
de Grieksehe taal aan het 
koninklijke Collegie te heb
ben bekleed, de leermeester 
en Biechtvader van FRAN-
CISCUS II . Naar de Kerk
vergadering van Trente ge
zonden , sprak hij er in 1546 
eene zeer schpone redevoe
ring uit. Het was in den 
loop der Kerkvergadering, 
dat hij in 1557 tot Bisschop 
van Lavaur werd benoemd. 
Nadat deze beroemde Pre* 
laat in 1576 zijne waardig
heid had nedergelegd, over
leed hij te Parijs in 1577, 
in den ouderdom van 80 ja
ren. Zijne Werken zijn in 
1731, door de zorg" van P E 
TRUS HILARIUS DANES, uit 
dezelfde familie als de Bis
schop van Lavaur, gezanten-, 
lijk in 4«t0 in het licht ge
geven. De Uitgever heeft 
deze verzameling met de Le
vensbeschrijving van zijnen 
bloedverwant versierd. De 
Abt LENGLET DU FRESNOY 
schrijft aan PETRUS DANES 
twee Verdedigreden van 
HENDRIK II. toe, in het 
Latijn in 1542, in 4,° ge
drukt. 

DANÈS (JACOBUS), een 
der godvruchtigste Prelaten 
van de zeventiende eeuw > 
werd te Parijs in 1601 ge-
horen, was eerst president 
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der rekenkamer van Parijs 
èn bewindhebber van -Lan» 
guedoc. Na den dood van 
MAGDAI.ENA DE T H O Ü , Zijne 
echrgenoote , en van den zoon 
dien hij bij haar verwekt 
had, omhelsde' DANÈS den 
geestelijken staat, en werd 
tot meester van het koninklij
ke oratorium, gewoon raads
heer van staat.en eindelijk 
in 1640 tot Bisschop van 
Toulon verheven. Zijne we
tenschap en deugd schitter
den toenmaals met luister. 
Op eene onverschrokkene 
wijze de belangen der Kerk 
Behartigende, gaf hij bewe
zen van zijnen ijver in de 
beroemde vergadering van 
Mantes, in 1641, zonder 
echter het bisschoppelijke ge
zag met den "eerbied, aan 
den wil van den vorst ver* 
schuldigd, in de waagschaal 
te stellen. Zich zwak en 
ziekelijk gevoelende, deed 
hij in 1650 afstand van zijne 
bisschoppelijke Waardigheid 
én van zijne overige posten, 
ten einde zich enkel met goe
de werken bezig te houden. 
Hij deed onderscheidene god
vruchtige stichtingen, Stort
te in den schoot der armen 
3e groote goederen uit, wel
ke hij van zijne voorvaderen 
geërfd had , ' en bragt zijne 
overige levensdagen in de 
oefeningen der boetvaardig
heid, deg gebeds en der af
zondering door. Hij over-
leed den 5 J»fflij 1662 , te 
faty*, zÖne geboortestad , II 
m den geur der heiligheid, II 

en wériï in de kerk van 
S.te Gene.viève-des-Ardem 
begraven, vanwaar " hij in 
1747 naar die van MAGDA-
IENA is vervoerd. 

, DANÈS (PETKUS LODEWIIK) 
werd iii 1684 te Caml ia 
het Fransche Departement 
du Nbrd (toenmaals Ikmé* 
Vlaanderen) geboren, onder
wees te Leuven met roemde 

'Wijsbegeerte, werd in 1714 
pastoor J van de St. Jacobus-
kerk, te Antwerpen, begaf 
zich daarop in J717 naar /-
peren, alwaar hij gepromo
veerd kanonik, voorzitter van 
het Bisschoppelijk Seminarie, 
en penitentiarim \vefd> 
posten, welke hij met al den 
ijver waarnani, welken de 
Godsdienst van JESUSCHRIS
TUS inboezemt. In l?32 

keerde hij naar Leuven te
rug , om DAEUUN in den 
theologischen leerstoel opte-
volgen. Hij overleed aldaar 
den 28 Maart 1736. Er be-

; staat van hem: l-° Insttiu-
Uones doctrines Chriitian^t 
Leuven, 1713 en 1768; dit 
is een zeer geacht kort begrip 
der godgeleerdheid.—-2,00fa' 
tionis et homilia , Leuven, 
1735. — 3.° Onderscheidene 
godgeleerde Verhandêlinge11' 
onder anderen , De Jide, *Pe 

et charitate, Leuven, I?35 ' 
in •] 2,mo, vol geleerde aan* 
merkingen, en eene der bes
t e , welke men over dit on" 
derwerp heeft. — 4.° Of* 
ralig temporum notio, *Pf' 
ren, 1726, in U.mói > 
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werk is; door MARTINUS P A 
GE vermeerderd, Leuven ; 
1741. PAQUOT heeft er eene 
nieuwe uitgave van geleverd, 
met aanteekeningen en bijla
gen , tot in 1772, Welke dit 
werk zeer belangrijk maken), 
Leuven, 1773. 

DANET ( P E T R U S ) , langen 
ti jd, pastoor van Party's, 
zijne geboorteplaats, daarna 
abt van den heiligen Nico* 
LAAS , te Verdun, overleed in 
1709. Hij is beroemd door 
zijn Latijnsch en Fransch en 
Framch en Latijnsch Woor
denboek, ten gebruike Van 
den Dauphin, en dé Prinsen 
zijne zonen. Het Latijn is veel 
naauwkeuriger en nuttiger 
dan het Fransch, te veel met 
omschrijvingen en slechte 
volzinnen van PLAUTUS over
laden ; maar geen van beide 
behoorden geraadpleegd te 
worden, sedert dat er over 
hetzelfde onderwerp betere 
werken bestaan. Nog bestaat 
er van hem : Dicttonnarium 
antiquitatum romanorum et 
gracorum, ten gebruike van 
den Dauphin, Ï 698 , in 4.*°, 
waarvan de Fransche verta
l ing , in 1 7 0 1 , te Amster
dam in 4.° in het licht is 
gegeven» DANET behoorde 
tot het getal der tolken of 
overzetters van den Dauphin, 
door den hertog van AION-
TAUSIER gekozen. Hem viel 
PHAÉDRÜS ten deel , welke 
hij met verklaringen en La-
tijnsche aanteekeningen in 
het licht gaf. Dit Cqmmen-

tnrium is minder ; beroemd 
dan zijne Woordenboeken. 

DANGEAU (LODEWIJÏ? COUR- . 
CIÏXON D E ) , lid der Fransche 
akademie , abt van Fontaine. 
Daniel en Qlermont, werd 
te Parijs in 1643 geboren, 
en overleed aldaar in 1723. 
Weinig aanzienlijken zijn 
zoo zeer aan de schóone let
teren verkleefd geweest , en. 
hebben zich zoo vele moeite 
gegeven, om de beoefening 
derzelve gemakkelijk en aan
genaam te maken, als hij. Hi) 
dacht onderscheidene nieuwe 
leerwijzen uit voor de ge
schiedenis, de wapen- en 
aardrijkskunde, degeslacht-
regis ters , de belangen der 
vorsten en de Fransche 
spraakkunst. Men heeft hem . 
eenige Verhandelingen over 
die verschillende onderwer
pen te danken: \.a Nouvelle 
methode etc» {Nieuwe leer
wijze der geschiedkundige 
Aardrijkskunde), 1697, in 
fol. , 1706, in 8.° — 2.° Let 
principes du blason {De 
grondregels derwapenkunde), 
in 14 platen, 1715 , in 4 ° 
— 3.° Jeu etc. {Geschied" 
kundig spel der koningen 
van Frankrijk), dat even als 
het ganzespel wordtgespeeld, 
met een boekje, dat er de 
wijze van verklaard. — 4.° 
Méflexions etc. {Overwegin
gen over al de deelen 
der Spraakkunst), 1684, in 
12.° — 5.° Del'èlectionetc. 
{Over de verkiezing des kei
zers), 1738, in 8.° Maar 
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zijn voornaamste werk, is 
de eerste en een gedeelte der 
tweede van de Zamenspra-
hen over de onsterfehjkheid 
der ziel» gewoonlijk aan den 
abt DK Cnoisi toegeschreven. 
Dit werk is vrij algeracen j 
maar zijne overige voortbreng
selen zijn zeldzamer, wijl hij 
er slechts een klein getal 
exemplaren van liet drukken, 
die hij onder zjjne vrienden 
verdeelde. De abt DE DAN
GEAÜ was bijna alle talen 
meester, het Grieksch, het 
Latijn , het Italiaansch, het 
JSpaansch, het Portugeesch , 
het Hoogduitsch en al de 
daarmede verwantschapte ta
len. Hij was Calvinist ge
boren, doch door BOSSUET 

YïT/ Y K ° n i n S LODEWIJK 
A I V . benoemde hem tot 
Hoogstdeszelfs lector en bui
tengewoon gezant naar Po
len. Hjj bezat verscheidene 
pnornen en beneficiën. 

„ DANGEAÜ (PHIMPPUS DE 
J-OÜRCILLON Markgraaf van), 
broeder van den voorgaande, 
werd den 21 September 1638 
geboren. De bevalligheden 
van zijnen geest en van zijn 
gelaat bevorderden hem aan 
ftet hof van LODEWIJK XIV. 
2 r l ? Haa lde smaak voor 
n e r . l l ? 6 ? ' -Wimdehemee-

akafee;n
e n

b i{.?vFr s c h e 
tenschapp' e i l?^l d i e d , e rr" Parus den o « H l J oveiie^ te 

koninklyke orden <* *!* groot-
en 

militaire orden van Onze 
Lieve Vrouw van den berg 
Carmel, en van den heiligen 
LAZARUS van Jeruzalem. 
Aan het hof, zegt FONTENEL-
I E , alwaar men weinig ge
loof slaat aan regtschapenneid 
en deugd, had. hij steeds ee-
nen bepaalden en volledigen 
roem. Zijne gesprekken, 
zijne manieren , alles ver-, 
raadde in hem eene welle
vendheid, welke nog min
der die van een en man der 
groote wereld dan van een ge
dienstigen weldadigman was. 
Men heeft van hem Memo-
rtè'n in handschrift, waarin 
men verscheidene belangrij
ke bijzonderheden aantreft. 
Vele derzelve zijn gewaagd: 
maar men moet dezelve in 
het algemeen niet als zoo 
kwalijk gegrond beschou
wen , als VoLTAiftE dezelve 
afschilderdert, die er echter 
verscheidene van heeft afge
schreven,, volgens zijne ge
woonte , de bronnen, waar» 
uit hij put, lakende. Nog 
heeft men van den mark
graaf DANGEAÜ, een stukje, 
evenzeer in handschrift, i" 
hetwelke hij op eene belang
rijke wijze LODEWIJK XIV. 
zoodanig als hij te middfin 

van zijn hof was, afschil
dert. In zijne Memorie» 
doet de hertog van SMüf' 
SIMON, aan DANGEAÜ nietge' 
noeg regt wedervaren; We*" < 
ligt komt zulks uit eene klei
ne beroeps-afgunst voort, 
wel ligt ook eenige gevoelig
heid tegen LODEWWK XIV'1 

http://ner.ll?6?'
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dien DANGEAU gewoonlijk met 
schoone kleuren afschildert, 
en dien "SSAINT-SIMON tracht 
te vernederen. 

DANHAVEB (JOANNES KOEN-
RAAD), een Lutersch godge
leerde te- Erisgau in 1603 
geboren, verkreeg in 1629 
té Straasburg eenen leerstoel 
der welsprekendheid; hij be
kleedde' onderscheidene an
dere posten in dezelfde stad, 
alwaar hij in 1666 overleed 
als prediker der hoofdkerk, 
en deken des kapittels. 
DANHAVER 'werd door den 
bittersten ijver verslonden. 
Hij bragt bijna zijn geheelele
ven door, in met eene soort 
van woede tegen diegene te 
schrijven, welke der Augs-
burgsche geloofsbelijdenis 
niet waren toegedaan. Sterk 
kantte hij zich aan tegen de 
véreeniging der Lutheranen 
met de Calvinisten. Er be
staan van hem een aantal 
werken; degene, die het 
meeste gerucht hebben ge
maakt , zijn: 1.° De Spiri
tus sancti processione, in 
é.° — 2." De CHRISTTper-
sona, qjfficio et beneficiis , 
in 8.° -— 3.° De voto JEPH-
TJBO, in 8.° — 4.° Prcea-
daniitm, in 8.° ~ 5.° Col» 
legium psycologicum circa 
ARISTOTELEM de anima, 
Straatsburg, 1630, in 8.° 
— 6.° Idea boniinterpretis 
et malitiosi calumniatoris, 
1770, in 8.° — 7.° Idea 
boni disputatoris et malitiosi 
sopMsfce, in 8.° 

D A N I Ë L , de 4 . e der groó-
te profeten, een jonge prins 
uit het koninklijke bloed 
van JUDA , werd na de in
neming van Jeruzalem in 
het jaar 600 vóór J . C. ge-
vankelijk naar Babyloti ge
voerd. NABUCHODONOSOR , 
'hem onder de jongelingen 
verkozen hebbende, welke 
hij tot zijne dienst bestem
d e , deed hem aan zijn hof 
opvoeden, en veranderde zij
nen naam in dien van B A L -
THASAB. Zijne vorderingen 
in de wetenschappen en in 
de talen der Chaldeërs wa
ren snel. #ijn geest veree-: \ 
nigd met de wijsheid zijner \ 
zeden , deed hem bij- N A B U 
CHODONOSOR veel invloed ver
werven» Deze vorst ver
trouwde hem het bestuur van. 
al de Babylonische gewes
ten t o e , en verklaarde hem 
tot hoofd aller magi (Öoster-
sche wijzen.) Zulks was ui t 
erkentenis voor de verkla
ring van het geheimzinnige 
standbeeld, hetwelk de duur
zaamheid der viergrootemo-

i narchienderBabyIoniërs,Per-
z e r s , van AIJËXANDER den 
Groote en van zijne opvol
gers beteeken de. Eenigen 
tijd daarna wilde zich N A 
BUCHODONOSOR , als overwin
naar van een aantal natiën ,. 
goddelijke eer doen bewij
zen. Hij l iet een gouden 
standbeeld te zijner eer op-
rigten, en beval aan al z i j 
ne onderdanen hetzelve t e 
aanbidden. DANI.EL weiger
de aan het schepsel eerbe-
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wijzingen, die enkel aan 
den Schepper betamen. Zij
ne landgenooten, die even 
als hij zulks geweigerd had
den , Werden in eerten gloei-
jenden oven geworpen , waar
uit z i j , zonder iets geleden 
te hebben, weder te voor
schijn kwamen. DANiëii on
derscheidde onder de rege
ring van BALTHASAR zijne 
begaafdheid niet minder in 
d& kennis der toekomst. Hij 
verklaarde aan dien vorst de 
door eene onbekende hand , 
op de muren zijner feestzaal 
geschrevene woorden: woor
den , die het veroordeelings-
vonnis van den heiligschen-
denden koning bevatten. 
Na den dood van BALTHA-
™ R J b e n o e m d e DARIÜS de 
Mediër hem tot deszelfs 
voornaamsten staatsdienaar. 
^i}ne gunst en zijne verdien
sten verwekten de afgunst 
van de Grooteu des hofs. 
Men spande hem strikken , 
bij weigerde de goddelijke 
eerbewijzingen aan DARIÜS, 
en. werd tot den leeuwen
kuil Veroordeeld. God be
hoedde hem op eene won
derdadige wijze, en zijne 
beschuldigers werden naar 
verdiensten gestraft. Hij 
werd andetmaal in den kuil 

C T n ' ^ h*> het be" 
a f l KeB P" e s t e rs van den 
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den ouderdom van 88 jaren, 
op het einde der regering 
van CYRÜS, na van hem 
het edikt te hebben verkre-
gen tot de terugkeering der 
Joden, en de herstellingvan 
den tempel en de stad Je-
ruzalem. Van de 14 hoofd-
deelen, waaruit zijne profe
tie bestaat, zijn de 12 eer
ste gedeeltelijk in het He-
breeuwsch, gedeeltelijk in 
het Chaldeeuwsch geschre
ven, de beide laatste, die 
de geschiedenis van SUZAN-
NA , van Ber. en den draak 
bevatten , worden enkel nog 
in het Griéksch gevonden. 
DANrët spreekt Hebreeuwsch 
wanneer hij eenvoudig ver
haalt ; maar hij voert in bet 

• Chaldeeuwsch de gesprekken 
aan, welke hij in die taal 
met de Magi, de koningen 
NABUCHODONOSOR , BAI-THA* 
SAR en DARIÜS den Mediër 
gehad heeft. Hij baalt in 
dezelfde taal het bevelschrift 
aan, dat NABUCHODONOSOR 
uitvaardigde, nadat DANiëi. 
hem den droom had ver
klaard, welken die vorst 
gehad had, en waarin hij 
een groot standbeeld van 
verschillende metalen bad 
gezien , hetwelk de buiten
gewone naauwkeurigheid v?n 

dien profeet te kennen geeft» 
om de eigene woorden «"* 
de personen, welke hij J!?" 
voert, mede te deelen; i n 

het 3.e Hoofddeel bestaan 
het 24.° en de volgende ver
zen tot het 91.e, bevatten* 
de het gezang der drie KiA' 
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deren in den gloeijenden o-
ven", enkel nog in hetgrieksch, 
AI wat door dezen profeet 
in het Hebreeuwsch of Chal-
deeuwsch is geschreven, is 
algemeen als kanoniek er
kend j zoowel door de Jo
den, als door de Christenen; 
maar hetgene, wat enkel in 
het Grieksch bestaat, heeft 
groote tegenspraak onder
vanden , en i s , eerst sedert 
<Je uitspraak der kerkverga
dering van Trenie, zelfs 
door de regtzinnigert, alge
meen als canoniek aangeno
men. . De; protestanten ver
werpen hetzelve nog hard-
nekkiglijk. Ten tijde van; 
den heiligen HIERONYMUS • 
waren de Joden zelfs te dien 
opzig'te verdeeld; deze kerk
vader berigt ons zulks in 
zijne voorrede tot DANiè'i,, 
en in zijne aanmerkingen 
op het l l e Hoofddeel. De 
eene namen de geheele ge
schiedenis van SuzANNAaan, 
andere verwierpen dezelve, 
velen namen, er slechts een 
gedeelte van aan. 'JOSEPHUS 
de geschiedschrijver, heeft 
niets van de geschiedenis 
van SUZANNA, noch van die 
'Van'JBEL gezegd: JOZEFBEN-
GORION verhaalt hetgene, wat 
JBEL en den draak betreft, 
en zegt niets van de ge
schiedenis van SUZANNA. 
Meer dan eene eeuw voor 
den heiligen HIERONYMUS , 
omtrent het jaar 240 had 
Jtiwug de Afrikaner, aan 
ORIGENES geschreven, en 

vin. DEL M 

hem alle tegenwerpingen ont
wikkeld , welke men tegen 
dat gedeelte van het Boek, 
van DANiëL maakte; ORIGE
NES verdedigde dé echtheid 
van hetzelve en beantwoord
de alle tegenbedènkingen; 
dit zijn nog dezelfde, wel
ke de protestanten tegen
woordig vernieuwen. De Jo
den stellen DANIÖII niet on
der de profeten, hoewel zij 
zijn boek voor canoniek er
kennen ; maar daar J . G. 
hem deze hoedanigheid door 
zijne schriften (daarenboven, 
zoo wel verwezenlijkt) ge
geven heeft, zoo kan men 
hem dezelve zonder verme
telheid niet ontnemen. Zijn 
werk bevat eene menigte 
voorzeggingen , die klaar
blijkelijk vervuld zijn. De
zelve zijn zoo duidelijk dat 
de vijanden des geloofs gêe-
ne andere nitvlugt hebben 
gehad, om dezelve te be-
zwalken, dan te zeggen, 
dat hij enkel geschreven 
had, hetgene Wat vóór hem 
gebeurd was. De beroemd»-
ste van alle is die der 70 
weken , ten einde van wel
ke de Messias sterven zou
de. Z|jne voorzeggingen be
trekkelijk J . C. zijn welligt. 
eene der redenen, die hem 
door de Joden 'buiten den 
rang der profeten hebben 
doen stellen, en die hem 
door JPORPHYRÜS en SPINOSA 
onder het getal der geschied
schrijvers hebben dóen plaat
sen , die beschreven hebben 
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hetgene» wat zjj zagen, daar 
z§ hem na de vervolging 
van ANTIOCHUS doen gebo
ren worden. Maar het is 
bewezen, dat DANIËL wer
kelijk te BabyIon, onder 
de Assyrische, Medische 
en Perzische koningen ge
leefd, en dat hij iaijn boek 
bijna 4GO jaren voor de re
gering van ANTIOCHUS ge
schreven heeft. EzECHiëi.,zijn 
tijdgenoot, spreekt over hem 
als over eenen profeet» XIV. 
14 en 2 0 , XXVIII . , 3. De 
schrijver van het eerste boek 
der Mackabeërs I . , 57". en 
I I . , 60 noemt hem mede en 
haalt twee trekken zijner 
profetiën aan. De geschied
schrijver JOSEPHUS handelt 
op gelijke wijze Antig. L* 
X. c. 12, en L. XI . c. 8. 
Het is daarenboven zeker, 
dat de Canon der gewijde 
boeken, meer dan drie eeu
wen voor de regering van 
ANTIOCHUS gevormd was, en 
dat sedert dat tijdstip de Jo
den er geen enkel boek bij
gevoegd hebben. (JOSEPH. 
contra App» 1. I.) Dez& 
overlevering wordt bij hen 
nog gaaf aangenomen. —-
Men is algemeen van ge
voelen , dat het deze DA-
Niëjt, i S j <üe tlc lasterzuch-
*Jge boeven der kuische Sir-
ZANNA beschaamde. 

DANiëi, {Heilige), in de 
«tad Marutfoi* bij Samosa-
Ua geboren, omhelsde de , 
levenswijze van SIMEON STV- j 
MTES, en volhardde et in 

i tot in den onderdo» van 80 
jaren. Hij werd tot pries
ter gewijd door GENADÜS, 
Bisschop van Komtuntino-
pel, die onder aan de zuil 
de voorbereidende gebeden 
las , en dezelve tot boven 
beklom, om de pleg/iglieid 
der zalving te voleinden. 
DANIÖL las er de mis op eft 
deelde er vervolgens aan on
derscheidene personen de 
Communie uit. Deze Hei
lige had den brand voorzegd , 
die in 465 te Romtantino-
pel plaats had, en acht der 
wijken dier stad in de asch 
legde. Om denzelren voor* 
te komen, had hij den pa
triarch en keizer LEO aan
geraden, om openbare ge» 
beden voorteschrijven , doch 
zoowel zijne voorzegging;» 
als zijne raadgevingen wer
den in den wind geslagen. 
Toen GUBAS, koning van 
Lazes in Colchis, het vet-
bond was komen vernieu
wen , hetwelk hij met de 
Romeinen had aangegaan, 
bragt de keizer hem naar 
DANIÖIV, om hem dien, ais 
het wonder van zijn rijk), te 
doen zien. De koning der 

wilden, in tranen smelte»' 
"'de, boog zich aan den voet 
der zuil neder, en de hei
lige werd de scheidsman 
van het verdrag, tussen"1 

de beide vorsten geslotf' 
Nadat BASitiscüszicb van den 
keizerlijken troon haó,'nee*" 
ter gemaakt, Wl fle 
— £,-...»„>„, nam 1»IJ 
Eutychianen onder zijne be
scherming, en herstelde i<* 
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MOTHEÜS , bijgenaamd EMJ-
RÜS en andere voorname 
hoofden dier sekte, Depaus 
veroordeelde; openlijk het ge
drag van BASIWSCOS, enon-
derrigtte den heiligen DA-
NiSti STYUTUS van hetgene, 
wat er gebeurde. BASILICUS , 
van zijnen kant, beklaagde 
zich bij den Heilige, over 
den patriarch, dien hij had 
afgezet. DANIËL antwoord» 
de aan zijnen afgevaardigde, 
dat God de vervolger zijner 
kerk van de opperste magt 
zoude berooven. De Patri« 
arch zond twee malen, zoo
wel in zijnen naam als in 
dien van verscheidene Bis
schoppen, om DAMÊT. te 
smeeken, der kerk te hulp 
te komen. Dè Heilige be
willigde, na vele tegenkan
ting , om van zijne zuil af
tekomen , en begaf zich naar 
•Konstantinopel. De Pa
triarch en de Bisschoppen 
ontvingen hem aldaar met 
grootë vréugde-bewijzen. BA* 
«IUSCÜS over de gesteldheid ( 
der geesten verschrikt, be
gaf zich naar Hebdomon bij 
de stad. De Heilige volg
de hem derwaarts. Maar 
daar de wonden , die hij aan 
de beenen en voeten had, 
hem beletten te gaan, was 
men verpligt er hem henen 
te dragen. De wachten wei
gerden hem den ingang van 
net paleis. DANIËI., daar
op het stof van zijne voeten 
schuddende, keerde naar de 
stad terug. BASIWSCUS , 

: BI 

door vrees bevangen-, ging 
hem aldaar bezoeken , wierp 
zich voor zijne voeten ne
der , en beloofde zijne be
velschriften te vernietigen. 
De heilige kondigde hem 
aan, dat de slagen der god
delijke gramschap op het 
punt stonden, om op hem 
neder te vallen.» Deze schijn
bare nederigheid, zeidehij,. 
is slechts een e list om ont
werpen van wreedheid ver
borgen te houden. Gij zult 
weldra de magt van den God 
zien uitschitteren , die de-
menschelijke grootheden om
verwerpt." Niet lang duur
de het of de voorzegging 
werd vervuld. BASILISCUS 
werd met zijne vrouw en 
zijnen zoon door ZENO ge
vangen genomen', die hert 
naar een kasteel van Cap-
padocië verbande, alwaar 
hij hen deed omkomen. Al
vorens te sterven, beval 
DANIÖI. zijnen leerlingen 
aan, de ootmoedigheid , ge
hoorzaamheid , gastvrijheid 
en versterving uit te oefe
nen , de armoede te bemin
nen, in vrede en eendragt 
te leven» dagelijks nieuwe 
vorderingen in de Christe
lijke weldadigheid te ma
ken , de strikken der"ket
terij te vermijden, aan dè 
kerk de algemeene moeder 
der geloövigen, te gehoorza
men. De patriarch EÜPHE-
MIUS , die hem in zijne laat
ste oogenblikken bijstond , 
zag hem in het jaar 490 op 
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zijne , zuil- sterven. » Het 
zonderlinge is laakbaar, zegt 
een schrijver, omdat het
zelve uit eefae zekere soort 
van': trotschheid voortkomt. 
Er zijn echter buitengewone 
wegen, die eenige bevoor. 
regte zielen kunnen kiezen, 
en men erkent aan haren ij
ver en aan hare eenvoudig» 
Jieid met .welken geest /zij 
bezield zijn. De ware deugd, 
daarenboven ia zonderling, 
•daarin, dat zij de menigte 
niet volgt die den breeden 
weg bewandelt, en welker 
gedrag met de;grondregels 
van het evangelie strijdt. 
Men kan dien ten gevolge 
zijn oordeel vormen over de 
levenswijze, welke de hei
lige SIMEON (zie dat artikel) 
en de heilige DANIÖI, STY-
XITES omhelsden. Het is 
klaarblijkelijk, dat zij door ; 
eene bijzondere ingeving 
handelden, en dat zij, in 
flat tdpsigt het voorwerp on
zer , bewondering moeten 
zijn. Maar die nederigheid 
die ijver, die godsvrucht , 
welke hen heiligden, kun? 
«en aan alle Christenen ter 
wavolging, worden, ^voorge
steld." ::' , ;',•• " .'..-. •;,-,",...' 

ÖANlël.. 
ïOca-ÏJ; 

\' Zie CHIMPE-

DANtëi, (ARNAUD), een 
edelman ,v.an Tarasoon, en, 
volgens anderen, op het kas
teel van Ribeyrac in Peri-
^ geboren, .schreef onder 
d e re8e«ng' van Awmsus I. 

graaf van Provenee, ver
scheidene dichtstulcjes, die 
aan PETRARCHA ' niet weinig 
van dienst waren. Dezelta» 
liaansche dichter, stelde er 
zijne eer in , hem nate-
volgen -, en hield hem onder 
al de proven gaal sche dichters 
voor dengenen, die de mees. 
te verdienste bezat. Onder 
zijne werken onderscheidt 
men de Sextinas, de &ir* 
vantes i de •. Aubades, de 
Martegales, en vooral zijn 
dichtstnk tegen de dwalingen 
des Heiden doms, ten titel 
voerende: JTantaumaries kil 
paganisme» •? DANiëi. overleed 
in 1189. ; 

. DANIÖL (iSAMUër.jjdezoon 
Van eenen toonkunstenaar, 
werd in 1562 te Tauntonin 
Sommerset - S/rire geboren, 
wijdde zich- gedurende zijn 
leven aan de beoefening der 
geschiedenis en dichtkunde 
toe, en overleed in ioli>. 
Zijne werken zijn: '" , * 
schiedenis van 

Engeland, se
dert den oorsprong'der na
tie tot EMARDIU^' 
van * hë£ "«eiste: gepelte 
drie boeken verdeeld, <e 

tonden, 1613, in 4.° gf*»* 
Werd; het tweede, dat' 
aan het eindeeer regen"? 
vanEDüARDÏIIvga» ' '^ 
in, 1618 in héï licht' »_ 
werk is herdrukt £efr r ' 
in 1.621, 1623 en 1634. *° 
ANNES, TRUSSEL heeft ei e 

vervolg van gelevérd tot * 
de regering van « f 
lil. (1484), Londen» IW> 
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in fol. '•}-, maar dit vervolg is 
zoo wel ten opzigte van den 
inhoud als Van den stijl verre 
Beneden het werk van DA-
wëirt.'— 2.° Geschiedenis der 
burger-oorlogen der huizen 
van York en hankaster, 
1604, in 8,° — 3.° Brie-, 
ven, in den smaak van die 
van OVIDIÜS , en Tooneel-
stuhken, in 1718 verzameld, 
2 dl." in 12.° 

DANiëi, (GABRIO!,), in 1649 
te Bomnen geboren, ging 
in 1657, in de orde der Je-
suiten. Na verscheidene ja
ren in zijne geboortestad on
derwezen te hebben, werd 
hij naar het professie-huis 
van Panj's gezonden,.om 
aldaar Bibliothecaris te zijn. 
Hij eindigde:; er in 1728 , 
een zeer werkzaam , en door 
de zamenstelling van onder
scheidene welgeschrevene 
werken, nnttig leven. De 
voornaamste, zijn: I.° Voyage 
etc. (Reize der wereld van 
DESCARTES), in 12.™° t Pa
rij's, 1690; dit is eene we
derlegging van het stelsel 
diens beroemden wijsgeers, 
in een vernuftig verdichtsel 
gehuld. Hetzelve is in het 
Latijn,, Ifaliannsch en En-
gelsch vertaald. — 2.° His-
ïoire etc, {Geschiedenis van 
het Fransche krijgstoezen), 
Parijs, '1721 , 2 dl." in 4.° 
Bit' is het tafereel der ver
anderingen , welke er in zijn 
voorgevallen,, sedert de stich
ting der monarchie in Gal- i 

liè', tot op het einde der 
regering van LODEWUK XIV. 
Hetzelve is belangrijk en 
vol geleerde nasporingen.— 
3.° Histoire de JFrance (Ge
schiedenis van Frankrijk), 
waarvan er verscheidene uit-

',• gaven bestaan. De beSte is 
die van 1756, 17 dl." in4.° 
Pater GRIFFET met deze uit-; 
gave 'belast, heeft dezelve 
met een aantal Verhandelin
gen verrijkt, over de Ge- : 
schiedenïs der regering van 

! LODEWUK XIII. en met het 
Geschiedkundig Dagverhaal; 

i van LODEWUK XIV. Men 
, heeft de heide geschiedenis
sen van MEZERAÏ en DANiëi«: 

; met elkander vergeleken, en, 
uit deze vergelijking blijkt, 
dat de geschiedenis van den 
Jesuit, ofschoon door vele, 
misslagen ontsierd , nog de 
beste is , welke men heeft, 
ten minste tot aan de rege
ring van LODEWUK XI . Hij, 
heeft de misstellingen van; 
MEZERAÏ, betrekkelijk het 
eerste en tweede geslacht, 
verbeterd, en de mees
te der gebreken van dien 
geschiedschrijver vermeden. 
Niemand ontwikkelt de daad-i 
zaken heter dan hij , noch 
smelt dezelve met meer, 
kunst in elkander, om er 
een los en ongedwongen; ge-, 
heel van te vormen; indien, 
hij niet altijd wegslepenfl , 
i s , is hij toch leerzaam, 
heeft hij eenen deftigen en 
gelijkhlijvenden gang, eenen 
zuiveren en gekuischten stijl. 
3 
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Wanneer men het gesnap 
der hedendaagsche geschied
schrijvers, hunne grondre
gels en magtspreuken, en 
datgene, hetwelk men noemt 
de geschiedenis beredeneren 
(dat i s , dezelve naar de 
grondregels en dwalingen 
Van den tijdgeest plooijen), 
zal moede zijn, zal men het 
«nregt der kleine schrijvers 
inzien, welke het werk van 
dien Jesuit willen verach
ten. De president HÉNAULT 
Spreekt er met lof over,; 
zelfs doet VOLTAIBE hem, 
in zijne eeuw van LODEWJJK 
XIV. regt wedervaren, 
noemt hem een naduwkeu* 
rigr wijs en waqrheidmin-
nend geschiedschrijver, en 
zegt, dat wij geenegeschie
denis van Frankrijk hebben, 
die boven de zijne te ver
kiezen is. De hertog van 
fcAiNT.i«MóN heeft ongetwij
feld den aardige willen spe
len , door te beweren, dat 
«eze geschiedenis enkel ge
schreven was, om te be
wijzen, dat de natuurlifke 
zonen, niet van den troon 
behoorden uitgesloten te wor
den. Al wat hij e r j n z i j n e 
«lemonen van zegt, verraadt 
den hartstogtelijken waru De 

S f d e d i e z e i d e > ••*»* *** 

va» / £ ; de geschiedenis 
vond ZnkA?'A wel *cA™f> 

het ia ,.V«n , a I lngen j maar 
S t e dwahng dezer ge

schiedenis , volgens het oor
deel van BOULAINVILLERS, 
was, al te Christelijk te zijn. 
DANIËL had de uitgave zij
ner geschiedenis doen voor
afgaan door een stuk van 
370 bladz.n in 12.°, ten ti
tel voerende: Observations 
etc* ( Oordeelkundige aan* 
merkingen op de Geschiede
nis van Frankrijk, door 
MEZERSH geschreven), een 
werk, waarin hij aantoont, 
hoe gebrekkig de geschiede
nis van MEZERAÏ is, en met 
hoe voie vooringenomenheid 
die schrijver zijne verhalen 
besmet had. — 4." Abrègê 
etc. {Beknopte Geschiedenis 
van Frankrijk), 9 dl.n in 
12.mo,, i n 175i , in u dl.n 

herdrukt, met het vervolg 
door Pater B'OBIVAÜ, en in 
het Engelsen vertaald, in 5 
dl.n j„ 8.vo — 5.° E»1n-
tiens etc. (Gesprekken van 
CLEANDJËR eti MVDOXIA) 
over de Brieven aan den pro
vinciaal, van PASCAL, 1694, 
in 12.°; in het Latijn, het 
Italiaansch, het Spaanse» 
en het Engelsch vertaald» 
en beoordeeld door MAT* 

THE0S PfiTlT - DlDIBR'j fS 

Bisschop van Macra overle
den. Dit antwoord van V*" 
NlëL, hoewel vol g»e(,e,re* 
deneringen, bewees »od 

moeijelijk het was, de Wel' 
sprekendheid en de s«"ert| 
van PASCAL'te bereiken j o* 
liever, hoezeer een hekel
schrift , door, deszeifs over̂  
eenstemming ' met de w^n* 
schelijkeboosaardigheid, b0' 
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yen de beste verdedigschrif-
ten schijnt verheven te zijn. 
—»6.° Onderscheidene schrif
ten over de geschillen van 
dien tijd, waarvan de mees
te voorkomen in de verza
meling zijner Ouvrages phi-
losopaiques etc. (Wysgeeri-
ge, godgeleerde verdedigen
de -, en beoordeelende wer
ken), 1724, 3 dl.n in 4.«> 

DANiëi (PETRUS) , advo-
kaat van Orlèans, hoofd
schout van het tijdelijk ge-
regt, der abdij van Saint-
Benoit-sur-Loire, overleed 
te Parijs s in 1603, in den 
onderdom van 73 jaren. Hij 
was een goede letterkundige, 
en verzamelde eene rijke bi
bliotheek van handschriften. 
Er bestaat van hem: 1.° eene 
Uitgave van het Aulularia, 
een dichtstuk verschillende 
van dat van PLAUTUS , het
welk denzelfden titel draagt. 
— 2.° Commeniariê'n van 
SEIWIUS op VlRGiLlvs enz. 
PAULÜS PETAU en JACOBUS 
ËOXGARS kochten zijne bibli
otheek, waarvan een gedeelte 
in het vervolg naar Bern en 
een ander naar het Vatikaan 
werd gevoerd. 

ÜANlël. DE VotTERRB. — 
Zie VöLTERRE. 

DANIELE(FRANCISCÜS), een 
geschiedschrijver en oudheid
kundige, werd den 11 April 
1740 te Sint-Clemens, bij 
Casertaitt het koningrijk Na~^ 

t pels geboren. Hij werd naar 
Napels gelokt, door den mark
graaf DoMimcüs CARRACCIO-
LO , die hem tot officier van 
het secretariaat liet benoe
men. Zijn werk Codicefe-
dericiano, dio de geheele 
wetgeving van FREDERHC I I . 
behelsde, verwierf hem zelfs 
alvorens nog in het licht te 
zijn gegeven, den post van 
koninklijk geschiedschrijver, 
waartoe hU in 1778 werd be
noemd , en in 1782 werd hij 
zulks van de orde van Mal
ta. De Forche Caudine en 
andere belangrijke werken, 
zijnen roem vermeerderd heb
bende, werd hij in 1787, bliji 

vend secretaris der beroemde 
akademie Ercolanete, in 
1755, door koning KARBE. III . 
ingesteld, om aan de uitga
ve der ontdekkingen, te Ber± 
culanum en Pompéta gedaan 
te arbeiden. DANIK&E had 
grootelij ks deel aan de prach
tige uitgaven dier geleer
de akademie. Zijne werk
zaamheden vermeerderden zij
nen roem, en de akademie 
7a Cotentine, die* van la 
Crusca, der wetenschappen 
en schoone letteren van Na
pel*, de koninklijke maat
schappij van Londen, en de 
akademie van Petersburg-, 
beijverden zich, om hem in 
haar midden optenemen. ïn 
1799 werd hij van zijne waar
digheden en posten beroofd, 
wijl hij de verdediging had 
op zich genomen van eenïge 
vrienden, die de koningvan 

• A • 
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JSapels om hunne .deelne
ming aan de republikeinsche 
omwenteling had willen straf
fen. Met stand vastigheid ver
droeg hij deze ongenade, die 
hem tot eene soort van be
hoeftigheid bragt. Toen Jo-
J5EF NAPOLEON in 1806, den 
troon van Napels bekleedde, 
was DANIELE een der eerste 
mannen , welke hij beguns
tigde; hij verleende hem jaar
wedden , benoemde hem tot 
Bestuurder der koninklijke 
drukkerij , en bekleedde hem 
ïnet andere waardigheden J 
doch hij had niet lang genot 
van die gunstbewijzen,reeds 
sedert lang ging hij gebukt, 
onder eene in die gewesten 
zeeï gewone kwaal, door hen 
Jsalsedine genoemd, en die 
HoRATiüs, onder den haam 
van Morbus Campams te 
fcennen geeft, welke men 
aan het voedsel van dat ge
west toeschrijft, als zjjnde 
met Vulkanische zouten be
zwangerd. Hij was van ge-
Voelen, dat de lucht van &t. 
Uemens, zijne geboorte
plaats, zijne gezondheid ver
beteren zoude, en begafzich 
derwaarts y maar daar zijne 
fcwaal toenam ; bezweek hij 
m de maand Augustus 1812. 
5 T 6 , ™°r«aa'nste werken 

f^frate, Caserta , 1778, 

het Hof.*- i! ? 1 8 1 2 v a» *« 

"**ervaztoni sulla topo-

tesia delle Forchè Caüdine; 
dit is eene verhandeling, io 
1779, in het Dagblad van 
Pisa opgenomen, in welke 
DANIEM de ligging van Four* 
ches-Caudines bepaalt, om 
den Heer LEMÉRE, die, in 
zijne Storia dell' antiea 
Susssola het Forcke Cau-
dine Ulustrate gehekeld had. 
—• 3.° I regali sepoleri del 
duomo di Palermo, riconos-
ciuti ed itlustrati, Napels, 
1784. — 4.° Moneti antiek 
di Capua, Napels, 1802 
(1803), in 4 > Men vindt 
in dit werk de beschrijving 
van achttien oude gedenk
penningen, gevolgd door een& 
verhandeling over de ver
eering van DIANA , van h-
Piram , en andere Heidensche 
godheden, ÜANIKM was daar
enboven de uitgever van ver
scheidene geleerde werken, 
welke hij met belangrijke 
voorreden verrijkte, J"2^ 
CASTAMU heeft eene Vita m 
FRANCESCO DAMELE in hef : 
licht gegeven, met zijn por
tret versierd. 

DANIELS (N.), een kundig 
regtgeleerde, werd in 1750 
te Keulen geboren. Na zij
ne dienst met roem aan j» 
vierschaar bewezen te heb
ben, waarmede hij in w* 
begon, onderwees hij bet 

Romeinsche regt, niet*00 

veel roem., dat hij , »"gJ<|nS 
zijnde, de raadsman vart «en 
keurvorst van Keulen vt6™' 
wiens volkomen vertrouw'! 
hij won. Zijn geboorteland 
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door de wapenen aan Sr ank' 
rijk gebragt, deed zijne ze
digheid hem onbekend blij
ven , tot dat NAPOLEON zij
nen uitstekenden lof vernam ,: 
hem naar Parijs beriep , en 
hem tot advokaat-generaal 
van het hoi' van cassatie be
noemde, welken post hij met 
even zoo vele kunde als regt-
schapenheid vervulde. DA
NIELS dong nooit naar posten 
of gunstbewijzen, en het was 
buiten zijn weten, dat hij 
eenige jaren later als pro
cureur-generaal bij het hóf 
van Brussel werd aangesteld* 
De gebeurtenissen van 18Ï4 
schorste hem in zijne bedie
ningen ; maar zich ongaarne 
met staatkundige aangelegen
heden inlatende, hield hij 
zich volkomen afgezonderd , 
tot dat de nieuwe koning 
der Nederlanden van hem 
kennis kreeg, en hem als 
eersten president der gereg-
telijke instellingen , «net den 
titel van geheime raad aan
stelde. Steeds aan zich zel-
ven gelijk deed deze achtens
waardige overheidspersoon 
zijner bediening veel eer 
aan, welke hij met denzelf
den roem en dezelfde regt-
schapenheid bekleedde, als 
waarmede hij zich in zijne 
vroegere betrekkingen onder
scheiden had. Hij is den 
28 Maart 1827, in den ou
derdom van 76 jaren, te 
Brussel overleden. Wij heb-
hen van hem • verscheidene 
Memorien en Verhandelin-

M 

geny betrekkelijk onderschei-: 

dene punten der regten: de
ze werken verdienen door da 
kundige nasporingen, en 
lichtverspreidende' ophelde
ringen alle aanbeveling. 

• "DANKS. — Zie'DANCES.; ••• 

DANNEMAYER (MATTJIEUS), 
rector en deken der Univer
siteit van Freyburg in Bris-
gaü, en '.hoogleeraar der god-ï 
geleerdheid, in die stad, ten 
tijde der hervormingen van 
JOZEF I I . } Werd te' Oepfin-
gen, in Zwaben, in '17éh 
geboren. In 1786 werd hij 
tot hoogleeraar der godge
leerdheid en kerkelijke ge* 
schiedenis te Weenen be
noemd , ongetwijfeld wijl hij 
gevoelens • was toegedaan , 
die met het stelsel des kei
zers strookten. Er bestaat 
van hem: 1.° lnlroductio 
in ïiistoriam ecclesice CAris-
tianeB universam tisibus ac-
cademicis aecommodata, 
Freyburg, 1778, in 8.vo —. 
2° Institutiones historie 
ecclesiasticd: Novi Testa-
menli per io dus prima a 
CHKISTO nato usque ad 
CowsTANTtNUM; Freyburg, 
1783, in 8.vo;— 3.° Insti-l 
tutiones histories ecclesias-
tices Novi Tesiamenti, pars 
prima et secunda , Weenen, 
1788 , dit laatste werk be
haalde den prijs, ,dien JO
ZEF had uitgeloofd voor het 
beste werk over de Bijbel-
sche geschiedenis ten gebruï-
5 
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ke der scholen. Men pnjst 
den stijl en de leerwijze van 

dit werk; infusschen moet 
men het volgens de grond
beginselen die keizer JOZEF 
wilde, dat men in dat tijd
stip onderwees als verdacht 
beschouwen» DANNEMAÏEK is 
te Weenen den 8 Juli) 1805 
overleden* 

DANNEVIUE (JACOBUS EÜ« 
/STACHIUS , . Heer van), advo-
kaat bij het parlement van 
JYormandyë, te Danneville, 
in het Bisdom van Contances 
geboren; werd begrepen in de 
rollen van;den arrière 6an{*) 
van 1639. Men heeft van 
hem een werk ten titel voe
rende : lnveniaire etc. {Kort 
begrip der geschiedenis van 
JSormandyë van JULWS QJË-
BAR tot ÜExwrK VL), 
Ronanen, 1646. Deze uit
gave wordt zeer gezocht. 

DANTE ALIGHIEKI, een Ita
liaan sch dichter, werd te 
Florence in 1265 geboren. 
Een levendige en vurige geest 
wikkelde hem in minnarijen, 
in de dichtkunde, en in de 
burgertwisten. Hij omhels
de de gibellijnsche partij, 
de vijandin van de Paussen, 
hetwelk hem onaangenaam 
maakte, bij BONIFACIUS VIII. 
en KAREÏ4 VAN VALOIS, den 
broeder van PHIMPPÜS den 
»c/j00we>-welken die opper-

II priester naar Florence had 
j | gezonden, dat door verschei. 

dene f actiën beroerd werd, 
ten einde er de rust te her. 
stellen. DANTE was eender 
eersten, die verjaagd werden, 
daarenboven werd zijn huis 
geslecht en zijne landerijen 
geplunderd. Hij begaf zich 
met zijne geheele familie 
naar Verona en deed er zich. 
uit verbannen. ALBOJNDEUA 
SCALA, prins van Verona, 
beminde en achtte hem. Zjj-
ne ijdelheid en onvoor-
zigtigheid deden hem den 
invloed verliezen, welken 
hij genoot. Op eenen zeke
ren dag, dat hij zich in het 
paleis der SCALA'S bevond, 
zeide hem een Heer, die vet-
wonderd was , dat een hof
nar door de hovelingen «eer 
gevleid werd: Waarom wordt 
een geleerde en wifa W(Wt' 
zoo als gy, niet evenzeer 
gestreeld als deze dwaati 
DANTE antwoordde; Bet *»* 

omdat iedereen ztfM $el%3 

bemint. Deze kwinkslag was 
de oorzaak zijner ongenade. 
Na een onrustig e» zv?f" 
vend leven te hebben ge'e" 
den, overleed hij in armoe
de, in 1321 te Ravenna, 
wervvaarts zijne woebiei»' 
en onlustwekkende mbo» 
hem had doen verbannen» 
Onder de verschillende &fj 
«tukken, welke hij onsnf" 
nagelaten, is het be**®* 

47 toTTtï mfl de tee'Mmnen, die, in tijd w»^ 
pin. be§d^ming van het koningrijk mr den ops*0*' 

Verta ler . 



D k N.' -i«r 
sfe, zijn Blyspel over de 
hel, het vagevuur en den 
hemel, in drie bedrijven of 
verhalen verdeeld. De eer
ste uitgave van ditdichtstuk, 
is die van 1472, in fol.; 
maar de beste is van Vene
tië, 1757 , 5 dl." in4.">met 
platen. Ér komen in dit 
werk naauwkeurige denk
beelden , sterke schilderin
gen , vernuftige kwinksla
gen , schitterende en ziel-
roerende stukken voor: maar 
de vinding is eigenzinnig, 
en de keuze der personen, 
welke in zijn tafereel voor
komen , met zeer weinig 
smaak en zonder verschei
denheid gedaan. Hij plaatst 
de losbandigste Heidenen in 
zijn Elysium, èn in de ei
genlijk gezegde Hel , men-
echen, dien men niets kon 
verwijten dan hem te mis
hagen. » Het is een huts
pot (Salmigondis), zegt een 
latere geleerde, bestaande 
ïn een mengelmoes van dui
vels en oude en nieuwere 
verdoemden, waaruit eene 
soort van verachting der ge
wijde leerstellingen van het 
Christendom voortspruit; ook 
heeft nooit een zelfs ex pro-

Jesso onchristelijke schrij
ver , meer dan DANTE door 
dit misbruik de godsdienst 
in een belagchelijk licht ge
steld: wei verre, dat die schrij
ver ïn zijn werk, de noodige 
waardigheid en deftigheid 
en het vereischte oordeel zou 
gebragt hebben, heeft hij het 
enkel onderscheiden door het 

domste gesnap, de geesten 
der laagste volksklasse het 
meeste waardig." Men heeft 
van den Florentijnschen dich
ter onderscheidene andere 
werken, zoo in onrijm als 
in dichtmaat welke de Ita
lianen nog tegenwoordig als 
eene der eerste bronnen van 
de schoonheid hunner taal 
beschouwen. Men kan niet 
ontkennen, dat dezelve in zij
ne gedichten gevonden wordt, 
doch er heerscht in het alge
meen in dezelve een toon van 
onbetamelijkheid en kwaad
aardige bêdilzucht, die de 
regtschapene lieden walgt. 
Nog heeft men van hem il 
Convivio, Florence, 1480, 
in 8.vo, in onrijm 1723, i» 
4-t0

 BOCCACIUS heeft het le
ven van DANTE in het licht 
gegeven, 1576, in 8.v° In 
1744 heeft men te Venetië 
in 8.v° eene Verhandeling in 
het licht gegeven , welke men 
aan DANTE toeschrijft: De 
Monarchia Mundi, èen werk 
dat nog het licht niet had 
gezien. De schrijver verheft 
zich tegen de Paussen, om 
de keizers te vleijen; maar de 
wijze, waarop hij over hunne 
onderlinge r eg ten spreekt, 
doet genoegzaam zien, dat 
hij noch het eene noch het 
andere verstaat. Ofschoon 
DANTE ons enkel als dichter 
bekend i s , zoo had hij toch 
nog andere talenten, hij bragt 
in 1289, door zijne onver
schrokkenheid veel tot de 
overwinning van den veldslag 
van hampaldius toe', en hij 
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voïbragt ïiïe* roem veertien 
onderscheidene gezantschap
pen., Op den 24 Maart IS29, 
werd te Blorence ter eere 
van DANTE , in de kerk van 
het heilige Kruis, een prach
tig gedenkteeken opgerigt. 
Hetzelve is het werk, van 
den beroemden beeldhouwer 
STEPHANUS KICCI, bij delta-
lianen grootelijks op prijs 
gesteld» 

1 DANTE (JOANNES BAPTIS-
TA) , te Perosa geboren , een 
uitmuntend wiskunstenaar, 
bloeide omlrent het einde der 
I5A eeuw. Hij vond eene 
Wijze ui t , om kunstvlerken 
te vervaardigen , zoo volko
men geëvenredigd n a a r de 
zwaarte van" zijn ligchaam , 
dat hij er zich van bedien
de, om te vliegen. De her
haalde proefnemingen, die 
hij er op het meer van Tra-
simene van deed , eindigden 
met een zeer treurig voorval. 
Hij wilde dat tooneel aan de 
stad Perosa geven, ten tjjde, 
dat de plegtigheid van het hu
welijk van BARTHOLOMEUS 
»'AI,VIANA voltrokken werd. 
Hij verhief zich zeer hoog, en 
Woog over de Stad; maar daar 
net ijzer, waarmede hij een zij
ner vleugels bestuurde, ge
k k e n was, kon de even 
Cn a I f e ï n u f t i g e a I s vermetele 
Sn T * ? ' d e maarte van 

S ? J # fe°uden' viel op de 

heelmp»!;^ D o o r bebwame 
e I W e e s t e r sg«a**en zander 

onderwees hij later «Ie vvis-
kunde te Venetië, en over
leed iri den ouderdom van40 
jaren. ,."•••;•• 

DANTE (PETRUS ,"VINCBNTI« 
üs) , té Perosa, Juit de fa
milie der BAÏNALPI'S gebo
ren , volgde de gedichten van 
DANTE ALIGHIERI zoowel na» 
dat men hem den naam van 
dien dichter gaf. Hij onder
scheidde zich niet minder 
door zijne bekwaamheid, in 
de wis- en bouwkunde, als 
door dé kjeschheid zijner ge-, 
dichten. Hij overleed in 1H2, 
in eenen gevorderden ouder
dom, na verscheidene werk' 
tuigen uitgevonden, en een 
C'ommentarium op de Spheer 
van SAcnoeosco te hebben 
geschreven , Perosa, 1544-
— Zijn zoon Jtiwus DANTB, 
en zijne dochter THEODORA 
DANTE , verwierven ook eenen 
grooten . roem, dóór hunne 
bekwaamheid in de bouw
en wiskunde. Er bestaat ra« 
Sühim r Be aUuvionibn* U-
beris. THEODOBA onderwees 
de wiskunde aan IGNAT"*8 

DANTE, haren neef. 

DANTE. (VlXCENT'^s)» & 
zoon van Jvuas , te Perosa 
in 1530 geboren, was ,een 
bekwaam wiskunstenaar, en 
tevens een schilder en beeid-
houwer. Zijn standbeeld van 
Jraius III.', is als een mees
terstuk der kunst beschouwd. 
PHIUPPÜS I I . , koning van 
Spanje , liet hem aanzie"».)* 
ke jRarweddcn aanbieflen' 
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ten einde hem te bewegen, 
de schilderstukken van bet 
Escuriiial té komen voltooi-
jen; maar de gezondheid van 
DANTE was te zwak, om de 
geboortelücht te verlaten. Hij 
overleed te Perosa, in l576 . 
Er bestaat van hem : Levens-
heschrij vim gen dergene, wel' 
ke in de" teehenivgen der 
standbeelden hebben uitge* 
munt. .'• 

DANTE (IGNATIÜS of EGNA-
SIO) , een Dominikaner, broe
der van den vóórgaande, in 
de 16.e eeuw té Perosa ge
boren, wis- en bouwkunste-
naar van den groot-hertog 
van Tdèkftnên , * COSMUS DE j 
MEDTCIS , die hén» naar Flo
rence beriep, en "hem eene 
jaarwedde gaf, ten einde hij 
aldaar de wiskunde zoude 
onderwijzen. De groot-her
tog vereerde dikwerf zijne 
lessen met zijne tegenwoor
digheid. Na den dood van 
dien vorst onderwees hij de
zelfde wetenschap te Bolog-
na. GREGORIUS XXlh gaf 
hem het bisdom, Alatri. Hij 
overleed den 19 Octobèr 1586, 
na onderscheidene werken 
over de wiskunde in hét Ita-
liaansch in het licht te heb
ben gegeven. Pater DANTE , 
is bij de sterrekundigen voor
namelijk bekend, als deeer-. 
s t e , die bij de nieüweren 
eenen astronomischen wijzer 
heeft doen vervaardigen, groot 
genoeg, om de nachtevenin
gen en zonnestanden te be
palen. , . ï 

DANTECOURT (JOANNES B A P -
TISTA), een bekwaam rega*-
l i e r , kanon ik /de r heilige 
GENOVEVA, in 1643 geboren, 
werd in 1694" pastoor van 
Samt-Mïienne^du-Moiif,, t e 
Parijs zijne geboortestad* 
Hij verliet die pastorij i n 
1710 epi begaf zich naar dé 
abdij van de heilige GEND-
VÈVA, waarin hij in 1718 over
leed. Er bestapa van hem : 
l . q , T w e e Factumsy'ovei den 
voorrang zijner orde, boven 
de Benedictijnen in de,Boui>* 
gondische staten. — 2.° Een 
twistschrift, getiteld: I)é-

\ fensè * etc. (Verdediging der 
Kerk), tegen het werk van 
den predikant CÏ-ATJDE J ten 
titel voerende: Verdediging 
der Hervorming, 

. . DANTINE. • ~ Zie AI^'TINE. 

DANTON"(GEORGÈ JACOBUS) , 
deri 28 Oetober 1759, te Ar-
cis-sur-Avbe geboren , was 
tijdens de Franschc omwen
teling advokaat in den raad 
des konings; maar de wel
daden vergetende van den
genen van wien hdj zijnen 
rang en zjjne fortuin had be-
kotreen , werd hij een zijnet 
bloeddorstigste vijanden. De! 
natuur scheen hem bestemd! 
te hebben, om aan het hoofd 
der muiterijen te vërsèhij-
nen , en het gemeen tè be-
heei-schen. Met eene bui
tengewone ligchaamssterkte 
begaafd, had hij eene reus
achtige gestalte, het aanga-
zigt . door de kindeMiekte 
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geschonden» eenen platten 
en omgebogen neus, dikke 
en _ vooruitstekende lippen, 
Meine maar vurige oogen, 
en eenen vermetelen blik. 
Met deze natuurlijke gesteld
heid paarde hij eene grove 
stem, waarvan hij de open
bare zalen deed weergalmen, 
en eene bewoording vol reus
achtige beelden, en onstui
mige verwijten, die den 
schrik in deii geest derge
nen bragfc, welke dezelve 
niet kon overtuigen. Hij 
Wist aeer wel, hoezeer hij 
tot de rol geschikt was , 
welke hij zich voorstelde te 
spelen, toefi 4ij z e ide; > De 
natuur heeft mij 'de.tot de 
worstelingen geschikte vor
men, en het scherpe gelaat 
der vrijheid geschonken." 
Ook^hadMiRABKAü, die der
gelijke personen noodighad, 
»m het hof te verschrikken, 
en de instellingen, welke 
hij wilde omverwerpen, te 
schokken, de gelukkige hoe
danigheden van DANTON wel
dra opgemerkt, en bediende 
er zich van, volgens de uit
drukking van eenen gelijk-
tijdigen schrijver, als van 
eenen smidsblaasbalk, om de 
hartstogten des volks te doen 
«ntvlammen. Toen Parijs 
« \ öwteikten werd verdeeld, 
W Ö BANTON tot voorzitter 

S d ! v a ? a i e n oogenblik af 

2 T £ 1-m*a?,nen- Daar ech
te* «te distriköribune voor 

alle burgers toegankelijk 
was, en er zich onder hen 
bevonden, die moedsgenoeg 
bezaten, om de bedoirene 
leerstellingen van DANTON te 
bestrijden , bedacht hij, om 
zich enkel door mannen om
ringd te zien, die zijn stel
sel toegedaan waren, de club 
der Cordeliers opterigten, 
naast welke, die der Jaco-
bijnen geheel uit gematigde 
en redelijke menschen scheen 
te zijn zamengesteld. Het 
distrikt had enkel de mo
narchale instellingen aange
rand \ de nieuwe chb vond 
zulks al té gematigd, en 
ondernam zelfs de grondsla
gen der maatschappij te on
dermijnen. Daar DANTON en
kel mannen zocht, die zij
ne regeringslqoze ontwerpen 
kónden bevorderen, zoo nam 
hij MARAT onder zijne be
scherming, wiens dagblad 
zoo veel toebragt, om het 
gemeen te bederven, stelde 
hem in veiligheid tegen de 
vervolgingen der regtbanken, 
en bediende zich van hem, 
om de oproerige bewegingen 
te verwekken, en de aan' 
klagten te verspreiden, wel
ke, hij voor zijne ontwerpen 
nuttig achtte '(Zie MABAT)* 
Nie t - tevreden de wanerf 
en den opstand voor de tri
bune të prediken, hieldp^ 
TON, dien men als een' wa
ren koning der visch - e n 

groenwijven kon beschouwen, 
op de straten en openbare 
pleinen redevoeringen voor 
net gemeen, vermaakte »«" 
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zelve door lompe scherts, 
en boezemde hetzelve meest-^ 
al die woede in, waarvan het 
kort daarna het verschrik
kelijke tooneel leverde. Het 
was echter niet uit overtui
ging of wijsbegeerte, dat 
JDANTON met zoo veel vuurde 
zaak der omwenteling dien
de ; het was niet het geluk 
des volks, dat zijnen ijver 
bezielde; in de aigemeene 
verwoesting had hij enkel 
een middel gezien, 'omzijne 
fortuin te maken, en deze 
eenige beweegreden gaf voed
sel aan zijnen ijver. Hij 
hield zijne ontwerpen te dien 
opzigte zelfs niet verborgen. 
» Jongeling, zeide hij eeris 
tot eenen bekenden persoon, 
kom mét ons arbeiden; wan
neer gij uwe fortuin zult ge
maakt hebben, kunt gij meer 
op uw gemak, de partij om
helzen , welke u het beste 
zal passen." Ondanks deop-
gewondenheïd van dezen de
magoog, scheen de magtge-
vende vergadering hem ech
ter niet te vreezen , daar zij 
hem als eenen bezetene be
schouwde , dien men in zijne 
eigene woede moest doen 
omkomen; maar toen zij hem 
bij de vlugt van LODEWIIK 
XVI* zich aan het hoofd der 
muitelingen van het Veld van 
MABS zag stellen, die de 
Vergadering wilden noodza-
ken, dien vorst in staat van 
beschuldiging te stellen, 
ttam zij een besluit te zijner 
gevangenneming» Ten spijt 
echter van dit besluit en der 
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om schulden tegen hem ge-
rigte vervolgingen, had hij 
de stoutheid om zich naar 
de verkiezingen te begeven ,. 
en er de stemmen door kui
perijen te zijnen gunste te 
brengen. Een deurwaarder 
DAMIENS genaamd , die hem 
had willen aanhouden , werd 
zelf bijna door het gemeen•> 
doodgeslagen, om hem te 
straffen de nationale Souve-
reiniteit aldus geschonden 
te hebbend DANTON, die door 
hët tégen hem uitgevaardig
de vonnis van arrest van 
alle bedieningen was uitge
sloten, werd door de gunst 
der menigte ondersteund, 
tot substituut van den pró-
kureur der gemeente van Pa-
rif s benoemd, en zulks on
danks de constitutie en de 
magtgevende vergadering zel
ve, welker gezag door deze 
benoeming beleedigd was. 
Daar de Constitutionele ra
den Van LODEWIIK XVI. op 
dit volkshoofd niet hadden 
kunnen zegevieren, zoo wil
den zij met hem onderhan
delen en hem omkoopen; 
maar wijl DANTON hunne aan
biedingen niet voordeelig ge
noeg vond, zoo wilde hij 
niet onderhandelen, en hij 
had de onbeschaamdheid van 
aan de gemeente te zeggen, 
dat hij hun zijne diensten» 
enkel geweigerd had wijl zij 
dezelve op eenen prijs be
neden zijne aanspraak ge
steld hadden. Men is ech
ter van gevoelen, dat hij van 
het hof aanzienlijke sommen 
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ontving ; "welke hij besteed
de , on» voor hetzelve niea-

r we. vijanden te verwekken. 
Om alle vermoedens te doen 
verdwijnen,, toonde hij zich 
des te meer verbitterd tegen 
de 'koninklijke waardigheid, 
aan welke hij weldra den ver-
schrikkelijksten slag moest 
toebrengen. Jn de eerste da
gen der maand Augustus , 
bad JPÉTiQiv» maire van Pa
ry's, iti het gebouw der CV-1 

deliërs, die bende va1» struik-
TopVersgehuisvest, onder 
dsen naam van Marseillanen 

S Macrseillais ) • bekend j dié , 
frankrijk waren doorgetrok

ken, uitroepende, dat zij 
naar Parijs gingen, om den 
koning te dooden ; bij beval 
dezelve aan DANTON aan, die ' 
zeker waardig was, hun be
schermer te zijn. DANTON 
onthaalde hen luisterrijk, gaf 
h,un„talrijke hulpbenden, en 
beraamde, raet hen den aanval 
der; Tuilleriën3 die den 10 
Augustus ten ;uitvper werd 
gebragt. Na deze noodlot
tige gebeurtenis, benoemde 
de wetgevende vergadering, 
die alle. besluiten uitvaardig
de , welke men van haar 
vorderde, DAN:TON tot minis
ter var* justitie, DaarRo-
BpspiERBE nog niet op het 
toonvel durfde, verschijnen, 
was. DANTON de eenige in 
wten _ de opperste magt be
rustte; hg begon niftt de ba* 
rières van Parijs te doen 
sluiten,, en,beval die huis
bezoekingen» ^ie ai de ge-
vangsnissen valuta met on

gelukkige ;slagtöffers vol 
jjropten. Het was alstoen 
"dat die eerlooze regtbank, 
onder den naam van Salut 
public (algemeene welzijn) 
bekend, werd ingesteld; de 
ieflen waaruit dezelve -ie-
Stönd, werden uit de c/uo 
der Cérdeliers genomen, en 
de bloedigste regtsplegingen 
begonnen. Zij werden wel
dra verschrikkelijker, toen 

iöp, den morgen van den 2 
September het berigt te Pa* 
^"«aankwam van den inval 
der Pruissen op het Fran-
sche grondgebied, met twee 

! broeders des konings, en een 
aantal uitgewekenen verge
zeld. Er , verspreidde zich 
eene hevige beweging in de 
hoofdstad. Na eene lange 
beraadslaging met de Jeden 
der Commissie van het alge
meene welzijn, beval DAN-
TON, dat men den gévange-
nep al datgene zou ontnemen, 
wat te hunner verdediging 
zou kunnen dienen, zij die 
öm schulden in verzekerde 
bewaring waren genomen, 
en eenige andere personen, 
die het geluk hadden, van 
aan die gruwelijke dwinge
landen belang in te, boeze
men , werden in vrijheid #«" 
steld _; daarop begaf hij ®f 
naar de balie der nationale 
vergadering, om er verslag 
te geven van den voortgang 
des vijands; hij wiWe» «at 

de vergadering eene alge 

re govtsu van u e u »«>»• 
des vijands; hij wilde) 
de vergadering eene »•* 
meene wapening zoude be
velen, dat men de alarm
klok luide, en dat alle bur-
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gers, in staat om de wape
nen te dragen, bevel ontvin
gen , óm zich naar het Veld 
van . MAR? te begeven , om 
zich in krijgsbenden te vor
men , en dadelijk tegen de 
dwingelanden en hunne ge-
ivapende huurlingen op te 
trekken. De afgevaardigde 
VERGNIAUX J van zijnen kant 
de bedreigingen van den her
tog van Qr'iins'wijk *,-. herin
nerende, vefanderde het ver
zoek van den minister van 
justitie in eene motie, die 
eenpariglijk werd aangeno
men. Zoodra het besluit pu
bliek gemaakt werd, „ver
spreidde zich de verslagen
heid in de geheele hoofd
stad, en de verschrikking 
rees ten top , toen de som
bere klank der alarmklok, 
en het gédrüisch van den 
algemeenen marschslag in al 
de wijken weergalmden; het 
Woedende , gemeen doorliep 
de straten, te wapen roe
pende tegen* al degene, die 
in deszelfs dolle woede niet 
schenen te deelen; de zende
lingen der clubs en der com
missie van algemeene welzijn, 
riepen openljjk uit, dat, alvo
rens tegen den vijand op te 
rukken , men eerst de binnen-
landsche booswichten moest 
uitroéjjen; door die woorden 
de gevangenen aanduidende, 
waarvan zij zich -wilden ont
doen Die ongelukkige slagt-
offerg smeekten, den beamb
te, met hun toezigt belast, 
hun leven te fedden, Deze 

VIII. DEEÜ, 

ambtenaar begaJE zich naar 
het hotel der marine r al
waar de -ministe.rs. vergaderd 
waren, w«ndde -zich ' het 
eerst; tot DA^TONJ,-hein het 
gevaar voorstellende, >• het
welk de gevangenen bedreig
de, en, hem voorstellende, 
dat in zijne hoedatiigheidvap; 
minister van jngtitie;, hij 
hen aan.-: de woede der menig-? 
te behoorde te on twel d igen ? 
» DANTON , zegt Mevrouw 
ROLAND in hare Memoriè'n, 
door hef onaangename; voor
stel van den ambtenaar; ge-* 
stoord, riep met zijne bul
kende stem, en eene naat 
de uitdrukking geè'venredigs 
de gebaarde u i t : - Ik sch • • 
in de gevangenen 5 er worde 
van hen wat wil; en zee* 
knorrig verwijderde hij zich." 
De Heer A . . , . > voorzitter: 
der regtbank te ' Versailles y 
kwam hem ook vruchteloos 
vragen , om de personen te 
redden, die naar het hoo-
ger geregtshof van Orlean* 
gezonden waren , en die naar 
Versailles waren ? vervoerd: 
» Wat gaat u zulks aan f 
antwoordde hem de woeste 
minister; vervul uwenpligt, 
en bemoei u niqt met die 
zaak: het volk eisoht wraak.!' 
Dezelve werd op eenewree-
de wijze vervuld; de poorten 
der gevangenissen werden 
ingeloopen , en men' begon 
de gruwelijke niqprdtobnee-
len van September. DANTON 
voorzag van , zijne tweede 

CTonderteekening 'de hatelijke 
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circulaire^, Welke de Dëpar-
tementen '«rondliep "," ? n dié 
Ae ' pattiotfen nithoodïg3.é:, 
om de moördtbonëelen varï 
•Pdrif» na te volgen; het 
bloed vloeide niet stroomen 
i n alle gewesten, en de ver
schrikking deed alle zielen 
Jjzëri. In bijna1 al de Depar
tementen, en vooral te Parijs, 
wëfdërt al* dé openbare' arab-
iéh .dóór woestelingett waar
genomen. BANTON , door dé 
Jriezers van Pafifö tot afge
vaardigde benoemd, verliet 
het ministerie om in dé Con
ventie zitting te gaart nemen ',"•' 
3n'\de höbp van óp die ver
gadering- denzelfden invloed 
te 'verwerven , dien hij op 
het gemeen én in de clubs 
had; Maar die moordtoonëe-
ïènV waarvan hij de bewer
ker was geweest, én zijne 
grooté < magt, moesten tegen 
hem den haat der eene, en 
de afgunst der anderen 
opwekken.' ROBESPIERRE J 
dié reeds een aantal voor-
Standers telde, kon zonder 
spijt de" groote volksgunst 
van DANTÖN niet aanzien, 
én yreezende, dat hij als 
aijttS gelijke "in de conven
tie: mogt optreden, beraam
de hij zijnen ondergang. 
DANTÖN scheen intusschen 
aïjn© demagogische woede 
«enen "oogenblik te bedaren ; 
reed»; bïj de eerste zitting 
der conventie, vraagde hij» 
öat alle eigendommen door 
een plegtig. besluit mog-
ten gewaat>bo*gd worden, ! 
zeggende dat men moest i 

vreezen, door ëene al te j 
gestrenge toepassing der 
grondbeginselen 'de vrijheid ? 
hatelijk te "maken. Wijl j 
hij daarenboven (Je zaak der i 
omwenteling enkel omhelsd I 
had, om zijne fortuin te ma- j 
ken, en zich reeds tfeer rijk j 
bevindende,, dacht hij wel- j 
l igt , dat* de misdaad nutte- ; 
bos geworden -was, zoodra / 
hij het doel bereikt had, het
welk hij zich had voorge
steld. ROLANDV zijn ambt
genoot in hef ministerie / wil- j 
de-zich bij het volk aange- j 
naam maken, door te bewij
zen ', dat hij geen deel had 
genomen aan de verkwistin
gen , welke' ten gevolge der 
laatste gebeurtenissen had
den plaats gehad, legde 4' 
ne rekeningen af* en liet de 
stukken aan de hóeken der 
s traten aanplakken; DANTON , 
aan wien hét zéèrmoeijelyK 
zöu zijn gevallen, zijne be
langeloosheid te beween, 
beweerde, dat <ie mmister* 

'solidair, en enkel op eene 
cöllective wijze rekening ver
schuldigd waren; deze leer, 
door alle ambtenaren toege
juicht, had de overhand'^ 
ROLAND moest' onderdoen. 
Tijdens het pïóces y a n ^ 
DÉWIÏK XVI. , hervatte W 
TON zijne geheelè woest»""' 
hij stemde voor zijnen **«' 
maar het was geen .«"J** 
hetwelk hij Wilde n ^ w J J J 
een zijner bekenden hent 
voorstellende, dat de 
veotie onregt ha»delde, « 
vorst te vonnissen, anfw<w>r 
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de hi j : .* Gij hebt gelijk, ' 
wij zullen hem ©ok.niet.von- i 
nissen, maar wij zutfenhem 
dooden." Intüsschen onder
vond hij , ondanks deze mis
daad en zijne vermetelheid,, 
heyige onrust, bij het ge-
zigt der verdeeldheden, die 
de nieuwe republiek schok
ten ; hij voorzag verschrik
kelijke gebeurtenissen, en 
vreesde onder dezelve te zul
len bezwijken. » Het me
taal kookt, zeide hij, maar 

s het standbeeld der vrijheid 
is nog niet gegoten , indien 
gij het fornuis niet bewaakt, 
zult gij alle (verbrand wor
den." Hij werdmetLACRoix 
(zie dat artikel) naar.BeIgi'ê 
gezonden , om de veldheeren 

, te bewaken en het land tot 
de omwenteling vöorteberei-
den; zijne vijanden maakten 
gebruik van zijne afwezig
heid, om zijnen ondergang 
te bewerken; hij werd door 
MARAT op eene hevige wijze 
van -verkwistingen beschul
digd. Na zijne terugkomst 
behandelde DANTOK hem met 
minachting en bragt zijne 
overige beschuldigers tot 
zwijgen; maar hij kon den 
indruk, welken deze beschul
digingen hadden gemaakt, niet 
geheel uitwisschen , en on
derscheidene zijner gunste
lingen verlieten zijne partij, 
om onafhankelijke factiën te 
"vormen. Daar het leger bij 
Ahen eene aanmerkelijke ne
derlaag h ^ ondergaan, koos 
DANTON nog lot verdedigings

middel de verschrikking»-en. 
Ae ligtingen in massa. Ont 
de moórdtooneeleia van Sep
tember te voltooijetf, lipt hij 
door CHAUMETTÈ , die hem 
getrouw was gebleven ,r de 
oprigtipg eener revoïution* 
naire regtbank vragen.1 Eeni-
gen tijd voor de omwenteling 
van den 31 Mei 1793 inge
voelde DANTON zijne" onge
rustheid vermeerderen, en. 
was besluiteloos ten opzigte 
van de partij, weike'jhij te 
kiezen had. Indient - hij vah 
den eenen kant verschrokken, 
was door de groote volks-
gunst van RoBESï>iÉRREi Vrees
de hij van den anderen; kant 
niet minder, de vorderingen 
dérgematigdérepublïkeinen> 
die wilden, dat men de 'hè*-
werkers der moorden tan 
September gestrengelijk zou
de straffen; m^ar,: daar hij 
door eene verandering van. 
stelsel zijnen invloed vrees
de' té verliezen , bleef hij 
zijner eerste partij getrouw. 
Zonder gevolg, riep hij; de 
-wraak der "wet tegen HEN«> 

| KIOT i n , die de conventie 
beleedigde en dezelve wilde 
ontbinden (zie HENRIOT). . Na 
de vogelvrij -verklaring,vah. 
de partij 'der Girondijnen, 
vraagde DANTON ,: dat men 
de commissie van algemeenë 
welzijn, in een prpvisioneel 
bestuur veranderde; BANTON 
trachtte op nieuw- de wel
willendheid der menigte te 
verwerven. Hij eischté al 
de wetten van het Maximum, 

http://�ok.niet.von
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m VQWal die van de belas* 
tiögen op • de granen. De 
vergaderingen der sectien van 
Parij's .waren ledig; de ver* 
schrikking had er alle yoor-
zïgtige mannen uit verwijr 
derd, en de behoefte, om te 
werken, hield de werkzame 
•volksklasse terug. DANTON 
bragt een besluit teweeg, 
die eene schadeloosstelling 
van veertig stuivers (omtrent 
een gulden) aan al de bur* 
gerS toestond , die zich naar 
de vergadering der sectie zou* 
den begeven: van dien oogen* 
blik «f» werden dezelve O' 
rerstroomd dooreen graauw* 
aan welke hét loon alles deed 
zeggen en uitvoeren, wat 
men wilde. Het was als* 
toen, dat men met nadruk 
vraagde, dat DANTON, tot 
lid der commissie van alge* 
meene welzijn werd aange* 
nomen,- hetwelk hij aannam, 
na zulks eerst geweigerd te 
hebben. Hij verhief zich 
mét kracht tegen de feesten 
der Rede, weTke CHAUMET-
TE, zijn, vijand geworden;, 
in den schoot der., vergade
ring met de overige afvalli
ge: Cdrdeliers vierde. » Wan-
Heer, riep hij uit, zullen 
wij die h Maskaraden doen 
ophouden ? Wij hebben het 
t^jgebof • niet' willen ver
nietigen , om de godverza-
Mng op te rigten."- ROBES
PIERRE, die voor deze partij 
beducht was-, vereenigde 
snch met BANTON, om de 
«stellers, van de feesten der 
tede te doen vallen, dié 

weldra op Ket; schavot sneef
den ',; maar deze verstand
houding werd •. weldra ver
broken , en dié beide mede
dingers , door hun, gemeen
schappelijk gevaar veree-
nigd,gevoelden hunneafgunst 
en hunnen haat herleven toen 
het gevaar voorbij was. De 
willekeurigheid van UOBES-
PIERRE had Frankrijk we
der in rouw gedompeld. CA« 
MifcLüs DÉSMOULINS, de vriend 
van . DANTON,' had in een 
schotschrift Ie vieux Cor-
delier genaamd, de maatre
gelen, welke-men toenmaals 
nam , met die van TIBERIUS 
durven vergelijken. ROBES-
PIERRE was zeer gebelgd o-
ver deze vergelijking» <jn 

gaf' den schrijver aan h 
wraak zijner partij over. 
DANTON belastte zich met 
dé verdediging van DËSMOU-
XINS , onk wilde hij FABRB 
D'EGLANTINE, zynen gehei
men raadsheer, ^an on
trouw in het bedienen van 
zijnen post beschuldigd, be
schermen ; maar hij kon hein 
niet redden, en dit misluk
ken moest hem leeren, wat 
hij voor zich zelven tevree-
zen had, Degene, die ^ 
gevolgen eener hardnekkig 
worsteling tusschen die »e>" 
de hoofden der rePub,,fJ 
vreesden, trachten h*"' J 

eeneri maaltijd te ^tmITa[ 
DANTON het' woord •*•* . ^ 
BESPIERRE rigtende; z e , 
hem: * Het is ü # / ' 
koningsgezinden te on»** 
drukken; maar men m08 
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den onschuldige niet nie$ 
den schuldige verwarren, 
en wij moeten enkel slagen 
toebrengen, djè voor de re
publiek nuttig zijn. ~ En 
wie heeft u gezégd, her
nam ROBESPIERRE het hoofd 
rimpelende, dat men eenen 
onschuldige heeft doen om
komen? Aan deze woorden, 
en aan de gebaarden, die 
dezelve Vergezelden, be
greep DANTON geheel en al 
de gedachten van.RoBESPiER-
RE, en zeidé in het uit
gaan : > Men moet zich doen 
gelden, er is geenen bogen-
blik te verliezen." en des
niettegenstaande was hij be
sluiteloos in plaats van jmet 
vaardigheid en nadruk te 
werk te gaan. Toen W A -
TERMANN, zijn voornaamste 
zaakvoerder, bij hem aan
drong, om te slaan en hem 
hulp beloofde, stelde hij 
zich te vreden met te ant
woorden : » Ik durf niet'" 
ROBESPIERRE had van zijnen 
kant alle maatregelen geno
men , en de reus, die met 
behulp van eenige struik-
roovers den troon had doen 
instorten , werd in den nacht 
van den 31 Maart 1794 in 
zijn bed gearresteerd, zon
der dat hij den minsten te
genstand bood. LACROIX, 
zijn vriend, onderging het
zelfde lot, en zij werden 
beide in de gevangenissen 
van het Imxembourg gewor
pen. De talrijke gevange
nen, die zich in hetzelve 

bevonden, kwamen; toeloo-
pen» om hem te zien; DAN
TON groette hen. beleefdelijk 
en zeide hun: * Mijne Hee-
ren ik had de hoop Ha wel
dra deze plaats te doencver-
lateh; maai: nu bevind.ik/en 
mij zelf in met u,* en ;ilc 
weet niet hoe zulks nog 
eindigen zal." Daar eenige 
afgevaardigden bij dé Coii» 
ventie tegen zijne gevangen--
neming hadden durven re-
qlameren, zoo verscheen RO
BESPIERRE ^oor • de «tribune , 
en vraagde met eene min
achtende laatdunkendheid: 
» wie degene waren * 'die 
de partij > van den zamen-
zweerderi van deö onzede-^ 
lijken man, met wiens mis
daden het volk eindelijk be
kend zoude worden, durf* 
den op zich nemen.?' DAN-
TON en LACROIX werden elk 
afzonderlijk geplaatst, doch 
in twee kamers, die zoonabij 
elkander waren , dat zij met 
elkander konden spreken. 
LACROIX verweet aan DANr 
TON zijne zorgeloosheid. Hij 
had ook in de daad enkel 
zwakheid en lafhartigheid 
ten opzigte van ROBESPIEB-
RE aan den dag gelegd. Vier 
dagen daarna werden zij voor 
de revolutionnaire regtbank 
gebragt, alwaar zij zich naau-
weïijks verwaardigden, om 
op de vragen van den voor
zitter te antwoorden, zicb 
vermakende, om gedurende 
de verhandelingen, met bal
letjes van broodkruim ie rol-

N 3 
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ï en , waarmede zij\ naar déri 
rieus ?deï regters mikten. 
DENTON kei.de hun: » Mijn 
persoon jzai * weldra in het 
iuet;zijn<,niaar mijn naam ïs 
reeds in de. nakomeling-

gehapt" ;De- regtbank, door 
Zulk eene vermetelheid ver
schrikt , raadpleegde de Com« 
missiën svan het bestuur* 
die bevalen,-; hen zonder ver
dere debatten te veroordee-
len. : Dit besluit bragt DAN-
Tok ,tot de grootste woede, 
hij barstte uit in verwen-
schingen tegen zijne moor* 
denaars. Met zijnen.vriend 
in de kamer der Veroordeel
den gebragt, 'ïiep ; hij uit*, 
dezelve binnen tredende} 
> Ik ben het) die. deze eer-
looze regtbank Jieb doen in
stellen; ik vraag er vergif
fenis voor aan God en aan 
de iriehschen ; i k laat alles 
in een, walgelijk slijk ach
te r ; geen hunner verstaat 
de kunst om te regeren, 
daarenboven zijn het allé 
broeders KAÏN; BKISSOT zou 
mij zoowel hebben doen guil
lotineren als ROBESPIERRE." 
Het gezigt van het schavot 
deed zijne onverschrokken
heid niet bezwijken; hij be
klom hetzelve met eenen 
fieren tred. Alvorens te 
sterven, scheen hij echter, 
«ij de herinnering zijner 
vrouw, éenen oogenblik be
wogen te zj^n: » Ach! mij-
ne welbeminde! ach mijne 
vrouw! riep hij uit , ik zal 
u dus niet w e d e r zien?" 
Uoch eensklaps van toon 

veranderende, zeide hij: 
» Kom aan , DANTON, geene 
zwakheid." Zich daarop 
met drift ohder het noodlot
tige mes bukkende, zeide 
hij tot den beul: » Toon 
mijn hoofd, aan het volk, 
hetzelve is zulks wel waar
dig." 'Hij werd den 5 A-
pril 179é, ter dood gebragt. 

DANVIIAE — Zie ANVUILE. 

DANZ , of DANTZ (JOANPIÈS 
ANDREAS) , pen Luthersche 
Godgeleerde, ih 1654, te 
SontAaasen bij Gotha ge-
boren, reisde door Holland^ en 
Engeland. Hij vestigde zich 
te Jena, alwaar hij eerst 
hoogleèraar in de Oostersche 
talen en daarna in de God
geleerdheid werd. Door zij
ne lessen verwierf hij roem 
en overleed in 1727 aan ee
nen aanval van beroerte.Jw 
bestaat van hem: l-° **e' 
hreeuwsche en CMdeeiw 
sche spraakhunslen. — 2» 
Sinceritus. sacra scriptura 
veteris 1eslaniènti\ *««»' 
pïians , Jena , 1713 , id 4-
— 3.° Vertalingen van ver
scheidene stukken der ra»-
hijnen. — 4.° Verscheid^ 
verhandelingen, in het TM' 
saurus pMlologicits gedrukt* 

DAPHNÉ , eene dochter™» 
dë rivier Peneus, vruohte* 
loos * door APOLLO bemino f 
werd in eenen laurierboom 
herschapen. 

DAPHNIS, een jonge Si-
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cllïaansche herder, aan wieri 
men de uitvinding der her* 
dërszangen toeschrijft* en 
zoon 'van MEHCURIÜS, be
minde een e Nimf, en* huw
de met dezelve. De heide 
echtgenooten- verkregen vatt' 
den Hëmèlv dat degene, 
die het eerèt de huwelijks
trouw zoude schenden, blind 
zoude worden. DAPHNIS, 
zijnen eed vergeten, en zich 
aan ëène andere Nimf ver
bonden" hebbende, werd óoV 
génblikkelijk van hét gezigt 
beroofd. - '•>•••' 

D A P H N O M E M J S ({EüSTACHl-
vs), Landvoogd van Accon, 
voor keizer BASILIUS. IBAT-
ZES , een Bulgaar aan de ko
ninklijke familie verwant, 
sloeg in 1017 aan het mui
ten. Deze opstand veroor
zaakte den keizer veel on
rust; DAPHNOMELUS stelde 
dien vorst gerust, en be
loofde'-. hem het hoofd der 
muitelingen te zullen leve
ren. Hetwelk hij op een e 
lafhartige en trouwelooze 
wijze ten uitvoer bragt, in 
eene Conferentie, welke hij 
op den feestdag der Hemel-

cp welken dag hy wist, dat 
IBhkzÉÉ, geheelingodvruch-
tige oefeningen verzonken, 
niets kwaads vermoedde. BA-
siuüs beloonde niettemin de
ze lafhartigheid, door aan 
den uitvoerder derzelve al de 
goederen, Van den al te ver
trouwenden Bul gaar te geven. 

"DAPPER ( ÖLIVIÉR -of : 0i , -
Fte&T), eön geneesheer-van1 

Amsterdam i n 1690 overle
den j zonder, zegt iWen Be
nige godsdienst beleden te 
hebben^ heeft zich1 door1 zij
nen veélvuldigen letterar-1 

beid < algemeen bekend ge-
maak^ Zijne voornaamste 
werken zijn': ':li9 Besèhrij* 
ving 'ean Syrië en* PalésH-l 
na, Amsterdam, 1677 >, '•••'-1-'-

;2.° van Morea en jle eilan-
* den, 168« i ^-ffiï'vah' de 
Afrikaansche gewesten, 1676', 
— 4i° van [ Sitta, 1670, 
—• 5.° van- dé• eilanden in 

; den Archipel, 1688. - - ' "6 . 0 i 

[van Azië én Arabie'i 1680.' 
Al deze werken'-zifnrslechts 
eene compilatie' van andere 
reisbeschrijvingen ,<* doch die 
vrij naauwkeurig is uitge- : 

voerd. DAPPER had de lan
den nooit gezien welke hij 
beschreef, hij doorkruiste 
de wereld uit hét binnenste 
zijner schrijfkamery maar hij 
bezat een schrander onder
scheidingsvermogen. Hij heeft 
zich niet minder beroemd ge- -
maakt door zijne Histori
sche beschrijving "der stad 
Amsterdam, die in 1664, 

vaart van MARIA jataag&a-* « M> m a u u - u i ^ n «w 
stee werk met eene menigteT 

fraai je platen in het licht -
verscheen; Welke «beschrij--
ving na die van DoMPEkAAR 
en COMMELYN voor dé beste 
en volledigste wordt gehou
den. 

N4 
DARCÏ. -J . Zie CADRÏ. 
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. PABDANUS, zoon van Ju-
PITEB en , van E^ECTBA , de 
^rlugt naar Phrygiè bij ko
ning TBUCEB genomen heb
bende, trad met een e zijner 

• dochters in den echt. De 
schoonvader en schoonzoon 
regeerden te zanien met ee-! 

iie groote eendragt, en leg
den de eerste ; grondslagen 
4er stad Troje, omtrent het 
jaar 1480 vóór J . C. 

DABES I*HRYGIUS , een Tro». 
jaansche priester» door Ho-, 
MEBÜS gevierd, beschreef,, 
de Geschiedenis van den oor
logvan Trqjeïnhet Grieksch,, 
welke men nog ten tijde yan: 
ELIENÜS zag. Deze geschie
denis is".verloren geraakt. 
Die , welke nog onder zijnen; 
naam doorgaat, is een on
dergeschoven werk. -Het
zelve verscheen voor de eer-j 
ete maal te Milane in 1477'r 
in 4.» in het licht. Me-, 
vrouw DACIEB heeft er in. 
1(684 f eene uitgave in 4. tÖ! 

ten gebruike van den Dauphin 
van geleverd. Er bestaat eene 
andere uitgave van teAmster» 
dam% 1702, 2 dl." in 8.v° . 

venr^met het steek-ijzex werd 
te PonMtse i n 1 6 1 0 gg-

£ % ? M Z i c h t r Smaken 

S S e E e ' s . n i a a k h e M m e ^ -

aantal portrettender beroemd 
Ste mannen van de 16.e en 
het begin der 17.e eeuw. 
Deze verzameling kwam in 
1652 —, 1656 in 1 dl. in 
4..w onder den titel van Ta-
bh 'aux histariqueg (Ge-
schiedkundtge tafereelen) in 
het licht. DAB^T graveerde 

-. vervolgens de platen voor 
het werk van GOMBEBVILIE, 
La doctrine des mosurs ge
naamd. Hij schreef een Ie-
ven van ÈAPBAiL uit het 
Italiaansch vertaald, Parijs, 
1651, 1 dl. in 12.™ Hij 
handelt er in over den oor
sprong van het graveren in 
koper. Deze kunstenaar o-
verleed te Dax m 1675. 

DABGONE. — ZieAHGONNE» 

DARIUS, bijgenaamd de 
Meider, is, volgens sommi
gen, dezelfde als CYAXABES 
IL , zoon van ASTYAGËS , en 
moederlijke oom van CYRUS. 
Het was onder dezen vorst, 
dat DAMër, 'het gezigt der 
zeventig weien -had, na ver
loop van welke J. C<-J moest 
ter dood gebragt worden (Zie 
DANIÖJC). DARIÜS overleed te 

„BabyIon, in 348 vóórJ.C. 

" ^ P A B H I S J . , konjng^aTT^-
ziè't zoon van HYSTASPES» 
trad in de zamënzwering te' 
gen den valschen SMEBDIS, 
overweldiger van den Per" 
zischen troon. Hij werd m 
het jaar 522 vóór X Cd-jor 
de list van fcijnen schild-
knaap in deszelfs plaats ge-
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steld. Dezeven zamengezwo-. 
nenen, zegt men, overeen ge
komen zijnde, de kroon aan,-
dengenen te geven, wiens:, 
paard het eerst zoude runni-j 
ken, zoo verschafte eene list; 
van den schildknaap van DA-* 
mus hem dezelve. Het begin, 
van zijn bestuur werd geken
merkt door de wederopbouwing* 
van den tempel van Jeruzylem. 
Daar de Joden hem het e-
dikt hadden medegedeeld,, 
hetwelk CÏRÜS te hunnen 
gunste had uitgevaardigd,; 
werd zulks door DARIUS niet 
alleen bevestigd, maar hij; 
gaf hun daarenboven nog 
groote sommen gelds, en,: de 
tot de offeranden noodige za-, 
ken. Eenige jaren daarna 
ging DARIÜS BabyIon -be
legeren , dat- tegen hem was 
opgestaan. Om' hunnen voor» 
raad langer te doen strek
ken , roeiden de Babyloniè'rs 
alle nuttelooze monden uit.. 
Deze barbaarschheid redde 
hunne stad niet. Dezelve 
werd, na eene belegering van 
20 maanden, door het beleid 
van ÏOPÏUOS, een dergenen: 
Avelke met DARIÜS, tegen 
JSMERDIS hadden zamenge-
spannen. • Nadat^daae-feov© 
ling zich- het ligchaani ge
heel verminkt had, vlugtte 
hij, onder voorwendsel, van 
wraak tv nemen op zijnen 
vorst, welke hij voorgaf, 
hem aldus mishandeld te 
hebben, binnen Babyion, 
maar eigenlijk om hem i e 
stad overteleveren. De in-

N 

neming van Babyion, werd 
in het jaar\514 vóór J. C. ge
volgd door den oorlog, tegen 
de Scythen. Het waarscbijn-
1 jjke voorwendsel van dien 
oorlog was de inval, dien dat 
volk oudtijds in Azië had^ge
daan ; de ware oorzaak was 
de eerzucht dés vorsten. Hij 
brandde van verlangen , oni» 
zich te gaan onderscheiden.; 
CËBASES , een door zijnen -
rang en zijnen ouderdom eer
waardig man, welke drie 
zonen in; de legerbenden van, 
DARWS had, verzocht hem. 
er een bij zich te mogen 
behouden.—*- Men enkele is 
voor u niet genoeg, ant
woordde „hem ' die wreede 
vorst, behoud dezelve alle 
drie; en oogenblikkelijk liet 
hij dezelve ter dood bren
gen. Dergelijke barbaarsch* 
heden blijven zelden onge
straft van dengenen , die al-
leenin staat is, om de trotsch-
heid en dolle woede der ko
ningen te vernederen, D A-
RIUS verloor zijn leger inde 
uitgestrekte woestijnen, waar 
in de Scythen hem door ge
veinsde vlugten loktg 
"VjachttJ'' ••t»"gingen tegen 

at volk aangewend hebben
de , wendde hij zijne wape
nen tegen de Indianen ; hij 
overrompelde hen, en maak
te zich meester van hun 
land. De oorlog barstte kort 
daarna los , tusschen de Per-
zers en de Grieken: de 
brand van Sardes, en het 
aandeel, hetwelk de Athe-

5 • •:. .. 
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ners er ' aan hadden, waren 
ér. de oorzaak van. DARIITS 
door wraakzucht bezield 'r. 
beval'aan een*' zijher öfficié-
rèn 'héra dagelijks voor den 
maaltijd te zeggen. Heer, 
denk aan 'de 'Athenèrs. Hij 
belastte MAKÜÓNIÜS, zijnen 
schoonzoon ,r niet het bevel 
over j de legerbenden; MAR-
BONIUS » die meer geschikt 
was,. :om den- hoveling te 
spelen} dan om als veldheer 
op te treden, werd, tegen 
de Thraclëbi strijdende, ge
slagen V' en zijne leger/ben
den in de pan gehakt. DA» 
KKJS' liet eene nog»aanzieh-
lijfcer légerbende, dan de 
eerste vertrekken, dezelve 
werd in het jaar 490 vóór; 

Jv C» door tien duizend A> 
theners bij Marat/iongeheeV 
verslagen. De Atheensche 
veldheer had zijne kleine 
schaar niet zoodra geregeld, 
of "zijne sóld&tén vielen als 
woedende leeuwen öp de 
Perzers aan* Twee honderd 
duizend werden er gedood 
of gevangen genomen ',• zegt 
de in dè opgave van het ge-' 

-*al xVan manschappen steeds 
övërdrevenë geschiedenis. 
DAKIÜS dóór > dit verlies le-
wni ig 'getroffen.,: maar in 
«"ijne nederlagen de voorzie
nigheid niet erkennende, 
die de grobté Mogendheden 
«oor kleine middelen verne
dert, besloot, 0jn in per
soon het bevel t e g a & n v o e . 
*en, en vaardigde door zijn 
£e«eeï.e:rijk 'het bevel uit , 
«n zich tot dezen togt te 

wapenen. Hij overleed al
vorens zijn ontwerp ten uit
voer te hebben gebragt, in 
het jaar ^486 vóór J. C. DA-
RIÜS was op middelen be
dacht , om den koophandel 

; te doèh 'bloeijen, jën SEÏLXX 
; DE CABYANBBS: , é'eö bemind 

Efchipper^ vorschte'•, volgens 
deszeifs bevelen, den loop 

*van den Indus en' de zeeën 
na, Welke zich vanden mond 

, van die rivier tot aan den 
Perzischéïi zèeèoezetö uit
strekten ; ook liet hij gou
den en zilveren munten, 
Dariiisêen genaamd, slaan* 
Eenige schrijvers, onder an
deren DON CAMïtT» mee-
nen, dat deze Vorst de As-
SUERUS der fl. Schrift is. 

DARIÜS ' Nothm, fat is 

bastaard, vóór üijne komst 
tot den troon OCHts genaamd, 
negende koning vanPerzie, 
uit eene minnaresse van AR" 
TAXERXES-LofeMANÜS g^O' 

ren^wash i jhe t Jevén^J . 
; nen broeder' satrapesvan aj 
canië; hij maakte sJich mees 
ter van dèn PerziscHen troon, 
na den dood van ^ R X ^ 1 

door SOCÏDIANÜS, in netjad 
123 vóór J . C vermoord. 
Hij huwde met PAUISATI^ 
zijne zuster, eene ,^re. ; 
prinses, bij welke hnA 
SACES , Of ARTAXERXBS-ffïiT 
MON, die hem öpvo'g"?' # 
MESTRIS , CYRUS denjow^ 
enz. verwekte. Hij foe 

door zijne veïdheeren e 
zijnen zoon 

CYUUS,!Trietr°e" 
onderscheidene ooriogeD > 
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overleed in het jaar 405 
' vóór S. C. Men zegt , dat 
tóen ARSACES hem eenen oó-
genblik voor zijn overlijdeh 
vraagde: » welke de regel 
van zijn gedrag was'geweest, 
gedurende zijne regering5, 
ten einde hem te kunnen 
navolgen:" de stervende vorst 
hem zou geantwoord heb
ben: » Dezelve hééft daarin 
bestaan van altijd te doen , 
hetgene> wat de regtvaar» 
heid en de Godsdienst van 
mij eischten." - Ofschoon 
men de vorsten moet geluk
kig achten , die op hun sterf
bed zulk eene getuigenis 
van zich zelve kunnen af-
leggen, is deze bij zon der-» 
heid echter zeer in twijfel 
getrokken, '< want men be
schuldigt DARIUS NOTHUS 
van wreedheden, welke met 
de grondbeginselen van regt-
vaardigheid en godsdienst 
volstrekt niet strooken : hij 
liet zijne beide natuurlijke 
broeders SOGDTANUS en A.R-
SITUS, welke tegen hem op
stand verwekt hadden, in 
asch versmachten, wel
ke straf door hem uitgevon
den was. Hij veroordeelde 
tot dezelfde straf en om de
zelve reden, twee satrapen 
ARTÏPHIUS en JPISSUTHNES 
genaamd. 

DARIUS CODOMANNUS, 
twaalfde en laatste koning 
van Perzië, stamde van D A -
KUIS NOTHUS af, en was de 
zoon van ARSAMES en SYSI* 
GAMBIS. De gesnedene BA-

GOAS meende te regeren on* 
der den naam van den nieu
wen koning, aan wieri hij 
de kroon had bezorgd; maat* 
zijne hoop werd verijdeld» 
Deze misnoegde booswicht, 
maakte zich reeds gereed , c 

om hem te doen sneven ^ 
toen DARIDS in het jaar'336? 
vóór J . G. hém zei ven het 
vergif deed inzwelgen , he t 
welk hij voor/ hem bereid' 
had. Het was omtrent dien. 
tijd, dat ALEXANDER zijne 
veroveringen begonf-en^dat 
Rlein-Azië zich aan den, Rïa-
cedönischen overwinnaar had 
overgegeven. * DAKUUS ' was-
van gevoelen in persoon te
gen ALEXANDER te moeten, 
optrekken. Hij naderde mee 
een leger van 60ÖJ000 iriati 
tot in Syrië, de jiracht vati 
XERXES vernieuwende, en 
met denzelfden luisterrijken 
toestel ten strijd trekkende. 
Zijn leger werd in drie vér-
schillende veldslagen geheel 
vernield, aan" de Graniciis 
in Phrygië, bij de zeëërigte 
van den berg Taurus, en bij 
de stad Arbeïles. In den 
tweeden slag , niet minder 
Wreed y"dan de eers te , was 
DARIUS verpligt, -om onder 
begunstiging der duisternis* 
in het gewaad en op het 
paard van zijnen schildknaap, 
de vlugt te nemen. Hij ver
loor met zijn lege*, zijne 
moeder, zijne echtgenoo'te , 
zijne kinderen, die door den 
overwinnaar met edelmoedig
heid behandeld werden. ' In 
het laatste gevecht was de 
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zegepraal fangen tijd twijfel
achtig tusschen de beide 
partijen; inaar ALEXANDER 
wist dezelve door zijne voor-
zigtigheid zoo wel als door 
zijne dapperheid op zijne zij
de te lokken. DARIUS week 
naar Medië, werwaarts A-
IEXANDEU hem achtervolgde. 
BESSUS, landvoogd van JSac-
triana, zwoer zijnen dood» 
en oniL den oogenblik ter uit
voering van zijn ontwerp des 
te heter waar te nemen, wil
de hij den ongeiukkigen vorst 
dwingen van . te paard te 
stijgen , ten einde meer spoed 
te maken; maar daar hij 
zulks weigerde, beroofde die 
lafhartige hem in het jaar 
330 voor J..-.C. van het le
ven. De stervende vorst ver
zocht , om een weinig water » 
hetwelk een Macedoniër hem 
in zijnen helm bragt. Hët 
toppunt mijner ongelukken, 
zeide hij hem, terwijl hij 
hem de hand' drukte, is u 
de dienst niet te kunnen be~ 
loonen, welke gij mij be
wijst. Betuig aan .ALEX-
ANDEB mijne, erkentenis 
voor zijne goedheid, jegens 
mijne ongelukkige familie, 
terwijl ik, ongelukkiger dan 
Zy\ door de hand dergenen 
sneef t welke ik met welda
den overladen heb. Op deze 
wijze stierf deze vorst, die 
een beter lot waardig was. 
QüiNTus,CuRTms, afschoon 
een overdreven lofredenaar 
van Z i j n e n tegenstrever, 
prijst zijne regtvaardigheid 
en zijne zachtmoedigheid; 

DABIUS wt erat sanctiis et 
milis etc* Indien zijn over* 
winnaar hem die hoedanig
heden had kunnen ontnemen, 
en zich dezelve toeëigenen, 
zou hij meer gewonnen heb- i 
ben, dan door de verove- \ 
ring van Azië. Met hem ! 
eindigde het rijk der Per» 
zers , 230 jaren nadat CÏRUS 
er de eerste grondslagen van 
gelegd had. Hetzelve had 
206 jaren geduurd, sedert 
den dood van CYAXARES, e» 
238 sedert de inneming van 
Bubylon. 

" DARONATSI (PAULUS), in 
1043 in het landschap V«" 
ron geboren, en in 1123» 
in een klooster, waarvan "ij 
Abt was, overleden, onder
wees met roem de wijsbe
geerte en godgeleerdheid, en 
verdiende door zijne kundig
heden, onder de beroemdste 
Armenische go^leerdenge-
rangschikt te worden. JM«J 
kent van hem: L «-™; 
Brief tegen Tmon^ ,*eB 
Grieksch wijsgeer engofgj 
leerde, die teztfnen tijdes IBM 
d e , Ronstantinopel,. l«w . 
1 deel in fol. ^ %Jf, 

tarium op JDAXrëL, «n \ 
scheidene andere verton" 
lingen, die in hand**»» 
in de bibliotheek df**» 
nings van Frankrijk geYU 

den worden. 

DARCMUTSlXKHATCtfADÖ"*]; 
een Armenische leeraar» 
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abt van het klooster Hog-
havzny, werd in 1161, even 
als de voorgaande» in het 
gewest Dar on geboren; in 
1204, was hij bij eenekerk
vergadering , te Loris, in 
het oostelijke gedeelte Van 
Armenië gehouden, tegen
woordig. Hij heeft nagela
ten Bedevoeringen en Lof
zangen , en aan hem wordt 
in Armenië he.t gebruik toe
geschreven, om de kerkmu-
zijk op noten te stellen» 

BARQUIER (AUGUSTINÜS) , 
een sterrekundige, werd den 
23 November 1718, te Tou-
louse geborene Hij was lid 
van het nationaal Instituut, 
en heeft in het licht gege
ven: V UBANIE, ou etc. 
(URAÜIA ,^o f beschouwing des 
Hemels, volgens de bevat" 
ting van iedereen), Parijs, 
1771, in 16 mo LAI.ANDE 
zegt, dat dit werkje zeer 
gemakkelijk i s , om den He
mel te leèren kennen.— 2.° 
Observations astronomiques 
etc. {Sterrekundige waarne-
mingen teToulome gedaan)', 
Avignon, 1777, in 4.">; het 
tweede deel, Parijs ,1782. — 
3.° Observation etc, {Waar
neming der Zonsverduiste
ring van den 24 Junij 1778), 
uit het Spaansch in het 
Fransch vertaald, Toulouse, 
1780, in 8.vo -* 4.° Let
tres etc. {Brieven over de 
beoefenende Sterrehinde), 
1786, in 8.™ — 5*Q Let
tres etc. {Cosmolagische brie
ven over dé zamemtelling 
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van het Heelal), uit het 
Hoogdüitsch van LAMBERT in 
het Fransch vertaald, Am
sterdam, 180L, met de aan-
teekeningen van den Heer 
UITENHOVE , die er de uit
gever van was. DARQÜIER 
is den 18 Januari) 1802 over-} 
leden. 

DARTIS (JOANNES) , werd te 
Cahors, in 1572 geboren. In 
1618 verkreeg hij den post 
van hoogleeraar in de scho
len der regtsgeleerdheid van 
Parijs,, openstaande door den 
dood van NICOLAAS OUDIN. 
In 1622 volgde hij op HUGO 
GUVON , in den koninklijken 
leerstoel van het canonieke 
regt. Deze rëgtsgeleerde o-
verleed te Parijs in 1651 , 
in den ouderdom van 79 ja
ren, na verscheidene wer
ken in het licht te hebben 
gegeven , te weten: De or-
dinibus et dignitatibus ec-
clesiasticie, tegen de ver
handeling De la papauté etc. 
van CLAÜDÏÜS SATJMAISE , Pa
rij's, 1638 in 4.w DARTIS 
heeft zijne pen dikwerf te
gen dezen vijand van den hei
ligen Stoel geoefend. Dou-
ÏAT, zijn opvolger in den 
leerstoel van het kerkelijke 
regt, heeft in één deel in 
fol. 1656, de werken van DAR
TIS gezamenlijk uitgegeven. 
Deze verzameling is nuttig 
door de menigte aanhalingen 
en onderwerpen, die het be
vat. De schrijver schreef 
op eene zuivere en verstaan* 
bare wijze, doch zonder sie-
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.•'• • 'raden; »;'''V • *. 

>-• BARIM (PETRUS ANTONIUS 
]VOEI/ BBÜNO , r Graaf van) <, 

fpair van fJFrankrifk , in 1767 
te •Mo:n:lpeiMeir> geboren,eerst 
bekend door zijne vertaling 
in dichtmaat der werken van 
HORATIÜS , later de door NA« 
P01.EON in vele betrekkingen 
gebruikte minister, voor
namelijk in 1805; in 1809 
dóór zijn algemeen intendent-
schap in Oostenrijk en Pruis-
$en bekend; in 1818 werd 
hjj pair van Frankrijk Ï en 
leefde s.edert dien tijd in 
een e afgetrokken e eenzaam
heid , zich enkel met de be
oefening der letteren bezig 
Jhoudende.fllij £,overleed in 
het beginvan September 1829, 
.op zijn landgoed Becheville', 
My Metilcin,van waar zijn 
Jjjk naar. Party's werd ge
voerd , alwaar op den. 12 Sep
tember • izijne lijkplegtigheid, 
in de kerk van den- H. THO-
JIAS.' .*van Aquine met den 
meesten luister gevierd werd. 
;I)ARU behoort tot de groöte 
staatsmannen van den late-
ren t§&., en er is bijna geen 
,post in het hoogere staats
bestuur van Frankrijk, dien 
hij niet bekleed heeft. On
der zijne werken verdienen 
voornamelijk vernield te wor-
oen : het Levqn vanSVLLY, 
en de Geschiedenis van Ve 
fietië. 

• DARWIN (ERASBIUS), een 
Ungelsche geneesheer, na« 
tijurkundige en dichter, in 
1731 , te Elston geboren, 
oefende zijne kunst teerst te 
Lichföeld, daarna te Derlij 
uit, alwaar hij in 1802over
leden is. Er bestaat van hem; 
1*° De Botanische ü t e , 
dichtstuk in twee, deelen, 
Londen , 1781, in 4">, ver
scheidene malen herdrukt.— 
2° Plan voor eene .vrouwe-
lijke opvoeding, ibi0,1797, 
in' ,4,-to; — 3.° Be Zoölogie 
of wetten van, hét werhtuh 
gelijke leven, een zonder
ling werk. -r-• 4,c' Phylolo-
gie , (*) of wijsbegeerte van 
den landbouw en tiiin-arèeid, 
Londen,. 1799, in 4.» 7-
5:° Een na zijnen dood in 
het licht gegeven dichfstuk, 
getiteld: De tempel der Na
tuur , enz. Miss. SEWARPI 
de vriendin van DAUWIN heeft 
belangrijke Memorien over 
zijn Leven in het licht ge
geven. 

DASCHKOW of DASCHKOVA 
(CATHARWA ROMANOWNA vor
stin , geboren gravin vvo-
RONZOVV) ,werd in 1744 gebo
ren , en overleed in l$'ü> 
is beroemd door hetaandeel > 
hetwelk zij heeft genoi"^ 
aan de gebeurtenissen > .<»* 
CATHARTNAH., opdenfW°n 

der Czars hebben geplaatst. 

daalt? S^eelte der kruidkunde, hetwelk overdek' 
.«(* en de eigenschappen der planten handelt. 

V e r t a l e r . 
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Déze vorstin , op welker er
kentenis zij zulk' eene'aan* . 
meï beiijké aanspraak had 
verworven, verbond haar , in 
hoedanigheid van eerdame i 
aan hare persoon , gaf haar 
dè 'orde van dé heilige CA' 
XIIARIÈA, en schonk haar 
haar geheele vertrouwen. De 
prinses DASCHKÖW, die hare' 
geliefkoosde bezigheden van 
de wetenschappen en de let
teren maakte; werd in 1782 
tot bestuurster der akademie 
van wëténschappén'lih 1783, 
tot voorzitster der Russische 
akademie benoemd, en ach
tereenvolgend , tot verschei
dene geleefde maatschappijen 
Van Rusland, en andere lan
den toegelaten. Hare Werken 
in onrijnl en dichtmaat -, zijn 
in de Dagbladen 'opgenomen. 
Zij heeft ook medegewerkt aan 
het Woordenboek der Russi
sche akademie, en heeft veel 
toegebragt tot de uitgave van 
dat nuttige werk. De prin
ses DASCHKÖW heeft daaren
boven twee tooneelstukken 
vervaardigd, namelijk: Toïs-
siokqf, e» de bruiloft van 
FABIAXVS. 

DASSOUCI. — ZieAssoüCi. 

DASYPODIUS (PETRUS) ," een 

geleerde taalkundige efl ge
neesheer <Ier zestiende eeuw, 
ta Straatsburg in 1559 over
leden ,4 is de schrijver van 
een QriekscA,'hatijnsch en 
Hoogduitsch Woordenboek. 
Hij dacht eene nieuw* orde 
ü i t , die in den beginne be-

^ Ie > maar die later ver
worden- is j wijl men heeft 
ingèzifenT dafr- de alphabeti-
sche orde vöör al de woor-^ 
den nuttiger-Was.'i. :De door 
hèriiimitgedachte orde was", 
om al de zamêngestëlde woor
den onder de eenvoudige, en 
de afgeleide' onder -de • Wor-
télwoörden te plaatsen* *« 

DATAMES , zoon van C A S -
TAWARES J dié van eenvoudig 
Soïdaat> hoofdman der lijf
wacht van den koning van 
Pefzi'è werd , *was ^een der 
grootste veld heer en van 'An-
TAXERXES OCHÜS , vöerdeimet 
veel dapperheid en beleid het 
bevel over zijne legerbenden, 
en behaalde [roemrijke over
winningen, op de vijanden. 
Daar zijne benijders.hem bij 
zijnen meesterhadden zwart 
gemaakt j -en daar die vorst 
hem niet genoeg ontzien h a d , 
bragt hij Cappadocië in op
stand ' 'y versloeg ARTABASES, 
veldheer van ARTAXERXES, 
in het jaar 361 vóór J . C . , 
en werd eertigen tijd daarna 
bij verraad door den zoon van 

; ARTABASES vermoord. . 

. DATHAN , zoon van E M A B , 
een der oproerïge Levieten, 
die door de aarde werden in-
gezwolgen. —* Zie ABIRON 
én CORÉ. •. i •••.-. .-

DATHENUS (PETRUS) een 

Protestantsch predikant , te 
Jperen geboren, en in 1590 
t e Elbing in Pruissen, over
leden , was eerst monnik ia 
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de abdij van Ppperingen ge
weest j en de nieuwe dwa
lingen \ der Hervormde sekte 
aangenomen hebbende, ver
liet; hij zijn klooster, en werd 
in 1555 Calvinist predikant 
te Frankfort. H|j predikte 
achtereenvolgend in België, 
Holland, in Saksen en Pruis
gen en eindigde niet zich als 
geneesheer te Elbing te ves
tigen ; hij had in zijne jeugd 
in Engeland het boekdruk-
ikèrsberoep uitgeoefend. Be
halve eenige; schriften ten 
gunste der hervorming, zijn 
er in de JVederlandsche let
terkunde geene andere ge* 
schriften van hem bekend 
dan een e gebrekkige Psalm
berijming , in,1566 voor het 
eerst te Londen gedrukt, een 
ellend ig barb^arsch gerij mei, 
uit de Fransche Psalmen van 
CLEMENT MAROT en THEODO-
RÜS BKZA zamengelapt, het
welk *dên Hervormden in iVie-
derland twee eeuwen lang tot 
kerkgebruik gediend heeft, 
en eerst in 1773 verworpen 
werd. Deze armzalige Psalm
berijming heeft, intusschen 
dorzelver ópitoerigen j onver-
draagzamen en vervolgzie-
ken vervaardiger., meer ver
maardheid verworven"» dan hij 
verdiende, maar ,ook zyne 
gedachtenis op eene ongun
stige wijze levendig gehou
den. 

DATI (AÜGUSTINUS), f e 
ua» *n J420 geboren ,. 

schreef de geschiedenis dier 
stad in driehoeken.. Dese

naat had er hein mede be
last,, en hij had er zich met 

"öpregtheid, van " gekweten; 
maar ,Tia zijnen dood, nam 
zijn zoon NiöoLAAS DATI er 
uit staatkunde vele dingen 
uit weg, en bedierf alzoo 
dit werk. > De vaderenzoon 
waren secretarissen der re-
•publiek yan ;Siem, en be
schermden beide de gélefc-
terden. De eerste overleed 
•in 1478, en de tweede in 
.1408. Men heeft van beide 
verscheidene andere werken. 
De Brieven van AÜGUSTINUS 
DATI , werden te Parijs in 
1517 gedrukt. Er komen 
eenige belangrijke bijzonder» 
heden in voor. De WerkeA 
van denzelven kwamen (e 
Siena in 1503 in to\. en te 
Venetië in 1516* in het licht, 

DATI (CARto), een Italiaan-
sche dichter en letterkunüi* 
g e , in 1675 overleden,oi). 
derwees met roem de schoei* 
ne letteren te Florence «zij
ne geboortestad. Al de ge
letterde reizigers, die te zfl" 
nen tijde door Florence ff 
getrokken, verheffen ^ 
wellevendheid, en . het » 
voornamelijk die lof» .Vé,*e 

hem beroemd heeft gemaft. 
Er bestaat van bem eene W' 
rede van LODEWUKAU^ 
in het Italiaansch, te * ^ 
renee, in 1644, in * 
het licht gegeven, te W»? 
herdrukt en in het FwnSC" 
vertaald. Dit werk was vj>0' 
afgegaan door verscheiden 
andere in dichtmaat en 
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onrijm. Onder zijne voort
brengselen onderscheidt men 
de 'Levensbeschrijving der 
oude schilders , 1(567 , in 
4. t 0 , ofschoon zulks slechts 
eene proeve is van een groo-
ter werk, hetwelk de schrij
ver wilde in het licht geven. 

DAÜ. — Zie Douw. 

DAUBENTON. — Zie Au-
BENTON (WILLEM). 

DAUBENTON (LÓDEWIJK JO- j 
ANNES MARIA), een- natuur-
en ontleedkundige, werd den 
29 Mei 1716, te Montbar, 
in Bourgondiegeboren. Zijn 
vader had hem naar. Para's 
gezonden, om er de godge
leerdheid te beoefenen; maar 
door eenen anderen smaak 
miedegesleept, legde hij zich 
heimelijk op de genees -• en 
voornamelijk op de ontleed
kunde toe. Na in 1741 te 
Reims tot doctor bevorderd 
te zijn, keerde hij naar zijne 
geboortestad terug, om er 
zijn beroep uitteoefenen. 
BUFFON , zijn vriend en land
genoot lokte hem in 1742 
naar Parijs, en deed hem 
drie jaren daarna den post 
van opziener en betoogervan 
het kabinet der Natuurlijke 
Historie geven. De juist
heid van zijnen geest, zijne ge
strenge naauwkeurigheid en, 
zijn geduld, maakten hem 
tot dien post zeer geschikt. 
De verzameling van bijzon
derheden , waarmede hij de 

VIII. DEEL. 

groote natuurlijke Historie 
der dieren verrijkte ,\ is ontel
baar. DAUBENTON was hierin 
zoo naauwkeurig j dat men 
er te vergeefs eenen misslag 
in zoude tzoeken; de beschrij
vende en ontleedkundige ar
tikelen , welke hij voor de 
15 eerste deelen in 4. t0 der 
Natuurlijke Historie lever
de , zij n een on ver mij d elij k 
noodzakelijk gedeelte tot goed 
verstand Van„ den tekst van 
BUFFON. Hij leverde ver
scheidene artikels der Na
tuurlijke Historie in de eer
ste Encyclopédie, en onder
scheidene geleerde Verhan
delingen over belangrijke 
punten van de natuurlijke 
Historie der dieren en delf
stoffen. In 1778 werd hij 
tot den leerstoel der Natuur
lijke Historie benoemd, den 
eersten , die tot dusverre in 
Frankrijk Was opgerigt, en 
in 1794 tot Hoogleeraar der 
bergstofkunde, bij het mu
seum der natuurlijk Historie, 
een naam, welken de Conven
tie aan den tuin des konings 
had gegeven. In het laatst 
van 1799 tot lid van den se
naat verkozen, werd hij in 
eene der eerste vergaderin
gen , welke hij bijwoonde, 
door eene beroerte aangetast, 
aan welke hij vier dagen, 
daarna, op de 1 Januarij 1800 
overleed. Men onderscheidt 
voornamelijk onder zijne wer
ken: Instruction etc, (On-
derrigt voor de Herders), 

^Parijs, 1782, 1 deel, in 8.v° 



Ö10 O A Ü . 

niet twee «n twintig platen» 
Hefr doel van dit werk i s , 
om in JBrankryk de schapen-
teelt van het Spaansche ras 
te bevorderen. Ook verdient 
vermeld te worden: Tableau 
etc. {Methodische Beschrij
ving der delfstoffen), 1784, 
in 8.v0 De Heeren LACÉ-
PÈDE', CUVIER en MÓREAIJ DE 
IA. SARTHE , hebben geschied
kundige lofreden van DAU-
BENTON in het licht gegeven. 

DAUBERMENIL (F. A . ) , in 
1744 in het Fransche departe
ment du Tarn, geboren, had 
de vreerade dwaasheid, om 
zich als eenen leerling der ou
de "Wijzen olMagi te doen be
schouwen , bestemd, om. hun
ne bijgeloovige plegtigheden 
te doen herleven. Met dit oog* 
merk gaf hij een stukje in hét 
licht getiteld; Extraits etc, 
{Uittreksels uit een hand
schrift.getiteld: Tie eer dienst 
der aanbidders van God, be* 
vattende fragmenten hunner 
verschillende boe/ten, over het 
onderteij's in de eer dienst ,de 
godsdienstige gebruiken, het 
onderwijs, de leerstellingen 
e» de aanbidding), Parijs, éfi 
jaar (1796) in8.vo Dit werk 
heeftaanleiding gegeven tot de 
Bekte der Theophilantropen 
(God- en menschenminnaars). 
In de Geschiedenis der Gods 
dienstige sekten vindt men 
belangrijke bijzonderheden o-
ver dezelve; » Het boek van 
JJAüBERMENit., leest men er 
Sn, dat tege]ijkertijd, Gebe
denboek en Rituaal i s , is II 

uit gebeden en slechte ge
dichten zamengesteld, onder 
welke men eenige zedelijke 
gedachten aantreft...." Na 
over de gebruiken en pleg
tigheden ;te hebben gespro-
ken , welke zijne le/agche-
lijke séctarissen wilden in
voeren , vervolgt dezelve al-
dus: » DAUBERMENH. verze
kerde, dat te .Gaillot, in 
een klein genootscbop, die 
théurgi sche gemaaktheden ge
bruikelijk waren. TeP«« 
rijs had, hij er , in een lo
kaal van de straat du Bac, 
eenen van zeven of acht per
sonen gevormd; dezelve heeft 
negen of tien vergaderingen 
gehouden. Te midden van 
het vertrek, was er op eene 
treeft een kolengloed, waar
op elk bij het inkomen eenen 
korrel wierook wierp, en de
ze pJegtigheid werd van ti]ü 
tot tijd gedurende de zitting 
herhaald. DAUBERMENII. wil
de, dat zijne aanhangehngen 
Théoandropophilen . *«j*J 

f enoemd worden, en na 

andboek werd het eerst i« 
Vendémiaire, 1797, met dien 
titel gedrukt, welken zUjj»' 
ter verkortten, om er l»e<>;, 
philanthropenvan t e inak5f'j 

cbfeï 
Maar die vrienden van 
en de tnenscheïb, e n e' . 
vijanden van het Catho '^ 
mus vonden zoo weinig *ai. 
hangers, dat hun gf°°l 

schip bijna in de g e ^ * 
verging.' Met een zo0

n* 
manesk karakter, was v* 
BERMENIÏ. weinig i°.s\B. 
om zich met staatszaken» 
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zig te houden, hij werd ech
ter door het departement du 
Tarn als afgevaardigde bij 
de conventie benoemd. Tij
dens het proces van LODE-
VVIJK, hield hij zich ziek," 
en stemde niet. Onder het 
schrikbewind, werd hij ge
noodzaakt om zijn ontslag te 
vragen , als lid der conven
tie ; maar hij werd in 1795 
weder in dezelve beroepen, 
en werd vervolgens lid van 
den raad der vijfhonderden. 
Hij trad in dezelve den 20 
Mei 1797 af, en werd in het 
volgende jaar herkozen. Van 
het wetgevend ligchaam werd 
hij uitgesloten, en zelfs ver
oordeeld, als zich tegen de 
omwenteling van den 18 Bru-
maire verklaard hebbende, 
om in het departement der 
Neder- Charente verbannen 
te blijven. DAUBERMENII. begaf 
zich naar zijn departement, 
alwaar hij in 1802 overleed. 

DAÜBIGNÏ ( J . I» MAEIA 
VII.I.AIN) , een der eerste de
magogen der omwenteling, 
werd te Saint-Just in Pi-
cardy'è geboren. Eerst pro-
curenr bij het parlement van 
Parijs, werd hij in het be
gin der onlusten lid der bur-
ferlijke regering dier stad; 

ij bezocht al de clubs, waar
in' men kuiperijen beraamde 
tegen den troon , en verbond 
zich bijzonder aan DANTON , 
die hem tot deelgenoot zij
ner misdaden maakte; bij 
Beraamde met hem den nood-

lottigen dag van den 10 Au
gustus , en deed in de Elyze-. 
sche Velden eenige personen 

i aanhouden , die zich aldaar 
vereenigd hadden ter verde
diging des konings, Die ge
trouwe onderdanen werden 
eenige uren daarna vermoord , 

ren hunne hoofden, op de punt 
eener lans gestoken, dieri-

•den ora schrik en verslagen
heid in de hoofdstad te ver
spreiden. Deze heldendaad 
verwierf hem de eer, om lid 
te worden van dië hatelijke 
regtbank, welke DANTON deed 
instellen, dezelfde , die de 
monarchie deed vallen. DAU-
BIGNY onderscheidde zijne 
wreedheid andermaal in de 
moordtooneelert van Septem
ber. Maar zijn ijver, om 
aan de wanorde en regering
loosheid mede te werken, 
deed hem zijne eigene for
tuin niet uit het oog verlie
zen. Hij pleegde in de Garde-
Meuhle der kroon , eenen aan-
merkelijken diefstal* De mi
nister ROLAND beschuldigde 
er hem over voor de verga
dering , maar DAÜBIGNT was 
in den rang der overwinnen
de partij ; hij vernietigde, 
wél is waar, de verdenkin
gen niet; maar hij wist de 
vervolgingen te doen ophou
den , en het schijnt, dat hjj 
hierin het meeste belang stel
de. Tegen het einde van 
1783, aan BOUCHOTTE in het 
ministerie van oorlog toege
voegd, werd hij door BOUK-

I DON de l'Oise van eenen nieu-
> 2 



212 D A Ü. 

wen diefstal beschuldigd, en 
voor de revolutionnaire regt-

Jbank gebragt. Maar Ro-
BESPIERRE verklaarde zich 
zijn beschermer, en van dien 
oogenblik af was zijne On
schuld erkend. Om hem zij
ne erkentenis te betuigen, 
werd DANTON door DAUBIGNY 
verlaten , die zich inde par
tij van ROBESPIERRE schaar

dde. Intusschen was hij ge
lukkig genoeg , om in den val 
van den laatsten niet tedee-

,Ien; hij werd slechts gevan
gen genomen. BOURDON de 
J'Oise , zijn gezworen vijand, 
Beschuldigde hem andermaal, 
, en deed hem voor de crimi
nele regtbank van Eure en, 

,Jüoire voeten; maar de am-
liistie van den 4 Brwmaire 
(25 October 1795) kwam hem 
ïiogmaals de vrijheid weder
geven. Eindelijk in de los
barsting , van het helsche 
werktuig (23 Januarij 1801), 
tegen den eersten consul ge-
r ig t , betrokken zijnde, werd 
üij naar de eilanden Séc/tel-
les verbannen, alwaar hij in 
1808 overleden is. 

DAU»É (PETRUS), teMar-
vejols , in het bisdom Mende 
.geboren, en den 11 Mei 
1754 , in den ouderdom van 
74 jaren overleden, is de 
schrijver der Vertaling, van 
de overwegingen van GORDON 
°P _ TACITUS , Amsterdam , 
1751, 3 dl.n in 12.voenvan 
Jjet Leven van MICHAÖI. DE 
CERVANTES , 1740, in 12.mo, 
van GREGORIO MAGANS. 

- DAUM (CHRISTIAAN), in 
Meisnië geboren, rector van 
het "collegie van Zwickau, 

'overleed den 15 December 
1687, in den ouderdom van 
75 jaren, den roem nalaten
de van een der grootste let
terkundigen zijner eeuw te 
zijn. Hij was met de Hoo-
de èn levende talen bekend. 
Men heeft hem uitgaven van 
onderscheidene werken der 
oudheid te danken, en ver
scheidene andere schriften, 
als getuigen van zijnenijver 
voor den arbeid, meer dan 
van zijne verhevene talenten. 
De meest geachte zijn: 1» 
Tractatus de. eausis amissa-' 
rum 'quarumdam lingua fo 
tincB radicum, I642,in8.vl) 

— 2.° Jndagator 'et resU' 
tutor eraea Ungtia radl' 
cum, in S.vo — 3,6 Efisto-
la. Jena, 1&70, in 8.w; 
Dresden, 1677, in 8.™ -
4.° Gedichten, enz. 

DAUMAT. - Zie Ö"«AT' 

D'AUMONT ( D E P'ENNB. 
II Hertog), zoon van den tiet-
» tog D'AUMONT (Zie AUMOKT-

JACOBUS —) , pair van Frank
rijk , Luitenant - G«nf j1,. ' 
en een der eerste edeIJJ ' 
den van de kamer des K • 
nings, werd in 1770 g ^ ' 
ren. In 1791 week h$ «"» 
begaf zich naar het 1«>01" 
kwartier der prinsen >ma^ " 
te den vëldtogt mede w 
1792 , en vertrok daarop vm 
Zweden, alwaar hij e e 

naauwe verbin dtenis aa 
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ging, met den Graaf van 
JPersen. Mét oogmerk om 
de ontwerpen zijner partij 
en die van GÜSTAAF te be
vorderen , had de Hertog 
van PIENNE in 1800, een 
Zweedsch regiment in Sca' 
nië 'geligt, en aan hetzelve 
den naam van koninklijk -
Zweedsch gegeven. Eens
klaps de gunst van den ko
ning van Zweden verloren 
hebbende, moest hij van de 
ontwerpen afzien', welke hij 
gevormd had , doch hij ver
bleef niettemin in Zweden, 
en werd er ,te midden der 
staatkundige veranderingen, 
die gedurende de laatste tij
den in dat land hebben 
plaats gehad, wel behan
deld. Daar, Was he t , dat 
hij de gebeurtenissen ver
nam, die in 1814 de her
stelling van het huis van 
BOURBON ten gevolge had. 
De Hertog van PJENNE se
dert den dood van zijnen 
vader hertog van AÜMONT 
geworden, zich als toen naar 
Parijs begeven hebbende, 
oefende bij LODEWJJK XVI I I . 
den post van eersten kamer
heer u i t , en werd na den 
afloop van zijnen diensttijd, 
tot luitenantgeneraalen bevel
hebber der 14.e militaire divi-
siebevorderd, waarvan Caen 
de hoofdstad is . Hij nam er 
zijne bedieningen waar,toen 
BONAPARTE zich weder op 
den troon plaatste. Na ee-
nige vruchtelooze pogingen, 
om aan de bevolkingen de 

zucht in ,te boezemen, oln 
de zaak van het 'huis van 
BOURBON te Verdedigen , en 
het zien van den algemee-
nen afval des legers ," dat • 
geene andere. standaarden 
erkende dan de! adelaars Van 
BONAPARTE, had de Hertog 
D'AÜMONT geene andere par
tij te kiezen, dan dé stad 
Caen te verlaten, en zicht • 
naar Lavenes te begeven,, 
alwaar hij in den nacht van 
23 op den 24 Maart 1 8 1 4 , 
scheep ging. Hij s tak 
naar het eiland Jersey en 
van daar naar Engeland o-
ve r , en begaf zich weder: < 
naar den koning te Gend» 
Hij verliet weldra dien vorst 
om in het begin van Juhij 
op de kusten van Norman-
dijë eene landing.. te doen , 
ten gevolge van welke hij 
zich van Bayeux en Caen 
meester maakte. Na de te-» 
rugkomst des konings in de 
hoofdstad , te Parijs terug
gekeerd , nam de Hertog B ' 
AUMONT, zijne dienst bij dien 
vorst weder waar , werd den 
17 Juny 1815 tot pair be
noemd, en is den 13 Julij 
1831 te Parijs overleden. 

DADN (LEOPOLD JOZEF MA* 
M A , graaf van), Prins van 
Tiano, Ridder van het Gul
den vl ies , Groot-meester der 
orde van MARIA. THERESIA, 
veld - maarschalk, minister 
van staat, voorzitter van 
den opperhofraad van oorlog, 
werd te Weenen, in 1705 
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uit eene oude en beroemde 
familie geboren. Hij was 
in 1740 Kolonel van een re
giment voetvolk, en onder
scheidde zich in den oorlog, 
welken MARIA. THERESIA ver-
pligt was te voeren, om de 
staten, welke KABEL VI. 
haar had nagelaten, te hand
haven. De volgende oorlog, 
verschafte hem een nog schit
terender roem. De prins KA
KEL van Lotharingen was in 
Praag belegerd; DAUN , aan 
het hoofd van een in den haast 
verzameld leger nam het be
sluit, om het beleg te doen 
opbreken, sloeg den koning 
van Pruissen te Ckotzemitz 
«ten 18 Junij 1757 en behaal
de eene volkomene zege«, 
praal. ^Het is bij deze ge
legenheid, dat de keizerin 
koningin de militaire orde 
instelde, die zijnen naam 
draagt. De slag van Eoch-
MrcAen, in 1758, voegde 
nieuwe Jauwers bij die van 
den bevrijder van Praag. 
In 1760 deed hij den ko
ning van Pruissen ten ge
volge van diep overwogen 
maatregelen, die Olmiitz in 
1758 reeds bevrijd hadden, 
het beleg van Dresden op
breken. Hij viel in 1759 
de Pruissen te Pirna aant, 
•«maakte het geheele leger 
onder de bevelen van den 
generaal FINK , krijgsgevan-, 
fe?" f $ had niet het-
S g e P * * m Torga», in, 
1760, alwaar de reeds o-
W o n n e n ^ j a n d n a d a t e e . 
n e gevaarlijke w o n d d e I l 

maarschalk had doen afdein-
zen, een overwigt hernam, 
dat de overwinning te zij» 
nen gunste bepaalde, De 
vrede van Êubertslurg, 
maakte in 1763 een einde 
aan zijnen voorspoed. JHij 
overleed te Weenen den 5 
Februarij 1766j den roem 
nalatende, van een bekwaam 
dapper, omzigtig, beraden 
veldheer, die al de gangen 
van zijnen vijand onderzocht, 
alvorens tot het gevecht te 
besluiten; die menschlie» 
vend en medelijdend was; 
en op deze wijze de deug
den eens Christens met die 
des krijgsman» vereenigde. 
Hij nioêt als een der eerste 
veldheeren zijner eeuw be
schouwd worden. Indien 
hij niet eenen vijand, zoo 
als FREDERIK te bestrijden 
had gehad, zou hij onge
twijfeld meermalen gezege
vierd hebben, hij zou,ech
ter geen' grooter roem neb
ben kunnen behalen, dan 
dien van een' zoo grooten 
veldheer twéé malen over
wonnen , en met roem ee
ne zoo lange en moeijejijke 
worsteling verlaten te heb
ben. De gelegenheden» 
waarin ' de voorzigtigne!d 

noodzakelijker was, &*B$e 

werkzaamheid zijn hem w" 
zonder gunstig geweest. *™J 
had een vasten blik; "jaac 
wanneer de noodzakelijke^ 
des oogenbliks , de rijp««J 
der overweging [onmogelijf-
maakte, kostte het hem m°el" 
t e , om eene krachtvolle pa*" 

V 
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tij te kiezen, Daarom zijn 
zijne zegepralen dikwerf zon
der uitwerksel gebleven, en 
door een onverschrokken en 
oogenblikkelijk beleid, her
stelden de overwonnenen 
somtijds hunne nederlaag, 
alvorens de faam dezelve 
had uitgebazuind. 

DAUPHIN - BERAUD (bij ge
naamd Sire de Combron'de), 
was de zoon van JOANNES 
DE L'ESPINASSE , Bidder, si-
re van genoemde plaats, en 
van B&ANCA-DAUPHINE, vrouw 
van , Saint-Ilpise en Com-
bronde. Bij den dood zij
ner moeder legde hij den 
naam van ESPINASSE af, en 
nam dien van DAUPHIN aan, 
ten einde de goederen van 
dat huis te bezitten. In zij
ne jeugd , diende hij in Gui-
enne onder den graaf van 
Foix, met zijne vrij schut
te rs , en de vrijwilligers van 
Saint-Ilpise en Combronde, 
die hij op bevel van zijnen 
vader 'derwaarts voerde. In 
1470, vergezelde hij W I L 
LEM COUHINOT, den graaf 
DAUPHIN D'AUVERGNE, zij
nen bloedverwant, en den 
graaf van Comminges in den 
oorlog van Bourgondië. 
LODEWIJK 'XI. schonk hem 
zijn vertrouwen in Auvergne: 
hij benoemde hem tot ka
merheer en Veldheer des le
gers , hetwelk hij in 1475 , 
tegen den graaf van Bousi 
maarschalk van Bourgondië 

. opzond; hij had onder zijne 

bevelen den ban van Au-
vergne, dien der landen van 
den Hertog van Bourbon, 
dien van Beatijolaip, en de 
vrij schutters en vrijwilligers 
van GODFRIED VANCHABANES. 
Hij gedroeg' zich met de 
geheele voorzigtigheid van 
een groot veldheer, en sloeg 
het leger van den maarschalk 
van Bourgondië, den 21 Ju-
nij te Mont-Beuillon, bij de 
rivier Yone in Nivernais. 
De, graaf van Eoussi werd 
door DAUPHIN gevangen ge
nomen , en zijne erfgena
men pleitten, om zich den 
losprijs van den maarschalk 
te doen betalen, die hem 
toebehoorde, en den 24 Fe* 
bruarij 1499 kwam er een 
besluit van het parlement 
te hunne gunste. De beidö 
huizen vereenigden zich dooi' 
de verbindtenis van ANTOI-
NETTE D'AMBOISE, zijne klein
dochter, met LoDEWiiK, Prins 
van Luxemburg , graaf van 
Boussi. BERAUD DAUPHIN 
overleed in 1499 als land
voogd van Velay. 

DAUPHIN. — Zie DEMPHI-
NUS (PETRUS.) 

DAUSQUE (CLAUDIUS") , den 
5 December 1566 te Saint-
Omer geboren, Jesüit, daar
na kanonik van Doornik , 
den 17 Jannarij 1614 over
leden. Er bestaat van hem : 
1° ëene Vertaling ïn het 
latijn der redevoeringen van 
BASILIÜS» Bisschop van Se-
4 ' • ' • • ' . ' : . 
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leucia met, aanteekeningen , 
Heidetberg, 1604, in 8.vo 
— 2.° Commentarium op 
Q.UIXTUS CALABJTB, COLA-
XHUS en TRYPBIODOJRUS , 
Frankfort, 1614, in 8.vo . 
Anfiqui novique Latii or-
thographia , Doornik , 1632 , 
2 dl.n in fol. — 3.° Terra 
et aqua, seu terra jftuctu-
antes, Doornik, 1633 , in 
f:!° „ D e drijvende eilanden 
bij Saint-Omer hebben aan
leiding gegeven tot dit werk, 
waarin de schrijver over al
le dergelijke eilanden spreekt 
waarvan hij kennis had kun-
nen bekomen; hij spreekt 
m hetzelve ook over andere 
natuurlijke wonderen, die 
tot de. _ zee en de rivieren 
b e t r e k k ^ hebben. Dit werk 
/en g e e r d e aanmerkin
gen. Nog heeft hij ver
scheidene andPr« m V • 
hpf u»hZ dQaere werken m 
het licht gegeven, die ten 
bewijae verstrekken, ^ 

2A I g e e r d e talen, de 
godgeleerdheid, de „atuur-
Jïjke hxstorie en de o n t 
wijde oudheid ervaren was 
j n a a r m e n z i e t o o k , d a t z « : 
ne ; kunde meer uitgebreid-

t t b e z a t ' Het was 
^voornamel i jk : eigen, om 
5 * 7 £ WffaS* ^ruike-
bijna o n v 6 zi>jne Werk*n J a 0nverstaanbaar maken. 

h e S ^ f 1 ^ ' E S ) , genees-
He w e

m ; ; l e r wee S Zij. 
e i «en meesten 

roem. Zijne verdiensten en 
de goede aitslagj, waarmede 
zijne praktijk bekroond werd, 
bragten hem zoo zeer in 
aanzien , dat FAGON aan Lo-
BEWIJK XIV. verzocht, ora 
door hem in den post van 
eersten- geneesheer (e wor
den opgevolgd. De koning 

[• stemde er in toe, maar DA-
VAL , die niet zeer eerzuch» 
tig_ was en zijne vrijheid op 
P«js stelde,, sloeg dien post 
van de hand ,• zich op zijn 
zwak ligchaamsgestel beroe
pende. Deze wijsgeerige 
geneesheer overleed in 1T19 
in den ouderdom van 64j'aren. 

DAVANZATI BOSTICHI (BER-
NAKDUS), een Florentijner, 
den 29 Maart 1606, in den 
ouderdom^ van 77 jaren o» 
verleden, heeft zich beroemd 
gemaakt door zijne Verta-
ttng\ in het Italiaansch van 
TACITÜS , Venetië, 1658, in 
•4.°- en Parijs, 1760, 2 ilfi 
in 12.mo Hij heeft verou- • 
derde Toskaansche woorden 
gebruikt, die zijne verta
ling dikwerf • zelis voor de 
Italianen onverstaanbaar ma* 
ken. Nog bestaat er van 
hem: 1,° CoZUvazione tot-
cane delle viti e d'alcunt 
arbori, Florence, 1600 en 
1621 j ' in 4.° — 2.° Scima 
d,lnghilterrai,'Rome, I 6 0° 
in S.vo, e n Florence, l®f* 
in 4.° — 3.° Historici «em 

basilica *di san PBASSEDE , 
Rome, 1725, in 4.°, enee-
nïge andere Italiaansehe 
schriften. 
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DiVEL ' ( JoANNES ÜANlël. 
ABRAHAM ) , de zoon van ee-
nen predikant, van Culli; 
een vlek aan het meer van 
Geneve, voerde met roem 
de wapenen in Piémoni, in 
Holland, Üranknj'k, en in 
zijn vaderland. Hij was be
kend als een opregt', belange
loos, liefdadig en vredelie
vend man , een goede vriend, 
een goede bloedverwant, een 
dapper soldaat, een bekwaam 
en ondervindingrijk officier. 
De . overheden van Berrie 
benoemden hem tot een der 
vier Majoors van. het Waad-
land, om het landvolk van 
tijd tot tijd in de krijgs
dienst te oefenen. Zij ga
ven hem eene jaarwedde en 
bevrijdde zijne landerijen. 
Te midden zijner onderschei
dingen , herinnerde DA VEL 
zich een gezigt, hetwelk 
hij zich verbeeldde in den 
ouderdom van 18 jaren ge
had te hebben. Op deze 
hersenschim steunende, on
dernam hij om het Waad* 
land aan het oppergebied 
van Berne te onttrekken, 
om er een veertiende' kanton 
van te vormen. Terwijl hij 
zich gereed maakte, om 
zijn ontwerp ten uitvoer te 
brengen, werd hij aange
houden, en den 24 April 
1723, in den ouderdom van 
54 jaren , onthoofd. 

DAVENANT (WIIXIAM) , te 
Oxford in 1608 geboren, 
was de zoon van eenen her-

O 

bergier', reeds in zijne jeugd 
ontwikkelde hij veel aanleg 
voor de dichtkunde , en voor
al voor het tooneel. Naden 
dood van JOHNSON in 1637, 
werd hij tot gekroondenL 

dichter verklaard. KAREI. 
I . voegde er in 1643 den 
titel van ridder bij. DAVE
NANT was steeds aan dien on-
gelukkigen vorst verknocht; 
eenigen tijd voor deszelfs 
treurigen dood, stak die 
dichter naar frankrijk over 
en werd Catholijk. Hij kwam 
in Engeland terug toen K A -
REL I I . den troon zijner 
voorvaderen beklom, en o-
verleed in 1668. De schoon
ste geesten van zijnen tijd , 
de Graaf van SAINT-AMANS , 
MILTON en DRYDEN stonden 
in vriendschaps- en letter
kundige betrekking met hem. 
De ridder DAVENANT werkte 
met dezen laatste. Al zi j 
ne werken zijn in 1673 in 
fol» in het licht gegeven. 
Deze verzameling bevat, 
Treurspelen, Blijeindende 
Treurspelen, Vermomde dan
sen , Blijspelen en andere 
dichtstukjes. Aan hem heeft 
Engeland een Italiaansche 
Opera te danken. 

DAVENANT (KAREI.) , , sooii 
van den voorgaande, in 1636 
geboren, en in 1712 over
leden , heeft zich in Enge
land eenen beroemden naam 
verworven door verscheide
ne staat- en dichtkundige 
werken; tot de eerste be» 

5 
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hooren Tafereel der inkom
sten en den.handel van Enge* 
land, 2 dl.«in8.voin het En
gelsen en töt de (laatste zijn 
zangspel CincÉ , dat met toe
juiching werd ontvangen. 

• I guarumdam tTieologkamm. 
Men bespeurt in deze wer
ken kundigheden engeleerde 
nasporingeh, en al de wijs
heid, welke er buiten'de 
ware Godsdienst kan bestaan. 

DAVENNE. — Zie AVESNES. 

DAVENPORT (CHRISTOFFEL) , 
ïn J598 te CWBfr#,|inhet 
graafschap Warwich in En-
geland geboren, begaf zich 

I
in 1615 naar Üouai, en van 
daar naar Iperen, alwaar hij 
in 1617 het kleed van den 
heiligen FRANCISCUS aannam. 
Hij nam den naam aan van 
FiiANcrsctrs van de heilige 
CLARA , onder welke hij in 
zijne orde bekend is. Na 
met veel roem de wijs
begeerte en godgeleerdheid 
té Douai onderwezen te heb
ben, werd hij als Missiona-» 
ris naar Engelandgezonden. 
Verpligt om zich onder het 
willekeurig bestuur van 
CROMWEI. schuil te houden, 
kwam hij weder te voorschijn 
toen KAREI, I I . op den troon 
hersteld was. CATHARIN* 
van Portugal, de echtge* 
noote van dien vorst, ver« 
koos hem tot haren go"Se" 
leerde en kapellaan; posten, 
die hij wel in staat was *e 

vervullen, door zijne erva-
rendheid in de wijsbegeerte» 
in de godgeleerdheid» jn..^a 

kerkvaders, de kerken.]»6 

geschiedenis, enz. DeZe 

geleerde Fran ciskan er over
leed te Londen in l68"* 
in den ouderdom van 82 J3* 

DAVENANT (JOANNES) , in 
1750 te Londen geboren, 
doctor en hobgleeraar in de 
godgeleerdheid te Cambridge], 
werd Bisschop van Salisbury. 
Hij was een zeer gematigd 
godgeleerde, die het middel 
zocht, om de verschillende 
gevoelens der Christenen te 
vereenigen. Zijn werk geti
teld : Adhortatio ad commu-
nionem inter Evangelicas 
Ecclesias is een gedenktee-
ken zijner gematigdheid. Hij 
onderscheidde zich door zijne 
schranderheid, zijne z e d i g -
neid en zijn doordringend 
verstand. Door de An*gli-
kaansche kerk met andere 
godgeleerden naar de synode 
van^ Dordrecht gezonden, 
hield hij n>et doctor WARD 
staande, dat J. C. voor alle 
menschen gestorven is. De
ze achtenswaardige geleerde 
overleed te Cambridge den 
29 April 1641. Zijnf voorï 
brengselen zijn: l . ° ^ t ó c . 
**one* de duobus in theolo-
g a controversis capitibus ; 
t>rim^iCa, con^oversiarum 
aliJ^',deJusU^Aabitu. 
tidta0t^a^o,Cam-

«<* Colos^J %n ePisto?«™ 
ds serviiM/s/' ^° Liber 
'emtnTtZf™' - 4'° D* We* 9«<8*tionum 
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ren. AI zijne werken, met 
uitzondering van zijne Ver-
handeling over de voorbe
schikking en zijn Geloofs-
stelsel der Anglikaansche 
kerk, zijn te Douai, in 1665 
in 2 dl.n in fol. gezamenlijk 
uitgegeven. De schrijver had 
door zijne zeden, zijne open
hartigheid en opregtheid de 
vriendschap der Catholijken 
en Protestanten verworven. 
Men moet opmerken, dat hij 
,naar zijne geboorteplaats ook 
somtijds den naam van FRAN-
CISCÜS COVJENTRY aannam. 

'DAVID, zoon van ISAÏ, uit 
het geslacht van Juda, te 
Bethlehem, in het jaar 1085 
vóór J. C. geboren, werd, 
terwijl hij de kudden van zij
nen vader hoedde, door «SA-
Müè'L tot koning over Israël 
gezalfd. God had hem ver
kozen , om hem in de plaats 
vau SAÜL te stellen. DAVID 
was toenmaals pas 22 jaren 
oud; doch had zich reeds 
bekend gemaakt door daden, 
die van eenen grooten moed 
getuigden. Zijne dapperheid 
nam met de jaren toe. Zich 
aangeboden hebbende, om 
den reus GOLIATH te bestrij
den, doodde hij hem met ee
nen slingersteen, en bragt 
deszelfs hoofd naar SAÜI» 
Deze vorst had hem tot be
looning zijner overwinning, 
zijne dochter MEROB ten hu
welijk beloofd; maar daar hij 
zijnen roem evenzeer benijdde 
als hij onbekwaam was, om 
denzeiven te evenaren, stelde 
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hij hem zijne dochter MICHOI. 
voor, die hij voor den prijs" 
van honderd voorhuiden der 
Philistheè'rs deed koopen. 
De haat van SAÜL tegen zij
nen schoonzoon vermeerder
de van dag tot dag. Zijne 
woede ging zelfs zoo ver, 
dat hij bij herhaling aansla
gen óp zijn leven deed. DA-, 
iriD, verpligt om de vlugt te 
nemen, begaf zich naar het 
hof van ACHIS, koning van 
Geth, die aan hem en zijn 
gevolg de stad Siceleg gaf. 
Nadat de oorlog tusschen de 
Joden en de Philistheè'rs was 
losgebarsten, moest DAVID 
met de laatste tegen de Jo
den vechten, doch alvorens 
handgemeen te worden, week 
hij naar Siceleg. Deze stad 
was door de Atnaleciten, 
welke zijne vrouwen , en die 
van het geheele gevolg had
den medegenomen, verwoest 
en verbrand. Hij viel deze 
Barbaren aan, en ontweldig-
de hun hunnen buit. SAÜL 
Vervolgde hem steeds, en 
zulks ondanks de edelmoe
dige daden, die het hart 
van den vorst hadden moeten 
treffen. Toen zij in de woes
tijn waren, had DAVID hem 
tweemalen van het leven kun
nen berooven, eens in eene 
spelonk, en een andermaal 
in zijne tent; maar hij stel
de zich te vreden, met hem 
te doen weten, dat zijn le
ven in zijne hand was ge
weest. Een rampzalige dood 
maakte een einde aan het 
leven van dien wraakgie-
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rigen en trouweloozen vorst. 
Zijne Icroon ging aan DAVID 
over, die dengenen welken 
hij opvolgde, niet alleen be
weende , maar hem zelfs 
wreekte, en diegene met den 
dood strafte, welke zich be
roemden hem omgebragt te 
hebben. Hij werd in het 
jaar 1054 te Èebron op nieuw 
tot koning gezalfd. ABNEU 
veldheer der legerbenden van 
SAUE, , deed zijnen zoon Is-
BOSETH als koning erkennen; 
maar, nadat die veldheer 
gedood was, werd DAVID 
door geheel Israël uitgeroe
pen. iVadat die vorst zich 
van de hurgt Siön had mees
ter gemaakt, zoo vestigde 
hij aldaar zijn verblijf, en 
deed er een paleis bouwen, 
vanwaar hetzelve den naam 
van DAviDsstad verkreeg. 
Jeruzalem werd dus de hoofd
stad van zijn .rijk. Hij liet 
<te ark derwaarts brengen , 
en vormde van toen af het 
ontwerp, om ter eere van 
«en God, die hem de kroon 
had gegeven, eeneh Tempel 
te bonwen. Zijn roem was 
Jen top gestegen. Hij had 
T \ ' l l l i s t h e ê ' r s overwonnen, 
«e Moabiten onderworpen, 
W e onder zijne magt ge« 
» ragt, de Ammoniten gesla-

fr! °!Sd 1°°* den dood v„n 
vrouw» 
geheel 

en dood van 
P - -"& „ . 

** verliep bijna een 

gevoelde over zjjne 

ÜitiAs A '" *""* u u uu van 
V $?a echtgenoot dier 

misdaad. De Profeet Nmw 
deed hem door eene schrander 
uitgedachte gelijkenis tot 
zich zei ven terug keeren; 
hij deed er eene lange en 
opregte boetvaardigheid over; 
zijn leedwezen wordt in on
derscheidene Psalmen leven
dig uitgedrukt. De rampen, 
welke NATHAN hem voorzegd 
had, begonnen zich te doeu 
gevoelen, en zelfs in zijn 
eigen huis. Een zijner broe
ders verkracht zijne zuster; 
de broeder vermoordt vervol
gens den broeder, DAVID 
ziet zich verpligt, voor AB« 
SOLON, zijhen zoon, te vlug
ten , die zijnen eigen vader 
van kroon en leven wilde be-
rooven. Geheel Israël volgt 
den mniteling, en verlaat 
zijnen koning. Deze opstand 
eindigde enkel met den dood 
van ABSOLON. Een nieuwe 
misslag haalde over zijn rijk 
eene plaag, die in drie dagen 
70,000 ;man deed omkomen. 
DAVID ,' door eene ijdelheid 
vervoerd, had eene volkstel
ling onder zijne onderdanen 
bevolen, een wezenlijke mis* 
slag, die de koningen zoo dik
werf nagevolgd hebben, "ie 

zij nog navolgen, en waarover 
zij, ondanks de gebeurtenis
sen , die hen te dienopzigÉ« 
waarschouwen, geen berouw 
gevoelen, Hij bevredig"6 

den Hemel do'or offeranfej' 
Om vrede ïn zijne fami"e 4« 
onderhouden verklaarde l».l 
SALOMON tot zijnen opvolger» 
ondanks de kuiperijen van 
APO.NUS , zijnen oudsten s000* 
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Na dien prins te hebben doen 
zalven en kroon en , overleed 
hij door jaren en zwakheden 
gedrukt, in het jaar 1015 
vóór J . C. het 70.e jaar van 
zijnen ouderdom, enhet40. e 

zijner regering. . Hij liet een 
rijk na, dat eene in- en uit
wendige rust genoot. De 
hedendaagsche ongeloovigèn 
hebben zich uitgeput in he
kelingen tegen dezen heili
gen en grooten koning. Zijn 
vurige ijver voor de eer Gods, 
eene teedere en diep gevoelde 
godsvrucht, hebben hem deze 
onderscheiding verdiend. Zij 
hebben hem verweten', ge
vangen gemaakte Ammonie-
ten , te hebben doen door 
midden zagen en in den oven 
werpen; maar de oorspron
kelijke tekst zegt zeer dui
delijk, dat hij hen veroor
deelde om hout te zagen , 
stéenen te bakken, enz. 
voorts oefende deze verfoei-
jelijke natie, deze wreedheid 
jegens de Israëliten u i t , 
wanneer zij in hare handen 
vielen, en indien DAVJB 
zulks ook te hunnen opzigte 
gedaan Inogt hebben, zou 
men zulks slechts als eene 
wedervergelding kunnen De-
schouwen. (Zie AGAG). Een 
vraagpunt, hetwelk door de 
geleerden dikwerf wordt aan
gevoerd , is , om te weten, 
of DAVID de schrijver van al 
de 150 Psalmen i s . Het te
genwoordig meest algemeen 
aangenomen gevoelen i s , dat 
hij er het grootste gedeelte 
va» heeft zatoengest'eld. Ver

scheidene zijn betrekkelijk 
de verschillende omstandig
heden , waarin hij zich be
vonden heeft. Door SAÜIV 
benijd , gehaat en vervolgd , 
had hij zich verpligt gezien , 
als vlugteling te leven, zijn 
vaderland "te verlaten, van 
stad tot s tad , van woestijn 
tot woestijn te dwalen. Da 
verschillende oorlogen , wel
ke hij met de na t iën , die 
den God 'van Israël vijandig 
waren, te voeren had , ver
menigvuldigden zijne zorg 
en vrees. De misslagen* 
waarin hij het ongeluk had. 
te vervallen , werden het on
derwerp van zijn levendigst 
leedwezen, en de gevoelige 
slagen, waarmede God hem 
trof j hielpen hem dezelve 
boeten. Zijne gevoelens iö 
die verschillende toestanden, 
zijn met eené onnavolgbare 
kracht en waardigheid uitge
drukt. Indien de ongewijde 
boeken , zegt een nieuwere 
kunstregter, niets bezit ten, 
dat met de waardigheid, het 
diepzinnige, de eenvoudige 
en treffende bevalligheid, 
welke de gewijde boeken 
kenschetsen, kan vergeleken 
worden; zoo kan men wel 
zeggen , dat de gewijde boe
ken niets grooter, niets ge
schikter behelzen, om de 
zielen te voeden en te ver
sterken , om verhevene ge
voelens in te boezemen, om 
sierlijke denkbeelden te vor
men , dan de Psalmen. W a i r 
zal men waarachtiger en ver
hevener denkbeelden van d« 
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€todheid putten; waar leven
diger en meer bezielde schil
deringen der schepping be
schouwen» De regtvaardige 
geesten, de opregte harten 
vinden in dezelve een veilig 
en genaakbaar toevlugtsoord, 
in al de gebeurtenissen des 
levens. Naast de bedreigin-
S e n e n kastijdingen, gaan. 
altijd hoop, troost en gunst
bewijzen. De mensch leert 
in dezelve al wat hem noo-
djg i s , om met zichzelven, 
met de menschen en met God 
in vrede te leven. Al de toe
standen der ziel, al de aan
doeningen des harten, zijn 
er met eene den Heiligen 
<*eest waardige verscheiden
heid m uitgedrukt." Vele 
J Z u \ ^ n k ,^rblijkelijk, 
f geheel of gedeeltelijk pro-
J t i sch , ^«betreffen onder-
derscheidene in de toekomst 
verborgene ^ onderwerpen, 
voornamelijk den Messias! 
« s heilige HIERONYMUS noemt 
WAVID, den SIMONIDES, den 
I W R Ü S , denALc^ u s ,den 

fef1UScder C h »«^nen ; 
IUVID, SIMONIDES noster 
PiNmms et ALC^US, 
fLAccirs quogue. De onge
lovige n a t i èn zijn, eventjs 
WJJ , zoo zeer door de uit-

K v S a ^ ^ f f e n , . datzij 

taling v^n * r T r . e e n e v « -

« ^ B ^ t i renegaat' ö«Haamd, samenge

steld. Onder al de bekende 
boeken zijn de Psalmen het 
meeste verklaard, en u 
HARPJS bekent, » dat er wei-
ligt nog niemand is, die de-
zelve verstaan heeft, of zelfs 
kan verstaan." De Lotgeval
len van den koninklijken nar-
penaar, zijn door LUCRETIA. 
WII,HEI,MINA TAN MERKEN, in 
haar gedicht; DAVID, in 
twaalf Boeken, Amsterdam, 
1768 , in 4.to met platen op 
een bevallige en tevens op 
eene aandoenlijke wijze be
zongen. 

DAVID , .de grootste wijs
geer van Armenië, bloeide 
m het midden der vijfde 
eeuw. Hij putte in Athene 
de kennis'der taal en de wijs
begeerte der Grieken,- ver
tolkte diegene hunner boe
ken, welke hjj het nuttigste 
oordeelde. 'Wélverre van 
op eene bijgeloovige wijze, 
even gelijk'onze Europesche 
leeraars der eeuwen van on» 
leunde , PLATO of ARISTPTE-
»w« v_ i i„ UJ5 in 

beide datgene, wat hem net 
waarachtigste en oordeelkun-
digste voorkwam, te gelij
kertijd hunne dwalingen we-
derleggende. Zijne schriften 
Worden in de Bibliotheek des 
tonings van Frankrijk <>e" 
waard. Dezelve zijn «wo 
zoo methodisch als bondig* 
Zijn stijl is vloeijend,«aauW* 
keurig en juist, 

DAVID EL Dxviv, valsch8 

Messias der Joden, stond m 
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MM tfe» Veroveraart ont»., 
rukt had, bragt hij 70 jaren 
in den weduwlijken staat 
door. Met een bewonde
renswaardig en waarlijk 
Christelijk geduld verdroeg 
hij het verlies van zijnen 
zoon, waarop hij al zijne 
hoop bouwde, en wiens dood 
het geheele rijk in rouw 
dompelde. Bij deze gelegen
heid, de voornaamste Heeren 
ten avondeten genoodigd heb
bende, troostte hij zelf h e n , 
met deze woorden: » Het 
zoude eene dwaasheid en god
deloosheid zijn , zich eeni-
germate tegen den wil van 
God aantekanten, die steeds 
heilig, regtvaardig en vol 
wijsheid i s . Daar de deugd-
zamen even zoo wel veroor
deeld zijn om te sterven als 
andere menschen, zoo moe
ten wij ons troosten , wijl er 
niets kwaads kan wedervaren 
aan degene , welke den Heer 
dienen , hetzij gedurende hun 
leven hetzij na hunnen dood." 
Deze vorst overleed, te Car* 
lis Ie, den 29 Mei 1153, in 
de grootste gevoelens van 
godsvrucht. Men leest zij
nen naam onder die der Hei
l igen, in verscheidene Schot» 
sche kalenders. MALCOLM 
I V . , zijn kleinzoon , die hem 
opvolgde, wordt ook als hei
lig beschouwd. 

932 tegen den koning van 
Perziè' op, d ie , na zich van 
hem meester gemaakt te heb
ben, eischte, dat hij een 
bewijs van zijne magt zoude 
geven. DAVID antwoordde, 
dat hij zich aanbood, om 
onthoofd te worden, en dat 
hij na dit bloedtooneel, da
delijk weder zoude leven; 
maar de bedrieger vraagde 
zulks enkel» om van grooter 
folteringen bevrijd te blijven. 
Uit haat jegens hunnen be
drieger, werden de Joden in 
Perzië, aan allerlei kneve-
larjjen en belastingen onder
worpen , en tot de uiterste 
ellende gebragt. 

DAVID I . , koning van 
Schotland, en zoon van de 
heiljge MARGARETHA, be
kleedde den " troon een en 
twintig ja ren , en evenaar
de door zijne liefdadigheid 
jegens de armen, de god-
vruchtigste zijner voorgan
gers en overtrof hén a l le , 
in wijsheid en in voorzigtig-' 
heid. Zijne liefde voor de 
regtvaardigheid bewoog hem, 
om op eene strenge wijze de 
overheden te straffen, die te
gen trouw en pligt gehan
deld hadden. Het is deze 
vorst, die de Bisdommen 
Ross, Brec/tin, Bunhelden 
en Ihmblain, benevens 14 
abdijen, 'waaronder er 6 tot 
de Cisterzienzer-orde behoor
den, stichtte en begiftigde. 
Nadat de dood hem zijne 
deugdzame ecbtgenoote Si-
BIW.A, eene nicht van Wil.-

DAVID I I . , koning van 
Schotland, zoon van Ro-
BERT BRÜCE, werd in 1329 
na den dood van zijnen va
der in den ouderdom van 
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acht jaren gekroond. Hij 
begon zijn bestuur onder de 
vdogdijscliap van > THOMAS 
RANDO&PHUS, die reeds se
dert lang het rijk met groo-
te voorzigtigheid beheerde. 
Daar EDUARD., de zoon van 
JOANNES BALUOL, de reg-
t en , die hij op Schotland 
meende te hebben, wilde 
doen gelden , zoo viel hij met 

<•••> een talrijk leger binnen dat 
land, verdreef DAVID uit 
hetzelve, en noodzaakte hem, 
om met zijne echtgenoofe de 
wijk naar Frankrijk te ne
men. De onderdanen van 
dien jongen vorst herstelden 
hem op den 'troon, en be
wogen hem den Engelschen, 
die EDUARD ondersteund had
den, den oorlog aan te doen; 
maar hij werd in 1346 door 
de Engelschen gevangen ge
nomen , en verpligt eene 
groote som gelds te geven, 
om zich uit eene gevangen
schap i te bevrijden, die tien 
jaren duurdei Het vervolg 
zijner regering was niet ge
lukkiger. Hij overleed den 
7 Mei 1370, 'm.hetzeven en 
veertigste jaar van zijnen ou
derdom , en het 39.e van 
zijn bestuur. De geschied
schrijvers prijzen de goed
heid en régtvaardigheid van 
men vorst, en bekennen, 
dat het hem in zijne onder
g i n g e n minder ' aan voor-
zigfigheïd dan aan geluk 
ontbrak. H i j i ^ - j f0ANt 

gftene kinderen na. 

| DAVID van Dinant, een 
ketter uit het begin der der
tiende eeuw, was een leer
ling van AMAURI of AMÏE-
KICH , en onderwees, dat God 
de eerste stof was. Zijn 
stelsel kwam vrij wel orer-
een met dat vanSpwosA.' de 
dwalingen een er eeuw wor
den in eene andere weder 
opgewarmd; en hetgene, wat 
de sokten en stelsel aanhan
gers , als een voortbrengsel 
der genie beschouwen is dik
werf slechts eene slaafsche 
herhaling. Hij is door den 
H. THOMAS en andere god
geleerden wederlegd. 

DAVID , koning van Ethi
opië of Abyssiniè, zoon van 
JNAHU , volgde zijnen vader 
in 1507 op. Hij behaalde 
aanzienlijke overwinningen 
op zijne vijanden, en zond 
afgevaardigden naar EMMA-
NüëL , koning van Portugal* 
en naar Paus CLEMENS vil' 
Zijne regering duurde om
trent 36 jaren* De titels, 
welke hij voerde droegen ge
heel het kenmerk van het 
overdrevene Oostersche. *ie 

hier dezelve : DAVID de ««' 
veling Gods, de zuil des 
geloofs, uit het bloed e* 
geslacht van JvMS ^f1 

van DAVID , zoon va» SA' 
tOMOK, zoon der zuil i><"> 
Srox, zoon van het W* 
van JACOB , zoon der «g»0 

van MAMA, ZOOR van &*•' 
BV volgens het vleesd, volgens 

II Keizer van Groot en Wl'*' 
U Ethiopië, en van al de h°' 
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ningfvfkeh en staten enz, -~ ' 
Zijn zoon CLAUDIÜS ging een 
vriendschapsverbond aan met 
JOANNES I I I . , ' koning van 
Portugal, en vraagde hem 
om Bisschoppen, en Missio
narissen. Paus Juiiius I I I , 
zónd hém den patriarch NUG-
NEZ, twee Bisschoppen en 
tien missionarissen, alle Je-
suiten, wier orde pas ontstaan 
was. De heilige IGNATIUS 
schreef aan den Abyssini-
schen vorst eeneri grooten 
brief over de eenheid der 
Kerk en den voorrang des 
Pauses. Pater JBOUHOURS 
voert dezen bondig geschreven 
brief in het lieven van dien 
heiligen orde-stichter aan. [ 

DAVID JORIS, een weder-
dooper, die bijzondere ge
voelens had , en daardoor het 
hoofd eener sekte is gewor
den. Hij werd in 1501 te 
Delft geboren. Zijn vader 
Was volgens sommigen een 
inuzijlcant, volgens anderen 
een kramer; hij verbeeldde 
zich in 1525, dat hij de 
ware Messias , de derde DA
VID w a s , uit God geboren 
niet door het vleesch, maar 
door den geest. De Hemel, 
zoo als hij zeide, ledig zijn
d e , was hij gezonden ge
weest, om kinderen aan te 
nemen, dit eeuwige koning
rijk waardig, en om Israël 
te herstellen, niet door den 
dood, zoo als J . C , maar 
door de genade. Met de Sa-
duceërs, verwierp hij de op-

VIII, DEEG. 

standing 'der döoden,' en/het 
laatste oordeel; m e t d e A d a -
miten verwierp hij. het; hu-
wélijk , en keurde de ge 
meenschap van vrouwea 
goed; en 'met de Manicheè'rs 
geloofde hij ,da t het ligchaam 
alleen , kon bezoedeld worr 
den , en' dat de ziel zulks 
nooit was. ,Hij werd gegee-
seld en verbannen , waardoor 
hjj' zich vêrpligt z a g , 'om 
zich naar Bazel te begeven , 
alwaar hij in ,1556 overleed. 
Om den -iaatsten stempel op 
zijne droömerijen .te.* .druk
ken, beloofde hij , dat hij drie 
dagen daarna weder zou Ver
rijzen. De raad van Bazel liet 
driejaren daarna zijn lijk we
der opdelveh, en hetzelve met 
zijne schriften verbranden. 

DAVID GANZ', een Joodsch. 
geschiedschrijver uit de zes
tiende eeuw vart wien er eene 
kronijk in het Hebreeuwsch. 
bestaat , getiteld Tsetnath 
DAVID , Praag, 1592, in 4.% 
die zeer zeldzaam i s . Vorts-
TIÜS heeft er een gedeelte 
van in het Latijn vertaald 
met aanteekeningen. 

DAVID BE POMIS , een Jood-
sche Arts der zestiende 
eeuw, beweerde uit eene 
oude familie, van het ge
slacht van JÜDA te zijn. E r 
bestaat van hem: 1.° Eene 
Verhandeling De Senum af-

feclibus, Venetië, 1588, in 
g.vo — 2.° Woordenboek der 
Hèbreetiwsche en Rabbijn' 



(226 D A V. 

schetoffl, in het Hebjreeuwsch 
-en Italiaansch, te Venetië/, 
-Sn 1587, in ibl. in het licht 
rgegeven, zeer nuttig voor 
degene* welke de Rabbijnen 
willen lezen., en vol geleer
de aanmerkingen over de 
Joodsche letterkunde. 

. . DAVH)',VAN BoüBGONDlë, 
•natuurlijke zoon van JPHITJP-

• mos, Hertog van Bourgondijè', 
„Graaf van Holland en Zee
land, werd, zqo als in 
thet artikel BREDERODE (GIJS-
-BRECHT VAN) reeds is opge-
orierkt, door Paus CAMXTÜS 
Ü I . , uit aanmerking der 
^diensten, twelke JPHJLIPPUS 
>den ^Christenen , in den oor
log tegen de Turken zou 
kunnen bewijzen, als Bis
schop van Utrecht bevestigd, 
«n in , 1457 als zoodanig op 
-de plegtigste wijze gehul
digd. .Zijn bestuur was eene 
aaneenschakeling van onlus
ten. In 1484 werd hij ge
vangen genomen, en naar 
Amersfoort gevoerd, alwaar 
-hij tot op het hemd toe van 
jzijne.kleederen werd beroofd, 
doch hij ,w,erd reeds in het
zelfde jaar weder hersteld. 
JHoog -bejaard overleed "hij na 
39 jaren den Bisschoppelijk 
•ken stoel vsfnUtrecht te heb-
•bw ibekleed, in 1496, op 
*ijn .*fct te Wijk by Duur-
eU3e, en werd met luister in 
de parocMe-kerfc begraven. 

SJni* e e n b e t oemd fransoh schilder, W e ra i n i?*n t e 

Partyg. geboren; wenschelijk 
ware het in deze schets en
kel van .den kunstenaar fe 
kunnen gewagen , wiens pen» 
seel zijn' vaderland zoo veel 
eer aandoet, zonder in nem 
een wreedgierig menscb, een 
revolutionnaïr., en eenen iet 
moordenaars van LODBWÏIK 
XVI. te moeten schilderen* 

' DAVID had defransche school 
reeds hervormd en herscha
pen , en zijn roem was reeds 
door u"̂  schilderijen: Be,w 
SA-Rius, de lijkstatie van PA-
TROCI.ES, en den dood van 
SOCRATES gevestigd, toen 
de omwenteling losbarstte. 
Een overdreven , bewonder
aar der ouden zijnde, waan
de h i j , dat hij de beruchte 
gein eenebesten van Athene 
én Rome zon uien herleven* 
In 1792 tot afgevaardigde 
bij de nationale conVentie 
benoemd en onder he.t schrik^ 
'bewind .werd hij de boezem
vriend en een vuri£ aanban-

;. Keed» ger van ROBESPÏERRE. «eed» 
in November 1790 had DA-

ïn 1750 

VID der nationale vergade
ring eene schilderij vereerd 
LOBEWIJK, XVI. den 2 Ve-
cember indeze vergadert^ 
komende, voorstellende. W 
eèd der baatsbuan,'^ 17sy' 
was ook door bent i« ee 

ander schilderstuk voorge
steld, welk hij echter J»« 
voltooid heeft;' door de ven 
sters van dat gebouw zaë 
men het kasteel van v*T" 
saitles met wolken betref 
k§n waaruit Profetische oltR' 
semstralen schoten. Een<i<»" 

http://troci.es
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zinnig demagoog, en der 
bloedademende partij van 
Montagne geheel toegedaan 
zijnde, aarzelde hij niet, om 
voor den dood vanLoDEWUK 
XVI . te stemmen, zonder ap' 
pel en zonder uitstel. Twee 
maanden later stelde hij der 
-vergadering eene andere schil
derij voor, waarop men Mi-
CHAëL LEPELLETIER ,. (een an
der koningsmoorder door de 
i*arijsche lijfgarde vermoord) 
op zijn sterfbed liggende 
zag; de bebloede spies, welke 
nog in de wonden stak, ging 
door_een papier waarop men 
las: Ik stem voor den dooddes 
Tirans. DAVID nam in het 
midden der vergadering, het 
doek weg, waarmede de schil-
aerij omhangen was en riep 
uit. ••• • >Burgers, elk is 
aan het vaderland verant
woordelijk voor de talenten, 
welke hij. van de natuur ont
vangen heeft; al is de vorm 
verschillend, het doeleinde 
moet echter voor allen het
zelfde zijn. De ware va
derlander moet met bereid
willigheid alle middelen te 
haat nemen, om zijne me
deburgers te verligten , en 
hun onophoudelijk de ver~ 
herene trekken van helden
moed en deugd voor oogen 
te stellen; zulks heb ik in 
deze schilderij getracht te 
bewerkstelligen."— enz. en 
lager. » Indien ooit een eer
zuchtige, u van eenen dic
tator, van eenen tribuun, van 
eenen vorst sprak, of de 

volks-souvëreiniteit trachtte 
te overweldigen , s of wel dat 
een lafaard u eenen honing 
durfde voorstellen vervolgt 
hem,' of sterft even als Mi-
CHAëi. JLEPEIAETIER , liever, 
dan daaraan ooit uwe toer 
stemming te geven» DAVID 
door de naauwste handen 
aan MABAT verknocht waar 
în - het gedurig bijzijn van 
dien, booswicht en zoodra hij 
den moord door CHARLOTTA 
CORDEY,aan deszelfs persoon 
gepleegd, vernam, vorderde 
hij voor zijnen vriend de 
;eer van het Pantheon. De
ze doldriftige revolutiotH 
nair scheen de taak op zicht 
genomen te hebben, om als 
lofredenaar der wangedrocht 
ten van dien tijd op te tre
den: aldus ~ vertoon de hij in 
eene schilderij van eene bij
zondere grootte: MAMT 'op 
den o ogenblik toen hem in 
het bad zynde * de dolk 
door de borst ging. Dit 
schilderstuk was zoo treffend 
dat men bij het gezigt van 
hetzelve jjst, en gaat voor 
een der meesterstukken van 
den schilder door. Hetzel
ve werd eenige dagen op , 
het hof van Louvre ten toon 
gesteld, alwaar het de tegen
hanger van dat van LEPEL
LETIER was. Men weet niet 
wat DAVID later met dit stuk 
gedaan heeft. Hij werd in 
Januarij 1794 president der 
conventie. Toen hij op den 
9 Thermidor (27 Jülij) ver
nam dat RQBESPIERRE opzij-
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. He beurt door de conventie 
','.' 'aangerand, zijn schuldig le.» 
. Ven op een schavot ging ein-
... aigeri, zeidè hij tot.eerien af

gevaardigde van Atrecht, 
'welke nevens hem zat: Ik 

, 'zou den giftbeker met hem 
Wél willen drinken. Dit 
gezegde werd door de vijan
den van ROBESPIERRE ge
hoord. Op staandea voet 
jnaakten zij zich van hem 

' Weester en bragten hem in 
de gevangenis van het LtiX-
embotirg, welke bijna ge-
Keel door koningsgezinde 
gevangenen opgevuld was; 
deze konden van zich niet 
verkrijgen hem! vriendschap
pelijk te bèjegenehi Daar
enboven kwam er veel ten 

' l a s t e van zijn gedrag. Men 
beschuldigde hem Tan vele 
wreedheden toen hij nog lid 
van het comité van algemee-

' ' né veiligheid was. , Ei die 
hoedanigheid had hij , weir 
nige dagen voor het proces 
der koningin de zending op 

; zich genontén, om in den 
toren des tempels, door list 

; en bedreigingen , hatelijke 
en' hoogst onwaarschijnlijke 
verklaringen yan de jonge 

. prinses en van den Omi-
phin (LoDEwiik XVU.)., te 
gaan uithooren. Na al deze 
voorvallen is hët geen won* 
öer, dat er een gemor on
der de gevangenen ontstond, 

, Z 0 ° d r a H zich aan hetLux-
embourg Vertoonde, hetwelk 
«AVID deed zeggen : » Ik zie 
wn.u i t de wijze waarop ik , 
hier ontvangen word , dat 

hier geene republikeinen 
zijn. Een schaterend ge
lach, en ' bitse spotternijen 
waren het antwoord, hetwelk 
hem gegeven werd. Hier-
door getroffen, sloot de nieuw 
gevangene zich liever alleen 
in zijne kamer op, dan van 
de vrijheid gebruik te ma
ken , ' om met de overige 
gevangenen de gangen op 
en neer te wandelen. Efes-
zelfs kweefcelihgen riepen 
de hulp van CHENIEB én BAIL-
tEüi. in , en verkregen de 
vrijheid voor hunnen mees
ter. Den 1 prairial (20 
Ma^rt 1795) werd ÖAVID, 
als terrorist beschuldigd > en 
op nieuw achter het slot van 
het Luxembourg gcbragt; 
zijn verbjijf aldaar duurde 
drie maanden, tot dat men 
hem den 21 Augustus ver
oorloofde om in zijn huis te 
blijven, docb onder verze
kering eener wacht, "f 
amnestie van den 4 Brttinm-
re onthief hem' van dien 
last. Onder het.consulaaten 
onder het keizerrijk waai' 
van .hij groote gunsten ge
noot, wijdde hij zich uit
sluitend aan zijne kunst toe, 
en schepte toen de schqone 
schilderijen van BBÜTÜS ran 

èe, HORATIUSSEN en van <w 
Sabijkschen vrouwenrol 
Men beschuldigt hej» *JJ 
scheidene personnaadjen v 
dit tafereel, bijna - g*J* 
naakt te hebben voorgestel' 
dat tegen de waarheid w 
geschiedenis aanloopt; ** 
de Romeinen gingen z«ia 
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zaaiti naakt in openbare, 'bij
eenkomsten eh vooral de' 
yrouwen niet. Hij toonde 
zijne geldzucht in het ten 
zijnen huize gedurende vele 
jaren . ten toon stellen, van 
de twëe4laatstgenoemde ge
wrochten voor geld de kroor 
nirig van JYAPOLEOJV , dè 
ilitdeeling der adelaars, het 
borstbeeld van NAPOLEON , 
in het invalidenhuis geplaatst 
vermeerderden nog „zijnen 
roem; het eerste stuk nog», 
tans gaf tot eenige gegronde 
gispingen aanleiding, zijne 
schilderij der Thermopyletl, 
Waarvan de kleur levendiger 
i s , dan zijne andere gewroch
ten , en welke hij in zijne 
werkplaats in 1814 eh 1815 
onder betaling ten toon'stel
de , verraadt dezelfde baat
zucht en zedeloosheid in de 
naaktheid , waardoor hij voor
gaf de orde na te volgen. 
Daarom zeide hij aan LENOIR , 
stichter van het Museum der 
Augustijnen (uit roofgoederen 
van kerken zamengesteld): 
» Ik wil dat mijne kunststuk
ken het kenmerk der oudheid 
dragen, zoodat, indien het mo
gelijk ware , dat een Athener 
weder op de wereld kwame, het 
hem toescheen, dat het kunst
stukken eens Griekschen 
schilders waren. Gedurende 
de eerste herstelling der Boun-
BONS werd DAVID niet veront
rust. Bij de terugkomst van 
NAPOLEON , vereerde hem die 
vorst met een bezoek inzijr , 
n* werkplaats en benoemde 

hem tot commandant 'van h e t 
legioen. van ee r , waarvan hg 
tot dus verre officier ge 
weest was. De verbanning, • 
van NAPOLEON naar het e i 
land St.. Helena bragt de 
BOURBONS andermaal te i?a* 
rijs, DAVID was alstoen on
der de wet tegen de Jkonings-
modrders begrepen., ,eb hij 
hield o p , lid van het ins t i 
tuut'•;te zijn. Na eene r e i s 
door Zweden e n I t a l i ë v'g&r" 
tigde hij zich te ^Brussel, 
alwaar bij zijne,..twee laatste; 
stukken vervaardigde , .na
melijk TEiEMAéOüS en Elft
en ARis, en de liefde -PSY
CHE bij het krieken der zon. 
verlatende, welk laatste te 
Brussel is ten toon gesteld t'' 
en waarvan de opbrengst zegt 
inen, den armen i s uitge
deeld. Hij had de aanb'ié-
dingen des konings «van. 
Pruissen geweigerd, welke, 
hem het opper-bestuur der 
kunsten van zijn koningrijk 
wilde opdragen. DAVID i s 
den 26 December 1825 i a . 
den ouderdom van 75 jaren-
overleden ; wij zullen zyn» 
staatkundig leven niet vér-
der onderzoeken, de daad-, 
zaken, welke wij aangestipt 
hebben, zijn genoegzaam, om 
hem te doen kennen , en om 
de blindheid eens mans te 
betreuren , wiens* naam zon
der vlek en door. jzij groot" 
kunsttalent met veel luis
ter bij het nageslacht in 
dankbare geheugenis zoude 
gebleven zijn. Zijne schil-

3 



230 b A v. 
derstukken munten ait door de 

f rootste zuiverheid, zijne 
leuren zijn kunstig a'an-

gebragt; het werktüigkun-r 
dige gedeelte is volmaakt, 
en de teekening onverbeter
lijk, misschien is de aard 
der zamenstelling weleenig^ 
zinsr reusachtig en acade-
misch -, ijiaar deze gebreken 
worden door schoonheden van 
de eerste waarde ruimschoots 
vergoed. DAVID i s zonder 
tegenspraak de hersteller 
der fransche school, voorr 
tij ds vol ónnaauwkeurighe-
den en gemaaktheid, in> 
dien men enkele kunstenaars 
aan de schoften van Italië 
geoefend, uitzonderd. On
der zijne kweekelingen telt 
hij schilders, welke met 
leden beroemd zijn, zoo 
als GEHARD , GmöoÈT , GUÊ--
RIN , GROS en andere, welke 
niet minder zijn aan te prij
zen, en van welke nog ve
le aan de fransche school 
luister bijzetten. DIVIO had 
een gezwel aan de linker 
wang, hetwelk zijn gelaat 
ontsierde en zijne spraak 
belemmerde. Hij bezat wei
nig geleerdheid en geene 
wezenlijke talenten , dan voor 
«e schilderkunst, welke hii 
»»et geestdrift beminde. 

SoSS(F,RTfÜS)'ecn 

^crken van A Hervormde 

W f a M 7 D t t S , W M t * 0 * ^ 

Hij is een der helden der 
Unitarissen, was Lutersch, 
Sacramentarisch, Ariaansch) 
Tritheitisch, Samosatischenss. 
geweest. Er bestaan van hein 
nog eenige werken in de 
Bibliotheca fratrum polono' 
rum, vol godslasteringen en 
tegenspraken, inaar yoor het 
overige vrij wel geschreven. 

DAVILA (HENDRIK CATHÉ-
, RINUS), .uit eene beroemde 
familie van het koningrijk 
Cyprus j'. werd den 30 Octo-
ber 1576, te Sacco, een dorp 
in het gebied van Padua,&-
boren,«begaf zich, om zich 
aan de dwingelandij der Tur* 
ken te onttrekken , die zich-
in 1 '570 in 1571 van zijn land 
hadden meester gemaakt, 
naav Avila in Spanje. Daar 
hij de minste ondersteuning 
van de bloedverwanten, wel
ke hij in Spanje had, niet 
kon b ekomen , kwant. hij in 
Frankrijk , en maakte «on 
aan het hof van HENDRIK »!»• 
en IV. gunstig bekend. Hij on
derscheidde zich onder'dezen 
laatsten vorst voor Hopjtenr 
inNarmandyë,mvoor:Afniens, 

alwaar hij gekwetst werd. U' 
ter begaf' hij zich naar Vene
tië, en werd door den senaat 
toereikend ondersteund om 
volgens zijnen stand te leven' 
Op eene réis, die hij in 1<^' 
op bevel der republiek oniev' 
nam, werd hij door een p»* 
stoolsehotgedoöd, DAVIUwas 
door zijnen achttienjarige" 
zoon' vergezeld, die op ae," 
moordenaar aanviel en hem»» 
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stukkfen hieuw.- Te'Venetië 
werkte hij aan zijne' Geselde-, 

i deni^der burgeroorlogen van" 
j Frankrijk, waarin de.daden 
| VanFR.4NCISCUsII.,.ÏCiBEI,IX. 
I HENDRIKIII.en HENDRIKIV.,-

bijgenaamd den. Groote, in 
15 boeken., sedert den dood 
van HENDRIK I I . , in 1559,. 
tot aan den vrede van Verving, 
in 1598 verhaald worden. 

* , Deze geschiedschrijver weet 
zijne lezers te boeijen, door 
de wijze, Avaarop hij. de bij
zonderheden Voorstelt, en 
door de gelukkige aaneen
schakeling zijner verhalen. 
Hij tracht al te zeer in den 
geest der vorsten* door te 
dringen ,- , en raadfc dezelve' 
niet altijd. Hem zou meer 
lof zijn te beurt gevallen,-
indien hij er minder aan zij
ne heldin, CATHARINA DE 
MEDICIS , de weldoenster zij
ner familie had toegezwaaid , 
en indien hij uit zijne ge
schiedenis eenige redevoerin
gen had weggelaten , welke 
men tegenwoordig onder de 
Oratorische legers rang
schikt. Men verwijt hem 
ook eenige misslagen , in de 
spelling der eigennamen van 
steden en personen. De Ge
schiedenis van DAVILA in het 
Italiaansch beschreven, werd 
in 1644, in het Louvre, in 2' 
dl." in fol., te Venetië, 1733 , 
2 dl." in fol.; en te Londen, 
1755, 2 dl." in4.° gedrukt. 

DAVILA Y PADIM.A(AÜGÜS-
TINÜS), te Mexico geboren,^ 

ging in de orde yan den H. 
DoMiNicus , 'en wètfd Prioor 
van het klooster van Puebla, 
Door zijne welsprekendheid 

I verdiende hjj , Oiit- tot predi-
; ker van PHIUPPUS III . te 
worden aangesteld, die hem, 
om hem een nog eervoller^ 

; bewijs Zijner achting té ge-
! ven , tot' Aartsbisschop van 
Santo Domingo benoemde.' 
Hij bestuurde zijn, diocees 

'met wijsheid, en overleed in 
1604. Men kent van hem :" 
1.° Historia de laprovincia 
de Sant Yago. de Mexico, 
de la orden de Predieado* 
res, Madrid, 1590, in-4;®; 
Brussel, 1625 , in-fol. Van-
dit werk kwatti er nog eene* 
nieuwe uitgavee, onder de^en-
titel in het licht :• Varia Mf~ 
toria de l& Nneva- Msptigna 
yFlorida, Valladolid, 1634-, 
in fol. Men vindt in het
zelve belangrijke bewijsstuk
ken over de eerste tijden der 
ontdekking vatt- Amerika, 

DAVI&ER. — Z ie AVILEB (»') 

DAVIS (JOANNES), een En» 
gelscK zeevaarder, doorkruis» 
te in 1585 , Noord-Amerika, 
om vandaar een doortogtnaar 
Oost-Indië te vinden; maar 
de geheelè uitslag van drie' 
reizen, welke hij derwaarts 
deed, was de ontdekking 

; eener zeeëngte aan welke hij 
zijnen naam gaf. Hij over
leed den 29 December 1605 
hij Patana, door Japonescho 
zeeroovers vermoord. 
4 
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DAVITY(PETRUS), een edel
man uit Vivafais, té Tour
non , in '1573 geboren , heeft 
zich bekend gemaakt' door 
een werk, dat het eerst in 
het licht verscheen, onder 
den titel van Staten en rij
ken der weretd, Parijs, 1626, 
in fol.; een werk, dat yerr& 

- beneden het middelmatige is. 
RANCHIN en ROCOI,ES ver
meerderden deze compilatie 
met vijf deelen, Parijs * 
1660, 'en maakten dezelve 
nog slechter. DAVITY over
leed te Parijs, in 1635. 

DAVOT (ÖABaiëi.), te Auxo-
ne geboren, hoogleeraar in 
de regtsgeleerdheid aan de 
Universiteit van Dijori, in 
3743 overleden, liet na eene 
Institution etc. (Instelling 
tot hèt JFransche regt), in 
1751 door BANNEMER , zijnen 
ambtgenoot, in 6 dl.» in 12.° 
in het licht gegeven. De on
derwerpen worden er volgens 
de regtsgeleerdheid van het, 
parlement van Dijon in be
handeld. .- ; 

• , DAVOUST (LODEWIJK Nico-
IAAS) , prins van Eckmühl, 
maarschalk en p a i r va„' 
frankrijk, werd den 10 Mei 
J770 tut eene edele familie 
( o W ^ * in:Bo^gondiè\ 

fc^^rvoiK6 Tm^ 
««dien i» V r Ê g ' t Z i j n e 

Urienne 1 TA
 s c h o oV ™" 

leerling Bn« h a d f o t m ede-

«* aTwSR^'WienhiJ 

Nadat' zijn vader door de on-
yoorzigtigheid van een zijner 
jagers gedood was, koos hij 

, voor zich zélven eehen slaat 
en ging in 1785;, in den rang 
van onderofficier tot het re
giment koninklijke ruiterij 
over. Een ijverige voorstan
der der revolutionnaire grond
beginselen zijnde, bragt bij 
veel toe aan den opstand van 
dat corps tegen hunne opper
hoofden -, hetwelk hij ook in 
1790 met terugzending moest 
boeten. Na den 10 Augus
tus , verscheen hij aan de 
balie der wetgevende verga
dering, gaf zijne stem tot 
de vervallenverklaring des 
konings én vraagde tevens 
om dienst. Tot • batailkm-
chef bij het 3f>e,regimentder 
vrijwilligers van fonne be
noemd zijnde begaf hij zich 
bij de armee van het Noor
den onder ' aanvoering van 
OÜMOURIER, ahvaar hij mh 
door zijnen ijver en moed 
deed onderscheiden. Bij den 

afval van dezen generaal, deed 
DATOUST op den oogenbhk 
als hij terugweek, den 4 
April J 793, door zijn bafail-
lon vuur op hem en op den 
staf geven. 'Déze verkleefd
heid aan "de gevoelens ven 
den dag, en andere republi
kein sche trekken,-.verschaf
ten hem eene spoedige be
vordering; hij was brigade-
generaal toen hij in de ter
men der wet viel, die alle 
adellijken van hunne pos|en 

beroofde. Hij leefde onbe
kend , tot na 'den 9 Therm-
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dor, wannéér hij' bij het I 
MoezeUlëgev werd ingelijfd, 
^n, bij de blokering van het 
Luxembourg tegenwoordig 
was. Tot het leger van den 
Rijn overgegaan zijnde, dat 
onder bevel van PICHEGRU 
stond, zoo gebruikte hem 
deze generaal tot de verde
diging van Manheim , waar 
MONTAIGU aan het hoofd stond. 
Bij de overgave dier stad, 

• werd DAVOUST krijgsgevan
gen gemaakt; doch' na ceni- ' 
gen tijd werd hij weder uit
gewisseld, diende onder Mo-
REAU en was bij den over-

. togt van den Rijn tegenwoor
d ig , die op den 20 April 
1797, plaats had. Bij de 
veldslagen van DiersAeipi, 
Bmnauylientzigm üaslach 
gaf hij nieuwe bewijzen van 
beleid en dapperheid. De 
vrede maakte een einde aan 
deri voorspoed der Fransche, 
wapenen, doch na eenigrn 
tijd maakte men zich gereed 

, voor den veldtogt naar Egyp~ 
Ie* DAVOUST verkreeg in 
denzelfden dienst: onder be
vel van DESAIX werd hij be
last met de bezetting van • 
Opper-Egypte,' hij zege
praalde dikwijls te Siouagny, 
Gizeth en Siuth., op de Ma
melukken en de Arabieren , 
enz. en verloste de vloot, 
welke hun levensmiddelen 
kwam brengen. Na eenige 
dagen dreef hij den aanval 
van MAURAD-BEY» tot onder 
de muren van Samanjour te
rug, en deed deszelfs tal

rijke ruiterij geheel onder' > 
zijn zwaard bukken. Nog 
heeft hij zich beroemd ge
maakt bij de veldslagen vair 
Thebes, Kene , Cop/itöus en 
van Bemadi, alwaar hij ( in 
Januafij 1799) MAÜRAD-BEY 
andermaal geheel ' versloeg r 

en zich van zijne rijkdommen 
meester maakte. De Tur 
ken in jSeder-Egypte, geland-
zijnde, werd DAVOUST der-
waaïts geroepen, en deed, on
der bevel van BONAPARTE , bij" 
de bloedige; overwinning van 
Aboukir welke den 25 Ju lij 
Van dat jaar voorviel,' Zijne 
sterke hand gevoelen. ••- Na 
de overeenkomst van El-
Arisch•', kwam hij met den 
generaal DESAIX, in Maart 
1800 in Europa terug. B O 
NAPARTE was hen reeds voor
uit gegaan , en had zich op 
dat tijdstip tot eersten consul 
doen benoemen. DESAIX, en 
DAVOUST gedwongen om op 
de kusten van Sicilië voet 
aan land te zetten, ontsnap» 
ten niet dan met moeite , 
aan de woede der inwoners 
van Siaco, die hen voor ge-
meeriebestgezinden en Fran-
schen aanzagen, en dus be
sloten hadden, hen te ver
moorden. In handen van 
KEITH gevallen zijnde^ hield 
deze generaal hen ëene maand 
te Idvorno gevangen. D E 
SAIX verloor aï aanstonds in 
den slag van Moringo (den 
4 Junij 1800) het leven, en 
DAVOUST vond in BONAPARTE 
zijnen ouden vriend terug, 
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djié hem tot divisie-generaal\ 
en in 1802 tot opperbevel heb •>, 
her, der grenadiers van de con
suls-wacht, benoemde. DA-
VOUST toonde zich dankbaar 
voor deze weldaden: na de 
veroordeejing van GEOBGES , 
J^OREJAU en PJCHEGRU, was 
hij een van de eerste, 

. jdie de gedachten, van NA
POLEON tot den hoogs ten rang 
te. verheffen , onder het volk 
verspreidden. Wij houden ons 
verpligjt om den brief, wel
ken hij aan NAPOLEON schreef, 
hierbij te voegen, als een 
geschiedkundig gedenktee-
ken , van een zoèmerkwaar
dig tijdstip , waarin de troon 
van de opvojgejs van den.H. 
LODEWIJK in de magt komt 
van een kind der omwente* 
ling» De inhoud des briefs, 
van den 31 Maart 1802 is 
als volgt: » Dè. Bouröons 
door alle Franschen vers too
ien en die sedert lang ge-
mêene zaak met onze eeuwi-

"••• ge vijanden maken, sloten 
onlangs met de treuwelooze 
Engelschen, eene zamenzwe-
ring tegen uu/en, gewi/den, 
persoon. Gij moet eindelijk 

v hunne- ijdele hoop verdelgen 
en beletten,, dat zij geene 
nieuwe euveldaden, bedrij» 
v e n . . . . . . Even gelijk alle 

groote mannen, eerbiedigt 
gij de nakomelingschap; gij 
verzamelt voor dezfelve een 
onnoemelijk erfdeel van roem 
enjoorspoed; en gy zult 
met dulden, dat hetzelve aan 
burgelyke verdeeldheden ter 
l>rooije worde, door eene onze-

J 
kere, en steeds onstuimige, 
opvolging van verkiesbare 
hoofden. Door hunne eigene 

• dwalingen verlicht, dringen 
al de Franschen bij u aan, 
uw werk te voltöoijen en in-

i <*ien gij de wenschen zak 
I volbragt hebben , die u uit 

alle gewesten van het rijk 
Worden uitgedrukt, dan "zal 
ons niets meer te wenschen 
overblijven, dan dat onze 
Keizer ons. het teeken geve 
van eène gewelddadige wraak 
op de verraders uittepefe-
nen . . . . , " Deze brief werd 
in alle dagbladen opgenomen,; 
en bijna ai de veldheeren ga-
ven hunne goedkeuring aan 

I de wenschen, welke dezelve 
! uitdrukte; BONAPARTE werd 

den 18 Mei 1804, dooreen 
Senatué-Consultct tot keizer 
uitgeroepen en den 2 Decem
ber gekroond. Hij beloonde 
DAVOUSIT en andere leger-
hoofden door hen den titel 
van maarschalk des keizer-
rij ks te geven. Daarop ging 
DAVOÜST het bevel over bet 
3 ^ corps van het groote le
ger in de velden van BoU" 

I logne op,zich nemen. Aan 
het hoofd van dat corps be
wees hij groote diensten te 
Ulm , te Austerlitz en voor
namelijk te Jérta. Men zeg' 

- dat in dien Moedigen sjagr 
welke den 20 October K°6 

voorviel, de generaal Bei®*" 
BOTTE, het geluk van Franh-
rijh dqor eene wélberekendo 
ledigheid in de waagschaal 
had gesteld; maar DAVOÜST 
die zich iuist daar bevom 
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en wiens hoed en kleed aan* 
flarden waren geschoten, her
stelde spoedig dié wanorde, 
door den regter vleugel van 
het Fransche leger langs het 
dorp Avesladt te leiden, eene; 
beweging die als de hoofd
oorzaak der overwinning, wel
ke de Franschen behaalden, 
wordt beschouwd. Na den 
slag droeg BONAPARTE, hem 
den titel van Hertog -van 
AvesWdt op* Na acht dagen 
kwam de maarschalk DA-* 
VOUST in Berlijn, drong tot 
in Polen door, en was bij de 
veldslagen van JSilm en 
JPriedland, welke den 9 en 

_ 14 Junij 1807 voorvielen,; 
tegenwoordig. Hoewel hij 
in deze veldslagen. zijne, 
gewone dapperheid en werk
zaamheid ten toon spreidde, 

, haalde hij zich toch billijke 
verwijtingen op den ha l s , 
door zijne gestrengheid, voor
al door het in de asch 
leggen van het dorp Zunen-
burg, eene daad, welke de 
wreedste pligten van den oor
log niet vereischten. Bi} de
ze gelegenheid, verklaarde 
hij zich den gezworen 
vijand van den koning en dé 
koningin van Pruissen, en 
ware het in zijne magt ge
wees t , zoo zouden de door
luchtige echtgenooten, de 
grootste verdrietelijkheden, 
hebben moeten verduren, In 
Ï809 werd bij in den oorlog 
tegen'Oostenrijk gebruikt, en 
had een groot aandeel aan de 
overwinning van EckmuhU 
Hier verkreeg hij den titel 

yan ' p ' r ï n s , m e t den naam 
. yan dat dor.p. Hij liet den 

3 , 5 en 6 Julij van datzelfde 
jaar groote kennis en veel 
dapperheid- blijken bij den~ 

; slag van Wagram.'BONAPAU-
j TEJ vertrouwde hem het op-
; perbever Van: d e t r o e p e » die 

Polen bezetten en- het be-
! stuur van dat land top. D A -

VOUST deed er zijne hard* 
I vochtige en trotsche inborst 
| blijken , behandelde, Polen , 
• dat een bondgenoot van Frank~ 

rijk w a s , zoo als hjj met 
eenen vijandelijken staat zou-

• de gedaan hebben. Zijne 
| knevelarijën waren zoo hard 
| en zoo menigvuldig, dat de 
| inwoners van Warschau een 
; gezantschap benoemden , om 

hunne klagten bij NAPOLEON 
in te dienen. Men wil, dat deze 
het er bij l i e t , zijnen ouden 
schoolvriend eenen brief t e 
schrijven, om hem te bewe
gen wat voorzigtiger te han-

. delen. D A VOOST stoorde zich 
hier niet aan en volgde zijn 
stelsel van onderdrukking 
tegen de arme Polen, het
welk zelfs zijne ambtgenoo-
ten niet konden nalaten te 
laken. DA VOÜST had in zij
ne handelingen zijns gelijken 
n ie t ; de Abt DE P R A D T , d ie , 
hoewel zeer toegevend be
trekkelijk alles wat de om» 
wenteling betreft , spreekt 
aldus in het werk van zijn 
Gezantschap in Polen, blaAz. 
142 — 1 4 3 . » De maarschalk 
DAVOÜST had geheel Polen 
met schrik bevangen, en ik 
heb er verschrikkelijke too' 
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neelen van'hooren verhalen, 
welke groqte 'vaoroordeelen, 
tegen hem en tegen de ï ran-
schen hadden doen ontstaan» 
Het is te bejammeren dat' 
een man,' tot zulke hooge 
posten verheven /dikwijls de 
verföeijelijkste denkbeelden , 
heeft aan den dag gelegd, 
en zich zoo zeer vernederd 
heeft, van uitdrukkingen te 
gebruiken, dieonwaarcügzijn, 
uit; den mondvan zulk een; 
verheven ambtenaar te vloei-
jen. Het is ongelukkiglijk 
zeker, dat alles wat DAVOÜST 
tegen den koning en de ko
ningin van Prutsten beproefd 
heeft, meer dan de helft den 
haat van de Pruissen tegen 
de Franschen heeft vergroot 
. . ."Toen in .1812 den veld* 
togt naar Rusland zonde wor
den ondernomen , verkreeg 
DAVOUST, het bevel over het 
eerste corps van het groote 
leger ; hij versloeg.den prins 
BAGBATIOX bij Mohilow, 
maar nu Wendde zich de for
tuin , en den (7 September en 
25 October in de veldslagen 
van Moskowaren vati'Maiu-
voslavetz werd DAVOUST ge
wond en twee paarden onder 
hem doodgeschoten. Zijn re
giment, zoowel als de overige 
werden in dien togt bijna ge
heel verdelgd. DAVousTtrok 
«oor Pruissen naar den kant 
van de Blh'e terug en vestig" 
£? *'jn winterkwariier te 
Hamburg. Bg de aannade-
nng van de vereenigde legers 
was deze stad aan het mui-
jen geslagen en wilde het 

juk van <lé Fransche'over. 
heerschingafschudden, maar 
deze opstand mislukte door 
de tegenwoordigheid van DA
VOUST en zijn talrijk leger. 
NAPOLEON had hém het op
perbevel van de 32.w.divi
sie gegeven, desnietfegen» 
staande kon hij Hamburg 
niet binnen rukken, vpöreh 
al eer hij den Kussen, diehet 
bezetten, en der'nieuw ge
organiseerde Hanzëetroepen, 
eenige veldslagen had gele-
verd. Krachtens een Sena- > 
tus-Cohsulta en volgens de 
bevelen van NAPOLEON , was 
de constitutionele staatsrege
ling _ opgeschorst in de pro-
vinciè'n van de bovengenoem
de Militaire divisie. Daar 
DAVOUST nu met de onbe-
paaldste] magt bekleed was , 
kon hij zich straffeloos aan 
de wreedste wiiiekeiirighe-
den overgeven. Nadat'hij 
aan Hamburg 3e verschrik
kelijke schatting van 48 mil-
lioenen franken opgelegd had, 
stelde hij militaire comrnis-
sien aan', verbande 28 der 
voornaamste inwoners van 
Hamburg, die hij meende 
deel aan den opstand te heb- -
ben genomen en wier goede
ren hij verbeurd verklaarde. 
Nadat'de vijandelijkhedenm 
Augustus 1813 weder een 
einde hadden genomen , "e" 
proefde deze maarschalk,onl 

zich met het; groote leger t e 

vereenigen, dat Pruissenop 
nieuw scheen te willen over
weldigen , maar in de nabij
heid van $ohmrin gekoinen 



.zijnde, Werd hy genoodzaakt | 
zich weder naar Hamburg te * 
begeven.; Weldra dooi zege
pralende legers omsingeld 
zijnde,, besloot hij om hun 
Wederstand > te bieden. Hij 
wierp een aantal verschan
singen Pp j bouwde nieuwe 
vestingen, en weerde eiken 
aanval der Zweden, Pruis-
sen en Russen, diëdeHam
burgers als. hunne verlossers 
verwachtten, moedig af. In 
dien tijd j verdubbelde D A 
VOUST zijne iverdrukkjngen 
over die ongelukkige s tad, 
moedwilligheden welke aanv 
leiding tot Vele schotschrif
ten dienaangaande gaven, 
als: , Hambourg avant DA-
tovsr,.. par M. VAMBVGET*, 
capilairie au service du Rus-
sie .{Hamburg voor DAVOUST, 
door VAMÏWGEX, kapitein 
in Russisc/ten dienst), Pa
rij's, 1814. — he ROBES-
JPIERRE de Hambourg de* 
masqué {De ROBESPIERRE 
van Hamburg ontmaskerd), 
ibid. — Hambourg et Ie ma-
réchal DAVOUST (Hamburg 
en de.maarschalkDAVOUST), 
door J. H. DE STOMPT, oud 
Engelsen officier (bij het 
Voorgaande boekje) door een 
oud Fransch officier, ibid. 
Deze oude ambtenaar tracht 
op den heer DAUBIGNAC de 
wezenlijke oorzaak te schui
ven , van de rampspoeden, 
welke die stad moest verdu
ren. Volgens hemzouDAU-
BIGNAC , directeur der policie 
Vf»n Hamburg, er een stelsel 
van verspieding en Verdruk-
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kingen gevtfrriicï' hebben, 
Waarnaar zijn^, agenten zich • 
aan de grootste 'misdaden te
gen de inwoners en hunne 
eigendommen, zouden schul
dig geniaakt , hebben, niet 
eerwaardige personen te be
dreigen , te mishandelen en 
hert onder een valstfh voor
wendsel van; contrabande, ïn. 
de gevangenis, te werpen» 
In dat geva.1 zou DAVOUST, 
altijd schuldig zijn geweest 
van die" wreede; daden langer 
te verduren. ,-, Behalve,; hetr-
geen STOSIPT zegt i ;zoo pn-
derteekenden verscheidene 
duizenden inwoners van Ham
burg in hetzelfde jaar 1814 , 
eene gedrukte memorie, waar
in men nog nieuwe beschul
digingen tegen den maar
schalk DAVOUST aantreft , 
zoo als, de inbeslagneming 
•zonder schadeloosstelling, 
tan droog hout , hennip, teer 
en andere bijzondere eigen
dommen; de slooping, even
zeer zonder schadeloosstel
l ing, van geheele wijken der 
stad , om dezelve in staat van 
verdediging te stellen; de uit
drijving van 250QQ inwoners, 
die buiten staat waren zich 
behoorlijk van levensmidde
len te voorzien, en eindelijk 
de. gewapender hand.gedane 
overmeestering der gelden, 
van de bank,, eene plunde
r ing , die billijker wijze de 
levendigste reclamatiën de
den ontstaan, welke niet 
ophielden dan toen in 1815 
frankrijk aan de Hambur
g e r s , de sommen en eigen» 
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dommen* betaalde, Welfcè zij 
in 1813 verloren hadden'. 
Bij den val van BONAPARTK 
Wasf DAVOÜST te Hamburg 
nog iaah het hoofd, en daaf 
hij niet gelooven wilde, dat 
de troon door zijne wettige 
feigenaars beklommen was, 
Weigerde yhij den afgezanten 
Van den- russisohen generaal, 
BENNIGSEN hun die plaats 
over te geven, en stechts 
de generaal GÉRAKD^ over
brenger der bevelen vanLov 
IIEWIJK XVIH. verkreeg den, 
29 April dé onderwerping 
van den maarschalk en van 
het legér; Den 9 van de
zelfde maand ondertéekende 
hij ' met de voornaamste zij. 
ner officieren een' bcrigt aari 
den koning, geheel tegen-
strydjg met den brief, wel. 
ken hi]den31 Maart 1814 aan 
«ONAPARTE had geschreven.' 
Ki] zijne komst in Frankrijk 
ontving de Maarschalk den 
volgendea brief:» Mijn Heer, 
deMaarschalk! daar de koning 
zware klagten heeft ontvan
gen over de handelwijze wel
ke gij fè Hamburg gehouden 
hebt, zoo hoeft Z.M. mij be
iast u tefeerigten , dat gij uW 
verblijf Uittn • . . * « * ƒ I Z 
rlT*l*? d a tg(jmijeenbe. 
»gtz«lt «dienen hetwelk u 

« t e ^ i v l ? ; ®e voornaam. 

witte vlag gelost te hebben i 
de fondsen van de kgs van 
Hamburg ia bezit te hebben 
genomen ,• en zoo willekeurig 
gehandeld te hebben,dathet 
tot schande van den frair-
schen naam verstrekt. Ik 
maan u aan, Mijn Heer de 
Maarschalk, van u te voegen 
naar de bevelen des konings 
enz. , geteekend graaf Hv* 
PONS*. » DAVOÜST ging naar 
zijn schoon landgoed van 
SAVIGNY en na eenigen tijd 
gaf hij het navolgende schrift 
in het licht; Mémoire de 
M, Ie Marecfyal DAVOÜST , 
princë dfJ$,ckmüM aii Bot, 
(Memoire van, den Maar* 
scfialk DAVOÜST, Prinsvan 
Echmükl aan den koning)» 
Parijs, 1814, in 8.V° van 
160' bladzijden. H/j tracht 
zijne verontschuldigingen in 
te dienen, van gedurende 
zijn bevel in Hamburg altijd 
de wetten van zijne overheid 
gehoorzaamd te hebben» 
en voegt er bij, dat het geld 

, hetwelk uit de bank was 
genomen, . tot bezoldiging 
van het leger gebruikt was, 
(maar hij had reeds eene be
lasting van 48 millioen op« 
gelegd) en verklaard zoo goed 
als hij kan beweegredenen 
Waarom hij den tegenstand 
na den val van jNAPOtEON 
«a «en val van Lauw"»"" 
zoo lang aangehouden heeft. 
Dit berigt bleef niet onbe* 
an twoord, er kwam een ge-i 
schrift in hetlicht onder de
zen titel: STEIXa DAVOVST 
on Replique -au pHnee 
JScKuitjit par 'me fa se* 



itietimes (STEIS aan' DA-
yovsTy of antwoord; aan, 
den prins van EcKMüHLj 
door een zijner slagtoffer's): 
De inhoud van dit geschrift 
vernietigde het verdedigings-
stelsél hetwelk de Maar
schalk aangenomen had. Ge
durende de eerste restaura
tie kwam DAVOUST niet van 
zijn landgoed Savigny - tuï-
Orge dan na de terugkomst van 
BONAPARTE, van het eiland 
JMoa, die hem tot het mi
nisterie van oorlog beriep. 
Den 26 Maart onderteekende 
hij een adres van de nieuwe mi
nisters aan NAPOLEON en den 
18- April betuigde hij den 
veldheeren , GROUCHY', D E -

LABÓRBE, G J I X Y , D A R I C A U T > 
PlRK, CöRBINAU,,, LA J$AL-
CETTE en CHIBERT de tevre
denheid ^van hunnen nieu
wen meester over het ge
drag hetwelk zij gehouden 
hadden en dat krachtdadig 
medegewerkt had ter beteu
geling van den burgeroorlog. 
Den 13 April had hij voor 
het leger (hersteld volgens 
het decreet van den 2S Maart) 
eene redevoering uitgespro
ken , welke met deze woor
den begoh. * Gif hebt uwen 

-keizer gewild, hij is geko
men, gij hebt hem uit al 
uwe krachten geholpen , komt 
en weest alJen gereed, om 
liet vaderland tegen vijanden 

- te verdedigen die zich wil
den bemoeij en met de kleu
ren te regelen, welke wij 
moeten dragen met ons vors
ten op te dringen, met ons 
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staatsregelingen vöorteschrij-
vén: »• De Vendée begon ook 
op te s taan , de maarschalk 
DAVOUST schreef dén generaal 
die teNanteshet bevel voerde 
eenen brief, waarin men het 
volgende opmerkt. * j3ndép 
de afschuwelijke regering dei* 
Bourbons,wanneer dieJiedert 
(dé edelen), die ~ zich in Oor
log met den keizer en met het 
geheele volk wikkelen, invloed 
hadden en bescherming geno
ten ,,stonden zij in tegenstand 
met het 99 hondersta gedeeltes 
van het volk. Thans nu die 99 
hondersten NAPOLEON tot aan
voerder -hebben , zouden wij 
thans de aanslagen van eeni- ' 
ge duizenden woestelingen 
verduren? Biet is tijd, gene
raal , dat men strengere maat
regels gebruike, welke de 
kwade Franschen doen beven" 
en de goeden gerust stellen, 
den 12 Junij werd D,A VOOST 
door NAPOLEON töt pair van 
Frankrijk benoemd. Toen 
hij de nederlaag van Wa-
lerloo vernam werd hij in 
de kamer der volksverte
genwoordiging • ontboden, en 
zwoer op zijne eer , dat het 
onheil van het leger niet zoo 
groot was als het gerucht 
zulks verspreidde. Maar op 
dien zelfden oogenblik lo
genstrafte de maarschalk N E Y 
de berigten van den prins 
van EckmuTil ten öpzrgte Van 
het leger. In weerwil der 
verdenking, die er zich tegen 
DAVOUST opdeed, dien men 
meende, het met BONAPART» 
eens te zijn, om hettoehren* 
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gen van eenen gevoèligen slag 
aan de kamer te beproeven , 
droeg hij heni het opperbevel 
over het leger, dat onder de 
muren van Parijs stond , op« 
Daar dit leger hoewel uit 
85,000 mannen met 500 ka 
nonnen en 15,000 bondgenoo-
ten en de burgerlijke wacht, 
bestaande, niet in staat was 
om der yereenigde, magten 
van lüuropa wederstand te 
kunnen bieden, zoo koos de 
maarschalk de partij van te 
onderhandelen en ontving den 
graaf van VITROJÜI^S dien 
TOUCHE , Vicenries had laten 
ontruimen, om met de Engelr 
schen te gaan onderhandelen. 
Nadat DAVOUST het hoofd-

11 kwartier te Vile'tte had ge
vestigd, schreef hij den' 30 
aan de generalen WE^MNG-! 
TON en BLÜCHER om hun eene 

t -wapenschorsing te verzoeken, 
hun verzekerende, datSucHET, 
dezelve reeds met den Oos» 
tenrijkschen generaal BUBNA 
gesloten had, en dienzelfden 
dag; önderteekende hij met 
andere officieren in naam van 
het Jegèr een gedrukt adres, 
hetwelk hij der vereenigde 
kamer zond , en waarin men 
de volgende zinsneden op
merkt : » Men wildfe ons de 
BOURBONS opdringen, maar 
die vorsten worden door de 
groote meerderheid der Fran-
schen ve rworpen . . . . . De 
BOURBONS bieden den Fran-
\f.™ ? e e«e waarborg, aan. 
Wvi. hebbeiv hen opgenomen 
«>et d e edelmoedigstl gevoe
lens Van .vertrouwen . . . En 

hoe hebben zij aan 'dezelve 
beantwoord ? Zij hebben ons 
als muiters en overwonnelinV 
gen' behandeld. De onverbid
delijke geschiedenis: zal ons 
eens verhalen ', wat de BOUR
BONS gedaan hebben öm zicnop 
den Franschen troon te her
stellen. Dat men deze ge-. 
«egden vergelijke met die in 

"zijne acte van 13 Julij daar
opvolgende, welke wij lager 
zullen aanhalen. Den 3 Julij 
1815 sloot DAVOUST met de 
opperbevelhebbers der ver
eenigde legers een verdrag 
van overgave, waarbij hij met 
zijn leger naar de linkeroe
ver van dé Loire moest" te
rugtrekken. ' Den 5 beval 
hij aan al 'de afgezonderd? 
officieren,'die zich te Parijl 
bevonden /•om het hoofdkwar
tier van zijn leger te volgen. 
Hij vertrok den volgenden' 
dag / den 6 , en den lO.kwam 
hij te Orleans, de plaats zijner 
bestemming, waar hij zich 
met het opperbevel belastte 
van het leger der^ Loire- en 
der Pirenéën. De couriers, 
die do koning aan DAVOÜST 
zond, waren nu ontvangenen 
weer miskend , de beelte
nis' van den prins van #«**• 
mü/il werd den 12 Jolfl •»» 
de kamer, der .maarsch» Iren 

Weggenomen. De konink".!-
ke heerschappij was bersteia 
en DAVOUST was enkel d°Pr 

de brug welke Orleans, feï" 
deelt , Tan de Pruissen ge
scheiden. Na eenige dag61), 
van besluiteloosheid schreeJ 
hij den koning den 13 im* 
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Cén berïgtvan onderwerping, 
welks begin wij hierbij zul* 
leij,voegen: » Sire! het leger^ 
eensgezind van gevoelen en 
van liefde, om met eene zui* 
vere en eenvoudige onder
werping tot trwe koninklijke 
heerschappij geleid te wor* 
den , heeft noch eene vreem-: 
de aanzetting, tioch eene ver*, 
anderivg van geest en van 
gevoelen noodig. Hét leger 
zWeert u met eene volkome* 
ne onderwerping eene ge
trouwheid zonder wedergade, 
het zal zijn bloed vergieten1 

om den eed te handhaven, 
welken het u heden plegtig 
zweert, om den koning en 
Frankrijk te verdedigen..." 
Op den oógenblikzelven,dat 
hij deze onderwerping onder-
teekende, ging BONAPARTE 
juist aan boord van een der 
•Engelsche schepen, welke 
hem naar St. Helena geleid
den. Intusschen werd de 
witte vlag niet voor den'18 , 
vijf dagen na de onderwer
ping, geplant. DAVOUST gaf 
ssijn opperbevel aan den her
tog van Tarente over en be
gaf zich naar zijn landgoed 
van Savigny-sur- Orge, waar 
hij niet verontrust werd. Hij 
kwam te Party's in Decem
ber 1816, verscheen weder 
aan het hof in 1818, en door 
een bevel van den 6 Maart 
1819 werd hij tot lid van de 
kamer der pairs benoemd. 
Aan eene longtering kwij
nende, bezweek hij den 4 Ju
nij 1823, in den ouderdom 

V1H. DEEI,, Q 

van 53-jarert. De AbtGi,Eï 
bediende hem met de troost-
middelen Van de Godsdienst 
en hij werd op he$ kerkhof 
van vader LA CHAISE begra
ven. De maarschalk JOÜR-
DAN hield de lijkrede (Mo-
liïleur van 'den 5 Junij 1823) 
en de hertog van ALBUFERA, 
sprak zijnelofrede inde kamejc 
der pairs den 8 Junij 1824 uit 
(Monileur van 12 derzelfde 
maand). DAVOUST liet eenen 
zoon na , dié hem in de ka
mer der pairs opvolgde ent 
die den titel voert, van her* 
tógV Wij willen ons geenö 
aanmerkingen veroorloven ,• 
öp het militaire en staatkun
dige gedrag van DAVOÜST , 
ons enkel tot de daadzaken in 
dit artikel vervat bepalende, 
en verheugen ons dat hij in 
Christelijke gevoelens gestor-' 
ven is. Behalve de reeds 
aangehaalde werken zijn er 
nog twee andere grooteri-
deels over de laatste werken 
van den maarschalk hande
lende. Zij zijn: 1.° Fait» 
inléressans sur la chute et 
la mort de MVHAT , roi de 
Napels, sur la capitulation 
de Paris en 1815 et Ie 
deuxième rètablissement des 
BOVBBOWS, (Belangrijke 
trekken over den val ,en den 
dood van MVHAT , koning 
van Napels, over de capi
tulatie van Parijs, in 1815 
en de tweede herstelling der 
BOURBOXS) , Londen, 1816. 
— 2.° Appel auas générati-
oni présentes et future» sur 
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la*CottiSention de Paris fai-
te Ie 3 Juillét 1315 {Beroe
ping op de tegenwoordige en 
toekomende geslachten, over 
de Conventie van Parijs, 
den 3 3'itlij 1815 gesloten), 
door een hoofdofficier, getui
ge der voorvallen , Geneve , 
{Frankrijk), 1817 , in 8.vo 

DAT* (Sir HUMPHRY), een 
der beroemdste scheikundi-
geü van Engeland, secretaris 
der koninklijke maatschap
pij van Londen, correspon
derend lid der akademie van 
•wetenschappen te Parijs, 
enz., werd in 1775, te Pen-
zance, in het • graafschap 
Cornouailles', alwaar hij zij
ne eerste opvoeding ontving, 
geboren. Na zijne, studiën 
volbragt te hebben , werd hij 
bij éenen heelmeester en art-
senijbereider van Penzancé 
geplaatst; daar ontwikkelde 
tzich zijn smaak Voor de schei
kunde, en werd hij bij doc-
ter BEDDOES bekend, die hem I 
aan het hoofd van een ge- 1 
neeskundig gesticht plaatste 
(//ie Pneumatic institution) 
door hem bij Bristolgevormd. 
Zijne eerste lettervruchten 
in laatstgenoemde stad, en 
Voorlezingen over zijne proef
nemingen , bragten hem in 
betrekking met den graaf 
van RÜMPÓRD , die hem aan 
«e bestuurders van het ko
ninklijke Instituut, ter be
vordering der proefondervin-
«lelyke wijsbegeerte voorstel
de , ^aarin h ij e e n e n t 
van Hoogleeraar in de schei- i 

« kunde verkreeg. DAVST, in 
eene zoo gunstige gelegen
heid geplaatst, om zijne ge
liefkoosde wetenschap; aan (e 
kwèeken, wijdde zich ge
heel en al aan dezelre toe, 
én maakte ontdekkingen, die 
zijnen roem als scheikundige 

I alom hebben verspreid. In 
1812, werd hij door den prins
regent tot ridder benoemd, 
en hij deed afstand van zijnen 

I hoogleeraarspost bij het ko
ninklijke Instituut. In 1813 
begaf hij zich met zijne, echt-
genoote naar het vasteland, 
met voornemen', pmgeduren
de drie jaren Frankrijk en 
Italië te doorreizen. DAV? 
heeft de' eigenschappen van 
het galvanïstmis uitgebreid, 
en met RITTEB , CiBLisw en 
NICHOLSON erkend, dat het
zelve esene geheel bijzondere 
scheikundige werking bezat. 
Het. Fransche Institiiut.wees 
hem in 1807 den jaarlijk-
schen prijs toe, als mét de 
meeste naauwkeurigheid de 
Wetten dier zonderlinge magt 
hebbende weten te waar-' 
deren. DAVY 'heeft nog 

, verscheidene andere belang-
1 rijke scheikundige ontdeK" 

kingen gedaan, aan welK» 
men eene veel naauvvkeu* 
riger kennis van de potascn, 
van de souda of weedascft» 
van de magnesia en van o? 
kiïllr hneit. Ve kalk tei danken heeft-
beroemde Engelsche chn»»1 

heeft bewezen, dat die Ug-
chamen, delfstoffen totg">»9' 
slagen hadden , welke onder 
de namen van pótassW*' 
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sodium, magnesium, cal- [{ 
l , sium enz. bekend zijn.. Deze 
f op zich zelve reeds afeerge-, 
! wigte ontdekkingen, hebben 

tot eene menigte andere aan
leiding gegeven, waarvan het 

S billijk is de bron aan te wij -
i zen.' HüMPjïiiy DAVY is in 

den nacht van den 28 op den 
29 Mei 1829, te Geneve 

) overleden. Behalve talrijke 
artikels in tijdschriften ge
levérd, heeft ÜAVY nog in het 
licht gegeven: 1.° Sc/ieikun-

t- dige en wijsgeerige naspo-
ringén enz. in 8.VA, 1800. 
— 2.° Beknopte spheiknndi-
ge Cursus enz., in 8.v°,. 
1802. — 3.° Verbeterings
plan van het koninklijke In
stituut enz. ~ 4.° Grond
beginselen der scheikundige 
wijsbegeerte, in 8.v°, 1812. 
—• 5.° Grondbeginselen der 
scheikunde, op de landbouw-
kunde jtoegepast, in 4. t° , 

l 1813»- enz. 

, DAZES (de Abt) te Bor
deaux geboren, en te Na
pels in 1766 overleden , 

• koos partij in de zaak der 
Jesuiten , ten voordeele van 
welke bij onderscheidene 
schriften in het licht gaf, 
zoo als: J.° Le compte 
rendu etc. (Het gegeven 
verslag van de gegevene 
verslagen.) — 2.° _ Il est 
temps etc. (Het is lijd om te 
«preken.) — 3.° Le Cosmo-
pokte (De wereldburger.) — 
Deze werken hebben echter 
de vernietiging der Jesuiten 

D A z. m: 
niet kunnen beletten. De
zelve worden nog tan s door de 
belangstellenden nog zeer ge
zocht, • vooral Le compte ren
du , waarin men belangrijke 
zaken èn vele nasporingen 
aantreft; de schrijver laat 
zich in'hetzelve (j|ooreenen 
al te bitteren ijver medesie
pen ; en , bij de verdediging 
der Jesuiten, schiet hij dik
werf te kort, in ontzag, en, 
billijkheid jegens de ove
rige : Religieuzen; en ver-' 
scheidene eerbiedwaardige, 
personen. 

DA'ZILLE (JOANNÉS BARTHO-
LOMKJÜS), geneeskundig heel
meester, in 1730 geboren. 
In den ouderdom van 25 ja
ren , werd hij tot chirurgijn
majoor .der koninklijke ma
rine van Brankrijk benoemd~', 
en doorkruiste Gujana, Ca
nada , de eilanden France , 
Bourbon, Cayenne en Sint-
Domingo. In Frankrijk te
ruggekeerd gaf hij zijne 
waarnemingen in het licht 
over de ziekten der warme 
landen. Zijne werken zijn: 
•1.° Observations etc. (Waar
nemingen over de ziekten 
der Negers), Parijs , 1776 » 
1792, 2 dl.", in 8.v<> ~ 2 . ° 
Observations générales etc. 
(Algemeene . waarnemingen' 
over de ziekten der warme 
luchtstreken), Parijs, 1785, 
in 8.vo _ 3.° Observations 
sur le tétanos etc.(Waarne- : 
mingen over de kramp, over 
de gezondheid der zwangere 
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«rouwen en over de zieken
huizen tusschen de keerkrin
gen) , Parijs, 1788, inS.w, 
in 1792 herdrukt, en uitma
kende het 2.e deel van de 
Waarnemingen over de ziek
ten der Negers. Deze ver
lichte geneesheer welke bij 
elke gelegenheid kostelooze 
Jmlp aan de behoeftigen toe-
bragt, is te Parijfs, in Junij 
1812, overleden.' 

DEAGEANT DE SAINT»MAR-
CELLIN (GJUICHARD) was eerst 
klerk van BAKBIN, dien de 
maarschalk D'ANCRE tot al
gemeen hevvindhebbeir der 
geldmiddelen benoemd had. 
ABNAOLD D'ANPILLI maakte 
hem vervolgens, bij den her
tog Van tuyNES bekend. DE
AGEANT verwierf de gunst 
van dien hertog, door hem 
op eene nuttige wijze tegen 
den maarschalk D'ANCRE zij
nen "weldoener te dienen. 
Men belastie hem met onder
scheidene gew,igtige commis-
siën en onderhandelingen, 
waarvan hij zich met roem 
kweet. Weduwnaar gewor
den zijnde, wilde LODEWJJST 
XII[. 'hem het. Bisdom E-
vreux geven , maar DEAGEANT 
verkoos een tweede huwe
lijk, en de staalkundige 
kuiperijen, boven Aa -.«r^--
^ b e r y e n , boven de waar-

ïiver 3 d e e d «**» veel 
fen ê \ n d e , Calvinisten 
bnicen, hetwelk den kar-

*8y fl S ^ * 

|j bragt, DEAGEAST zioh hou 
beroemen aan dezelve den 
eersten stoot ie hebben ge
geven, PËAGANT onderging 
de wissel valligheden der for
tuin , na de gunsten htzeU 
vé te hebben genoten. Hij 
verviel in-ongenade en ont
ving bevel 'om zich naar 
Dauphiné te begeven, al
waar hij in 1639, overleed. 
Er bestaat van hem Mémoi
res etc, (Gedenkschriften, 
aan den kardinaal van Bi-
CHELIEU gezonden, bevat' 
tende onderscheidene bijzon' 
der e en belangrijke zaken t 
voorgevallen sedert de laat, 
ste /aren van honing ifsvv-
DBIKW\ tot het begin van 
het ministerie van den kar
dinaal van RICBELIEV ) ' 
dat is tot 1624. Deze Me-
morien werden door de zorg 

• van zijnen kleinzoon, m 
1668 té Gretioble, in 12.m0 

gedrukt; men vindt dezelve 
ook in de bijzondere Memo-
riën, voor 'de geschieden» 
van Frankrijk, 1756, 3 dl.n 

in 12.mo Dezelve schieten 
somtijds te kort in getrouw
heid 'ten opzigte van de daaa-
zaken, en bijna altijd i« 
sierlijkheid van stijl; er Ko
men echter belangrijke W 
zonderheden in voor. 

DEANICMARCÜSANTO^8]' 
een Ifaliaansch pre(fiker' t e 

Breircia in 1775 geb°ren: 
Üét zich achtereenvolgens 
in de grootste steden va" 
Italië met den meesten DJ 
*al hooren. Getrouw aan " 
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nederigheid zijner orde ( die 
der franciskanen ) weigerde 
hij het Bisdom Zante en 
Cephalonia, Hij overleed 
in 4824. Zijne onuitgege-
vene Redevoeringen zijn ten, 
getalle van 60 zedelijke leer
reden en 180 Lof- en Lijk-
redenen enz. Zeventien |zij-
«er Leerreden zijn gedrukt. 

DEBEZIEUX (BALTHASAR) , 
te Aisc in 1655 geboren, 
was de zoon van eenen ad-
vokaat, en in 1692 handel
aren t en prokureur des 
lands. Hij was voor aan
zienlijker en moeijelijker te 
vervullen [posten geboren. 
De beoefening der regtsge-
leerdheid, op welke hij z,ich 

f ednrende zijn geheeleleven 
ad toegelegd had van hem 

reeds eenen grooten regts-
geleerde gemaakt. Hij-deed 
voordeel met zijne kunde in 
den post van voorzitter dei-
kamer van géregtelijk on
derzoek bij het parlement' 
van Aix, waartoe hij in 1693 
bevorderd werd. Nooit droeg 
hij eenïg gevoelen voor of 
Jiij verdedigde hetzelve door 
de grondbeginselen der w e t , 
met welke hij door en door 
bekend was. In zijne stu- ] 
deerkamer bragt hij de vraag
stukken in orde, welke hij 
in het hof beoordeeld had , 
en heeft daarvan 4 zware 
deelen in fol., alle door zij
ne hand geschreven, vervaar
digd. Hij heeft zorg ge
dragen, om bil de vonnis-

s e n , over die vraagpunten, 
uitgesproken, de Beweeg-; 
gronden te voegen, die zijn 
besluit bepaald hebben. Di t 
werk is te Parijs in 1750, 
in 1 dl. in fol. gedrukt , 
als een vervolg op BOMFA-
CIÜS , verzamelaar van von
nissen bij het parlement van 
Aix, waarmede het een na-~ 
tuurlijk verband heeft. De
ze bekwame overheidsperr 
soon overleed den 16 Mei 
1722, evenzeer door de wei
denkenden als door zijne 
ambtbroeders betreurd. 

DEBONNAIRE (IiODEWlIKybjj 
Troyes- geboren, ging In de 
Congregatie van het Orato
rium , welke "hij later weder 
verliet. Hij was priester 
en overleed plotselijk in den 
tuin van het Luxembourg, 
den 28 Junij 1752. E r be« 
staat van hém : 1.° eene 'I-
mitation {Navolging), met 
overwegingen, in 12.ff l0 — 
2.° Lepofis etc. (Lessen der 
wijsheid over de gebreken 
der menschen), 3 dl. in 12.° 
•— 3.° I'Esprit etc. (Dé uit
geplozen geest der wetten), 
2 dl .», een slecht overdachte 
crit iek, hoewel vol juis te 
aanmerkingen; — 4.° JLa 
religion etc. (De christelij
ke Godsdienst overwogen), 
vermeerderd door Pater JARÖ 
6 dl.n _ 5.° La regie dét 
devoirs (De regel der plig* 
ten), 4 dl.n in l2.mo} e n 
verschillende werken tegen 
de Constitutie. DEBONNAIRE 
3 

i 
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was een apellant, en des
niettemin een der tegenstre
vers der Convtilsïonaris* 
*en, wdke hij heviglijk 
aanrandt. 6 J 

_ DEBORA, echtgenoote van 
L.4PIDOTH, eene profetische 
vrouw onder de f sraëliten ,v 

J>eval Bvan Gods wege aan 
UARAO, zoon vanABiNoëM, 
van tegen SISARA , veldheer 
<!er legerbenden van JABIN 
op te trekken. Daar BARAC 
zulks niet wilde onderne
men , tenzij deprofetesse met 
hem _ ging, ZOo stemde zij 
daarin toe, en sloeg den vijan» 
dekken veldheer in he^aar 

,1285 voor J . G. Door deze 
zegepraal g af God de vrij-
i e * L a a n d e Ade ren van 
IsRAei. weder. DEBORA en 

• A ™ i i « V le r
1

den dezelve 'op 
denzelfdén dag door eenen 

^ S d g i S
v a L , ï a n k ! ! e g ^ ' |aS;u:wi„s:dt 

S,SARALOP de plaats bragtt 
waarbi j moest overwoSh' 
worden; God sloeg z i j n ^ 
«]k, leger op de vlugt." 
Want wat w a r e n in de dlad 
tien:. duizend manschappen , 

jn den haast bijeengebragt, 
fijT' Vrijleen'afgerlg 

S f m ë t z e i s s e " gewa-

**« heide hetflT^T «orJoes k 0 „ j e t beroep des 
HeerS

was a
n i e ? ? M*™ de w a s aan het hoofd de. 

zer kleine schaar; hij dekte 
dezelve met zijn schild en 
daarom was dezelve onover
winnelijk.' Het is, deze lof
zang, vol stoute, grootè en 
kracht volle denkbeelden, vol 
schitterende en krijgshafti
ge schilderingen, gevoegd 
bij het onderwerp, in het 
19.e en 20.e Hoofddeel van 
het hoek der regieren be
handeld, welke een beroem
de oordeelkundige heeft be
schouwd als den grondslag 
van den Iliias. Men kan 
hierover raadplegen Eist. w 
ritable des tethps fabuleus;•> 
1 dl. blz. 55. en 3.e dl. blz. 
343. Zie HOMERUS. 

DEBURE. —* Zie BÜRB 
(WlLLEM FBANCISCUS DEJ. 

DECEBAIUS, koning der 
Daciërs , een even zoo Wijs 
als dapper vorst, was zeer 
gelukkig in zijne ondèrne- j 
mingen tegen 'keizer Dom-
.TIANÜS, en versloeg twee 
zijner veldheeren; maardoor 
TRAJANUS overwonnen, was 
hij verpligt om den vrede f e j 
vragen. Hij verkreeg den- ! 
zelvën van den keizer en 
den senaat. DECEBAOTS nam 
weldra de wapenen weder 
óp, en wilde de naburige 
weldra de wapenen wed 
óp, en wilde de naburi0 
vorsten in opstand brengen} 
TRAJANUS trok op nieuw "" 
gen hem op, en na 4ne 

benden bij verschillend6 g?" 
legenheden geslagen te neb* 
hen, noodzaakte hij hem i" 
het jaar 105 na J« C- <"» 
zich zei ven van het leve" 
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te berooven. De overwin^ 
naar liet het hoofd van den 
overwonnenen naar Rome 
brengen , en veranderde D a -

- cië in' een Romeinsch win
gewest, thans Zevenbergen 
genaamd. . Het is ook bij 
gelegenheid dezer overwin
ning, dat de Trojaansche zuil 
Werd opgerigt» • 

'. DECENTIÜS (MAGNUS), broe* 
der van MAGNENTIUS, werd 
tot Ccesar verheven , en had 
het bevel over de legerben
den in GalHë; door de Ger
manen geslagen, en ont
roerd door het .berigt van 
den dood zijns broeders, ver
hing hij zich zei ven Uit 
wanhoop te Sens, in 373, 

DECIANUS (TIBERIÜS) , in 
de zestiende eeuw regts^e-

.leerde van Udine, waarvan 
er Consultatien (raadgevin
gen) en andere werken in 
5 dï.n- in fol. bestaan , o-
verleed in 1581 , in den ou
derdom van 73 jaren. Zijn 
roem is niet tot ons geko
men , want hij is tegenwoor* 
dig zeer weinig bekend. 

DECÏO (PHILIPPUS) , een 
beroemd, Hoögjeeraar in de 
regtsgeléérdheid, te Miïane 
in 1454 geboren , en te Slen-
na in 1535 overleden, had 
van de natuur een schran
der en vlug verstand ont- i 
vangen , bragt het door ee- \ 
"e vlijtige studie en eene j 
aanhoudende oefening zoo j 

v e r , dat h,ij zich in dé o-* 
petibare geschillen als den 
geduchtsten tegenstrever 
deed beschouwen. Hij telde 
de beroemdste personen onder 
zijne tóehoorders. Erbestaan• 
van dezen regisgeleerde goe«-
de Cömmentarien, op de eer- -
ste, boeken der Pandéktén eïi 
van den Godex; Raadgevin
gen en Commentraiën op de 
regelen des regts. Du MOÜIJIN 
heeft aanteekeningen op die 
verschillende werken gemaakt 

DECIÜS (CNEJÜS ,'MÈTIÜSJ 
QÜINTUS TRAJANUS) , in het 
jaar 201 te Bitbalië r in Ne-
der-Pannonië geboren , be-;. 

I zat het gelaat en het hart \ 
van eenen -held. Hij wfcrd 
in de wapenen bevorderd^Ti 
geraakte" tot de eerste ran- ' 
gen. In 249 had er in Mce-
sie een opstand onder d e : 
soldaten plaats. Keizer, P H I -
kiippus stond hem derwaarts 
om de schuldigen te straf-

i fen; maar in plaats van 
I zulks te doen , liet hij zich 

tot keizer uitroepen, en ' 
: trok in Italië tegen zijnen 

weldoener op. De dood van 
PHHMPPUS en van zijnen ; 

zoon, waarmede hij zijne 
hand bezoedelde, verzekerde 
hem het rijk. De n i e u w e ' 
keizer onderscheidde r zich •' 
tegen de Perzers en „de Go-
then, die Mqesie en t&raciè' 
verwoesten. Dit laatste volk 
achtervolgende, kwam hij 
in de maand Octobèr 251 om 
het leven. Daar zijne troe-

4 ; ".' - . - ' ' • • , . • ' 
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ï»en j>y eehë overrompeling 
geweken waren, dreef hij 
ayn paard in een diep moe-
ras , waarin hij zoo zeer 
verzonk, dat men zijn lig. 
cnaam nooit kon wedervin-
oen. Zijn zoon Deerns de 
potige, dien hij mede in het 
bestuur des rijks had aan 
genojnen, Werd'omirent den
zelfden tijd door de Gothen 
gedood. Eene mengeling 
van goede eö kwade hoeda
nigheden heeft dé geschied 
schrijvers verdeeld. De Hei
denen hebben zijhen moed 
en zijne liefde voor de regt* 
vaardigheid geprezen. Zijn 
geest was bondig > schran
der , Werkzaam, beschikt 
vnor staatszaken; zfne ze-
^ w a r e n geregeld, én hij 

vo maakt, Doof ëen zeer 

K f hem -elü, met 
„ . " " fel yan zeer goede. 
? " J e ^ e n ^ dezeri titel niét 
W . de hevige vervolging, 
Welke hü rfpti Ou„: ? " P ' 
n a n ^ j J J - Christenen 
S ï S ^ V » " 6 wreed-
«eid verfoeid hebben. Uit 
haat menPHUAppv

 U £ 

W b
v

e m , n d \ e « beschermd 

> o m e T n S ^ ü s
 1 < P ^ t r e ) , 

,n°edk H i ^ f Ö d i g zijnen 
?« 'nmi S s a 42. s e«n der Vijf 
3*»* 3 4 9 v S j ' r , e

J
i n h e t 

w J ' C den ne-

teligen last ontvingen om' do 
belangen der schuldenaars 
niet die hunner schuld-
eischers óyereen te brengen 
én zich toi beider tevreden. 
heid daarvan kweten. Hij 
was slechts eenvoud/g ge-
xneensman i« het leger toen 
hg den Consul CORNELIUS 
uit een en neteligen toestand 
redde, en grootelijks aan
deel had, aan de zegepraal, 
op de Samnieten behaald, 
In <het jaar 340 vóór J. C. 
Consul met MANWÜS TOR-
«UAtüs zijnde, wijdde hij 
zich in-den slag tegen de 
Latijnen geleverd aan de 
Helsche ""Godheden toe. DE-
e iüs -Mus , zijn' zoon, de 
erfgenaam van' de bijgeJoo-
vigheid zijns vaders, gaf 
zich gedurende zijn 4.e Con
sulaat ook aan den dood o-
ver. Zijn kleinzoon volgde 
zijn voorbeeld itt, den oorlog 
tegen PyRRHiis. Volgens 
zekeren schrijver, was de 
dood van dezen Consul des 
te roemrijker, daar PVRBHÜS 
hem had doen zeggen» dat 
indien bij zulks wilde doen, 
men bezorgd zoude z|jn > 
hém niet te dooden, maar 
dat men hem levend zoude 
vangen^ om hem de dood
straf te doen ondergaan* 
Degene, die zich opofferde» 
wapende zich van het hoofd 
tot de voeten, en WfP 
zich, na eenige plegtigf* 
den en gebeden, door den 
opperpriester verrigt, in het 
heetst van den strijd. Het 
Jïostte den bggeloovüje h e t 
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Jeveri; maar jtfjne bijgèlob- « 
vigheid, aangemoedigd door-
de troepen, aan welke dezel
ve eenen nieuwen moed gaf, 
redde somtijds het, vader-

-land. • . • - , " : 

DECIUS (JOANNES BAROVIÜS), 
ie Tolna geboren, maakte 
groote vorderingen in de 
schoone letteren, te Colos-' 
war of Clausenburg in Ze* 
venbergen. Men vertrouw
de hem de opvoeding toe 
van onderscheidene jonge 
Hongaarsche Heeren, met 
welke hij Hongarije, Mol* 
davië, Rusland, Polen, 
Ptuissen, enz. doorreisde , 
in 1593 was hij in zijn va
derland teruggekeerd. Er 
bestaat van hem: 'l«° Syn
tagma institutionum' juris 
imperialis ae Hungatici, 
Coloswar, 1593, in 4.«> — 
2.° Hodceporicon itineris 
Transylvanisi etc. "Wittem-
berg, 1587, in 4.» Dit is 
de beschrijving zijner reizen 
in dichtmaat. — 3.° Adagia 
latino - Aungarica , Straats
burg. Het schijnt, dat hij 
aan de gevoelens der 'nieu
we sectarissen was ver
kleefd* 

DECIUS.— Zie DECIO(PHI-
Ï.1PPOS). 

DECKER (JOANNES) , een Je-
suit, in 1559 teHazebrouck 
of Haasbroek in Jfyansch» 
Vlaanderen geboren, onder
wees dé wijsbegeerte en 

Q 

schoolscho godgeleerdheid te 
Douay, daarna te Lemen. 
Hij werd vervolgens naar 
Stiermarken gezonden, en 
werd kanselier der univer
siteit van Gratz, alwaar hij 
in 1619 overleed. Deze re
ligieus bezat «ene diepe kun
de en eene verhevene góds-' 
vrucht. Geheel üijtt tijd was 
tusschen 'het gebed en de 
studie verdeeld. Ef bestaat 
van hem: U°Tubula ckto-
nographia a èaptapdrPoMr 
PEIVM Jerosolyma j ad in~, 
eehsam- et 'deletam a Tixo, 
urbem aa templüm, Gratz, 
16Ö5, in•'•"4.to —• 2.° Velïfï-
catio ^ sekl Theoremata de 
anno ortus ac martU Dom-
iii, Gratz, 1605', ïn 4.W 
Dit werk was slechts eené 
proeve, hetwelk een ander, 
veel wijdloopiger voorafging, 
dat uit 3 deelen bestond, en* 
teil titel voerde: Theologi* 
carum dïsseriatiomim mix
tim, et chronologicarum in 
CHRISTI nativilatem, etc. 
Dit werk, hetwelk vele ge
leerden wenschten gedrukt te 
zien , werd verboden. Pater 
DECKER verduurde dit verbod 
zonder gemor, ofschoon het
zelve hem van de vrucht van 
eenen veertigjarigen arbeid 
beroofde. Men was bevreesd, 
dat zijn tijdrekenkundig stel
sel inbreuk zoude makett > 
op het gezag der kerkvaders; 
maar welligt nam men niet 
genoeg in aanmerking, dat 
de kerkvaders omtrent tijd-
rekefikflijdige onderwerpen» 

5 
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die niet tot het wezen van 
ons geloof behooren, zelve 
verdeeld ,zijn gevveest. Dit 
werk wordt te Gratz én te 
Leuven in handschrift be
waard. 

• / . ' •'• • • ' . , ' ' • :• 

DECKER DE WAIHORN (Jo-
ANNES), in 1583 te Walhorni 
in de provincie Limburg-ge
boren, een regtsgeleerde en 
raadsheer in den hoogen raad 
van Braband \ maakte zich 
beroemd niet alleen door zij
ne ervarenheid in de regts* 
geleerdheid en zijne kunde» 
maar ook door zijne zuivere 
zeden en beschaafde manie
ren. Hij overleed te Brits-
sel in J646 > en heeft nage
laten: 1.° DissertatiOnum 
juris et dicisionum, libri 
duo. De beste uitgave van 
dit uitmuntende werk is die 
van Brussel^ 1686, in fol. 
— 2°"Philosophus bonce 
mentis, Brussel, ' 1674; in 
8.vo 

DECKER of DEKKER (JERE-
MIAS ris), in 1010 te Dord
recht geboren, alwaar zijn 
vader, die een Antwerpenaar 
was , zien, wijl hij tot de 
«ervormde sekte was over
gegaan , had nedergezet. J E -
KEMUS, in wien men spoedig , 

fnifn
zifu

GesV0nède^'0^11 

oude P» • a I vr0eS in de 

**n zijne ? e s c h r i . v e r s wa-

*»fi ürS1? .?idsen Ï 00k 

schè taal, waarvan hij voor 
zich zelve eene spraakkunst 
vervaardigde ,• daarenboven 
was de aankweeking van zijn 
dichterlijk vermogen zijne 

( aangenaamste bezigheid, en 
I weldra bragt. hij het in dat 
| vak zoo Ver, dat de groote 
j VoNDEié hem een Dichter 

van eene sierlijke: netheid 
'hoemde.' De eerste zangen, 
welke hij in het licht gaf, 

, waren de Klaagliederen wn 
JÉREMIAS, die spoedig door 
eenige vertalingen gevolgd 
werden. Z ij n Lof der Geld' 
zucht,. zijn Goede, Vrijdag 
of JoAxxES de Dooper, het 
meer bekende stukje op het 
te vroeg ontluikende bloe' 
mehe en eenige puntdichten 
bevestigen zijnen welverdien
den roem: ook in onmm 
had hij eenen zuiveren stijl, 
waarvan eene vertaling uit 
het Fransch van Mt-WTHiEW, 
en de geschiedenis van AE-
r.ius SÉJANUS ten bewijze ver
strekken. De beste uifgav» 
zijner werken is <ï'e van 

1726 door BftoDEiuüS VAN 
N , D E K , 2 dl.» in 4." voor 
welke ook zijne Levensschets 
geplaatst i's. Hij overleed 
in December 1666. Gemeld* 
VAN NIDEK heeft ook het vol
gende zesregelige vers on
der zijn afbeeldsel geplaatst-

» DJC DEKKER, die,op'**Pjor 

Van VONDED, taelgeb^Lj 
Te keergaet, enin'tD'ftne 

schoonde Duitsch leer* sü̂ e 

Die" slaapen aen 'de irl* del' 
w ed'Je I'oözij , •. n..r 
Herleeft i» deze print* W 

RKMBRANI'S schilderij; 



Voor wieiv der Dichteren4, voor 
... wien'heeft hij te zwichten? 

Natuur, verstant .en kónst 
volmaeken zijn gedichten." • 

DECKER (LEGER KAREL) , 
in 1646, te Bergen in He
negouwen geboren, onder* 
wees de wijsbegeerte te Léü' 
'ven, was deken der hoofd-
•kerk van Mechelen , alwaar, 
hij den 14 October 1723 o-
verleed, na in het licht te 
hebben gegeven; 1.° Ver
schillende werken- tegen het 
kerkelijk regt van VAN E S 
PEN. — 2. Bajanimi Ais* 
toria brevis, Leuven , 1699, 
k l . in 12.mo De schr|)ver 
voert in hetzelve het zake
lijke der openbare akten , en 
onderscheidene bijzonderhe
den betrekkelijk de dwaling 
van BAÏÜS aan. — 3 ° Jan-
•senismi historia brevis, Leu
ven , 17Ö0, niet twee ver
dedigingen van dat we rk , 
1700 en 1702. — 4.° Ver
scheidene andere werken, 
ter verdediging van de be
sluiten der kerk. Nog is 
hij bekend door CARTESÏÜS 
Seipsum destruens, LeuvenV 
1674, in 12.mo E r komen 
in dit werkje, belangrijke 
aanmerkingen voor. DECKER 
doet er in z ien , dat het 
valsch i s , dat Paus #ACHA-
RIAS ViRGlLius zou veroor
deeld hebben, als beweerd 
hebbende, dat er tegenvoe
ters waren; dat de Paus en
kel diegene veroordeelde, 
welke deze tegenvoeters niet 
onder de afstammelingen van 
ADAM telden. , De dagblad-

I 'C . 'V • . 2 5 1 ' ' 

schrijvers van Trêvoüx en 
de Heer DuTENs hebben la* 
ter hetzelfde bewezen.' ~ 
Zie ViGlLiüs. 

DECKER of. DECKHERR (Jo- . 
ANNES) , advokaat en procu
reur der keizerlijke kamer 
van Spiers. Zijn voornaam
ste werk voert ten t i tel : JDe. 
scripiis adespofis ,.„ pseude-
pigrdphis et suppositiiscon-
Jèctures. Men vindt hetzel
ve in het Theatrwm anong-
tnorum ét pseudonymo'rum; 
door PiiACCiüs j 1708 , in fol. 
Hij leefde in de 17.e eeuw. 

DÉCRÈS (de hertog DIONY-
SIUS) , onder-admiraal en mi
nister van BONAPARÏE, werd 
in 1761 , te C/iaieau*Vilain 
in Champagne i uit eene a-
dellijke en oude familie ge
boren. Hij ging in 1779 op ' 
zee en had weldra gelegen
he id , zijnen moed aan den 
dag te leggen. De vloot van 
den graaf DE GRESSE had den 
13 April 1782 den Engelschen 
in de Antillische zee slag 
geleverd. Een veel meer be
schadigd schip dan de ove
rige en dat al de masten ver
loren had , stond op het punt 
van in handen der vijanden 
te zullen vallen. De jonge 
DÉCRÈS die aan booed van 
eene fregat, in rang van zee-
kadet was , springt in eene 
sloep; onder het vuur der' 
geheele Engelsche vloot, be
reikt hij dat schip, vooi-ziefc. 
het van een kabel , waardoor 
het fregat hetzelve midden 
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door die Engelsche vïoofcboeg-
Beert. Dadelijk werd DÈCRÈS 
tot onder scheeps-luitenant 
benoemd en in 1786 tot lui
tenant. Hij diende vervol
gens als majoor onder eene 
divisie scheepsvolk in de 
Indische zee, en daar hij 
eene inborst bezat, die zich 
naar alle: omstandigheden 
wist te schikken , zoo belet
te de omwenteling zijne be
vordering niet. I a 1793 ont
ving hij den rang van zee-
kapitein, twee jaren la
ter verkreeg hij dien van 

. chef eener afdeeling en den 
16 April 179,7 werd hij tot 
schoul-bij-nacht benoemd. In 
den slag van Abonhir stond 
hij aan het hoofd van het 
zwakke observatie smaldèel; 
na de nederlaag van deFran-
sche vloot, vlood hij in de 
haven van Malta en werkte 
gedurende 17 maanden aan de 
verdediging dier plaats mede, 
De gouverneur, ten naamvste 
door de Engelschen ingeslo
ten, en gebrek aan levensmid
delen hebbende, verzocht 
DÉCRÈS de haven te verlaten. 
Hij gehoorzaamt; werpt zich 
in het midden derEngelsche 
vloot, en van allekantenbe
schoten , biedt hij toch eenen 
moedigen tegenstand, doch 
moet voor de magt van den 
sterkeren onderdoen, wordt 
gevangen genomen en naar 
Mmorka gevoerd. Weldra 

«etste Smln?
aar

 BONAPARTE 

het Zwaard van eet en werd 
tevens tot zee-prefekt van Lo-
rient benoemd. Den 1 Octo-
ber 1802 beriep NAPOIEON 
hem naar Par ij's en verhief 
hem tot minister van Marine 
en Koloniën. Van dienoogen-
blik af, wijddehij zichaan BO
NAPARTE toe, en werd de ge
dienstigste slaaf zijner beve
len. Hij vergezelde hem in Ja-
lij 1803 naar Brussel; wan
neerdeze zich met het keizer
lijk purper omhulde, verhief, 
hij DÉCBÈS tot deri rang van 
onder-admiraal, en benoemde 
hem vervolgens totgroot-offi
cier van het legioen van eer, 
chef van dé 10.de Cohorte, al
gemeen-inspecteur van dekus-
ten der Midellandschezeemt 
het groot-lint van het legioen 
van eer, blijvend voorzitter 
van hetkies-koIlegieder<S?**-
ne en eindelijk tot hertogen 
senateur. DÉCRÈS toonde zich 
dankbaar voor al die welda
den , door eene onbepaalde 
bewondering, eene blinde 
gehoorzaamhei* voor xynen 
weldoener en gedurende zij" 
ministerie had hij de listige 
voorzorg van groote sommen 
gelds in voorraad te honden, 

• tot verschillend gebruik be
stemd , doch hetwelk W 
steeds zijnen meester aanbood 
wanneer' deze geld noodig n3"' 
Den 11 November 1813 on-
derteekende NAPOMSON het 

DécRÈs huwelijksverdrag van DECRE» 
«iet mevrouw van SAW6NÏ 

hertogin van San-GermnO' 
Bij de terugkomst van koDE" 
mm XVIII . , die hemden'» 

http://10.de
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Junij 1814 tot ridder van den 
H. LoDEWiiK verhief, legde . 
hij zijn ministerie neder. 

"BONAPARTE van het eiland 
Elba ontsnapt en in Maart, 
1815 in Frankrijk terugge
komen, herriep DÉCRTSS tot 
het ministerie van Marine , en 
benoemde hem tot pair van 
Frankrijk. Daar de Consti
tutionele acte, welke NAPO
LEON , gegeven had, noch de 
dapperheid van het leger 
dien vorst tegen de laatste 
tegenspoeden der fortuin, in 
den slag van Waterloo in 
Junij 1815 hadden kunnen 
beveiligen , JZQO sloeg LUCIÉN 
aan de kamer der pairs voor, 
om NAPOLEON I I . , zijnen 
neef, en zoon van BONAPARTE 
te verkiezen» DÊCRÈS riep 
toen ui t : » Is het (thans de 
oögenblik om zich met per
sonen bezig te houden! Laat 
ons in de eerste plaats aan 
het vaderland denken." Der 
ze woorden uit den mond van 
een der getrouwste dienaren 
van BONAPARTE, bevestigden 
hen alle in de overtuiging 
dat die even zoo gevaar
lijke als. buitengewone man 
de magt niet meer zoude we-
derstaan, en dat hij bijge
volg geene gunsten meer 
zoude kunnen uitdeelen. Den 
28 Junij verzette hij er zich 
tegen, dat men aan het her
steld gouvernement verklarin
gen vragen zoude over de 
onderhandelingen, in welke 
hét met de verbondene mo
gendheden getreden was. Een 
zijner vrienden, én een ver-

tröuvféling van NAPOLEON * 
en toenmaals voortvlugtig, • 
hem het geheim van het ver
trek des gewezen keizers , 
naar Rochefort toevertrouwd 
hebbende, zoo haastte hij 
z ich, om er aan de kamer der 
Pairs berigt van te geven'; 
maar' dit betyijs van gehecht
heid aan de nieuwe orde van 
zaken , pleitte niet té zijnen 
voordeelé bij het wettig be
s tuur , hij werd genoodzaakt 
zijn omslag ,te vragen. Hij 
woonde gedurende eenigeja-
ren op zijn landgoed , keerde 
later naar Parijs terug, waar; 
hij zijne dagen op ëenèjam- : 

merli'jkë wijze eindigde. Dén< 
22 November 1820 ten half 
twee ure des nachts werd hij, 
in zijn bed liggende, door den 
damp van brandend linnen en 
kruid ont\vaakt. Weldra 
huort hij het stof hagelen ee-
ner l o n t , . waarop eene uit
barsting tussehen zijne ma
trassen volgt. ' Hij springt 
uit zijn bed, vermijdt zoo 
doende het geheele uitwerksel 
eener andere losbasfing, die 
in hetzelfde vertrek plaats 
heeft f hef bed in brand steekt 
de meubels omver werpt en 
een spiegel breekt. Luidkeels 
roept DÉCBÈS zijneji knecht , 
die boven zijne kamer slechte 
eene verdieping hooger slaapt, 
die roept dat hij in de lucht 
springt , het hier bij latende. 
» En ik ook , hernam D É -
CRÈS » ik geloof dat ik zwaar 
gewond ben , maar kom om 
den brand te blusschén. » H e r 
is niet mij gedaan, roept. i« 
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knecht op* eenen wanboperi-
den toon. Hij springt uit het 
venstér ter hoogte van veer
tig voeten , op de1 straat. Het 
geschreeuw van DÊCEÈS had 
de inwoners van. het huis en 
de , buren do,en ontwaken. 
Men komt den heer en den' 
knecht ter hulp toeschieten. 
De laatste antwoordt op de 
hem gedane vragen, dat on
bekenden hem gevat , en het 
venster uitgeworpen hadden* 
Men bragt hem naar hét gast
huis , waar hij den volgen
den dag reeds stierf. Men 
bluschte weldra het vuur bij 
DÉCRÈS, en de matrassen 
onderzoekende vond men drie 
pakken kruid, die' door mid
del eener lont, waren in den 
brand gevlogen, welke zich 
tot buiten eene' zij-deur der 
kamer uitstrekte. Dé knecht 
PiUNCiScüs TASCA genoemd, 
een Italiaan , werd verdacht 
gehouden als de dader van 
dezen aanslag. Men miste 
onder de papieren van DÉ
CRÈS, 3,000 franken aan 
banknoten en drie wissel
brieven van 6,(J00 franken 
elk. In het register, was 
het blad , waar deze effecten 
in aangeteékënd waren ver
scheurd ,. men vond. h etzelve 
half verbrand in de kamer van 
•TASCA , en in zijne papieren ; 
vond men deze woorden door 
zijne hand geschreven : Men. t 
Aan zyn lot niet ontvlugfen, 
mets Aan er ons van terughou-

CISGÜS eemge d a g e n ^ r dit } 

treurige voorval, zes ponden 
kruid te Quinancourt had ge
kocht, al deze omstandigheden 
ten laste van éénen enkelen 
persoon yeréenigd, hielpen tot 
de bevestiging, dat FKANCIS-
cus TASCA de dief en de dor-
zaak. van de uitbarsting was. 
Zij,had verschrikkelijke ge-
yo^en voor DÉCRÈS. Zijne 
wonden waren nog niet ge
nezen of hij Werd reeds door 
eéne brandende koorts aan
gevallen, die hem den 1 De
cember 1820 in den ouder-
dom van 59 jaren, in het 
gtöf sleepte.- Dezelfde on
partijdigheid, waarmede wij 
oyer zijn staatkundig leven, 
gesproken hebben, verpligt 
ons te zeggen, dat DËCKËS 
een uitmuntend zeevaartkun-
dige was, en gedurende zijn 
Ministerie Vele wakkerheid 
aan den dag legde. Onder 
zijn toezigt groef men de 
haven van Cherbourg en Ant
werpen/en in het tijdverloop 
van dertien jaren, He* fl,J 
80 schepen en 60 fregatten, 
bouwen.: Voor het overige» 
had hij in zijn geheele ge
drag, enkel de eerzucht, 
tot leidsvrouw» en, hoe
wel een vleijend hoveling ojj 
BONAPARTE,' was hij norScn 

en trotsch jegens zijne be
dienden en zijne minderen. 

DEDAMON. - Zie»*1*" 
MON. 

DEDALUS.— ZieD^DAius» 

DEDEKIND (FBEDEBIK) J e e B 
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en vereerde hem met den ti
tel van haren wijsgeer; het
welk geenszins aan de zeld
zame verlichting en het ver
heven verstan^, dier vorstin 
toegeschreven , beantwoordt. 
Hij overleed in 1607. Hij 
had een kabinet vol zeldza
me dingen , waaronder er vele 
van zijne vinding waren. CA-
SAUBON heeft het grootste ge-
deelle zijner schriften teLon
den, in 1659, in fol. laten 
drukken, ,en dezelve met 
eene geleerde voorrede voor
zien. Deze zelfs in 'Enge-
land zeldzame Verzameling•, 
wordt gezocht door diegene, 
Welke er belang in stellen , 
om de bijgeloovigheden en 
buitensporigheden te ken
nen, waaraan de mensche-
lijke geest in staat i s , zich 
overtegeven. Het Teven >van-
JOANNES DEE is in het La
tijn beschreven door THOMAS 
SMITH, Londen, 1717, in 4."» 

D E D. -
" - • • , ' ' ' 

Duitscher, den 27 Februari), 
1598 overleden, gaf in de 
zestiende eeuw een, werk in . 
het licht , in,den smaak van 
den Lof der Dwaasheid, van 
ERASMUS. Het is een boer-
tende lof van de onwellevend-
h eid én lompheid, ten titel 
voerende '.Grobianus, sive de 
incultis moribus et inurbanis 
ffestibus , Frankfort, 1558, 
in S.yo De" schrijver legt in 
dit werk meer schranderheid 
des * geestes aan den dag, 
dan men zijnen Iandgenooten 
in dat tijdvak.toekent. Nog 
gaf hij verscheiderie.tooneel-
stukkeh in lierdicht in het 
licht, welke eene gebeurte
nis uit de H. Schrift ten 
onderwerp hebben ,, als : De 
Geboorte des Zaligmakers, 
ABEL , SAMSON , de ster* 
vendè JESX/S,* enz. 

" DEE (JOANNES) , werd den 
13 Julij 1527, te Londen ge-
horen. Hij maakte zich eenen 
naam door zijne drift voor 
de stèrrewigchelarij , de ge-
heimkunde, en het zoeken 
van den steen der wijzen. Na 
zijne droomerijen in Frank
rijk en in Duitschland uit
gekraamd te hebben, kwam 
hij in Engeland terug, alwaar 
hij, ondanks zijne kunst, om 
goud te-maken, in eene groo-
te armoede verviel. Dit is 
het gewone lot van al. dege
ne , die met dezelfde dwaas
heid zijn behebt geweest. 
De koningin EusABETH,die j 
hem teruggeroepen had, gaf j 
hem eenige ondersteuning, I 

. D E F F A N T (MARIA BE VlCHÏ 
CHAMROUD, Markgravin van), 
werd in 1697 , te Auxerre, 
in Bourgondiè', uit eene a-
dellijke familie geboren. Be
vallig en geestig, doch slecht 
met de gaven der fortuin be- ••/ .} 
deeld zijnde, werd zij uit-
gehuwd aan den markgraaf 
DU DEFFANT, die veel ou
der was dan zij , en met 
wien zij de minste overeen
komst had, noch in smaak, 
noch in neiging, noch in in
borst. Mevrouw DU DEPFANT 
helde bijzonder toteene spoe
dige verveling over j ookwa» 
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zij Haren echtgenoot weldra 
moede, JVaauwelij ks waren 
zij in de hoofdstad aangeko
men, of zij scheidden van 
elkander, en eene poging, 
welke zij Ilater in het werk 
stelden , öm zich weder met 
elkander te vereenigen, dien
de enkel om de ergernis te 
vermeerderen, en hunne ge
schillen in een belagchelijk 
licht te stellen. Eene be
roemde vrouw van dien tijd 
(Mevrouw AÏSSÉ) , verhaalt 
deze gebeurtenissen op eene 
niet zeer gunstige wijze voor 
Mevrouw DO DEFFANT, die, 
volgens haar, enkel op winst-
berekening gehuwd zijnde, 
haren echtgerioot verlaten 
had, om hem aan eene' on
wettige liefde op te offeren. 
Wat hier ook van wezen mo
ge, alleen , aan harenjwil over 
gegeven, en daarbij jong, 
schoon en geestig, moest zij 
de-hulde van onderscheidene 
personen ontvangen , en, het 
schijnt zelfs, dat. zij het 
voorbijgaande voorwerp van 
den smaak des regents was. 
Maar v eindelijk was de 
ouderdom der minnarijen 
vervlogen , en het was alsr 
toen, dat de roem van Me
vrouw po DEFFANT begon. 
Haar huis werd de Vergader* 
plaats van al wat Je Parijs on* i 
dör de Franschen en vreem- I 
de hagen bèroemds en beminr 
nalijks W a 8 : 2j: jBich a l^ 

o«n vereerd, bemind en ge-
S S t ' « n > o r eenen uitgekeken k M n g . d 8 
w*lken zij door d A è W 

lijkheid van haren geest, die 
z(j altijd gelijk stelde, met 
diegene, welke dezelve het 
meeste bezaten, den wellust 
uitmaakte.- Intüsschén waren 
al jdeze gunst- en eerbewijzen 
niet in staat,' om baar, aan 
hareri onoverwinnelijke vij
andin , de verveling teonttrek-
kent zij. ging. onder den last 
derzelve gebukt. Dezewree-
de toestand Jiarer ziel werd 
nog verergerd door het ver
lies des gezigts . dat zij in 
den ouderdom van 54 jaren 
onderging. Het was op den 

• oogenblik, waarop zij reeds 
met dat toeval bedreigd werd, 
dat zij kennis maakte met 
Méjufvrouw DE LESPINAS* 
SE eene in de jaarboeken 
der Galanterie beroemde 
vrouw. Mevrouw nu DEF-1 

FANT , 
dacht in deze jonge 

persoon , vol geest en leven
digheid , en met eene vurige 
verbeeldingskracht begaafd, 
een redmiddel tegen de ver-
vel ing en het ongeluk van 
blind te zijn, te vinden* Def 
beide vrouwen' schenen "» 
den beginne elkander we-
derkeerig te beminnen; maar 
Méjufvrouw DE LESPINASSE , 
welligt het aanzien van Me
vrouw DU DEFFANT benijden
de, wilde afzonderlijk"Heen 
heersenen, en scheidde o 
van haar, het grootse g" 
deelte .van het g^eïTJ 
harer weldoenster "tedene 
mende. Jonger zijnde, « 
ren hare aanhangers ja |r,J 
ker„ en de partij derVqjs^' 
ren, encyclopedisten» eeo 
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nomisten en .eindelijk van al 
diegene volgende, die goede 
namen en beroemdheid uit
bazuinden of bezwalkten , 
maakte zij zich • dezelve tot 
lofredenaars en tot lasteraars 
van Mevrouw DU DEFFANT. 
Deze betreurde zeer, zich 
van een gezelschap beroofd 
te zien, waarvan zij zich 
gevleid had, tot aan haren 
dood genot te zullen hebben. 
Het was mogelijk, dat zij 
omtrent Mejüfvrouw DE LÈS-
PINASSE niet altijd billijk ge
handeld had,- maar zij was 
hare weldoenster geweest, 
en had règt, om zich over 
zulk eene onbillijke handel, 
wijze te beklagen. .Het was 
omtrent , het tijdstip • dezer 
treurige vrïendschapsbreuk, 
dat Mevrouw DÜ DEFFANT 
met den Heer WALPOLE be
kend raakte: zij vond in deze 
kennismaking eene schade
loosstelling voor haar gele
den verlies, en had aan hem 
haren grootsten roem te dan
ken; hare verbindtenissen 
met dien' Engelschen Heer 
gaven aanleiding tot eene 
briefwisseling , die » voor 
eenige jaren in het licht ge
geven, om meer dan eene 
reden »de algemeene aandacht 
opwekte. Mevrouw DU DEP- , 
FANT behandelt in dezelve 
eene menigte onderwerpen, 
en haar gevoelen met eene 
buitengewone, openhartigheid 
uitdrukkende, beoordeelt zij 
de personen en de zaken, de 
boeken en dé schrijvers, de 

VIII. DEEI , 

1 mannen en de vrouwen van,, 
haren .omgang met de' üi- ' 
terste gestrengheid. » J k 
;heb , zeide zij , 'eene diepe 
verachting voor de men-
schen opgevat, jk sluit er \ ' 
de dames ni'et bij uit, maar 
integendeel beschouw-ik de
zelve als erger, dan de 
mannen . . . . Ik ben nie.fc 
meer verwonderd, dat et 
zoo weinig uitverkorenen 
zijn." Ongelukkiglijk biedt 
het tafereel. heiwejk zij 
van de wereïdlingen schil
dert, afbeeldsels, aan, die 
vrij getrouw V zijn. ,Hare 
letterkundige beoordeelin^ 
gen zijn meestal gezond, 
en verraden een en fijnen en 
kieschen smaak; haar gevoelen 
over de mannen en de boe
ken van baren tijd , is reeds , 
door de nakomelingschap be
vestigd geweest. De gestreng
heid harer oordeelvellingen , 
haar tot ,het zien van alle 
gebreken en het schilderen 
derzelve genegen geest,-heb
ben doen oordeelen , dat zij 
geene genegenheid in het hart 
bezat, en dat zij integendeel 
met eene, in eene vrouw zeld
zame, ongevoeligheid begaafd 
was. Hare tijdgenooten heb
ben ons eenige bijzonderhe
den aangeteekend, die dit 
gevoelen schijnen te bevestig 
gen. Zij had bijna veertig 
jaren met PONT-DE-VESLE ge
leefd , en scheen, innig aan 
hem verbonden, toen zij hem 
eens zeide:, » PONT-DE-VES-

. y IE , sedert rdat wij vrienden, 
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zijn, heeft er zich nooit eeni-
* ge wolk tusschen onze betrek
kingen geplaatst. — Neen, 
Mevrouw. — Is zulks niét 
daaraan toe te schrijven, dat 
wij elkander,, de een niet 
meer of minder dan de.an-
'dére beminnen? —- Dit zou 
wel kunnen zijn , Mevrouw." 
Op den dag des overlijdens van 
dienzelfdén PONT-DÉ-VESLÈ 
was zij op eenen groóten 
avondmaaltijd bij Mejufvrouw 
DE MABCHAIS , alwaar zij tot 
iemand, die haar over het 
'door haar geleden verlies 
sprak, zeide: * Helaas ! hij 
Is dezen avond ten zes ure 
overleden ; gij zoudt mij an
ders hier niet zien." /En na 
dit teedere gesprek at zij 
zéér smakelijk. Een goed 
'avondeten, was voor haar het 
leste wapen tegen de verve
ling. » De avondmaaltijden, 
Schreef zij aan den Heer W A I > 
potE, zijn een der vier doel
einden van den mensch ; de 
drie overigen ben ik verge
ten." Hare ongevoeligheid; 
of Jiever hare onverschillig
heid strekte zich bok tot gqds-v 
dienstige, onderwerpen nit. 
Zonder de- gevoelens der filo-i 
zofen toegedaan te zijn , dat 
ï s , zonder in allé onzinnig-
heden der" ongodsdienstige 
dweepzucht te vervallen'} 
leefde zij besteridiglijk in 'ee-
ne volslagene ongeloovighéid. 
^enigen tijd vdor haren dood, 
«ad zij besloten om in de 
goflsdienstóefenïngcn, b-bósê 
tegen de Verveling te-' zoé-
Ken; maar behalve, dat de 

beweeggrond niet zéér zui
ver Was, bepaalde zij zich 
tot eèri eenvoudig ontwerp» 

"Tot eenen hoogen ouderdom 
genaderd, keerde zij tot dat 
denkbeeld terug, en deelde 
hetzelve mede aan den Heer 
WALPOLE', voor wien zij niets 
verborgen hield: » Breng u 
zeide zij hem den droom van 
ATHAHA te binnen: 

Dans Ie t'empledes Juifsunin-
stinct m*a poussée, 

Et d'apaiser leur- Dieu j'aicon-
<;u la pensee. 

Ik werd, als door den geest, 
den tempel in gedreven, 

En bad der Joden God, ten 
* zoen van heel mijn leven. 

Ik heb getracht aan deze in
geving te beantwoorden. »m 
had werkelijk conferentie! 
met éenen ex-jesmt, welKe 
LA HARPB^egt, pater LEN-
FANTieen beroemd prediker 
te zijn, die onder de rev ; 
lutionnaire bijl Viel. 4J 
vond in hem veel « " * £ ' 
en was er zeer over tevre 
den, maar zij zegt ons niet» 
welk nut zij uit haar onder 

houd met dien<k«"d,g*".fe 
godvruchtigen geefeg 
'trok. Eenige oogenblik'"* 

.-•• . i. 5—J Kot KII oen voor haren dood liet zij 
Pastoor v a n ^ - « « g ! 
roepen, én gaf den -f ,J 
tember 1780 den geest' • 
pp den laatstén öogenbliK 
hield zij hare geheele tege 
woordig'heid van ëee^irot. 
hare- briefwisseling «et J 
TAIRE en WAtPOtE, V? Jm 
tot in eenen zeer noogw 
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i , ' • • " . 

: . derdom vervolgde ^ • draagt 
j noch het kenmerk van ver-
j zwakking des geestes, noch 
| dat van verkoeling des ou-
! derdoms. Zij werd in den 
j ouderdom van 80 jaren, aan 
i keizer» JOZEF I I . die door 

Frankrijk reisde, voorge
steld. > Gij maakt kwasten? 

I zeide haar.de keizer. —- Ik 
. kan niets anders doen, — 
| .. • Zulks belet echter niet te 

denken.— Eri vöóral tegen
woordig, waarin gij zoo Vele ! 
aanleiding geeft om te den
ken." Er-bestaat van Me
vrouw »u DEFFAN*: l.° Cor>-
tespondance etc. {BHefviis-
seling met den Heer WAL~ 

, XOLE), gevolgd door hare 
Brieven^ aan VOLTAIRE V Pa
rijs, 1811 — Wi2> 4 dl.n 
in 8,vo I n n £ i r e Brieven aan' 
vöLTAiRE logenstraft Me
vrouw BUI DEFFANT hare ge
wone openhartigheid. Zij 
Veinst in dezelve voor Voi.-
TAIRE eene vriendschap, wel
ke zij niet bezit, en prijst 
eenige zijner werken, weïke 
ztf elders gelaakt had. Maar 
men kan zeggen, dat dié be
leefdheid en het gebruik, 
haar tot deze verandering 
Van gevoelens en die soort 
Van huicheling noodzaakten. 
Daarenboven eene wijze en 
gematigde inborst bezittende , 
deelde zij nooit in de voor-
ingenomenheid -, den haat en 
de woede van den patriarch 
van Ferney. "VOI.T4.IRE, over 
^ e jnistheid harer aanmer-
Kingen en oordeelvellingen; 

ft.-'V ...:. m 
iri het stuk-van 'letterkunde; 
getroffen,, noemde, haar de, 
blinde scherpzinnige, ~ 2.° : 
Corréspondance eté.X.Brief-'; 
wisseling met D'AJJEMJBJERT , ? 
den \ president M 'ÊHAÜXJT'I 
ikoyTEsèiVIEü i deAërfogini 
J3U MAim)i Parijs ,1809 ,' 
2 dl.» in 8.vov Deze verzaV 
meling bevat weinig brieven" 
van Mevrouw »ir DEFFANT* ' 
Het grootste gedeelte > der- • 
zelve is van hare cqrrespon-; 
denten. Deze! dartie -waS ook 
zeef beroemd . door ; hare 
kwinkslagen. Onder het aan
tal, dat inep er van leest *« 
willen wij énkel de volgen
de aanhalen. Överdéh Geest 
der wetten sprekende f zeide 
zij, dat het de Geest over 
de wetteth was, eene om der-
zelver dièpzinnigheid ert 
naauwkeurigheid;, zoo be* 
langqjke uitdrukking. 

ÖEFÖRÏS (dom JTOAN*;ES PÉ-
TRüs)i een Benedictijer der1 

Congregatie van den heiligen 
MAURUS, werd in 1732 te 
Montbrisson geboren, en leg
de den SS Augustus 1753 , 
in de abdij van den H. Aii« 
LTRUS van Clermont zijne 
geloften af. Zijne oversten 
Weldra zijne talenten erken
nende , belastten hem, om 
met D. DE CÖNIAC aan de 
nieuwe uitgave der Conciliën 
van Galliè' en Frankrijk, 
door HERVJN en BOUROTTE be
gonnen i te arbeiden s maar 
het schijnt, dat andere be
doelingen hem beletten, om 

2' . . . ; • . ' . . ' 

http://haar.de
http://Voi.t4.ire
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zich niet dien' arbeid bezig 
Ie houden. Hij was een der 
elf religieuzen der Wit-man-
tels , die in 1765 tegen het 
beruchte rekwest der reli
gieuzen van Saint-Germain-
des-Prés reclameerden, 'wel
ke eenige verzachting in. de 
orde-regels( wilden brengen. 
Toen' de omwenteling begon 
los '" te barsten , verklaarde 
hij zich heviglijk tegen der-
zelver verwoestende grondbe
ginselen ; desniettegenstaan
de werd hij door eenige dag
bladschrijvers bij het publiek 
gebrandmerkt, als de ont
werper der beruchte burger
lijke Constitutie der geeste
lijkheid. Hij , beantwoordde 
deze lastering door eenen 
brief van ,28 bladz.n in 8.vo, 
aan den redacteur van het 
Dagblad van Parijs• gerigt» 
Hij legde er eene geloofsbe
lijdenis in af, die hij wel
dra, toen de tijden nog on
stuimiger werden, met zijn 
bloed verzegelde. Na elkan
der in, la Force , la Con-
«iergerie, en het ïmxembourg 
opgesloten, vermaande hij 
niet ijver de ongelukkige 
slagtoffers, ''in die verblijven 

f evangen gehouden, • en' bood 
Un al den troost zijner be

diening aan ; hij verliet zijne 
laatste gevangenis enkel, om 
voor de revolutionnaire regt-
bank te verschijneh , welke 
n oe

E
r d o o d veroordeelde. 

Um 25 Junij i794bèkIotri 
5 L i* ?nie*scheidene an-d e r e s i a g t o ^ r S j d i e h d o o 
zD«en jjver e t l z i j n e - 'n d | 

werping aanmoedigde, de 
noodlottige kar. Aart de Voe
ten van het schavot geko
men , vraagde en verkreeg 
hij , om het laatste tér dood 
te worden gebragt, ten ein
de aan zijne lotgènoofen al 
de hulp zijner bediening te 
kannen aanbieden. Onder 
de werken van dien reli
gieus onderscheidt men: 1." 
Réfutation d'm nouvel ott-
vrage etc. (Wederlegging van 
een nieuw werk van J> </• 
ROVSSEAU, ten titel voeren
de Epttn, of over de op
voeding), Parijs, 1762. Dit 
was slechts een eerste ge
deelte , waarin de schrijver 
de aanmerkingen tegen de 
wonderen wederlegtj hetzel
ve werd weldra gevolgd door 
twee anderen onder dezen 
titel: La divinitè etc. (Ue 
goddelijkheid der Christe
lijke Godsdienst, op de drog-
redenen van J.J.RWMfl 
gewroken), Parijs» 1763,f 
I2.no Het eerste diet beiae 
deelen is niet van DBPOR'S' 
maar\van een zijner vrien
den, den heer ANDBÉ , vroeger 
lid van het Oratorium,** 
uitgever der werken van <j» 
kanselier D'AGUBSSEAU. » 
PORIS voegde er een wf> 
gedeelte bij , J g Ö i w r 
servatif etc. t {Benoem» ^ 
voor de geloovigefr/ff' , 
drogredenen en goddeloos 
den derongeloovigen, J« 
in itlen de vöórnafMW . 
wijzen der godsdienst'•• 
wikkelt-, en 4e tegen *# 
gevormde opwerp»gelt 

http://I2.no
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nietigt, met een antwoord 
op dep, Brief van J* J. 
HOÜSSEAÜ , aan den Heer 

\ DE BEAÜMONT , Aartsbis
schop van Parijs)i, Parijs, 
1764, 2 dl." in 12.mo Dit' 
werk is in het algemeen niet 
even zoo veel kracht ais dui
delijkheid geschreven, en de 
godsdienstbewijzen worden er 
in een zeer helder daglicht 
voorgesteld» DEFORIS was 
voornemens, om eene nieu
we uitgave van hot geheele 
werk in het licht te ge
ven, waarbij hij een vijfde' 
deel zou gevoegd hebben, 
maar andere bezigheden be< 
letten hem zulks. — 2.°' L'im* 
fiortance etc. {Eet gewi'gt 
en de verpligting van het 
kloosterleven, deszèlfs nut 
in de Kerk en in den staat, 
om tot een behoedmiddel voor 
de monniken, en tot ant
woord aan de vijanden der 
kloosterorde te dienen), Pa
rijs, 1768, 2 dl." in 12.mo 
Dit werk is de ontwikkeling 
der reclamatie van de Wit-
mantels, tegen het rekwest 
der religieuzen van Saint-
Germain-des-Prés. — 3.° 
prospectus der nieuwe uit
gave der Werken van Mes-
sire JACOBÜS - BEMGNUS. 
BOSSUBT , Bisschop van 
Meaux, bij wijze van intee-
kening aangeboden, Parijs, 
1766, in 4."> De eerste afle
vering bestond uit zes dee-
len, waarvan de drie eerste 
aan den abt LEQUEÜX behoor
den, en dom CotyiAC had 

E 

grootelijks deel aan de <lrie 
andere. Het overige, tot 
aan het achttiende deel heeft 
men aan DEFORIS te danken. 
Men heeft hem met grond de 
wijdloopighèid zijner ont
ledingen i zijner aanteekenin-
gen, en voor al zijner voor
reden verweten, welke hij 
zonder, noodzakelijkheid en 
gewoonlijk zonder smaak* ver
menigvuldigt. Nog beklaagt 
men : zich over dé partijdig>-
heid zijher oordeelvellingen , 
en over zij n gering ontzag 
jegens diegene , welke om
trent zékere gevoelens, waar 
over de; kerk geene uitspraak 
had gedaan, niet dachten 
zoo als hij. Qok keurde de 
vergadering der geestelijk
heid van 1780, deze nieuwe 
uitgave, op eene zeer na
drukkelijke wijze af, en 
bragt er hare klagten over 
aan den zegel bewaarder. Aan 
de onvermoeide nasporingen 
van DEFORIS heeft men de ont
dekking der Leerreden , on
derscheidene kostbare Brie
ven, en dien Bijbel van Vi
tré te danken, op welken 
de abt FJC.EÜRY, onder de 
voorzegging van BOSSUET» 
die geleerde aanteekeningen 
schreef, welke de grondslag 
moesten uitmaken der Com-
mentariën van • dien beroem- • 
den prelaat op de heilige 
Schrift. DEFORIS was een 
werkzaam schrijver; zijne 
schriften zijn in het alge
meen bondig, en verraden 
vele geleerdheid, maar men 



m 
merkt in dezelve eenep rur 
>Venfen bitteren topn op, die 
piet bevalt* Al wat niet 
Jansenist, i s , wordt er «eer 
slecht in behandeld. Zijne 
zeden waren gestreng en hij, 
was vol ijver ter handhaving 
van den regel, tot Welker na
koming hij zijne geloften Ijad 
9fgelegd.; 

DEGEN (KAREI. FERDINAND) , 
" Hpoglèeraar der wiskunde 
aan de universiteit (yan I&p-
penhagen, en lid van dé 
maatschappij van wetenschap
pen djer stad, alwaar hij 
in 1825 overleed, w?s in 
1766 geboren, en had aphr 
tereenyplgend onderscheide-. 
ne posten in h,et openbare, 
onderwijs bekleed. Behal^ 
ye verscheidene memprién-
voorkomende, hetzy in de 
Handelingen der maatschap* 
pp van wetenschappen van 
Koppetihagen, hetzij Jn an
dere verzamelingen , bestaan 
er van hem 2 afleveringen, 
Pedagogische zetregels, 
Koppenhagen , 1799, en Ca* 
non Péllianus•, sive Tfibula 
. . . .esquqtiqnis celefyr. etc. 
ibid, 1817,,in 4,t? 

DEIDA&ÏU , de dochter van 
ïiYcoMEDEs ,.. koning varf Scg' 
Tns ki: _ . - n • AZ ' bö.;w«lke AQHIU.ES f zie 
veL a„ r*t e ï ) ' ffedu«nde zijn 
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Hoogleeraar jin de genees. 
kunde aan de universiteit 
dier, stad. Ejr bestaat yan 
hem eeiié verhandeling: De 
morhis 'venereis, in 1723 
gedrukt. Deze schrijyerleent 
qan dè vennsziekten eene 
meer scherpzinnige dan bon* 
dige oprzaak toe, die ech
ter door sommige geneeshee-
ren op verscheidene andere 
ziekten is toegepast, Hij 
Stelt de oorzaak dezer be-. 
smetting in eene, pneindige 
menigte diertjes, die, van 
hef besmette Jigchaam in 
het gezonde overgaande, ei 
door .. hunne vergiftigde be
ten, al de. pnhejlen irt W 
weeg brengen, welke de 
losbandigheid na zich sleept, 
Nog heeft nien van DEIDIER. 
een aantal andere werken, 
die minder tot zijnen roem 
hebben bijgedragen, dan zij
ne zorg'en trouw, welke 
hij gedurende de pest <*>. 
MarseMe,m 1720 met Cm-
COYNEAÜ aan den dag W 
de. Deze bekwame «n««?' 
heer is den (3p 4 p « i ' ^ 
overleden,. 

. DEIPRICH (G«OR«0» f f 
dichter uit Zevenberg^ 

Men 
biöëide omtrent bet einde 
der zestiende eeuw* L

 ];, 
heeft van hem onderschep 
ne dichtstukken, watT 
het.aanmerkelijksteis:^ 
doeporicon itineW ^'Lon 
toratensis, Straatsburg» »»» 
dit is eene berijmde besen^ 
ving yan HonganW,.en? _ 
een groot gedeelte > 

http://Aqhiu.es
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Duitschland., 

DEIMAN (JoANNES JjlUDOLF), 
een Hollandsen geneesheer 
en scheikundige, werd den 
29 Augustus 1743 te Hagen 
in Oost-Vriesland geboren* 
en overleed, den. 15 Januari) 
1808, te Amsterdam, als 
geneesheer des toenmaligen 
konings van Holland, on
derscheidde zich reeds in zijne 
jeugd door zijne zucht voor 
de scheikunde , en had aan 
dè ontdekkingen, welke hij 
in deze wetenschap deed, 
de achting van LAVOISIER en 
FOURCROI te danken. Zijne 
voornaamste werken zijn : 
Verhandeling over de,ge
neeskundige eleclriciieit en 
Verhandeling over de berg* 
stoffelijke, regens. — Zijne 
scheikundige 'proefnemingen 
zijn door de HoIIandsche 
scheikundige maatschappij in 
3 dl." gezamenlijk uitgege
ven, en zelfs in hetfransch 
vertaald, onder den titel van 
Essais physico - chimiqués. 
HIERONIMUS BE BOSCH en JV 
E, DOORNIK hebben de Lofre
den van DEIMAX in het 
licht gegeven, die van den 
laatste prijkt met 's mans 
treffend gelijkende afbeeld
sel. 

DEIOPEIA, eene der schoon
ste nimfen uit het gevolg 
van JÜNO, die haar aan JB-
OMJS beloofde, op voorwaar
de, dat hij de vloot vaniE-
NEAS zou doen omkomen» 

VIUGILIUS noemt haar nym-
pharumpnlckerrima» 

DEIPHILE, eene dochter 
van ADRASTUS , koning van 
Argos, moest volgens de 
godspraak van APOLLÓ , een 
wild zwijn huwen, welk o-
rakel in dien zin vervuld 
werd, dat zij met TYDEÜS » 
die het vel van een "Wild 
zwijn droeg", in, den echt 
trad , die bij haar den be
roemden DIOMEDES verwekte. 

DEIPHOBE, eene dochter, 
van GLAUCÜS, onder -den 
naam van Cummische Sybel-, 
la bekend, ^ene zedige en', 
kuische", maagd, die den 
schoonen APOWCO niet eens 
het oor leende. Öp hare 
bede verleende hij haar ee
ne levensduurzaamhèid van 
zoo vele jaren, als zij zand
korrels in de hand' hielde 
Gedurende eeuwen bleef zij 
maagd. Toen JENEAS haar 
zag, was zij reeds 700 ja
ren oud , en volgens het ge
tal der zandkorrels had zij, 
nog 300 'jaren voor zich, 
dan zou zij , zat van dagen , 
vergaan , en enkel hare stem 
nog gehoord kunnen worden. 
Een leerzaam verdichtsel der\ 
oudheid, van het vooruit-
zigt op eenen hoogen ouder
dom ons dooreenonverzvvakt 
iïgchaam en eene kuische 
levenswijze gegeven. 

DËIPHOBUS, een zoon van 
-PBIAMUS en HECÜBA, huw-
4 
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de, na den dood van PARIS, 
met HÈI,ENA , maar toen 
Troje werd ingenomen le
verde HELENA'hem aan ME-
NELAÜS over, tenjeinde bij 
haren eersten echtgenoot we
der in gunst te komen, De*, 
ze Griek bragt hem in den 
vérschrikkejijken staat, waar
in VJRGIMUS. lieni voprstelt: 

' i - ' *• ° 
Lacérqm crudeliter pra, 

'©ra manusijue amfias, popula-
, taque tempora Paptis 
Aurifius, et truncas inhonesto 

vulhere nares. 

0BIPHON, ZÖÓR van TRIP--
TotEMüs en van MEGANIR.A ». 
of, volgens adderen van HIP-
porttQoii. * CERES beminde 
hem zoo zeer, dat om hem 
onsterfelijk "te maken, en 
hém van kl het menschelij' 
fce te zuiveren, zij hem dodr 
een brandend vuur" liet gaan. 
MEGANrRA de moeder van 
dien prins, vol angst over 
zulk een tooneel, stoorde 
door'hare kreten, de gehei-' 
jriien dier Godiii," die dade
lijk eene ka r , door braken 

'getrokken, beklom , èri DËÏ-
PHON liet verbrariden., « 

DEJANIRA, eene dochter 
van .MnÉu$i, koning van JE-
ï°fóè* en echtgenoote van 
«teRKüiEs, die, om haar te 
oekornen , tegen den stroom-
dWi*?*&«8a streed. Na-. 
de m?LPmrdmensch

 NESSUS ^ Sft Van den he,d 
Hfe teSS t * " ' d°wboorde 

vende gaf zijn ih zijn bloed 
geverwd hemd aan DEMNI-
RA , haar verzekerende, dat 
zoo lang als HERKÜLKS hét 
dragen zoude," hij nimmer 
eene andere vrouvy dan haar 
zou knnnen beminnen. Zoo
dra DEJANIRA door Ion ver
laten was , zond zij het hemd 
aan haren echtgenoot, die 
oögenblikkelijk woedende 
werd. Hij wierp zich in 
eenoffervuur; en zijne vroiw, 
troosteloos over zijnen dood, 
nam zijne knods, en bragt 
ook zich zelve om het leven. 

DEÏAURE (JOANNES ' ELJAS 
BENDENC) , een tooneeldich» 
ter in 1761 geboren, biedt 
in zijn Teven geene enkele 
belangrij ke'bijzpnderheidaan. 
Hij heeft verscheidene too-
neelstukken nagelaten, on
der welke er sommige, ge
zocht werden, en van wel
ke wij willen aanvoeren: I.° 
De Vereenigde echigenooien. 
— 2° De edelmoedige echtge
noot, of het vermogen des 
gëdragr, in een bedrijf en 
in -proza. — 3.° De *»»«' 
derlijke onzekerheid, of & 
onmogelijke keuze. — ?• : 
Imogene, of de onmogehj™ 
weddingschap naar SHAKES-
PEARE gevolgd, in drie be
drijven en in losse verzen. — 
5.° LODOISKA, of deTarw 
ren, een zangspel in drie De-
drijven, 1791- LtfMoïM-
sro en STEPBAXIA, een zang
spel in driebedrijveuJfU'' 
enz. enz. DEJAURE is den» 
October 1799 overleden. 
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'DEJEAN (JOANNES FBAKCIS-
cus AIMÉ Graaf), pair van 
Frankrijk» in 1749 te Ca-
steïnaudary in Languedoc 
geboren », kwam in 1766als 
tweede luitenant op de ge
nie-school van Mézières, en 
werd achtereenvolgend, in 
onderscheidene posten der 
militaire genie gebruikt, tot 
op het tijdstip der omwente
ling , welker grondbeginse
len hij met gematigdheid om
helsde. Zijn voorbeeldigge-
•drag, en zijne bekwaamheid 
voor de militaire administra
tie , verzekerde hem eene 
snelle bevordering; hij klom 
van rang' tot rang, tot de 
eerste posten der genie, nam 
onder het consulaat verschei
dene belangrijke zendingen 
waar, voornamelijk te Genua, 
alwaar hij met den titel van 
buitengewoon minister bijna 
twéé jaren zijn verblijf hield, 
en werd in 1802 naar Pa
rijs beroepen , om zich met 

" de portefeuille van oorlog te 
belasten, die hij tot in 1809 
behield. Eenigen tijd vóór 
zijn ontslag, WEJS hij tot de 
waardigheid bevorderd, van 
eerst- algemeen - inspecteur 
der genie; de keizer voegde 
er weldra die van senateur 
en schatmeester van het le
gioen van eer bij. Zijn ge
drag hield niet op eervol te 
zijn in de verschillende be
dieningen , welke hem sedert 
dat tijdstip werden opgedra
gen; na den afstand van Bo- ,, 
NAPARTE, onderwierp hij zich « 

aan het provisioneel bestuur 
en kwam plaats nemen in 
dë rangen van bet eerste lig-
chaam van den staat. De 
generaal DEJEAN vervulde met 
meer ijver dan voorspoed de; 
moeijeïijke zending van bui
tengewoon commissaris van 
MÓNsiEütt, graaf van Artóis. 
en werd bij zijne terugkomst 
te Parijs achtereenvolgend 

|:i tot pair van Frankrijk, gou
verneur der polytechnieke 
school en tot president der com
missie van liquidatie van het 
achterstallige benoemd. Maar 
gedurende de honderd dagen 
van NAPOLEON, zijne oude 

[posten aangenomen hebben-, 
de , werd kij bij de terug
komst der BOURBONS van alle , 
openbare bedieningen uitge
sloten , en kwam eerst in 
1819 weder in de kamer der 
pairs, waarin hij zich be-
stendiglijk de vriend der con
stitutionele vrijheden heeft 
getoond. De graaf DEJEAN 
overleed den 12 Mei 1824, 
de tranen eener talrijke fami
l ie , en de achting zijner me
deburgers mede in het graf 
nemende. Hij heeft eenige 
losse stukjes over de landhuis, 
houd-en staatkundenagelaten. 

DEJNEP (SIMON- IWANÖ. 
WÏTSCH) ; en THEODOSIÜS A-
LEXEIEF , van Cholmogori ge
boortig , onderzochten in 1647 
met vier' kleine vaartuigen 
de oostelijke kusten van de 
uitwatering der Kowima* Op 
eenen tweeden togt in 1648 
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ondernomen, drong DEJNEF 
met drie vaartuigen, in den 
Groot en Oceaan door, door 
dezeeëngte, waarvan BERING 
zich later de ontdekking heeft 
toegeëigend, en aan vvelke 
men zijnen naam heeft ge
geven, doch zoo als, men het 
ziet, is het DEJNEÏ" .en niet 
BERING, die het raadsel van 
afscheiding tusschen 'Azië'. 
en Amerika heeft opgelost. 

DEJOCES, eerste koning, 
der Medèrs, deed aan dat 
volk het juk der Assyriërs 
afschudden. Na hen gedu
rende eenigen tijd met even 
zoo vele regtschapenheid als 
voorzigtighéid bij wijze van 
republiek te hebben bestuurd, 
werd hij verkozen , om over 
hen te regeren.,' Zijne rege
ring werd gekenmerkt door 
nuttige gestichten. Volgens 
HERODOTÜS , bouwde hij dé 
sta&'JScliatana. Dezelve was 
door zeven kringmuren ver
deeld: de laatste omvang be
vatte het paleis des konings. 
Zoodra de stad in staat was, 
om bewoond te worden , be
volkte DEJOCÈS dezelve, ep. 
gaf haar wetten, welker ge-
zag hij doos; strenge tuchti
gingen schraagde. Hij over-
ieed in het jaar 657 vóór J. C. 
na «ene regering van §3 jaren. 

voSf - f* R u s » Ge« der vier-
v ^ S e ï l ^ ^ ^ ^ verkreeg 
da» 11«li-"^.«Jnschen senaat 

|J tusschen CAESAR en POMPE-
J us was losgebarsten , koos 
hij de partij van den laatste. 
Dé vergramde CJSSAR over
laadde hem mét verwij tingen, 
en beroofde hein van Klem-
Armenië. De overwinnaar 

| noodzaakte hém, hem te vol
gen tegen PHARNACES, ko-
ning van 'Pontas, en liet 
hem énkel den titel van ko
ning behouden. Nadat DE-
JOTARUS , door CASTÖR , zij
nen kléin-zobn, van eenen 

Il aanslag op het leven van CM-. 
I SAR was beschuldigd, werd 

hij door CICERO verdedigd, 
welke bij die gelegenheid, 
zijne schoone redevoering 
Pro rege DEJOTABO uitsprak. 
De Dictator werd eenigen 
tijd daarna vermoord. DE-
JOTARUS keerde naar zijne 
staten terug» Men weet niet 
juist in we lk jaar hij over
leden i s , maar hij was in 
het jaar 50 vópr J. C. reeds 
hoog bejaard. 

D E Ï O U X DE I.A CHAPËUE 
(PETRUS) , te Genève in 1752 
geboren en te Pdrgs den 
29 October 1825 overleden, . 
liervormd predikant, en pre
sident der consistorie van de 
departementen der Neder-
Lopre en der Vendée- 1" 
den ouderdom van 23 j'aren, 
reeds na eenigen tijd in &*" 
geland en te Bazel vertoeM 
te hebben, werd tyj «oor 
COURT DE GEBEUN naar r«-
rijs beroepen, dien hij behulp
zaam was in de uitgave van 
ssjjn werk Je Monde fft**: 
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etc. (Tweede verhandeling of 
Te OeumvanWAanAM),l8lO^ 
j n 8.vo—.4,0 fa.vertu etc, (de 
verheeer lijkte deugd) $8\§, 
in 8'vo In een werk na zijnen 
dood in het licht gegeven , en 
hetwelk ten titel voert het' 
tres etc. (Brieven óverlta-
Uë in betrekking tot de Gods-? 
dienst beschouwd), Parij s , 
1825, 2 dl.n inS.vo ontwik
kelt hij de redenen, die hem 
bewogen hebben, om tot deCa-
tholijke kerk terug te keeren. 

Hf (de- oorspronkelijke .we
reld) genaamd. Alvorens tot 
het consistoriale voorzitter
schap bevorderd te worden, 
bestuurde hij daarop gedu
rende 14 jaren eene openba- . 
re school in het Dept. Léman. 
Bij eene koninklijke ordon
nantie van 24 Januari] 1816, 
Werd hij als een vreemdeling 
van zijne bedieningen ontzet, 
en hij begaf zich als toen naar 
Rome, alwaar hij in 1773 
voor de eerste maal met Lord , 
ALLEN was geweest. DK-
jfovx wiens inwendige be* 
keering van dat tijdstip af 
schijnt te dagteekenen , be
kleedde nog gedurende 7 
jaren eenen leerstoel der 
oude talen te Dollar in Schot
land. 'Na verloop van dien 
tijd kwam hij te Pary's te
rug, en deed er den I I O o 
tober 1825 afzwering van 
het Calvinismus, in handen 
van den Aartsbisschop, wel« 
ke voor hem zoo heilrijke 
en voor de kerk verblijden
de gebeurtenis , hij slechts 
achttien dagen overleefde. 
De voornaamste zijner wer
ken, meestal ten gunste van 
het keizerlijk bestuur ge
schreven zijn! 1.° LaProvi-
dence etc» (De Voorzienig" 
heid en NAPohBoir of de 
feesten der kerk en de ze
gepralen der legerscharen), 
1806, in 8.VQ -r- 2.° Dis
cours etc. {Verhandeling 0-
ver den oorlog, beschouwd 
in deszelfs betrekkingen met 
de beschaving), 1810, in 
8.VQ __ 3.0 Secand discours 

DEKEN ( A GATHA ) , den 
10 December 1741 te Am
stelveen geboren, zag zich. 
reeds in haren teedersten 
ouderdom een speelbal der 
tegenspoeden. Na in den 
ouderdom van drie Jaren ha
re ouders, dje door eenen 
feilen brand, en andere we
derwaardigheden tot behoef
te vervallen waren , verlo
ren te hebben, kwam zij in 
het weeshuis der Colleg'ian* 
ten te Amsterdam, alwaar 
zij liefderijk verzorgd werd. 
Weldra ontwikkelde zich bij. 
de jonge AGATHA een ge
lukkige aanleg voor de dicht
kunde. Het kunstgenoot
schap Diligentia omnia daar
van, onderrigt, hielp haar 
denzelven aankweeken, Zij. 
verbond zich eerst tot eeni-
ge letterkundige bezigheden 
met MARIA BOSCH, met wel
ke zij eenen bundel Stichfe-, 
lyke gedichten in het licht 
gaf; na den dood van deze 
Hare vriendin , ging zij ee* 
ne nieuwe.letterkundige var» 



268 D E K . — D E L . 

bindtenis aan met EHZAHETII 
BEKKER, Wed.e WoiiPP. De-i 
ze vereeniging openbaarde 
een en grooten ijver, en men 
kan niet ontkennen, dat de
zelve in Ho Hand eenen groo» 
ten invloed op den geest en 
het nationale karakter uit-i 
geoefend heeft, -r— De ge
zamenlijk door de beide vrien
dinnen uitgegeyene schriften 
zijn bij het artikel BEKKER 
(ÊUZABETH) reeds opgege
ven , waartoe wij dus alhier 
den lezer verwezen. Ook 
alleen gaf zij bewijzen van 
kunde en vlijt, door de vol
gende schriften; \° de Tra
nen gestort voor BBLMMV 
— 2.° de voorregten van de 
Godsdienst* — 3'° Mijne 
offerande- aan liet vader
land. — 4.° eene verdedi
gingvan dit stukje tegen 
den aanval van sommige 
boekbeoordeelaars. —, 5.° 
Liederen , van den boeren-
stand. — 6.° Liederen voor 
hinderen', terwijl eindelijk 
de verzameling' van C/iris-
telyhe gezangen en liedè~ 
ren, door de doopsgezinde 
gemeente te Haarlem uitge
geven, door vele harer bij
dragen verrijkt is. Zij volg
de hare vriendin, door wel
ker verlies zij zeer getrof
fen was, na negen dagen in 
bet graf, daar zij den 14 
November 1804 overleed. 
Haar stoffelijk deel werd in 
hetzelfde graf naast dat van 
Mejufvrouw \ V o W bijgezet. 

DEKKER. _ • Z i c D K C K E U | 

(JEREMMS DE)i 

. DELAHAXE (WlLLEM Ni-

COLAAS), bekend dooi' zijne 
bekwaamheid,:' in de kunst, 
om aardrijkskundige en plaats-
beschrijvende kaarten fegra
veren ; werd te Parijs in 
1725 geboren , en door den 
beroemden DELISLE ten doop 
gehouden. Hij leerde zijne 
kunst van zijnen vader, die 
mede een Aardrijkskundige 
graveur was. DEIJAHAYE 
heeft meer dan twaalf hon
derd kaarten en plans ge
graveerd , die zich alle door 
eene zuivere uitvoering en 
naauwkeurigheid aanbevelen. 
Men onderscheidt voorname
lijk de veldtogten vanMAtp-
LEBols in Italië, de kaart 
der Alpen, die der grenzen 
van Frankrijk en Piemont, 
die van het Aarts-Bisdom 
Kamerijk , die van het losett, 
van Foniaineblean enz. m-

XAHAYE is in .1802 overle
den. Een zijner zonen, wel
ke de hoop gaf van hem m 
zijne talenten te evenaren, 
is als krijgsbouwkundige w 
Guadaloupe overleden. 

DELAtANDB ,(FRANCISCÜS)« 
pastoor van Grigny, »n " , 
diocees van 'Parijs i «»» 
Hoogleeraar der wij sK**. 
te aan de universiteit^.. 
Caen, is den 25 Jan"*? 
1772 in den geur van »ei 
ligheid overleden. Ha * 
ven is door AMEMNE , Vm 

ter en meester in de re| „ 
beschrevenj Parij* > i'1*' 
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in 8,vo 

OEI.AMA.RE, r - Zie( MARE. 

DELAMBRE (JOAHNES '.BA?-; 
TISTA JOZEÉ") een beroemd 
sterrekundige werd den. 12 
September 1749 te Amïens 
geboren,, alwaar hij zij ne 
eerste studiën volhtagt. In 
het collegie dier stad leerde 
hrj den abt DELILLE ken
nen ,,", die er den post van 
repetitor bekleedde en die 
als dichter in, het vervolg 
niet minder beroemd was, dan 
DEÏIAMBRE , als sterrèkundi- ' 
ge. In zijne prilste jeugd 
ging hij reeds voor een nian 
door, die in de Gfrièksche . 
taal 

zeer bedreven w a s , maar 
hij wijdde zich niet voor zijn 
zes en dertigste jaar der 
sterrekunde toe. Hjj had tot 
meester LALANDE, die van 
hem zeide, dat hij',zijn beste 
werk zoude zijn. . Zijne voor
zegging werd weldra ver
vuld, en zijn dagblad Co». 
naissance des temps, de 
vrucht zijner onvermoeide 
nasporingen, plaatste hem 
onder de beroemdste sterre-
kun digen. Hij bood ver
scheidene Memoires, aan de 
akademie der wetenschappen 
aan, en in 1770 en 1772 be
haalde hij er den prijs der-
zelve, voor zijne tafels van 
TTRANÜS (kortelings door HER-
SCHEÏ,!. ontdekt) van JUPITER , 
van zijne wachters en van 
SATURNUS. Mét eenparige 
stemmen tot . l idVan de aka
demie aangenomen j duurde 

het niet lang of hij verkreeg 
dén t i te r van sterrekundige 
des konings; Tóén na ee-
nigén tijd, de wetgevende 
vergadering een niéuw stel
sel van maten bevolen had* 
gegrond op de grootte van 
dé middel lijn,, Werd D E -
WJKBftÈ mét MECHIN belast 
de baan van den Meridiaan 
van Duinkerken tot aan Bar- \ 
celonate meten. De heer 
MéqïliN moest zich met het 
deel hetwelk zich van Duin," 
kerken, tot Rhodes ui ts trekt , 
en DEÏ-AMBRE, van die stad 
tot aan Barcelona bezig hou-' 
den. De staatkundige ge
beurtenissen kwamen zijne 
werkzaamheden storen. D E -
LAMBRE van koningsgezin d-. 
heid verdacht zijnde, zoo 
vaardigde de commissie 
van algemeen e veiligheid een 
bevel «rit, behelzende dat de 
zending van het gouverne
ment alleen aan personen kon-
de gegeven worden, die hun 
vertrouwen vtraardig waren 
door hunne gemeenebestge-
zinde deugden en hunnen, 
haat tegen de koningen. 
Intusschen werd aan DELAM-
BRE ïfi 1795 toegestaan zijn 
wérk te vervolgen. In het
zelfde jaar der oprigting van 
het bureau (van berigten en 
van het Instituut werd hij 
ónder de sterrekundigen van 
het eerste dier ligchamen en 
als l id van de eerste klasse 
van het Instituut benoemd. 
De werkzaamheden ter me
ting van den meridiaan wa
ren niet voor 1799 afgeloo-

http://Oei.ama.re


272 D E L. 

SATUBXE (Tafels van JvM-
TER en SATURXVS) , 1789, 
in 4.to — 2.° Methode ana» 
lytique pour la dé ter mina' 
tion d'mi are du méridien, 
précédée d'un memoire sur 
Ie ?nême sujet, par A*'M. 
tiE&EiWRE(Ontledende wij
ze ter bepaling van een boog 
des meridiaans enz,), Pa~ 
rijs, 1799, in 4to — 3 . ° 
Base 'du systeme' mètrique 
ou mesure 'de i'arc du mê-
ridien, conipris entre Dun-
kerque et Barcelone, exe
cutie en 1792, par M. M. 
MECHIK et DELAMBRE , re>. 
digée parDELAMBRE(órond'. 
slag van het metrisch stel
sel enz.) Parijs, 1806 en 
1807, 3 dl.n, in 4.» De 
heer MECHIJV stierf alvorens 
deze groote onderneming ge? 
eindigd was, welke DELAM
BRE voltooide. Men heeft 
hem daarenboven nogtedan
ken , de theorie, die, déze 
werkzaamheden bepaalde , de 
berekeningen ontstaan door de 
aanmerkingen, en de zamen-
stelling 'der werken , die er 
betrekking op hadden. —̂  4.° 
Tables astronomiques pu-
bliées par Ie bureau des lon-
ffitudes de France ,• tables 
dn soleil, $ar DELAMBBE ; 
tables de la lune ,parBxjRG; 
tables de JUPITER etdeSA-
TURKE; tables écliptiques 
des satéllites de JVPITER, 
par DEtAMBRE (Sterr^uw 
f ge tafels door het lengte-
bureau van Frankrijk in het 
iicM gegeven enz.) Parijs, 
1 8 0 6 e» Ï807» in i ° , 3 d l . n 

—• 5.° Rapport historique 
sur les progres dèss sciences 
mathématiques, depuis fan 
1789} lu au conseil d'élat 
Ie -6 Janvier 1807 (Geschied
kundig verslag over de vor
deringen der wiskundige toe
tenschappen enz.), Parijs, 
1816, in 4,to en in 8/v° --
6.°; Abrêgéd'astronomie > on 
Lecons élementaires (Gastro
nomie, théorique et prati-
que (Kort begrip der ster
renkunde enz.), Parijs ,1813, 
in 8,vo [—. 7.° Traite cm-
plet d'astronomie tkéorique 
et pratique (Volledige ver-, 
handeling over,de bespiege
lende en beoefenende sterre-
kunde). Parijs , 1514,3 dl.». 
in 4.to , fig. — %.°M*toire.de 
Vastronomie /amienhe (Ge
schiedenis van de sterrekun-
de der ouden), Parijs, 1817, 
2. dl.n, in 4.to, fig.~-<f 
moyen age (van de middel
eeuwen) , 1 dl. in 4,t0 ,18»»» 
— moderne (van de faattte 
tijden), 2 d l .n , in4 . t 0 ,%' 
1821. DELAMBRE heeft '» 
handschrift, twee ancleie 
boekdeelen nagelaten, beva£' 
tende /''Astronomie duW 
siècle et la figure de la1«£ 
re (De sterrekundederl»' 
eeuw, en de gedaante a«r 

aarde), en welker uifgave» 
aan den heer MATHIEIT, » 
van het Instituut en k f ^ 
ling van DELAMBBB JM , 
vertrouwd. Deze g ^ 
is dé uitgever geweest * • ' 
les tables trigonometrtf?' 
décimales (Tientallige * J 
hoekmeetkundige *&»'>• 
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.door C. BORÖA , Parijs, 1804, 
in 4.w De uitgever heeft 
dezelve nagezieh, verbeterd 
en vermeerderd, DELAMBRE 
heeft in openbare vergade
ringen van de Akademie der 
wetenschappen en als blij
vend secretaris voor de meet
kunde , vele geleerde ver
handelingen en lofreden van 
verschillende leden van die
zelfde akademie uitgesproken. 
Hij heeft ook voor de 
Biographie universelle, de 
artikelen der nieuwe en 
oude sterrekundigen en on
der de eersten die van zij
nen -meester LALANDÉ gele*, 
verd* 

DELAMET (ADRIANÜS A U -
GUSTINUS DE BÜSSI) , uit ee-
ne beroemde familie van Pi-
cardijë, ontving, na gedu-
ïende zijne licentiaat «ven 
zoo vele kunde als deugden 
aan den dag te hebben ge
legd, in 1650 den doctoralen 
hoed der Sorbonne. De Kar
dinaal DE RETZ , zijn bloed
verwant, lokte hem tot zich. 
DELAMET volgde hem in zij
nen voorspoed en in zijne 
ongelukken , in Engeland, 
Holland en Italië. Dit zwer
vende leven verveelde hem 
eindelijk; hij kwam te Pa
rijs te rug, en wijdde zich 
in het gesticht der Sorlonne, 
de plaats zijner afzondering, 
aan de s tudie , het gebed, 
de opvoeding van een aantal 
arme scholieren, en het be
stuur van onderscheidene re-

VIII. DEEL. * * 

ligieuze gestichten toer Zijnet 
brandende menschenliefde ,• 
deed hem verkiezen , om de
gene , die ter dood veroor
deeld waren, tot hunne straf-
oèfening voor te bereiden. 
Te midden dier goede wer
ken ," overleed hij den 20 Juli} 
1691 , in den ouderdom van 
70 jaren. Na zijnen' dood 
heeft,men in 1714 een boek
deel in 8.vo gedrukt, zijne Op~ 
lossingen en die van FBOMA-, 
ÖEAÜ bevattende. De schrij
ver was met SAINT-BEUVE j 
zijnen vr iend, in de oplos
sing van gewetens-gevallen 
vereenigd geweest; de vruch
ten van hunrien arbeid", en 
van eenige andere Casuisten j 
zijn ih 1732 in een Woor~ 
denboek in 2 dl.n in fól. ge* 
zamenlijk uitgegeven. Men 
voegt hetzelve? gewoonlijk 
bij de drie deelen van PON
TAS. 

DELAN (FKANCISCÜS HVA-
CJNTHUS) , te Parijs in 1672 
geboren , was doctor van het 
gesticht en de maatschappij 
der Sorbonne, en kanonik-
theologaal van Rouunen- Hij 
verkreeg eenen leerstoel der 
godgeleerdheid aan de Sor
bonne, en bekleedde denzeï-
ven niet roem; doch werd et 
in 1792, uit hoofde van zijne 
verkleefdheid aan de partij 
van Port-Royal, van beroofd. 
Hij onderteekende het Cas 
de eonscience, doch herriep 
zulks later. Hij was even-

, zeer een dec onderteekenaars 
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pen. ' Op dat tijdstip» be
noemde hem, het Consulaat 
tot algemeen inspecteur der 

. studiën, het was in die hoe
danigheid dat hij in 1802 het 
Lyceum van Moulins, en in 
1803 dat van Lyon regelde. 
In hetzelfde jaar benoemde 
hem het Instituut tot altijd 
blijvende secretaris in het vak 

;dermeetkunde, van toen af 
werd hij doof de beroemdste 
genootschappen van JRitropa 
en Amerika als honorair lid 
aangenomen. Nadat zijn 
vriend en meester LALANDE 
in 1807, gestorven \vas/nam 
ÜEiiAMBRE als sterrekundige 
zijne plaats in." In 1808 tot 
schatmeester van de Univef-
sitejt en ridder Van he* 'le
gioen van eer benoemd, droeg 
hem BONAPARTE dien titel 
als erfelijk op, er het regt 
van den oudsten zoon en ee
ne dotatie bij voegen de. Zes 
jaren later werd hij.lid van 
den kon i nklijken raad over 
het openbare {onderwijs. In 
Ï815 verloor hij dezen posty 
maar in 1817 benoemde hem 
4e koning tot ridder yan de 
orde van St. MicMAê'i» en in 
1821 tot officier van -het le
gioen van eer. Al de-dag
bladen juichten de uitspraak 
van het Instituut toe, toen 
het DELAMBRE den tien jari
gen prijs der sterrekunde 
toejcende, die de werkzaam
heden van dien geleerde ver
diend hadden, voor de nie
t i g van den meridiaan en 
voor de bepaling van het tien-
ta'lig stelsel. Door eene U 

langzame en pij nlij ke ziekte , 
aangetast bezweek DELAMBRB 
den 18 Augustus 1822, in • 
den ouderdom van 72 jaren. 
Hoewel hij met volle ver
stand van de wereld geschei
den is, twijfelt men- evenwel 
of1 hij de troostmiddelen der 
Godsdienst ontvangen heeft. 
De bezorger van den Amp 
de la Religion et 'dit Roi 
spreekt over die zaak in de
zer .voege (T. 33 p. 3). » Het 
sphijnt, dat die geleerde het 
ongeluk had van geen geloof .* 
te hebbén : een leerling van 
LALANDÉ zijnde, had hij van 
hein' zoo niet de dolle zucht -
tot gpdverzaking, ten min
ste eene verwijdering van het 
geloof, geërfd. Niet- te min 
was hij meer achterhoudend 
in dit punt dan vehfzijner 
medebroeders,, en gebruikte 
nooit den béleedigenden e t t 

hatelijken 'toon in onderwer
pen van ons geloof.... Wy 
wenschtën dat zijne ziekte 
hem tot godsdienstige gevoe
lens hadde gebragt, maar wij 
hebben geene berigten dien-' 
aangaande kunnen bekomen* 
Volgens deze niet dan te dik
wijls herhaalde. daadzaken * 
heeft, men reden om zien w 
verwonderen dat onder de
gene, [die meer yan • wbv 
dan al de anderen , degw»' 
te werken aan den heniet' 
en de wonderbere overeen
stemming van den mensen 
zien, zoo als de sterrekun-
digen en de artsen, degene , 
die den onveranderlgKe'1 

stelregel niet' in 1*8*» *oa' 
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den trekken j dat van niets 
men niets maakt (de tiiJiil 
nihilo) het is te verwonde
ren zeg i k , dat men onder 
hen er, eene menigte vindt , 
d i e , wel verre van die "be* 
wondereiiswaardige weiken 
aan eene eerste oorzaak, dan 
eenen Schepper, aan eenen 
God toe te schrijven» in het 
ongerijmdste materialismus 
vervallen, dat den mensch 
in de geheele grootspraak 
van zijnen hoogmoed vertoont. 
Bekwaam geworden, om de 
a&tandeh, de uitgebreidheid, 
den loop der hemeïligcha-
men te ,meten, er de tijd
kringen en de omwentelin
gen van té bepalen , zoo ge
looft hi};» zelf èeh God te 
zijn in 'zijne eigene weten
schappen , en verwerpt het 
bestaan van een Opperwe
zen bövèn hern , van datzelf
de wezen , waarvan hij de be
kwaamheden ontvangen heeft 
van aan de hemelen te lcun-r 
nen lezen. Men kan bijna 
hetzelfde van die god verza
kende artsen zeggen , die on
derwezen in- de werkingen 
der verschillende deelen van 
het ménschelijke ligchaam, 
waaraan Zij somtijds het even-
wigt herstellen , die schoone 
overeenkomst dier verrigtin-
gen aan eene eenvoudige en 
nietswaardige werktuigkun-
de , toeschrijven.' Maar de 
heroemdète sterrekuhdigen , 
zelfs NEWTON; (die het zich 
voor eene eer rekende aan de 
openbaring te geloo^én) heb
hen nooit in al de'bewonde

renswaardige geheimen van 
den nemelkloót kunhen door
dringen , er blijft nog altijd 
eenig verschijnsel te bepalen, 
eehige sterren te ontdekken , 
eenigen tijdkring vast te stel
len r den artslen, blijft nog 
eene menigte ziekten over te 
kennen en dezelve te gene
zen. Ziedaar dan die inën-
schen weinig ervaren in hun
ne eigene kennis , die zich 
zoo ongëloovig tooneninhün-
nen hoogmoed en zoo trotsch 
bij hunne onkunde. Watons 
aangaat, het jammert ons , 
dat DELAMBRE, voor het ove-
j ige met zulke beminnelijke 
hoedanigheden begaafd, geen 
moed heeft gehad, 0m als 
Christen te sterven. Zijne 
overblijfselen werden op het 
kerkhof van pater LACHAISE 
plegt ig, door Vele leden van 
de akademie van wetenschap
pen en van het Instituut ge
volgd," ter aarde besteld. 
De akademie. van Amiens, 
loofde eenen eerprijs uit voor 
eene lofrede op DELAMBRE, 
'en DÜPIN heeft van dien ge
leerde eene levensschets, in 
het licht gegeven in de Re
vue Encyclopédique (t. X V I . 
p . 437) opgenomen. De hoe
ren ARAGO , CÜVIER en an
dere ambtgenooten van D E 
LAMBRE hebben zijne lofrede 
in hunne schriften Voorge
dragen, en het schijnt dat 
zij zijne talenten zelfs boven 
die van LALANDE stellen. 
De voornaamste werken van 
defcen sterrekündige zijn: 11 1.° Tables de Jvrixmetde 
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der raadpleging van den 7 
Januarij 1736 tégen hetWèrk 
der Convulsionnarissen. Men 
kent van heni.: 1° Béflexi-
ons judicieuses (Oordeelkun
dige overwegingen), 17^6 en, 
1737. Dit werk > "bij wijze' 
van brieven geschreven , is 
tegen de J\ ouvelles' ecclési-
-astiques gerigt; —>• 2.° Twee 
Examens etc, {Onderzoekin
gen van Tiet; hedendaags die 
jfigurismtis). —± 3.° Disser-
taiions etc. (Godgeleerde 
verhandelingen over de con-
vulsionarissen). — 4.° Exa
men etc, {Onderzoek vanden 
woeker, tiolgens de grond
beginselen van het naiuur-
regt) , 1753, tegen FORMEY. 
— 5.° Défense etc. (Verde
diging van het verschil der 
goddelijke deugden, hoop. 
en liefde), 1744. — 6.° 
X''autorité etc. {Het ge
zag der Kerk en der over
levering verdedigd). DELAN 
overleed den,30 April 1754. 
Het strekt hem tot Verwijt, 
zich onder tde appelanten, 
gerangschikt te hebben: 
doch hij was een der gema-
tigdsten. v '.-,. • 

DELANDINE (ANTONÏUS FIUN-
ciscus), lid der vmagtgeven-' 
de vergadering, teLyon, in 
1756 geboren, en den 5Mei 
1820 overleden , als Biblio-
thecaris derzelfde stad en lid 
van verscheidene geleerde 
genootschappen, oefende met 
roem tot aan de omwenteling 
Ï)T T \ ^ advokaat uit. 
U e Qe'chiedsni* der oude 

dlgemeène staten (Sist. det 
anciens ; états', généraux), 
welke hij in 1788 in het 
licht gaf, bragt te weeg, 
dat hij voor die van' het volgen
de jaar beroepen werd. Van 
dien oogènblik af tot op het 
sluiten der constituerende 
vergadering,nam DEMNWNE 
eenl werkzaam deel aan de 
overwegingen, en ofschoon 
hij de onafhankelijkheid zij
ner stem behield, verzette 
hij zich bijna-altijd tegen de 
Demagogische leerstellingen, 
en verdedigde de onschend
baarheid van den ongelukki
ger! LODEWUK XVI., te Va
rennes aangehouden. JJ»'e? 
verpligt, om zich in het Forel- ; 
gebergte schuil te houden, 
werd l i j aldaar in 1793 ont- | 
dekt; van gevangenis tot ge; 
vangenis gesleept, had mj , 

.zijn behoud enkel aan de ge
beurtenissen van den9 lAf: 
inidör te danken. Van dien 

oogènblik af hield J m « * ; 
enkel met de letterkunde be
zig; hetgene, wat hij .» "* 
gelegenheid was geweest,om 
gedurende zijne lange gevan 
genschap waar te nemen,'e 

verdehemhetondemerRva" 
zijn. Tableau etc. (Tfjf 
der gevangenissen van W') 
Tot zijnen post van BiWJ» 
thekaris terugeroepen, W •> 

van het Woordenboek van 

CBAXWON, . » * * * • . 
meerderd. ~ -*• j , r Bi" ! 
etc. (Handschriften der »_ 
bliotheek van Lyott), » 
3 dl," in 8.vo — 3. ** 
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logue etc* {Catalogus der 
hoeken van de openbare Bi* 
bliotïieeh van Lyön), 4 dl.n , 
1819; dit werk is n ie t , en 
zal welligt niet vervolgd wor* 
den*— 4.° MémUres. etc,t 
{Bibliographische en Letter
kundige gedenkschriften), 

,1816, in 8.vo^ 

' DEL.4fI.ACE (GüIStAIN F R A N -
ciscns MARIA JOZEF) , werd 
den 8 December 1769 te 
Atreeht geboren, volbragt 

-zijne studiën aan het Collc-
gie van LODEWIJK den Groote, 
en werd al spoedig ;tot den 
geestelijken staat bevorderd. 
Daar hij geen vermogen Be
zat , zoo ging hij bij den Rus-
sischen prins Gtwutzm, om 
er zijne beide zonen te onder
wijzen. Eenigen tijd daarna 
Werd hij in het Collegie van 
LODEWIJK den Groote aange
nomen , waaraan hij achter-
eenvolgend onderscheidene 
leerstoelen bekleedde» Hij 
had die der schoone letteren 
en der oude talen aan de eer
ste kweekschool, en na de 
herstelling der BOURBONS 
werd hij tot hoogleeraar der. 
Latijnsche welsprekendheid 
hij de Faculteit der letteren 
aan de Universiteit van Pa
rijs benoemd.' Hij stierf 
den 13 December 1823 in 
den ouderdom van 54 ja 
ren. Men heeft van hem: 
1.° Le nouveau siècle de 
fo# paix of Silves sécu
laire* (J)e nieuwe eeuw 
des vredes)t Pari js , 1801, 

S 

^ ia 8.6 JEri gezamenlijk met 
den Heer F R , Noè'L heeft hij 
uitgegeven : 2.° Concione't 
PMeticcs, Pari js , 1804, in 
12.mo, 1819, ïn I2.mo^.^o 
Legons de Uttérature et de 
morale , OM llecneil en prose. 
et en vers des plus beaux 
inorceaux de notre langne 
dans la Uttérature des deux 
derniers siécles {Letterkun-
dige lessen, enz.), een clas-
siek Werk, door het gouver
nement in de Lyceums en 
Secondaire scholen aangeno-. 
men, ibid, Lenormand 1801 
2 di.n in[ 8,vo, J2.e. „i tgave, 
1823, 2 d l " i n 8 . v o £edet\ 
de uitgave van 1806', i s het 
werk in het licht verschenen 
imet den enkelen titel van 
Legons de Uttérature et de 
morale, het is i n België na-
gedrukt. _ 4.° Legols La-
Uns, de Uttérature et de 
morale {Latijnsche letter-
™ redekundige lessen) enz . , 
ib id , Lenormand 1808 ••> 
dl." i n 8 . v o , 3 . e u i t g a v e I 8 ' I 9 -

2 dl.» in %-™ —*>.<> Manuel 
du rhetoricien of Ckoix de 
de Discours de BOSSURT , 
FLECHTEH , MAsiïLLoy, 

?t?°UISS?AU' **<»***> etc! 
{Handboek voor de welspreek-
kunde e n z . ) , ibid 1810; 
(naamloos). Hij beeft oofc' 
met den Heer Noët, gewerkt 
aan, d e L e g o n s Grelques de ' 
Uttérature et de morale, die 
nog m e u n bet ] i c h f ™ 
schenen zijn. B e Heer D«-
u n u f » heeft daarenboven 
m handschrift nagelaten: 1." 

http://DEL.4fI.ACE
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Vertaling in het Fransch der 
verhandeling De Oratore, 
van C I C E R O . — ' 2.°/Idem van 
QUINTIMANUS. — 3.° Letter" 
kunde des Bijbels \ volgens 
E R S C H , in 'zi jne France lit
téraire j heeft DELAPLACE 
ook alleen Verhandelingen, 
Fransche en Latijnsehe ge
dichten , en andere losse\ 
stukjes, in het licht gege
ven , die hij; in zijne jeugd 
zamengesteld h a d , én die 
een gunstig onthaal hebben 
genoten. 

ÜEiiASAisTÉ. — Zie SANTÉ. 

DELAUDUN (PETRUS) , de 
zoon van eènen slechten dich
ter van' Uzes , te Aigaliers 
in 1575 geboren, hield zich 
nog fineer dan zijn vader 
met de Fransche dichtkunde 
bezig. Hij maakte zich in 
zijnen tijd bekend door een e 
Art'poétigue, 1556» in 16.°, 
en. door andere dichtstukken 
in den stijl van RONSARD. 
Hij overleed aan de. pest op 
het kasteel van Aigaliers in 
1629. Behalve zijne Art-
poétique kent men van hein: 
1.° de Francidde, 1604, in 
12,im>, e g n zouteloos dicht-
s t u k , in 9 boeken verdeeld
en aan HENDRIK I V . opge
dragen. — 2.° Twee' Treur
spelen, den Marteldood van, 
den H. SEBASrrAmrs en de 
Hon ATIUSSEA: — 3. ' 'DIANA , 
een dichtstuk. De schrijver 
was regter van Uzes. 

DELBÈNE.—Zie EMSBNE (D ' J . 

DELCOUR ( JOANNES ) , een 
beroemd, beeldbouwer, te 
Hamoir^aan de rivier Ourt/iè, 

. in de 'provincie Luik, om
trent het^iidden der zeven
tiende eeuw geboren, reisde 
tweemalen naar .Italië, om 
zich in zijne kunst te vol
maken , en vestigde-zich 
vervolgens te Luik. DE VAÜ-
BAN , van zijne talenten on-
derrigt , wilde hem bewegen 
om 'het standbeeld te paard 
van Lqt>EwiJK XIV. te ver
vaardigen', dat op het plein 
des Victoires te Parijs zou 
worden opgerigt, en dat later 
door DESXARDINS van Bredais 
uitgevoerd. DELCOÜR "ver
schoonde zich door zijnen 
hoogen ouderdom en zijne 
zwakheden. Hij overleed te 
Luik den 4 April ï707. De 
voornaamste gewrochten van 
dien beroemden kunstenaar 
zijn te Luik en in dè he-
d'erlanden.y Men bewondert 
te Luik ten Zaligmaker tn 
het graf, in wit marnier, 
thans' in de hoofdkerk van 
den H. PAUUIS , het Stand
beeld van den H. JaAiM** 
den Dooper, in metaal, bo
ven de fontein Bors-Cf-
teau; die van denzelWen 
Hei l ige , in de parochiale 

kerk van dien naain; £ e 

schoone fontein van de a*. 
PAVWS-plaats, waarin je 
beelden in metaal zijn. /->.ine 

zedigheid en i e § t s c h T e
n S heid verhoogden den ga n s 

zijner talenten aanmërkelift 
In zijne voortbrengsel*" 
heerscht een kiesche snia8*> 
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zijne omtrekken zijn sierlijk, ( 

en zijne kleedingen natuur
lijk aangebragt. DELCOUR 
had eenen broeder, die zich 
in. de schilderkunde onder-; 
scheiden Heeft. 

DELEN ( D I R K V A N ) , een 
schilder in 1635 te He?isden, 
geboren en in het begin der 
achttiende eeuw, overleden, 
als burgemeester van Arne* 
muiden , in 'Zeeland, was 
een kweekeling van FRAN-
CISCUS HALS en schilderde 
niet het beste gevolg kerken 
en openbare gebouwen , welke 
hij met kleine figuren ver
sierde. 

_ DELEYRE (ALEXANDER) , in 
Januarij 1726 in de omstre
ken van Bordeaux geboren, 
volbragt zijne studiën bij de 
Jesuiten, ging in den ou
derdom van Ï5 jaren onder 
bunne maatschappij, en leg
de gedurende eenigen tijd 
eene voorbeeldige godsvrucht 
aan den dag. Na de ver
nietiging dier orde, verbond 
DELEYRE , te Parijs geko
men zijnde, zich aldaar met 
MoNTESQUIEU , D'ALAMBEKT , 
DIDEROT , ROUSSEAÜ en Du-
CLOS. Deze geleerden boe
zemden .hem de zucht voor 
de letteren i n ; maar deden 
hem ook te gelijkertijd in 
hunne Avijsgeerige grondbe
ginselen deelen. Men sprak 
in Frankrijk toenmaals en
kel óver de wijsbegeerte en 
d« verhevene inzieten van 

.8 

BACO; DELEVRE begon zijne 
letterkundige loopbaan, door 
eene ontleding der werken 
van dien kanselier, Parys, 
1753, 3 dl." in lü.mo Dit 
zoo naauwkeurig vervaar
digde ui t t reksel , verraadde 
in den schrijver vele schran
derheid en een gezond oor
deel i • men heeft hem met 
grond verweten, van geen 
gewag t e , hebben gemaakt 
van de yerkleefdheid van. 
BACO aan de openbaring, en 
zijne eigene denkbeelden in 
de plaats van die van den 
Engelschen wijsgeer te heb
ben gesteld. Hij werkte 
aan het Journal des savans 
én aan het Journal étranger 
en leverde verscheidene ar
tikels voor de Encyclopédie 
onder welke men het arti
kel fanatisme (dweepzucht) 
onderscheidt* op eenen toon 
der wijsgéerïge dweepzucht 
waardig, geschreven. De
ze beleediging der gods
dienst aangedaan, verbitter
de niet alleen tegen hem al 
de aan de gezonde leer ge
hechte personen, maar zelfs 
zijne medewerkers, en ROUS
SEAÜ schreef hem te dien 
opzigte den 5 October 1758. 
» Ik beef, urijn waarde D E -
ÏJEYKE, u de godsdienst in 
uwe schriften te zien be
droeven. Mistrouw uwen 
hekelzuchtigen geest, voor
al leer de godsdienst eer
biedigen, de menschelijk-
heid alleen vordert dien 
eerbied ; de grooten, de rij-
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k e n , de gelukkigen dezer 
eeuw, zouden zich verheu
gen indien er geen God was, 
maar de Verwachting van 
een toekomend Jeven , troost 
Voor het tegenwoordige het 
vo lk , en den ongelukkige; 
welk eene wreedheid hun 
ook 'nog die hoop te bene
men !" {(Euvres de J. ƒ . 
BorrsSEAV, Parij scher uitga
v e , in S.vo 3l .e dl. blz. 
202). DELEÏRK maakte geen 
gebruik van deze raadgevin
gen , die BOHSSEAÜ daaren
boven geenszins door zijn 
voorbeeld bekrachtigde. - Hij 
wilde in den echt treden , 
maar de priesters zijner pa
rochie weigerden zijn huwe
lijk in te zegenen, en deze 
hinderpalen konden enkel 
«it den weg worden geruimd, 
door het gezag van den Her
tog van ÏVrvERNAis. Hij gaf 
in 1758 in het licht' den 
Geest van MOJÜTESOXTIEV , 
i n ' 12 »no 'en zijne vertalin
gen van den huisvader en 
Van deh' Maren vriend- van 
GOZDONÏ* Deze beide laat
ste werken hadden voorna-
meljjfc tien doel, om DmE-
ÏIOT van letterdieverij be
schuldigd , te wreken, GRIMM 
belastte zich met de uitga
ve , stelde aan het hoofd 
van elke dezer vertalingen, 
twee opdragteri, maar die 
wezenlijlJe schotschriften wa* 
" n » aan de Prinses van 
KOBECQ e n Ae i n . y a n 

Uil-i e » °P <*e onbetaine-
, y U t R WD*« in afgeschil

derd , en wilden er den 
schrijver' voor doen straffen; 
maar DIDEROT verklaarde, 
dat hij zulks zelf was, en 
het gelukte hem den storm 
te doen bedaren. PAUSSOX 
wreekte deze dames op ee
ne ' vernuftige en geestige 
wijze in' zijn blijspel de 
wysgeeren. DELEYRE gaf in 
1761 den Geest van SAIÜT-
EvnmtoST in het licht, 
en verkreeg bij sa even zoo 
spoedig door de bescherming 
van den Hertog van NIVEB-
NAts, den post van secreta^ 
ris der Carabiniers. JHjj 
werd vervolgens aan hét ge
zantschap van Weeneniiï-
bonden', en door den invloed 
van zijnen beschermer, tot 
Bibliothecaris voor de op
voeding van den Hertog van 
Parrna > benoemd , '" wiens 
Hoofd - onderwijzer CoNpit* 
i,AC! was . ' , Dezè.v verzocht 
DELEYRE eene verhandeling 
Óver dé geschiedenis 'e 

dienste van den Infant te 
vervaardigen. Maar desfaat» 
kundige grondbeginselen, 
welke hij daarin ontwikkel
d e , werden zoo vermetel 
gevonden , dat men zich niet 
van zijn werk bediende, het» 
welk 'nooit is gedrukt' l* 
Parijs met eene jaarwedde 
van 2000 livres teru^efto-
men, hielp DEI-EYRE den abt 
RAYNAI, in de te*™ J?J ! 
bouwstoffen yoor zijne m!' 
faire pUlosophique et'P01*' 
tigttè eic. {Wijsgeerip e» 
Staatkundige gesehiedenu 
van de volkplantingen- en 
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deri handel dèr Éuropeërs 
in de Indien.) Met al dé f 
ongodsdienstige grondbëginr 
selen, en liberale denkbeel
den over het oppergezag des , 
volks ingenomen , omhelsde 
hij met vuur de zaak der 
omwenteling. Tot de 'Con
ventie afgevaardigd ,, stemde 
hij ïn dezelve voor Aan'dood 
des konings, verklaarde 
zich tegen de beroeping op 
het-volk, en Sprak bij deze 
gelegenheid eene redevoe
ring u i t , vol smaadwoorden 
tégen de koningen en 'de 
priesters, en waarin hij 
LODEVVIÏK XVI . met CALI-
GÜLA en DOKHTIANUS verge
leek. Hij werd in 1795 met 
het opzigt der Normaal-
scholen belast, verzette'zich 
tegen de verdeeling van het 
Wetgevend ligchaam in twee 
kamers, en werd later lid 
van den raad der vijf hon
derden. Tijdens de oprig-
ting van het. instituut, werd 
hij in de klasse der zede-
en staatkundige wetenschap
pen benoemd. DELEYRE is 
den 10 Maart 1797 overle
den. Behalve de aangehaal
de werken bestaat er van 
hem nog een Deel bij de 
verzameling van reizen van 
den abt JPREVOT gevoegd. 
Zulks is het 19.e Nummer 
der verzameling. Eene Le* 
vensbeschrijving van THO
MAS, op eene zinSpreuki-
ge, krachtige,' snoevende en 
dikwijls op eene stroeve 
en dorre wijze geschreven. 

Hij heeft in handschrift 
nagelaten eene vertaling \ 
van LÜCRETIUS * in ver
zen , én eenën staatkundi
gen Roman, Heliades ge
naamd. 

DELFAU (DOM FRAÜCISCUS) , 
te Montet in Auvergriè, in 
1637 geboren, ging in 1656 
in de Congregatie van den 
t l . MAÜRÜS , en maakte zich 
in zijne orde beroemd. Daar 
A.RNAULD de Benediktijnen 
van den H. MAURUS had 
aangespoord, om eene nieu
we uitgave van den H. Au-
GUSTINUS te ondernemen , zoo 
werd " D E L F AU met deze on
derneming belast. In 1671 
gaf hij er het prospectus van 
in het l ich t , en hij was 
reeds, in zijnen arbeid ge- .„ 
vorderd, toen het werk, ten 
titel voerende: VAbbé com-
mendataire, in 12«m0 dat 
men hem toeschreef hem naar 
Saint-Mahé, in Neder-Bre-
tagne, deed verbannen. Zich 
van Landevenec naar Brest 
begevende i kwam hij den 
17 October 1676, op zee 
om het leven. Nog bestaat 
er van hem eene La tij n-
sche verhandeling over den 
schrijver van het hoek der 
Navolging bondig weder* . 
legd door AWORT , GÏÏEJS-
QUJÈRE en DESBILLONS. ' -*-
Zie KEMPIS. ; 

DELFJP of DELFT- (JACOB 
"WILLEMSZ) , in de stad van 
zijnen naam gehoren, een-

! 4' 
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bekwaam porti-et* schilder, 
van wien. er'nog eenige.kunst-
stukken op den stnds-Doele 
te Delft voorhanden zijn. 
Ei) overleed den 5 Mei 1601 
drie zonen nalatende, die 
alle in zijne kunst ervaren 
zijn geworden. Peeene ' , 
CORNELIS, was een beroemd 
glasschilder; de tweede, Ro-
CHtis was een kundig por
tretschilder. De derde , W I L 
LEM, een uitmuntend plaat
snijder, was gehuwd, aan de 
dochter van MOBIEL MIËRE-
VELD , wiens afbeeldsels van 
voorname personaadjen , hij 
meest alle in het koper"ge-
bragt heeft. Hij overleed 
den 11 April 1688, in den 
ouderdom vat» acht- en vijf, 
t Jg jaren. J 

DELFT(DIRK VAN), te Delft 
gebo r e B ) was een voedster- ! 

mv, B ™ P ? Graaf van 
xioua?ia, die hem te ziinen 
ko^te deed onderwijzen"?£ 
je t ithet hem zoo Ver bragt, 
«athy tot Üoctor. in de god
geleerdheid bevorderd werd 
eene waardigheid, welke in 
*ie tyden Veel zeldzamer 
Z f.' a n , f*genwoördig, om 
jelke reden -de HertoJ'her» \ 
£ L ° ° k « l « belooning8 eene 

lïÏÏ?e.IOe,?«d9-»'>nk«n 
h e i / ' n e i3i t s t ekende geleerd-
«lilL h H o o S s t ^ A pre-
z?nei.

 b T e m d e « Het Jaar 

oXCf y ^'^« beide 

DELFT (GILLIS VAN) of Jl« 
GIDIUS DELPHIUS, mede in 
Z>e//Jf geboren, Was Hoog. 

vleeraar in de godgeleerdheid 
én een bekwaam dichter! 
In zijne CiceronianuS) noemt 
ERASMUS. hein eenen man van 
èene uitgebreide kunde, en 
hem voor eenen vrij goeden 
dichter 'erkennende, die, ee
ne groote gemakkelijkheid 
ïn het samenstellen had, 
zegt hij, dat hém enkel een 
weinig kracht en nadruk 
ontbreken. Hij Voegt er bij 
dat hij bijna de geheele H. 
Schrift in verzen had ge* 
bfagt. Zijne overige wer* 
ken zijn : 'l.p EpistolaPaii' 
li ad Romanos cutii anno-
taUonihts GttiBBRTT CoG-
NATU — 2° Defemio pro 
CleriffiandricB fibertate enz. 

;, — 3.° Commentarius in ()•> 
liidhcm de remedio amoris. 
Hij leefde op het einde der 
vijftiende eeuw. ' 

. DELF* (JoANtassvAN), naar 
zijne geboortestad aldus ge
naamd , was gedurende ver» 
schèidene jaren. Coadjutor 
van den Bisschop van Straats
burg, en schreef eenige 
werken in het latijn, die 
na zijnen dood in het hen» 
zijn 'gegeven, onder ande
ren : 1,9 De polestate Pon-
tificia. - , 2.° de ISotis M* 
clesié f en eenigc andere. 

DELFT (ROELAND VAN) «'« 
De/ft geboren, va-M** 
broeder te Utrecht. In f 
Tooneel van Bolland spiekt 
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BOXHOUN over hem als over 
een zonderling voorbeeld van 
zedigheid 'en geduld onde,r' 
de monnikken zijner orde, 
die tér. vereering zijner ge
dachtenis , hem in, hunne 
kerk een eervol grafschrift, 
gegeven hebben» 

DELTJXE"(JACOBUS) , werd 
den 22 Junij 1738 teAigue-
perse in de omstreken van 
Clerrnont,- in• Avvergne ge^ 
boren. Zijne moeder behoor
de tot de familie van den 
kanselier nËX'HospiTAi,; kort 
voor zijne geboorte overleed 
zijn vader, hem slechts de 
matige lijfrenten van hon
derd kroonen nalatende, waar
mede de jonge DEiiiïXE zijne 
Studiën in het collegie van 
LiHeux te Parijs yolbragt. 
Na zijne studiën'met eenen 
roem volbragt* te hebben , die 
reeds deed voorzien, wat hij 
eens moest worden , nam D E -
IIHJI,E , zonder fortuin eènen 
post aan in het collegie van 
Beauvais, alwaar hij zich 
verpligt z a g , om aan kinde
ren de Syntaxis te onder
wijzen. Bij de vernietiging 
der maatschappij van JESÜS , 
\verd hij tot- hoogleeraar der 
Humaniora aan het collegie 
van Atniens benoemd, en 
daar is he t , dat hij zijne 
vertaling der Landgedic/iten 
{Géorgiques) begon ; daarna 
tot het collegie van la Mar-
che te Parijs overgegaan 
zijnde> begon hij zijne dicht-, 
kundige talenten bekend te l 

S 

maken, door eenige Oden, 
en vooral door ëenen Brief, 
aan den Heer LAirnEifx'," 
waarin hij met sierlijkheid 
de handelingen der kunsten 
beschrijft*. en die reeds de 
gemakkelijkheid verraadt , 
welke hij bezat, om bijzon
derheden , welke in de Fran-
sche taal het moeijelijkste 
schijnen; oni uittedrukken * 

'in versmaat voortedragen. 
Door dezen eersten goeden 
uitslag, aangemoedigd, dong 
hij mede naar den dichtkun-! 
digen prijs der Fransche aka-
demie; het onderwerp , het
welk hij behandelde, Was 
de -weldadigheid. De aka-
demie kende denf'p1 rijs aan 
THOMAS toe , doch liet te-, 
vens ëenen vleijenden lof aan •' 
de Ode van, den jeugdigen 
dichter wedervaren. De zoon 
van deft groqten RACINE moe
digde zijne dichterlijke proe
ven aan en het was onder 
zijn opzigt dat DEMIXE zjjne 
Vertaling (in het Fransen) 
van de Landgedichten in het 
licht gaf. Di t , werk een 
waardig gedenkteeken der 
Fransche letterkunde, was 
voor deszelfs schrijver een 
ware zegepraal; men bewon
derde de gelukkige wending,. 
waarmede hij de schoonhe
den van den Latijnschen dich
ter had weten overtebrengen, 
en de tot dusverre onbeken
de rijkdommen, die bij • in 
de Fransche dichtkunde had 
weten te scheppen. VOLTAI-

i RE was er zoo zeerovervol-
'5 
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daan , ' dat hij ' , hoewel hij 
noch DEhivLBr noch zijne 
vrienden kende , aande aka
demie schreef om haar te 
bewegen, den jongen dich
ter in haar midden optene-
men. Dan , ofschoon alle 
ware letterkundigen in den 
lof van dit werk overeen
kwamen , Wilde echter ook 
de-nijd van zijnen kant , voor 
DELILLE voorbeelden én me
dedingers vinden; hij delfde 
eene oude Vertaling der Land-
gèdichten van MARTIN o p , 
herinnerde aan de proeven 
van MAI.FU.ATRE , en zelfs 
aan de Episode van A R I S -
T Ê U S , maar dat a l les , dien
de enkel om, den voorrang 
der vertaling van DELIL£E , 
boven al degene, die hem 
waren voorgegaan, té beves
tigen. In 1772 nam hem de 
akademie te gelijk met den | 
heer SUARD onder hare leden 
op. Maar , op voordragt van 
den maarschalk DE RICHE.-
i i ieü, , dat DELILI,E te jong 
w a s , en dat VOLTAIRE zelfs 
eerst in den ouderdom van 55 
jaren in dat ligchaam was op
genomen , beval de koning 
aan de akademie eene nieu
we keuze te doen. Intus-
schen werd de DELILI-E twee 
^jarendaarna , in de-plaats 
£». COJJDABHNE verkozen, en 
Z. M. bekrachtigde zijne be
noeming, met de vleijendste 
betmgmg V a n achting. Ee-
n«ge jaren n a z i j n e a a n n e . 

TJ* 8&M «fln gedicht: 
»n het hcht. D e njjd v e r : 

hief óp nieuw zijn hoofd te
gen dit schoone voortbreng» 
sèl. Men zag geheeie boek-
deelen met hekelingen in 
het licht verschijnen, die 
alle vergeten zijn, terwijl 
het dichtstuk les Jardins, 
in bijna alle talen vertolkt 
i s . Een ' zijner vrienden 
hem een. los stukje zenden
d e , waarin dat werk niet 
zeer gespaard werd, schreef 
hem zeer g e e s t i g : » Men 
moet bekennen, dat uwe vij
anden niet zeer naarstig zijn, 
zij ,zijn eerst aan hunne ze
vende hekeling, en gij; Mi* 
reeds aan uwe elfde uitga
ve." D É U I X E beantwoordde 
deze verschillende beoordee
lingen niet ; door de zacht
heid zijner inborst, en de 
zedige bekentenis zijner lou
tert, liet bij zijne schoone 
verzen bévitten. Met den 
heer CHOISEUI, GOOWIKR» 
verbonden , Volgde hy hem 
op zijn gezantschap naar 
Iionsiantinopel. Daar'ha* 
hij gelegenheid, orn (*rte> 
kenlandtegaan bezoeken, 
met een uitstekend genoe
g e n , trok hij door die aan 
de muzen zoo dierbare ge
westen , en kon vooral niei 
zonder eene soort van geest
verrukking , de schoone 
bouwvallen van <At*»«'', 
zien. Te Kons1d*ti*°P" 
teruggekomen , hv'f „tJt 
tien winter en een g» 

net 
den winter en 
gedeelte 4e . « « a « « " J 
aangename huis J " r £ n 
door, regt tegen over «e 
mond der Zwarte zee**1* 

http://Mai.fu.atre
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waar hij het prachtige trio-
neel der talrijke schepen, 
dié elkander in jden BospAo* 
rus voorbij zeilen , en de 
heerlijke weilanden van Azië 
aan den tegenoverliggenden 
oever voor oogen had. Het 
is in die bekoorlijke plaat
sen, dat hij zijn'dichtstuk 
l lmagimtion (De Verbeel
dingskracht) schreef. riij 
vond er een buitengewoon 
vermaak i n , » om dagelijks 
in Azië te öntbij ten , en in 
Eurppa het middagmaal te 
nuttigen." Hij was sedert 
eenigen tijd tot Hoogleeraar 
in de schoone/ letteren aan 
de universiteit en der La-

/tijnsche dichtkunde jaan hèt 
cöllegie van Frankrijk be
noemd^ Te Parijs terugge
komen , hervatte hij zijne be
dieningen met den meesten 
roem. Een talrijk gehoor 
beijverde zich, om bij zijne 
lessen tegenwoordig te zijn. 
Hij bragt zoo veel vuur en 
Uitdrukkingskracht in zijne 
wijze van lezen der Latijn* 
sche dichters , en vooral van 
zijnen geliefkoosden VIRGI-
i i u s , dat zijne leerlingen 
zeiden, dat zij verklaard 
waren , zoodra ' hij dezelve 
gelezen had. D E L I I ^ E , die 
enkel rijk was van de wel
daden des hofs, zag op den 
oogenblik der omwenteling 
zijne fortuin verdwijnen; hij 
troostte zich over dat ver-
Hes door bevallige verzen 
over de armoede te vervaar
digen. Toen het schrikbe
wind Frankrijk begon te 

d rukken , hield DEI.II .LB 
zich verborgen en zuchtte 
övér de onheilen van zijn 
vaderland. Twee dagen voor 
de. eigenzinnige plegtigheid 
aan welke men den naam 
van Feest des Opperwe
zens gaf, liet ROBESPIER
RE hem eenen lofzang vra
gen. DELILLÈ , had moeds 
genoeg, om zulks te wei
geren, de bedreigingen, 
waarmede men de vraag"ver
gezelde, beantwoordende; 
met te zeggen , » dat • de 
guillotine zeer gemakkelijk 
en zeer vaardig Was." l n -
tusschen vervaardigde hij 
echter op het herhaald, aan
zoek van den president der 
geduchte revojutionnaire regt-
bank een drinklied, maar 
dat weinig geschikt w a s , 
om hèm de gunst der dwin
gelanden te verwerven, want 
hij schilderde in hetzelve op 
eene nadrukkelijke wi jze , 
de verschrikkelijke onster
felijkheid van den schuldi
ge en de troostvolle onster
felijkheid van den regtvaar» 
dige. Daar D E M I X E in 1794 
in Part/s de tot de muzen 
noodige rust niet vond, zoo 
verwijderde hij zich van die 
hoofdstad, en begaf zich 
naar Saint-Diez, de geboor
testad van Mevrouw D E L I L -
3CE. Hij bragt er zijne ver
taling van den sedert dertig 
jaren begonnen JEneis ten 
einde. Maar daar hij in zijn 
ongelukkig vaderland de om» 
wentelingen mét eene onge
looflijke snelheid elkan<ter 
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Jsag opvolgen , begaf hij zich 
naar Bazel, en van, daar 
naar Glairesse, een dorp 
aan den oever van het meer 
Bienne gelegen, regt tegen 
over het bekoorlijke eiland 
van Saint-Pierre., op een e 
zoo verrukkelijke wijze door 
ROUSSEAU beschreven. D E -
LILLE verkreeg het burger-
regt op. dat eiland, vanwaar 
het bestuur van Bernë den 
wijsgeer van Geneve verdre
ven had. Het is in deze 
schoone afzondering, dat hij 
door het prachtig tooneéi 
van een schoon meer van 
hooge bergen, rotsen enz. 
bezield , l'ffqmme des champs 
(De Landman) * en het 
dichtstuk van de Trois re-
ff nes de'la nature (Drie rij
ken der natuur) voltooide. 
tïij verbleef twee j a ren ' te. 
Solothnrn ^ en begaf zich 
vervolgens naar Duitschland, 
alwaar hij het-dichtstuk la 
Pilié (liet Mededoogen) ver
vaardigde. Vandaar begaf 
hij zich haar Londen, al
waar bij zich twee jaren óp-
hield , gedurende welke hij 
het Verloren paradijs uit 
het Engelsen in hetfVansch 
vertaalde; hij werkte aan 
dit dichtstuk, met zoo veel 
ijver en geestdrift, dat het
zelve in minder dan achttien 
maanden voltooid was. In 
1S0J kwam hij te Parijs 
te rug , rijk in zijnen arbeid; 
n».l gaf onderscheidene zij-
«er gedichten in het l icht , 
*n was getuigd van hot gun
stige onthaal, hetwelk de

zelve genoten. Met SUAUO , 
MoREtjiiET en verscheidene 
andere zijner akademie-
broeders, kwam hij in het 
Instituut. DahUfhE verliet 
somtijds zijne eenzaamheid, 
om zich naar eenig uit
gezocht gezelschap te bege
ven , waarvan hij door zij
nen ongedwongen geest,zij
ne zachte vrolijkheid,;en dé 
belangrijke en zeer bevallige 
wijze, waarop, hij verhaal
de., de bekoorlijkheid uit* 
maakte. Hij had den be-
minnelijken mensch in zijn 
dichtstuk la Conversution 
{den Omgang) afgeschilderd, 
en men vond in hem het 
ware voorbeeld Van dien bc-
minnelijken niensch. Zijne v 

zangnimf; was niet voor ie
der vei l ; eigenbelang noch 
eerzucht dédèn hem nooit 
lofspraken toezwaaijen, en 
nooit bewierookte hij oen at-
god van den dag., Hij werk
te aan een dichtstuk la Viel* 
lesse ' (de Ouderdom), ten 
opzigte van betwelke hij zei-
d e , dat hij niet dan al te 
vol van zijn onderwerp was. 
toen hij voor de vijfde maal 
door eenen aanval van be
roerte werd aangetast» <Jie 

op den l Mei 1813 een em-
de aan zijn leven maakte. 
De gezamenlijke pm™* 
akademle, a l ' de Hoogleer-
aars , geleerden én l e t t e ', 
kundigen, die de hoofdstad 
opleverde, waren bij zll.n 

.lijkplegtigheid tegenwoordig» 
en er werden op zijn grar. 
onderscheidene weispreken-
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de redevoeringen gehouden. 
Zie hier de uitmuntende 
werken van dien grooten 
dichter,' volgens den tijd 
van derzelver; uitgave': ï .° 
Lés Gèorgiques de VIRGÏLE 
(De Landge dicht en van. Vm-
Gtlivs), in het fransen ver
taald , Parijs . \ 1770 , in 
12.™° Er zijn verscheidene 
uitgaven • van in het licht 
verschenen. Men vindt er 
in allerlei formaten, met 
aanteekeningen en verschil
lende tekstverklaringen. — 
2 ° Les Jardins (De Tui
nen), een dichtstuk in 4 
gezangen, 1782, Londen , 

'18Ü0', Parijs, 1802. Een 
gedeelte '. van dijt 'dichtstuk 
is door A. 'LOOSJES in het 
Nederduitsch vertaald. — 
3.° L'Homme des cliamps 
ou les Géorgiguesfrancui-
ses (J)e Landman ,^ of de 
franschè landgedicliten), 
1800, Dit werk is door den 
Heer DUBOIS in Latjjnsche 
verzen verlaald, en niet den 
tekst er tegen over in het 
licht gegeven , 1808 , 1 dl' 
in 18.° — Ook heeft de N E S 
TOR van den Nederlandschen 
zangberg M r W. BILDERDYK 
ons van dit-werk van DKMMJE, 
onder den titel van Het Bui
tenleven in vier Zangen , 
tweede druk, Rotterdam, 
1821 , in 8 . v o , eetie uitmun
tende dichterlijke navolging, 
in het Nederduitsch geleverd, 
terwijl hetzelve door Me
vrouw Wed. VAN STREEK, geb. 
BRINKMAN , in het Neder
duitsch , onder den* titel van 

J de Veldeling* vertaald i s . •+-
4..° Poésies fugélives (Vliig-
lige Diohtslukken) , 1802. 
Deze verzameling, onder den 
titel van Poésies diverses, 
1801 , in 12.° en 18.° in hét 
licht gegeven, is door D E -
liiiiLË herroepen. — 5.° Di
thyrambe sur. I'immortaUté 
de l'ame , gevolgd door Pas
sage da saint Gothard poë~ 
me traduit de Vanglais de 

, madame la Duc/iesse de DE-
VOXSIIME, 1802. — Van 
deze beide dichlstukken be
zitten wij ook eene zeer goe
de dichtwatige vertaling ïn 
het Nederduitsch door den 
dichter J . IMHERZEEL J r be
zorgd, en wel onder dezen 
t i te l : De onsterfelijkheid 
der ziel, naar het JFransch 
van J. DELfLLE, en Togt 
over den Gothardsberg, naar 
het Engelsch van de Her
togin VAX DEVOXSHIRE , 
Rotterdam, in 8.° — '6.° 
La Pitié (mede door J . IMT 
TWERZEEii J . r , onder den t i 
tel van het Mededoogen , in 
het Nederduitsch vertaald), 
in vier gezangen, Londen 
en Parijs, 1803. Dit dicht
stuk is in de eerste uitgave 
welke er ïn Frankrijk van 
in het licht verscheen, ver
minkt geworden. Eene vol
ledige uitgave, welke tege
lijkertijd in het licht ver
scheen , werd door de poli
tie opgehaald, en een der 
uitgevers gevangen gezet,— 
7.° De Mneis van VtRGi-
Lius , in het Fransch ver
taald, IS04, 2.e uitgave, 
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1814» Deze vertaling even
aart op verre na die der Land-
gedichten niet; maar de JS~ 
fiets, waarin men gestadig 
moet verhalen, ging met 
grooter moeijelijkheden ver
gezeld ,. welke 1)ELII.I,E dik
werf met een geluk is te 
boven gekomen, dat énkel 
aan zijne begaafdheid moet 
worden toegeschreven., Men 
heeft dit werk al te gestreng 

' en misschien al te zeer ge
hekeld. Wat hier ook van 
wezen moge, verscheidene 
diéhters hebben beproefd, 
om deze vertaling te verbe
teren, en hunne pogingen 
hebben enkel gediend, om de 
verdienste van die van DE-
JATUIIE déstebeter te doen ge
voelen. — 8.° Le Paradis | 
perdu {Het verloren Para-
dtjs)' Men verwijt aan DÉ-
LILLE den Engelschen dich-
er, dikwerf ontrouw te 
zijn geweest en het diepe 
gevoel zijner uitdrukkingen 
niet begrepen te hebben x 
maar de schoone stukken , 
Welke men in deze verta
ling ontmoet, 'zijn•- talrijk 
genoeg, om aan dit Werk 
eene plaats onder de ge
denkstukken der.1 Fransche 
letterkunde in te ruimen. 
— 9.° l'lmagination (Oe 
Verbeeldingskracht), een 
dichtstuk-i in acht gezangen, 
1806. ••_> ]()/> Les Trots 
Règnes de la Nature (De 
forfn R%retl d<!r ^tUUr), 
1809. Van dit stuk Heeft. 
Av LOOSÏES p z . m e d e e e n e 
vrije INederduitsche vertaling 

geleverd. —• H ° Laconver-
saUoti (De omgang), 18|2. 
Hot dichtstuk l'Hómme dei 
c/iamps, is mede in het Ita-
liaansch , en les Jardins in 
•het Engelsch vertaald. Al 
de werken van DELIME zijn 
niet volmaakt, maar de. 
schoonheid zijneV beelden, 
de sierlijke ongedwongen? 
heid zijner.eenparige en steeds 
met dezelfde kracht doorge
zette berijming, dé gevoelig
heid zijner schoone ziel, en 
het edele zijner inborst, wel
ke; zich met' zulke treffehde 
kleuren in zijn gedicht hel 
Mededoogen ' afschilderen, 
zouden voldoende lijn, om 
dien grooten dichter onster
felijk te maken, zelfs al wil
de rnen zijn meesterstuk de 
Landgedichten, omtrent de 
•verdienste van hetwelke de 
nakomelingschap reeds uit
spraak heeft gedaan , met 
tellen.' De Levensschets, 
welke, wij van DEWIXE le
veren/ zou zeer onvolledig 
zjijn , indien Wij dien grooten 
dichter niet onder een zedelU» 
oogpunt beschouwden. »'J 
droeg' eénigen tijd het gees
telijk gewaad, enwas eerst 
in 'de wereld, bekend i onder 

den naam van den AbtP*' 
LlLLE, doch nooit beeK 
hij eenige wijding ontvjn-
gen, Men zegt zeUs» «»' 
hij nooit voornemens is g-* 
iveest, dien staat te <""" 
helzen. Wat hier ook.vat» 
wezen moge: hij behieia 
steeds. de gelukkige # »

n" 
tjrukseien eener Chnsten 
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lijke opvoeding; en indien i 
hij zijne geheele begaafdheid 
niet aan de vereering van dé 
godsdienst toewijdde, stelde 
hij er toch eené eer in er 
dikwerf over te spreken, en 
hare weldaden met die geest
drift eens 'dichters ' te be
zingen, die ' er van over- ' 
tuigd en doordrongen, i s . 
Men ken t 'de schoone stuk
ken , welke s men over dat 
onderwerp in de • gedichten 
2'Jmagination en La Pitié 
aantreft. Voor de omwen
tel ing, rijk door de welda
den des hofs, had DELILLE 
meer dan eens zijne weldoe
ners bezongen. Na den val ' 
des troöns, vergat hij de 
BOURBONS niet. Hij wijdde 
bijna een geheel dichtstuk 
toe , aan hei beweenen hun
ner ongelukken , en na die 
pogingen , zijner lier voor 
degene, welke hij bemind 
had, en de uitdrukking van 
zijn leedwezen voor zijne 
oude meesters, was geene 
Mogendheid in staat om hem 
eenen enkelen dichtregel tot 
haren lof te ontwringen. 
Zedig zonder bitterheid en 
zonder hartstogt, tot heime
lijke listen onbekwaam, had 
de zanger der natuur afgun-
stigeri , maar nooit vijanden. 
Men hekelde hem heimelijk, 
men betwistte hem zelfs zij
ne begaafdheid; maar men 
kon hem geene achting wei
geren ; heil den dichter, die 
door .zijne tijdgenooten be
mind werd, en wiens na-
Wen dojir de schitterend» 
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s t e , en de vlcijendste hul
de vereerd, tot de laatste 
nakomelingschap zal over-, 
gaan. 

D E I . I I . L E ' D E S A L E S (JOAN-
NES BAPTJSTA CLAUDIUS) , 
wiens, ware naam ISOUVEÏ. 
Was, werd in T742 te Lyon 
geboren. Onder de vaders 
van het Oratorium gegaan 
zijnde , bleef hij er niet lang; 
want het kloosterleven, 
kwam niet met zijne we-
reldschgezinde neigingen o-
vereen. DELILLE DE SAI.ES 
ontwikkelde zijne grondbe
ginselen in het vverk geti
teld : Philösophie de la na
ture (Natuurlijke wtj'söë-
geerte), Parij/'s, 1775, wel
ke in zwang, raakte, meer 
door eigenzinnige nieuwig
heden , dan door merkelijke 
verdiensten. De schrijver, 
ten spijt der'waarheid en des 
gezonden verstands gerucht 
willende maken, vulde dat 
boek met eenp onverduwe-
lijke geleerdheid o p , sta
pelde in hetzelve onder el
kander, zonder orde noch 
regel , al hetgene , wat hij 
in den omgang des levens 
ondervonden had, op e e n , 
en maakte óp deze wijze 
een voortbrengsel, eenen 
verwaanden en eigenzinnigen 
leerling waardig. Vele wij s-
geeren van dat tijdvak keur
den zijn werk af', onder ad
deren BOUSSEAU die het een 
afschuwelijk gewrocht noem
de. De schrijver vond in 
zijne altijddurende balling* 

http://Dei.ii.le'
http://Sai.es
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schap eenige vrienden, die 
dit werk den koning van 
P missen aanprezen, doch 
wel verre van aan httnne 
vraag het oor te leenen, 
raadde FREDËRIK I I . den 

'schrijver a a n , in niet steer 
vleijende uitdrukkingen van 
zich in Holland tegaan ver
schuilen. Hij bleef er tot 
dat de staatkundige onlusten 
in Frankrijk losbarstten; in 
dat land teruggekeerd zijn
de , kon-'hij 'zich-. 'aan zij
nen smaak voor de paradoxe 
stellingen, overgeven, uit 
welken smaak 120 boekdee-
le» geboren werden. Bij 
dié groote hoeveelheid wer
ken moet men ook; zijne 
Histoire des hommes (Ge
schiedenis der menschen), 
tellen, welke ten minste 50 
boekdeelen bevat. Behalve 
da t , gaf hij nog gedurende de 
omwenteling een werk tegen 
de godverzaking in het l icht , 
getiteld : Jifémoire en faveur 
de /)ieu (Verhandeling' ten 
gunste van God.) JDeze 
Vreemde titel deed zelfs de 
Jacobijnen lagchen; hetvVerk 
van 'DétititE DÉ SALËS be
keerde hen geenszins, en 
inderdaad, de zaak der god
heid kon geenen slechteren 
verdediger vinden. Terwijl 
hij intusschen, al deze goddè- < 
looze werken in het licht 
gaf, beweerde DELILLE DE 
SSALES godsdienstig te z i j n , ' 
en ondanks hét publiek zij
ne, voortbrengselen met ver
achting aanschouwde, waan-
<»e hij toch dat zij groote en 

goede gevolgen ftaddétl. Zij
ne zakken waren altijd val 
van nieuwe door hem ver
vaardigde schqftefi; zijne 
vrienden bood hij dezelve on» 
ophoudelijk te 'lezeri aan, 
die zich] gelukkig achtten 
van eènen zoo lasthjen sch'rij-
vér ontslagen te zijn* Vart-
iedereen vergeten, stierf hij 
jh de eenzaamheid den 21 
September 1818 in den ou
derdom van 68" jaren. Hij 
was lid- der akademie van 
opschriften en> schoone let
teren. Zijn naam, zegt de 
l'Ami de la riligto» et. i* 
röi, zal van geen groot ge-

t wigt zijn op jde lijst der be
roemde letterkundigen, ook 
niet op die, der leeraars van 
het Christendom. Eene halt-
geleérdheid, eene eigenzin
nige verbeeldingskracht, een 
sti j l , gebrek aan smaak, 
d u ï is het kenmerk z\)*f 
schriften . . . . . Man heeft 
opgemerkt, dat men geene 
redevoering bij zijn grat ge
houden heeft, en dit vvas 
zonder twijfel het beste deel 
verkozen. 

DÉUSLE. vi- Zie £»«*•: 

DELIÜS of Du-tos fiat*' 
T O S ) , een der .veldheer^ 
van ANTONIÜS. Naar W » \ 
PATRA gezonden, 6 f « ° 
hij haar, om in den n™** 
fooi voor dien o v e r w i n ^ 
te verschijnen. Zij &\ , 
de hem,, en won J e t V a" 
van A-NTOMüs , in "e*, \aat 

41 vóór J . C. D E W Ü S » 1 ^ 
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ssijn leven door, niet van par
tij te veranderen : hij diende 
beurtelings DÓLABELLA, CAS-
SUJS , ANTONIÜS , OCTA-
VIANUS, volgens zijne be
langen den eenen voor den 
anderen verlatende, het
welk hem den naam deed 
geven van kuurpaard der re
publiek , en van Luchtsprin-
ger dér Burgeroorlogen. 
Hij had de geschiedenis van 
zijnen tijd geschreven. 

DELIA SOMAGLIA. — Zie 
SOMAGLU. 

D E I W T H J S (FLAVIUS J U -
MUS) , klein-zpon van CON-
STANTIUS - GHLORÜS was een 
neef van KONSTANTANTIIN , 
die eene uitmuntende in
borst en uitstekende talen
ten in hem zeer op prijs 
stelde, Deze keizer liet 
hem in 333 tot Consul be
noemen , verklaarde hem tot 
Cmsar in 335, en gaf hem 
bij de verdeeling des rijks 
Thraciè' \ Macedonië' en A-
c/iaje. Hij moest deze ge
westen in eigendom bezit
ten, maar na den dood van 
KONSTANTIJN in 337 wilden 
de krijgsbenden enkel en 
alleen zijne drie zonen als 
keizers erkennen , en ver
moorden degene welke be
weerden aanspraak te heb
ben op de keizerlijke erf
opvolging. DEWHATIÜS be
hoorde tot dat getal. Men 
z egt dat CoNSTANTiüS zelf 
den soldaten verzocht, hem 

VIII. DEEI.. 

van het levett te bérboven,, 
Deze vorst verdiende een 
beter lo t ; hij bezat de t rek
ken, het gelaat en de goe
de hoedanigheden van K Ö N -
STANTIJN* 

DELHONT (DEODAÏUS) , in 
1581 , te Si. Truijen in de 
provincie Limburg geboren, 
was de vriend van RUBENS * 
zijn kweekelïng en reisge
noot 'in Italië. Vele be
kwaamheden , eene goede 
g ids , en neiging voor de 
schilderkunde, hebben hem 
den naam van een goed 
schilder verworven. Men 
zjet tè Antwerpen nog ver
scheidene schilderstukken 
van hem. Hij overleed al
daar den 25 November 1634. 
Zijne zamenstelling is edel 
en verheven. Zijne teeke-
ning n&auwkcurig, en do 
oplegging zijner kleuren" 
zeer schoon., 

DEÏ,OLME (JOANNES LOÖE-
wnit ) , een schrijver in 1740 
te Geneve, waar hij advor 
kaat werd, geboren. De 
aldaar ontstane onlusten, 
aan welke hij geenszins ge
heel onschuldig w a s , nood
zaakten hem zijn vaderland 
te verlaten. Hij begaf zich ' 
naar Londen en sleet, a l 
daar zijne dagen in de groot
ste behoefte, in rampzalige 
kroegen, grootendeels van 
het spel levende. Toen dag 
zijn beroemd werk over de 
staatsregeling van Engeland 
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in 

in het licht was versche? 
nen» en hij de oogen der 
Grooten op hem opmerkzaam 
had gemaakt, was hij ner
gens te vinden ; want wie 
toch zou onder het uitvaag
sel der menschheid,, den 
grooten geleerde gezocht 

/hebben; eindelijk werd hij 
toch ontdekt, maarte trotsch, 
nam hij niet eens eenige 
ondersteuning aan;,- dan al
leen de enkele, welke hem 
de maatschappij tot onder
steuning van arme geleer
den gaf, en zulks enkel 
en alleen, om reisgeld naar 
Tïuis te hebben. In het jaar 
1776 verscheen hij reeds 
weder in den raad der twee 
honderden in Geneve. , Hij 
overleed in 1806/, in een 
dorp in Zwitserland* 

DELORME* — Zie LORME. 

DELPHIDIDS (ATTIÜS T I -
BO) , zoon van den redenaar 
PATERÜS', een Galliër van 
oorsprong y maakte, zich be
roemd door zijne gedichten 
en: zijne welsprekendheid; 
maar hij • bezwalkte zijne 
talenten door zijne eerzucht 
en zijne neigiög voor de 
beschuldigingen.; In 358 
beschuldigde hij NUMERIUS , 
landvoogd van Narbonesis 
Hj JtiMANüs, toenmaals 
Gaisar, van landdieverij j 
do beschuldigde ontkende 
net hem ten laste gelegde, 
en daar Denummrus hetzel
ve niet ko». bewijzen, zoo lt 
nep hy uit : Welke schul' J 

diget doorluchtige Caspr, 
zóu niet voor onschuldig 
doorgaan,, indien het ge
noeg was zijne, misdaden te 
ontkennen ? -r- En welke 
onschuldige, hernatn Jv-
LIANUS , zou niet voor, 
schuldig doorgaan, indien 
het voldoende is \ beschul
digd té worden ? Hij nam 
vervolgens deel aan de za« 
menzwering van PROCOPIÜS 
tegen VALENS , en ontsnap
te enkel door den invloed 
v.an zijnen vader aan den 
dood. Hij opende alstoen 
eene school van welke de 
heilige HIERONYMÜS in zijne 
brieven met lof spreekt. 
Het juiste tijdstip van zij
nen dood is onbekend, maar 
men weet dat hij vroeg o-
yerleéd, In 388 leefde hij 
niet meer. 

DELPHINUS (PBÏRUS), een 
geleerde overste der Cama'-
dulenzers, overleed wJW» 
in den Venetiaansehen staat. 
Men heeft van hem Jr* 
ven, mét zeer veel gees 
geschreven, "ezelve ƒ er 
den te Venetië in 1524, i» 
fol, gedrukt. D i t b o e k g 
is zeer zeldzaam, en woj 
buitengemeen duur verkop 

Men vindt nieuwe * « " £ 
van dien schrijver^ B> 

verzameling van J»*B^ 

. D E L P H i t T S . - ^ 0 ^ -

DE.PHÜS, " * * * £ . 
P O O ^ en van IBW* 
woonde de omstreken * 
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den berg Pamussm. Hij 
bouwde Delphos ,' waaraan 
hij zijnen naam gaf» Hij 
was de vader van P Y T H I S , 
die ook den zijnen aan de-
Zelfde stad gaf. 

ÖELRIO (MARTIMJS A N Ï O -
NIUS) , werd den 17 Mei 
1551 te Antwerpen gebo
ren , ging irï 1580 na den 
post van raadsheer in den 
raad van Braband én dien 
van bewindhebber, des le
gers té hebben uitgeoefend 
te Valladotid onder de or* 
de der Jesuiten. Zijne o-
versten gebruikten hem in 
1589 om te Douay dé wijs
begeerte^ de zedelijke god
geleerdheid te Luik , de ta
len en -.gewijde letteren te 
Leuven; en daarna te Qratz 
te onderwijzen, in welke 
laatste plaats hij.tot Doctor 
in de Godgeleerdheid werd 
bevorderde Hij overleed te 
Leuven den 19 October 
1608. Reeds vroeg was 
deze Jesuit als schrijver op
getreden. Pas 20 jaren oud 
zijnde, gaf hij in het licht 
Solih, volgens de hand; 
schriften Van JUSTÜS hip-
s ius , zijnen vriend, verbe
terd. 'De werken , welke 
het meest van hem hebben 
doen spreken, zijn 'S l.°Zlij-
«e Tooverkunstige nasporin-
gen , in het latijri, Leuven , 
1599, Mentt, 1624, Keu
len, 1633 (eette zeer on» 
üaauwkeurige uitgave). Daar 
Ae menscheljjke geest be*„ 

geerig is naaf büitengevW*, 
ne geschiedenissen * zoo* 
maakte dit werk veel op* 
gang* Er worden eene me
nigte schrijvers eh daadzar-
ken in aangehaald, waar-* 
van er vele voor de vrucht 
der ligtgeloovigheid kunnett 
gehouden worden; maai? 
.waarvan er" een aantal om
standig genoeg besóhreven} 
ëii bekrachtigd zijn* onï 
zelfs de wijsgeerigste Ver
klaarders verlegen te ma
ken. DGÏ.RI.0 schreef dié 
werk i om de schrijvers te 
wederleggen, Welke bewé-f 
ten dat hét Nieuwe Testa
ment eet* einde aan de too-
verkunst heeft gemaakt; hij 
stelt tegen hen over de iii 
Schrift, de kerkvaders * 
voornamelijk OIUGENES , detl 
H. AUGUSTÏSJÜS* den H» 
GREGORIUS van NatiaMZè f 

den Hv LEO , de- kerkver
gaderingen, het kerkelijke 
regtj het gebruik dei' be* 
zweringen f even zoo oud alg 
de kerk , de eenparige óver-* 
eenstemming der godgeleer
den , de toestemming aller' 
volken, en de ondervin
ding aller eeuwen. Einde-* 
lijk beweert h i j , dat meö 
in deze zaak een^n middel
weg moet. kiezen , tusschèfl 
degene, die alles gelooven> 
en degene, die niets gelodf-
ven f eenen middëlwèg , diefi 
de schrijver niet altijd1 stip-
telijk heeft in acht geno* 
menj daar zijne schrander
heid steeds de overhand *ojp 

2- »-
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zijn oordeel en: zijne crifiek 
behield. P S E L L Ü S , THEO* 
PHILUS RAYNAUD en GIJSBER-
TÜS VOET hebben hetzelfde 
onderwerp ook grondig be
handeld (Zie ASMODEUS , DE 
H A E N , I-E BauN, MAFFEUS-
JSCIPIQ — S P E , MEAD , 
BROWN — THOMAS — ) . Ee-
ne opmerkenswaardige zaak 
is„, dat in een aantal der 
nieuw,sle werken , er over 
tooveri) gesproken wordt , 
en zulks niet uit scher ts , 
hetwelk langen tijd in zwang 
ïs geweest; maar om er ver
bazende zaken van te ver
halen, omtrent welke men 
zich nu onthoudt, om-üitr 
spraak te doen, en die men 
dan weder als onbetwistba
re zaken doet voorkomen. 
Even als of de voorzienig
heid wi lde , dat de ongerijm
de en onberedeneerde wijs
begeerte , dan zelfs wan
neer zij al hare pogingen 
tegen de onzigtbare wezens 
en de "geloofsartikel e n , die 
er uit voortvloeijeh verèe-
n i g t , verwoestende bewij
zen har er dierbaarste leer
stellingen daarstelt: bewij
zen die niet alleen in ha
ren mond verdacht zijn „ 
maar die haar daarenboven 
eertijds veel ongerijmder 
toeschenen^', dan de overtui
gingen , welke zij toenmaals 
nog in schijn eerbiedigde, 
terwijl zij er reeds hét voor
werp van haren voornaam-
sten aanval van maakte 
( Z a e I W Ü S ) . __ 2.0 Oom* 
Mentenen op Genesi*, het 

Hooglied en de klaagliede
ren, TT- 3 dl." in 4.° bon-* 
dig en verdienstelijk. — 3 . " 
De gèioyde, spreuken van 
het oéde en nieuwe Testa* 
ment, Lyon , 1612, in liet 
la t i jn, 2 di.n i n i ' - i ' 
Drie déelen der Moevjelijk-
ste en nuttigste tehsUn 
der heilige'Schrift, een 
werk, dat den predikers, van 
dienst kan zijn. —r 5.° Cem-
mentariën én omschrijvingen 
op de Treurspelen van SE-
NECA , Voorafgegaan;, door de 
verzameling der fragmenten, 
welke óns van de oude La-
tijnsche Treurspéldichters 
overblijven. De stijl van 
DELRIO , . hoewel vrjj zui
ve r , ' is ffaauw en wijdJoo-
pig. Hij was meer dan tien 
talen meester, en was de 
boezemvriend van JÜSTÜS 
L I P S I Ü S . — Hij is onder-
scheiden van JOANNES DBMU» 
van Brugge ,;dcken en Groot-
Vikaris van Antwerpen, u» 
1624 overleden, A^jfT" 
wentariën over den CM1!1'. 
Psalm, ih l ^ i e l ^ m h e t 
licht hééft gegeven. 

•DELUC (JACOBUS FBANCIS-
CCJS), werd te Oenevejn 
1698 geboren, waar.«flj* 
familie oorspronkehjS •» 
Lucca, zich in de l»- e , 
had nedergezet, ^"fjt 
Christelijke Godsdienst g 
hecht, schreef hij ter verde^ 

diging van.dezelve de, t 
volgende werken 1. »* u 

-cantre la fable des alff' 
ou les vices prives jont 
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pfóspérite publiqüe (Brief 
tégen de fabel der honig
bijen enz.) , 1730 , in-12.""> 
Het door DEMJC aangerande-
de werk , een werk even 
zoo onzedig als goddeloos, 
was van MON DE VILTJE , een 
Engelsen schrijver,, de Ge-
neefsche schrijver weder
l e g hetzelve roemrijk. —-
2.p Observations sur les sa-
vans incrédules (Aanmer-
Jdngen over de ongeloovige 
geleerden), Geneve 1760, 
in S.vo Die geleerden zijn : 
DmÉROT, VOLTAIRE, MON-
I)EVIM,É, Mejufvrouw Hu-
BER. De zeden van DELUC 
waren zuiver, en hjj ver-

, diende de achting van zijne 
medeburgers j die zijnen dood 
betreurden , welke in 1780 
voorviel. Hij liet twee 'zo
nen na , beroemd door hun 
vernuft, en die het voor-. 
Werp zullen zijn van de vol
gende artikels. 

DELITC (JOANNES ANDREAS), 
zoon van den voorgaande, 
beroemd natuurkenner van de 
18.e eeuw, werd den 8 Fe-
bruarij 1727 j te Geneve gebo
ren. Eervol volbragt hij zijne 
studiën ; maar daar zijn vader 
hem tot den koophandel be
stemd had, zoo besteedde hij 
de oogenblikken , welke zij f 
ne beroepsbezigheden shem 
overlieten tot de beoefening 
der natuurkundige -weten
schappen. Hij ondernam met 
zijnen broeder WILLEM vele 
reizen oyer de Alpen , ïnaak-

.te eene schoone verzameling 
voor de natuurlijke historie, 
maar vooral voor•de, berg-
stofkunde, Welke den roem 
van alle geleerden wegdroeg: 
en die men nog te Genëvé 
bewaart. Na eenen 46jari-
gen moëijeJijkën arbeid, om 
zijnen handel te doen bloei-, 
j e n ; door ontrouwe corres
pondenten te leur gesteld 
zijnde, begaf hij zich naar 
Engeland. Reeds had hij 
schoone' werken in het licht 
gegeven,' waarom hij in 
Engeland met onderschei* 
ding ontvangen, en lector1 

der koningin werd. DELUC 
was , even gelijk zijn vader, 
vroom, hij beminde de stu
die en zijne nieuwe levens
wij z e , kwam goed overeen 
met zijne grondbeginselen 
en zijnen smaak. Hij door
kruiste Zwitserland, jprafik' 
rijk, Holladd en Duitsch' 
land. Te Göttingen. werd 
hij in 1798, tot honorair 
hoogleeraar der aardbeschrij-
ving benoemd. Hij wooi>dé 
tien jaren in Dnitschland, 
onderzocht dat land als waar-* 
nemer, en verrijkte zich met 
nieuwe kunde. Hij maakte 
in de aard- en delfstofkunde 
gewigtige ontdekkingen. Hij 
vervaardigde eene uitmun
tende Hygromètre (werktuig 
om den graad van droogte 
en vochtigheid in de lucht 
waartenenien) dééd in den 
thermometer van REAUMUR 
het kwikzilver den wijn
geest vervangen, en vond de 

3 
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(draagbare barometer uit, die 
de middelen om de hoogte 
yan eenen berg temeten.zeer 
verligt, Zeer verschillend,'• 
yan vele andere1 schrijvers 
yan fijnen tijd, heeft hij aan 
zijne schriften eenen Chris-
Jelijfcen stempel gegeven, die 
dezelye,npg aanprij zen s waar
diger ,maakt. Eene der te
genwerpingen waarvan zich 
ide goddelaoze wijsgeeren be
dienden tegen de openbaring 
en (die zij als -een' ontegen
sprekelijk bewijsstuk be
schouwden ê Jvas de tegen
spraak, zeiden -zij, welke 
tusschen ,hejt v^rhaalyap Mo« 
ZES jen de aardkundige ver
schijnsels .bestond. Djsttic 
jbragt het met eenen xmvèr-
moeiden ijy;er en met yer? 
schillende proefnemingen zoo 
y er , van te kunnen be wij zen 
dat de hedendaagsche aard
kunde ir» volmaakte overeen
stemming staat met de na
tuurlijke godgeleerdheid van 
Mozjss. ;Dit ffloeijelijke onr 
derwerp is door DEI»UC met 
eene diepe geleerdheid ,. en 
met zulk eene- krachtvolle 
redeneerkünde behandeld, 
dat zelfs , zijjne tegenpartij 
er over verbaasd stond- Ér 
ontstond uit zijne lofwaardi
ge werkzaamheden eene in
nerlijke overtuiging voor de 
waarheid der, openbaring, 
eene waarheid , die geen an
der bewijs vorderde, dan dat, 
hetwelk nit j[e identiteit 
zijner naspotingen en proef, 
nemingen, met de woorden 
van den wetgever der « o 

j| breè'rs, rVoortkwam.' CÜVIBR 
die ; door dezelfde nasporin-
gen tot dienzelfden uitslag 
gekomen i s , zwaait in zijn 
Rapport histor'ique sur les 
progr^s des éciences naturel' 
lesdepuisl789(GesdieMim* 
dig verslag over de vorde-
ringen, . der natuurkundige 
wetenschappen sedertXTè.'è) j 
Parijs, 1810, eenen grooten 
lof aan PEÏ,UC toe,, dien hij 
naast de WARNPR'S en D<> 
fcoMiEü's plaatst. DELucreis-
de tot in den ouderdom van 
80 jaren. Na een lang en 
werkzaam leven doorgebyagt 
ite hebben tusschen de stu
diën , erf de oefeningen der 
Christelijke deugden ver-
deeld, stierf hij te Windsor 
in fingeldnd, den 7 Wo-
sember 1817, in «en ou
derdom van 91 jaren. Wy 
zullen zijne voornaamste 
werken aanhalen, waardig 
om gekend te worden, zoo
wel om derzelver verdiensten 
als uit hoofde dezelve uit 
de pen van een Christelijken 

wijsgeer gevloeid Z'jn : ,!; 
Recherches- sur let mpdifi' 
cations de. 1'aWospBre ott 
Theorie des baroniètres et ter 
ïhermomètres (Nasportngf» 
over de matigingen mn aen 
dampkring enz.), &"%', 
1772, 2 dl.n, i o - 4 . » . f « 
rijs, 1784, 4 dl.", m *• 
L^ANDE drukt zich jn^ne 
mhliographie. astronomH^ 
aldus over deze naspoW' 
Vit; » Dit uitmuntende wer* 
is eene volledige verbande 
Jing, de vernuftigst en 
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nieuwste iiasporingen bevat
tende ; voornamelijk de ont
dekking van de naaüwkeu-
rige overeenkomst tusschen 
de hoogten van den barome
ter en die der bergen." 
<•— 2,° Bélation de diffé
rent voyages dans les Ai-
pes dit Fau'cigny (Verslag 
van verschillende reizen 
enz.), Maastricht, • 1776, 
jn 12.mo DELUC deed deze 
reizen onder geleide van zij
nen broeder WILLEM en ee-
nen anderen natuurkenner, 
BEUTAKD genaamd. — 3.° 
Nouvelle* idees sur la mé
téorologie (Nieuwe denk
beelden óver de weerkunde), 
Londen, 1786, 3 dl.",'in 
8-vo «_i 4,o Jntroduction a 
la physique terrestre par 
les fluïdes expansibles {In
leiding tot de aardsche na
tuurkunde enz.) Dit werk is 
voorafgegaan dóór twee «er-
handelingen over de theorie 
der hedendaagsche schei
kunde , waarin hij het stelsel 
der vermenging van het wa
ter tracht te bestrijden , Pa
rijs, 1807, in 8.vo _ 5.» 
Traite élémentaire sur Ie 
fluide galvanique {Verhande
ling over de grondbeginse
len der vloeistof van Tietgal-
vanismus), Parijs, 1804, 
ïn S.VQ — 6° Lettres phy-
siques et morales sur les 
moniagnes el sur l'histoire 
de la ïerre et de Vhomme, 
adressées a la reine de la 
Grande-Bretagne (Natuur
kundige en zedelijke Brie-

T 4 

•ven enz.) 'sïlage, 1778 .'-!-
1780, 6 dl.n, in S.vo In 
dit werk bepaalt zich 
DELUC voornamelijk, om de 
overeenkomst, die er bestaat 
tusschen de 'natuurlijke ge
schiedenis van den aardbol 
en de geschiedenis van Mo* 
ZES , £e bewijzen. Hij be
schouwt dus, die zes dagen 
der schepping niet als een, 
tij dvérloop van 24 uren, 
maar als reeksen, elk in 
•zich bevattende vele eeuwen 
of zelfs duizende jaren. De 
gebeurtenis van den zond
vloed wordt <lobr den schrij
ver op de volgende wijze 
verklaard. Hij vooronder
stelt dat holligheden in het 
oude vasteland, gezakt zijn
de], het tegenwoordige bed 
•der zee gevormd hebben, en 
dat derzelver eerste bodem 
•vasteland is geworden met 
bergen doorsneden , die eer
tijds onder de zee bedolven 
lagen; hetwelk de opdelving 
van dieren uit de aarde in 
gewesten, die na den zond
vloed verschenen zyn, vrij 
natuurlijk maakt. Behalve 
deze diepzinnige overwegin
gen vindt men nog in zijn 
werk zeer belangrijke aan
merkingen , over de inwoners 
der landen , welke hij bezocht 
heeft. —7." Lettres surquël-
ques parties de la Suisse, 
adressées <t la reine de ia 
•Grande-Bretagne (Brieven 
over eenigedeelen van Zwit
serland enz.) 1785, in 8.v° — 
8.° Lettres sur l'histoire 
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physiqiies de.la terre(Brie" 
ven over 'de natuurkundige 
geschiedenis der aarde») De
zelve zijn gerigt aan cjen 
hoogleeraar BI.UWENB.4CH en 
maakten een' zakelijken in
houd u i t , van die i welke 
aan Mevrouw LAMETTJRIE ge-
jrigt waren in het Journal 
physique. (jaren 1790— 1791 
r—1798) voorkomende. EME» 
BT, hoofdopziener der ver
gadering van St.' Sulpice, 

. was er de uitgever van, Pa-
rif s , '1798, in 8.vo _ 9.° 
Traite élémentaire de géo* 
logie {Verhandeling over de 
grondbeginselen, der aardbe-
sclirijving), in hetEng<?lsch, 
JLonden, I809»in8 vo,in het 
ÏVansrch, Parijs, 1809, in 8.° 
In" dit Werk, een vervolg, 
van het voorgaande zijnde, 
Wederlegt DELUC twee ge
leerde Engelschen , HÜTTON 
en PMYFAIR ,*dje de hoogte 
der bergen , aan de werking 
.van onderaardsch vuur en de 
holte onzer dalen, aan den 
stroom des waters toeschrij- i 
ven.. Dit doet hen aan < 
Üe' aarde eene hooge oud
heid toekennen, welke zoo 
als die der Sinezen , met het 
verhaal deF HL Schrift strij-
dig^ is. DETiüc van zijnen 
kant, besloot met Do&ó» 
MIEU , dat onze landstreken 
niet oud zijn, en dat het 
nog Pniet lang js geleden ,' 
dat «ij voor den mensch ge
schapen j*ijn, ^ io.« Voya* 
ge dans Je nord de l'&vro* 
pe contenant des observaii-
ons #«r fttelaues parties des 

cótes de la mer Ballique, et 
de ld mer du nórd (Reize 
in het IS oorden van Europa 
enz;), Londen-1810, 3 dl." 
in 8.vo __ n , ° Voyagesgéo-
logiques dans quelques par» 
Hes de la France, de la 
Suisse, et de l'A/lemag'ne, 
(Aardkundige reizen enz.), 
Londen I8!3,2dl,nin8.vb — 
12.° Abrégé de géologie(Be-
knopte aardbeschrijmng), 
1816, dit is heè beste zij
ner werken , hij schreef het
zelve in den ouderdom van 
90 jaren. DERJC heeft oolc 
schriften uitgegeven, die der 
Godsdienst toegewijd zijn, 
zoo als': 13.c'Lettres sur 
l'éducation religiense de 
Tenfance, précédées etstii-
vies de détails. Msioriqnes; 
(Brieven over de godsdiens
tige opvoeding enz»), .Ber
lijn 1799, in 8 .vo~14. ' 

-BACON telqu'Uest, 011 De-
nontiationd'iine traduction 
Francaise dei 01ivrages.de 
ce philosophe, (BACO , zoo
danig als 'hij is 1 enz.)» 
Berlijn 1800, in $.*» Deze 
vertaling was door ^Nio-
N.ius LASALIW; vervaarden» , 
die vele volzinnen tenvoor-
deele van het Christendom 
Weggelaten had, aan hett 
welk BACO zich verknocht 
toonde. — 15.° Précis de 
fa PfiilosopMe de BACOJf£ 
des progrès qrion Jaii.*J,* 
sciences naturelles ( f t 0" 
begrip der wijsbegeerte™* 

BACO enz.) ' Par i-'s -l 
in 8 vo Men haalt nog vier 
andere kleine werkjeri ™n 

http://Bi.uwenb.4Ch
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DELÜC aan , zoo als Suite i 
d'une correspondance sur Ie 
Christtanisme, eérie brief-
wisseling welke hij met den 
Heer TELLER , een kundig • 
.leeraar van Berlijn gevoerd 
had. In de Trdnsactions 
philosopldques en het Re-
cueil de V Académie des 
sciences vindt men verschil
lende geleerde verhandelin
gen van DELÜC , behalve de 
talrijlce artikels, \yelke hij in 
da dagbladen liet plaatsen. 
Men haal» onder anderen ee
ne . Memorie (gedrukt aan 
het hoofd dér Brieven wan 
BMMEXWACii) , op de ,in 
1791, voorgestelde vraag door 
het genootschap van Haar
lem. » Is het redelijk, is 
het* noodzakelijk(of' nut t ig , 
van zich aan de nasporing 
van een- oorspronkelijk en 
algemeen grondbeginsel over 
de zedelijke verpligting, 
waarvan alle pligten konden 
afgeleid worden, over te 
geven* En in dat geval, 
Welke is die grondregel?'' 
In de verhandeling, welke 
DELUC in antwoord op deze 
vraag, in het licht gaf, 
Vindt men den zamenhang 
zijner denkbeelden over de 
Godsdienst, over de nood
zakelijkheid der openbaring, 
als de eenïgè bondige grond
slag van alle zedelijke ver
pligting, over het godsdiens
tig belang der geologische 
stelsels, en een zeer belang
rijk kort begrip der gesprek
ken van den schrijver met 
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YoLTATREj J . J . RoUSSEAÜ 
enz. DELUC was correspon
derend lid van de akadcmie 
van wetenschappen van Pa
rijs ^ lid van de koninklijke 
maatschappij van Londen, en , 
Berlijn enz, enz. Zijne 
-schoone Verzameling der 
natuurlijke historie, wordt 
nog bewaard te Geneve , door 
den zoon zijns broeders, die 
dezelve ' zeer vermeerderd 
heeft. ; 

_ DELUC. ( WILLEM ANTO-
NIUS) , ; jongste broeder van 
den voorgaande,, werd in 
1729 te Geneve geboren , en 
bekleedde ,eenen aanzienlij
ken rang onder de natuur
kundigen. Hij had groo-
telijks deel aan dé werken 
van zijnen broeder, en in 
1756 en 57 bezocht hij den. 
Vesuvius den Etna , het ei
land Vulcano, vergaderde ' 
aldaar eene schoone verza
meling van Vulkanische 
voortbrengsels > waarvan hij 
eene beredeneerde Ujst in 
het licht heeft gegeven. Hij 
heeft langen tijd opgedolvene 
schelpen beoefend, en heeft 
er 100 levende overeenstem
mende soorten gevonden. D E 
LUC heeft belangrijke verhan
delingen in het natuurkundig 
Dagblad; in de Britsche 
Bibliotheek, in 'den, MER-
CURIÏÏS van Frankrijk ge
leverd als ook vele aanmer
kingen in Ae Onderzoekin
gen over de verzachtingen 

j van den Dampkring, in de 
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natuurkandige Brieven van 
zijnen broeder. Zijne Ver
handelingen hebben meestal 
betrekking op de kennis 
van ónzen aardbodem. Een 
naauwkeurig waarnemer zijn
d e , en in dezelfde gevoelens 
van zijnen, broeder deelen* 
de, wederlegt hij in dezelve 
met moed de -nieuwe stel
sels oKer de werken der 

' schepping, die hem tegen
strijdig schenen met het 
verhaal van het Oude Tes
tament. Hij was lid van 
den raad der tweehonderden 
van Geneve, alwaar hij den 
26 Januari] 18.12 in, den ge-
zegenden ouderdom van 83 
jaren overleden is. 

DELVAUX (LAURENTIUS) , 
een beeldhouwer te Gend 
geboren , en te Nivellesden 
M Februari) 1778, inden 
ouderdom van 83 jaren over
leden» De DlVJD, de Aan
bidders'der kapel van het 
hof té Brussel, de EERKC-
UES-, aan den voet van den 

. grooten trap, de Standbeel
den , die den voorgevel van 
het paleis versieren, de 
Predikstoel der hoofdkerk 
van Gend, een weinig al te 
streng beoordeeld door den 
schrijver der schilderachtige 
Reis door Vlaanderen, en 
«en aantal andere gewroch
ten zjyn gedenkstukken van 
zijne Werkzaamheid én van 
zijne talenten. Zijne wijze, 
door de o«de voorbeelden èe-
«tnurd en gevormd, heeft wel-
»gt meer kracht dan beval-

ligheid. BENEDICTUSXHI. , 
KAREÜ V,h > MARIA THERE-
SIA„': en de hertog KARET, van 
Lotharingen, hebben de ta
lenten van dezen kunstenaat 
op prijs gesteld en beloond. 

DEMACHY (JACOBÜS FRAN-
CISCUS), een artsenijberei-
der :én geletterde, werd'te 
Parijs, den 30 Augustus 
1728 geboren. Gedurende 
zijne studiën, die hij niet 
roem aan het Collegie van 
Beayvais yolbragt, verwierf 
hij den jevendigsten smaak 
voor de wetenschappen ên 
schoone letteren. Inden be
ginne door zijn? ouders, die 
niet rijk waren, bij eenen 
apotheker, geplaatst, ver
kreeg hij vervolgens eenen 
post in 'het stookhnis van 
het Hötel-Dieui W 4e « , 
W.eJkenhij in dat hexpep be
haalde, deden hem door het 
bestuur tot hoofd-apotheker, 
in het militaire hospitaal van 
Saint-Üenis en vervolgens 
tot bestuurder van de wn 
trale apotheek derburg" 

lijke h W ^ H b/"lele"-Zijne werkzaamheden be ei 
ten hem niet de du*** 
de, voor welke H *fA 
bijzondéren lust gevoelde^ 
teJ beoefenen. Hfl «*£. 
.een Werk ten titel voerende. 
Noweana: dialoge* . • 
{Nieuwe zamenspw«f0 m 
dooden), 1755 , in \^ >De 
verscheidene blijspelen.^ 
Fransche Muzen-Ak»^ . 
do Mmcvnws f anu 

letterkundige Dagbladen, g 
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ven .-dikwijls- door hem vèrr 
vaardigde stukken, naamloos 
of onderteekend in, het lichti. 
Het zou tegenwoordig zeer 
moeijelijk zijn, zijne ver
spreide dichtstukken te ver
zamelen ; maar er bestaat 
van hem: 1.° Institut de 
xshimie, ou etc. (Kort be-
grip der scheikunde, of 
grondbeginselen dier weten
schap)) 1766, 2 dl:» in 8«° 
— 2.° Procédés chimiques 
etc. {Scheikundige handelin
gen in eene geregelde en be
paalde orde gèbragt), 1769, 
in 8.° — 3.° Manuel etc. 
(Apothekers Handboek)., 
1788, 2 dl." in 8.° — é.° 
Dissertations chimiques etc. 
{Scheikundige Verhandelin
gen enz.) , 1759, £ dl.n i n 

12.010 DEMACHÏ overleed 
den 7 Julij 1803. 

DEMADES, een Athener , 
•werd, van een schëepvaar-
der een redenaar geworden 
zijnde, in den slag van Che-
ronea door PHILIPPUS van 
Macedonië gewonnen, gevan
gen genomen. Zijne wel
sprekendheid verwierf hem 
'eenen grooten invloed, op 
den geest van dien vorst. 
Hij is echter minder bekend 
door zijne redevoeringen, 
dan door eenige gelukkige 
uitdrukkingen. Toen hij 
s ag , dat PHIMPPÜS zich, na 
den slag van Cheronea, aan 
eene onbetamelijke vreugde 
overgaf, zeide h(j hem: Wijl 
de goden « de rol van AGA-
WMMxoif gegeven *hebben , 

waarop vernedert- gif u om 
dien van THEBSITES te spe
len ? Nadat dezelfde P H I M P -
PUS aan DEMADES, die in 
den slag van CJieronea was 
gevangen genomen > ge
vraagd had , wat er van den 
moed der Atheners gewor
den w a s , antwoordde Jiij 
hem; Dit zoude gij weten, 
indien de Macedoniërs door 
CHARES en de Atheners 
dóór PHILIPPUS aangevoerd 
waren, [geweest. DEMADES 
was zeer belangzuchtig. A N 
TIPATER, zijn. vriend,; zoo 
wel als die van PHOCIONJ 
zeide : » dat hij den laatsten 
geene geschenken kon doen 
aannemen, en dat hij er den 
eersten nooit genoeg gaf, 
om zijne hebzncht te vol
doen." DEMADES werd in 
het jaar 3 3 2 , vóór J . C . , 
als verdacht van verraad , 
ter dood gebragt. Hij had , 
volgens CICERO en (JÜINTI-
LIANUS , niets geschreven ; 
men moet dus het fragment 
der redevoering, hetwelk 
onder zijnen naam bestaat , 
•en aan hetwelk men den t i 
tel heeft gegeven van Oratio 
de Duodecennali, 1619, in 
8 . v o ; en in het Rhetorum 
collectio , Venet ië , 1513, 3 
d l " in fol. als verdacht be
schouwen. 

r DEMANET ( A. B.) , een 
Fransch geestelijke, was in 
1764, aalmoezenier <op het 
eiland Gorea in Afrika. 
Gedurende zijn verblijf al
daar , doorkruiste hij ee» 
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grool gedeelte der naburige jj 
kusten , en gaf bij zijne te
rugkomst in Frankrijk in het 
l icht : l.° Nouvelle Hst oir e 
etc, {Nieuwegeschiedenis van 
Fransch Afrika), Par i js , 
1767 , % d ln in 12.mo, met 
kaarten. Hij verstaat door 
Fransch Afrika, hetland tus*> 
schen de Witte Kaap ën de 
rivier Serra-Leona begrepen. 
Hij heeft zich ter zamenstel-
ling. van zijn werk.-, van die 
van Pater LABAT bediend, * 
welke hij echter niet aanhaalt. 
Op het einde ontwikkelt hij 
aijn stelsel over de oorzaak 
van de kleur der negers; ' 
hij beweert , >dat dit men-
schengeslacht in den begin
ne even zoö bïank is -ge--
weest als het Europeesch, en 
dat hunne tegenwoordige 
kleur enkel het uitwerksel 
van het luchtsgestel i s , — 
2.° Parallèle générale etc. 
\Algerneene vergelijking der 
zeden en godsdiensten aller 
natiën), 1768, 5 d ln in ' 
12." Men nioet dit werk niet 
verwarren met de Overeen
komst of vergelijking der 
Godsdiensten van den Abt 
BRCNET^ DEMANET is te Pa
rijs, in 1786 overleden. 

DEMARATHÜS , zoon van A-
RÏSTO, en zijn opvolger in 
het koningrijk Sparta, wer,d 
door de listen van CLEOME-
NES, die hem door het ora
k e l , dat hij omgekocht had, 
voor een ondergeschoven kind 
vanden laatsfen koning liet I 
verklaren, van zijnen troon I 

verjaagd. DEMARATHÜS be
gaf zich ïn het jaar 424 vóór 
J. ' ,C. naar Azië., DARIÜS, 
zoon van HYSTASPES , ont-
ving hem zeer vriendschap
pelijk. Men vraagde hem 

' eens waarom hij, koning zijn
de , zich had' doen verban
nen : Hei ,*>'V; zeide hÜ >WK 
te Sparta de wei vermogen* 
der is dan de koningen. Of
schoon met weldaden aan het 
haf des Perzischeh konings 
overladen, en door deLace-
dem'oniërs verraden, gaf hij 
aan de laatsten echter ^e-
rigt van de toebereidselen, 
welke XERXES tegen hen 
maakte. Ter meerdere ze
kerheid schreef hij het ba-
rigt op eene houten planK, 
met was bestreken. 

'• DÉ^ARATHÜS, eender-voor
naamste burgers van Con» 
the, uit het geslacht de 
Bacchiaden, omtrent het jaar 

,658 vo'ór J. C Dehee 
schappij van C y p s a t i s , ^ 
in die stad het-höofrste^ 
zag overweldigd had-,, 
te 'drukkcnd jok voor h g 
l i j n d e , verliet bij m e t j 
geheelê familie het ^ 

' vestigde zich ^ f L ^ a a r 
in Toskanen. üet w 
d a t h i j e e n e n z o o n ^ ^ 6 , ! : 
L'DCUMON' genaamd, -, 
ter .onderden naam va 

'QuiNius den Ouae, .»• 
van Rome werd. 

D E M A R N E C J O A N ^ ^ ; 

W I J K ) , eën schilder»1" 

file:///Algerneene
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te Brussel, geboren , kwam 
reeds vroegtijdig zijne kunst 
in Frankrijk beoefenen, en 
dong er naar den prijs van ' 
Rome, in het j aa r , waarin 
BAVIÏ) denzelveR verkreeg.-
Na zich in den beginne met; 
weinig roem in het verheven 
ne te hebben geoefend, wijd
de hij zich aan het geschiedr 
kundig landschap schilderen 
toe , en slaagde nog maar 
op -eene zeer middelmatige 
wijze. Men haalt als een 
zijner minst slechte werken 
in deze laatste wijze aan f 
eenè schilderij de Inneming 
van Lonisiana voorstellende,. 
Maar de «tukken, -.-die den 
roem van DEMARN'E hebben 
uitgemaakt, zijn schilderin
gen van dieren. In deze 
derde manier heeft hij zich 
alz Co/p«*eJ-schildër 'in den 
rang der beste Vlaainsehe 
schilders geplaatst, en wat 
de losheid des penseels en 
de overeenkomst der kleu
ren betreft, zoowel als ten 
opzigte van de schikking der 
kleuren en de levendigheid 
der zamenstelling, vreest 
men niet een aantal dier land
schappen , welke hij tusschen 
1792 én 1808 uitvoerde, met 
de beste gewrochten van K A -
REL DUJARDIN en BERGHEM 
te vergelijken. DEMARNE , 
die als 'een tachtigjarige 
grijsaard, na de laatste ten
toonstelling , he i kruis Van 
eer had bekomen $ is den 23 
Maart 1829 te Baiignolles 
hij Parijs overleden. Zijne 
beste stukken worden in de 

galerij van LEBRUN gevonden» 

, DEMARTEAU (GILLIS) , pen 
graveur te Luik in 1729 ge
boren , , en, te Parijs , in 1776 
overleden , muntte in de ma
nier van graveren u i t , die 
het teekenkrijt navolgt, ;zoo 
als men Zulks kan, zien door 
zijnen Lrcimaus ,in een op* 

"roer gekwetst, een stuk;bij 
gelegenheid Zijner aanneming 

';,bij.:de koninklijke akademie 
I van schilderkunde vervaar

digd. De 'uitvinding dezer^ 
kunst is men aan .FRANCOIS 
verschuldigd , doch DEMAii-
TEAü heeft dezelve vol
maakt. , c 

• r«" • . ' . . • • • • ' ' 

DEMAUGRE (JOANNES) werfl 
den 28 Februarij 1714 te 
Sedan geboren. Hij yolbragt 
zijne studiën in het collegia 
der Jesuiten zijner geboorte
stad en ging in hunne maat
schap pij . Na zijn proefjaar 
te Pont-u-Mottsson begon
nen te hebben, werd hij 
naar Metz gezonden, waar 
hij gedurende eenigen tijd. 
de ïifimaniora onderwees. 
Na weder vijf jaren bij de 
Jesuiten te hebben doorge-
bragt, keerde hij in de we
reld t e r u g , t omhelsde den 
geestelijken staat, en werd 
achtereenvolgend kapellaan 
te Balan, bij Sedan, en 
pastoor van Chauvency-St.-
Hubert, in het Hertogdom 
Luxemburg, onder het ge
bied der keizerin MARIA T I Ï E -
RJSIA. Hij rigtte tot haar 
een verzoekschrift, waarvan 
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de zonderlinge wending aan 
die vorstin zoowel behaagde , 
dat zij hein eene gratificatie 
van 100 dukaten op1 hare 
casette deed geven. De abt 
DEMAUGRE ging vervolgens 
tot de pastorie van Givet 
over. Er, bevond zich in 
die stad een talrijk garni
zoen. DEMAUGRE , die met 
eenen levendigen zeer óor-
sprönkelijken geest, vele 
bekwaamheid Voor den kan
sel vereënigde, lokte» de 
krijgslieden in zijne predi-
katiény door de begaafdheid 
met welke hi j , zonder den 
ernst van het- woord Gods 
te krenken, de Christelijke 
waarheden door daadzaken 
uit het krijgsleven ontleend,-
wist te bekrachtigen. Nrt dé 
pastorie van Géntillyhi) Pa
rijs:, en het prioorschap van 
Chablis te hebben waarge
nomen, begaf de abt DE
MAÜGRE zich in zijnen ou
derdom nuarYvoy-Carignan, 
De omwenteling kwaift de 
laatste jaren zijns levens 
storen. Öp eene reis wel
ke hij naar Sedan, deed, had 
hij het verdriet van in eé-
nen v volksopstand * zijnen 
vriend DÉ LATÜDE aan zijne 
zijde tè zien• vermoorden , 
en was zelf verpligt, de 
wijk naar het tuxëiuburg-
sche te nemen, ten einde 
aan de vervolging té ont
snappen. Hij overleed te 
x»oy-Cari?nan, in 1801 , 
en heeft nagelaten: 1.° O-
rmson ftmèlre etc. (Lijkre-
«<? van den maarschalk de 

BEII.E'ISJLV)) Parijs t1741, 
in 4..° — 2.° Lijkrede van 
dom » MAXN-EHFLEUR ,• abt 
van Orval, 1736, in 4.8— 
3.° Discours etc. (Redevoe
ring over de herstelling der 
Catholijke Godsdienst in de 
stad Sedan) ,Bo?«//o»,I785, 
in 4.0 :__., 4.° Le Militaire 
Chrélien (De Chuielijk 
krijgsman), kl. in 12.° Dit 
zijn fragmenten Van leerre
den , welke hij te Gtëttei! voor 
hét garnizoen gepredikt had." 
-^ 5." Een i Brief in Latijn-
sche verzen , die zich door 
het zonderlinge onderscheidt,' 
aan SÉGÜIN, abt van Q/iincy 
gerigt -, en waarin hij de iciAst 
en reverste*spelen beschrijft. 
- - 6 . 0 Gé Psalmen van DA' 
VJD, in zes- én vijfvoetigc 
tiatijnsche verzen gebragt, 
zoodat er in elke twee regels 
een vers der Psalmen is be
grepen. Dit werk j aan paus 
JPius VI. opgedragen,xson-
uitgegeven gebleven. 

' * DEMENEfUS. — Zié 0EMON.' 

DEMESTE (JOANNES), doctor 
in de geneeskunde,kapitein 
en chirurgijn-majoor dertroe* 
pen van den prins bisschop 
van Luik, lid van onde^ 
scheidenegenootschappen»" 
verleed te Luik, zij PeSeb?;l 
teplaats,- den 20 A^sM» • 
1783, in den oude^m v " 

' 38 jaren. Zijne T^resf' 
(Brieven aan den geft'^r 
BEBKARD, over de w» 
kunde, proefkunst, -" 
cimasie. kristalhetchrr 
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ving •'— chrisfallographie — 
steenkunde — lithologie — , 
bergstofkunde en de natuur
kunde in het algemeen), Pa
rijs, 1779, 2 dl.", in 12.° 
hebben hem onder de na
tuurkundigen dier eeuw be
roemd gemaakt. Indien er 
eenige hypothesis van den 
dag in voorkomen, die de 
schrijver al té ligtelijk heeft 
aangenomen, kan men er 
echter een e groote mate Van 
kunde en eene rijke gevolg
trekking eener menigteproef
nemingen niet in miskennen. 
Hetgene , wat de verdien
sten van dezen geneesheer 
in de oogen derwijze lieden 
oneindig verheft, is de werk
zame, liefdadige en belan-
gelooze.;uitoefeningen zijner 
kunst, .zijne zedigheid, zij
ne verkleefdheid aan de goe
de grondbeginselen s en zijn 
ijver, om dezelve bij elke 
gelegenheid , te verdedigen. 
Het stoffelijke overblijfsel 
van DEMESTE , dat i s : zijn 
gebeente, werd gekristalli
seerd , en in de gedaante 
eener aschkruik gegoten, 
welke men nog langen tijd 
te Parijs in het kabinet van 
ROBEKTSON heeft gezien. 

DEMETRIUS PoUoreetes, 
(dat is de Veroveraar der 
Sleden), zoon van ANTIGO-
NUS , een der opvolgers van 
ALEXANDER den Graoie, voer
de met voordeel den oorlog 
tegen PTOIEMEÜS LAGÜS. Hij 
vertoonde zich vervolgens 
aan het hoofd* eenermagtigé 

vloot voor Athene, maakte 
zich van hetzelve meester , 
zoowel als van de citadel, 
verdreef e r DEMETRIUS P H A -
L È R U S - u i t , en'gaf aan het 
volk het bestuur der zaken 
terug, dat het sedert 15 da
gen verloren had. Na CAS-
SANDER in de Thermopylen 
verslagen te hebben, kwam 
hij te Athene terug, 'alwaar 
dit eertijds zoo trotschë en 
thans slaafsche volk, hem 
en zijnen hovelingen ter ee r , 
altaren pprigtte, en hem het 
achterste gedeelte van Mi-
NERVA'S tempel totzijne woon
plaats aanwees. De vorst be
trok hetzelve , en maakte.van 
het huis der Goden , eene 
plaats van losbandigheid en 
ontucht, alwaar zijne boe-
leersters meer vereeerd 
werden, dan de Godin zel
ve. Hij noodzaakte de A-
theners hurt onverwijld de 
som van 250 talenten te 
bezorgen, Welke hij aanLA-
MIA, en de andere ontuchti
ge vrouwspersonen, die met 
haar waren, voor hare pom
made en blanketsel liet ui t-
deelen. Be schande ergerde 
de Athèners meer dan het 
verlies , en het gebruik dier 
som, meer dan de som zel
ve. SELEUCUS, CASSANDER 
en LYSIMACHÜS , tegen hem; 
veréenigd , behaalden in het 
jaar 2&9 vóór J . G. de be
roemde overwinning v a n J p -
sus. Na deze nederlaag nam 
hij de wijk naar Efeze, 
door den jongen PYRRHÜS 
vergezeld. Hij wilde vervol-
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• gens naar Griekenland vlug-
ten, dat hij als de voor hem vei
ligste schuilplaats beschouw,-
de ; maar afgevaardigden uit 
Athene kwamen hem te ge-
moet, om hem aantekondigen s 
dat het volk door een besluit 
bepaald had .\ geen en koning 
meer te ontvangen. Hij trok 
alstoen zijne gaiteijen uit At-
tica t e rug , en zeilde naar 
den Thracischen Chersone-
sis, alwaar hij de landen van 
LYSIMACHÜS verwoestte, en 
eenen aanzienlijken buit me-
debragt. Na Azië geduren
de eenigen tijd veerwoest re 
hebben , dwong hem APATHO-
ctiES, zoon vanLysiMACHüS, 
dé verovering van Atmeni/ë 
én Medië te s t aken , en 
naar ': Ciliciè''• te vvijkeiK SA-
LEBCUS aan vvien hij zijne 
dochter STKATONICE had ten 
huwelijk gegeven , door zij
ne hovelingen tegen hem 
verbitterd, dwong hem om 
naar den berg Taiirus te wij
ken. Als eenige genade, 
stond hij hem Cathaoiiia <, 
een aan Cappadocië gren-^ 
zend gewest tóe, en droeg 
tevens 'zorg', om de 'naau-. 
we Wegen en doortógten van 
Ciliciè'naar Syrië te doen 
bewaken» Niet lang duur
de het of hij verbrak de 
slagboomen, die meri tegen 
hem had opg^rigt. Hij trok 
op > om SE&EUCUS gedurende 
den nacht in zijne leger
plaats te overrompelen; 
maar door zijne soldaten 
verraden zijnde, zag hij zich 
verphgt, om zich aaV de 

genade des Overwinnaars ö« 
vertegeven. SELEDCÜS zond 
hem naar den Syrischn 
Chersonesis, en verzuimde 
niets van datgene, wat de 
gestrengheid zijner balling
schap kon verzachten, DB-
SiBTiUüs overleed aldaar na 
verloop van 3 jaren, in hét 
jaar 283 vóór JY C. aan ee-
ne beroerte,' door eene on
matigheid aan tafel veroor
zaakt. Deze vorst was in 
de rust vadzig, opgeblazen, 
verwijfd; in het veld ge-

: streng , onvermoeid, onver* 
schrokken; even z,öo stand
vastig in den tegenspoed als 
eerzuchtig en opvliegend in 
den voorspoed. 

DEWETRIÜS il-, koning 
van Macedonië, zoon van 
ANTIGONÜS GONATAS, _be-
klom den 'troon in het jaar 
211 ;vóór J . C verdreef A-
I.EXANDÉK, zoon van PVB-
RHUS, die zijne staten o-
verweldigd had, maakte zich 
meester van -Bfirus, oeea 
nen Mtoliëts en Achajers 
den oorlog aan, en overleed 
in het jaar 231. vóór •>• *» 

DEJWETRIÜS, klein-zoon 
van den voorgaande, en 
tweede zoon van PHIWWJ» 
V . , koning van Macedome, 
Werd door' dezen patste s « 
gijzelaar naar Bom g^'. 
den, en verdedigde hem met 

het beste gevolg bij den se 
naa t ; maar bij zijne terug, 
komst in Macedonië,*** 
hij het slagtoffer der W» 
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ringen van zijnen . eigen 
broeder PERSEUS , en op be
vel van den ondankbaren 
PJËIILIPPUS ter doo,d gebragt» 

DÉJIETBIUS I . , Sdter of1 

Verlosser, klein-zoon van 
AïjfIOCHUS detti Groote , en 
zoon van SEWEUCUS Pmxo-
PATOR , koning van Syrië, 
werd ,door zijnen vader als 
gijzelaar naar Rome gezon
den. 'Tpen de-laatste over-
leden was V overweldigden 
AN*WCHUS EPIPHANES , en 
na. hem zijn zoon ANTIÖQHUS 
EUPATOR, de eerste dé oom , 
en de andere de neef van 
DEMETRIJJS , de kroon van 
Syrië. Na te vergeefs de 
bescherming van den senaat 
te hebben ingeroepen, koos 
de onttroonde vorst de par
tij , om Rome heimelijk te 
verlaten, * ten einde zijne 
regten te doen gelden. De 
Syrische troepen verklaar
den zich voor hem. Zij 
verdreven EUPATOR en LY-
SIAS uit het paleis. De nieu
we koning deed hen ster
ven,, en bevestigde zich" op 
zijnen troon. ALCIMUS , die 
bet/Opperpriesterschap dei? 
Joden van ANTIOCHUS EU
PATOR gekocht had, kwam 
aan DEMETRÏUS de bevesti
ging zijner, waardigheid 
vragen. Om beter te sla*' 
gen schilderde hij JUUAS de 
Machabeëi\, als éenen dwin
geland* èn eénen vijand, der 
Syrische koningen'af. DE-
MRTRIUS zond NICANOR te-

VIII. DEEI., 

gen dien grooteö man,; detr 
.verdediger van izijn vader
land en zijne godsdienst^, 
op, en vervolgens BACCHI- V 

DÉS f die hem eenen slag 
•leverde, waarin de beroem
de jood het leven verloor. 
DEMETRIUS,. trotscfr op de
zen voorspoed, verbitterde 
al. de naburige vorsten:. Zij 
bevorden als om strijd de 
pogingen van ALEXANJDER 
BALAS , die: voor den zoon 
van ANTIOCJBUS EPIPHANEÖ 
doorging. Nadat de?e heni 
het hoofd geboden en,ver* 
slagen • had., werd . DEMË-
TRIUS na eene elfjarige rö-' 
gering, in het jaar 151 
vóór J. C. op zijne vlugt, 
gedood. 

DEMETRIÜS I I . , bijgé* 
naamd Nicanor, dat ig» O" 
verteinnaar•'.,• was de zoon 
van dën voorgaande. PTO-
LEMEUS PHJLOBÏETOR,'koning 
van Egypte, plaatste hem 
op den troon van zijnen va
der, tia AIEXANDER JBALA» 
van denzelven verdreven te 
hebben. De .jonge vorst 

taf zich aan de lonbandig-
eid over, en vertrouwde 

de zorg des bestuur» aan 
een* zijner staatsdienaar* 
toe, i die als een dwjngèf 
land onder zijnen naam re
geerde. DIO»ÖRU8 of Dto-
tiotvs TRYPHON ondernam, 
om eenen den troon zoo on-
waardigen vorst van den-

| zelven te verdn'jven. H# 
r bediende zich. van een«n 
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zoon van ALEXANDER BAL AS 
om Syrië te overweldigen j 
hetwelk hem gelukte. DE-
METRIUS , met de Joden ver
bonden , trojc tegen de Par-
thers op, om daar door de 
Schande zijner verwijfdheid 
uittewisschen; maar hij werd 
door TRYPHON gevangen ge* 
nomen , dié hem aan PHRAA-
TES , hunnen koning, overle
verde. Deze vorst liet hem 
in het jaar 141 vóór J. C. 
met ROIJOGDNE , zijne dochr 
te r , in den echt treden. 
CLEOPATRA r zijne eerste 
vrouw, huwde uit spijt met 
SÏDETES, /den broeder van 
DEMËTRIUS. Nadat, SYDE-
TES in een 'gevecht tegen 
de Parthers, in het jaar 
130 v. J . C . gedood was, 
werd DEMETKIUS ., weder op 
d;en troon hersteld * '.dien' hg 
4 jaren bekleedde. Zijne 
eerste misslagen hadden 
hein niet verbeterd» Zijne 
trotschheid maakte-hem voor 
zijne onderdanen onverdra-
gelijk. Zij vraagden aan 

' PTOLOMËUS PHYSCON, koning 
van Egypte, eenen koning | 

'uit het geslacht der" SELEU-
CIDEN. DËRÏETRIÜS, door J| 
zijn volk verjaagd, en gee-
ne schuilplaats' vindende, 
vlugtte naar Ptolomiiis:

x al
waar zich CLEOPATRA , zij
ne eerste vrouw (bevond. 
Deze Vorstin liet de poor
ten der stad voor hem slui-
t e n ' n^ w a s verpligti om 
tot Tyrus Voarttevlugtten » 
alwaar hij op bevel van den 
landvoogd, in het jaar 1626 

vóór J . C gedood werd. A-* 
LEXANDER ZEBINA-J dien Pro* 
I.OMEUS in zijne plaats ge
steld had, beloonde die van 
Tyrus voor dezen moord, 
door hun toetestaan, om 
volgens hunne bijzondere 
wetten te leven. De Ty« 
riërs maakten van dit jaareen 
tijdstip waarmede zij hunne 
tijdrekening begonnen. 

DEMETRIÜS I II . , bijge
naamd . EÜC,ERÜS'.; een der 
vijf zonen van ANTiophüS 
GRYPUS , beklom dei» %«• 
schen troon met Pmtivpva 
zijnen broeder: deze beide 
vorsten verdeelden onder
ling de gewesten, en ves
tigden hunne zetels, de 
eerste te Bamashus, de 
tweede te Antiochië. Maar 
de oorlog barstte vervolgens 
tüsschen\ hen uit, en M 
verschillende voorspoeden 
werd" DEsiETRius door Mi-
THRIDATES , veldheer der lar-
thers, die PHIUPPÜS te hulp* 
was gekomen» '&&)&*'Jr 
gevangengenomen. -Naar u" 
per-Azië verbannen, o^* 
leed hij aldaar eemgentija 
daarna, in het jaar 87 v.J.^' 

DEMETRIUS P*?EmV*' 
een beroemde leerling; •» • 
THEOPHRASTUS, verjwfj 
door zijne welsprekefeid 
zoo veel /invloed °F ... 
geest der Atheners,/a t "• 
in het jaar 309 vf r J* ^ 
tot archonè werd benoemd. 
Gedurende 10 jaren 'dat w-
die «tadbestuurde,verfram 
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DIÓGENES* LAÉRTIUS verze
kerd,' , > doch door andere 
schrijvers'tegensproken. De
gene j dié verzekeren^ dat 
DEMETRIÜS-5 veel inyloed bij 

. P T O L O M E Ü S PjHIIiADELPftÜS 

had ; '••'"dat hij ̂  zijne biblio
theek met 200,000 boek<]eer 
len verrijkte, en dat hij 
dien vorst be'wóog-Ae/Wet.. 
der' Joden uit het H é -
brecuwsch in het Gfrieksch. 
te doen• : vertalen; Al de ; 

werken , l welke DEMETRIÜS 
JPHAiiERiüsoveT de geschie
denis , de staatkunde en de 
welsprekendheid had za-
mengesteld , zijn verloren 
geraakt. De rhetorica, 
welke vele geschiedschrij
vers hem toekennen, en 
waarvan de laatste uitgave 
is van Glasgow, 1743; in 
4 . ° , is van DroNysius H A -
LICARNASSEUS. ,' , f 

DEMETRIÜS PEPAGOMENUS , 
geneesheer van keizer M i -
CHAëii PALEOMGUS , leefde 
in de 13. e eeuw. Hij heeft 
eene verhandeling nagela
ten De podraga, in het 
Grieksch en Latijn , Paryg, 
1558 , in 8.vo, in' het fransen 
vertaald, door FREDERIK J A -
MOT , Parijs , 1573, in 8 . ' 

de hij dezelve door "prach
tige gebouwen , • en maakte 
zijne medeburgers gelukkig. 
Hunne erkentenis wees hem 

'zoo vele koperen standbeel
den toe als er dagen in het 
jaar: waren. Zijne verdien
ste verwekte den njjdt Hij 
werd' ter dood veroordeeld , 
en zijne standbeelden wer
den omvergeworpen. Zijztih 
len mij, antwoordde hij aan 
dengenen, die hein dat berigt 
kwam mededeelen , ten min* 
ste de deugd niet ontne* 
men, waardoor ik dezelve 
verdiend heb. De wijsgeer 
met • zijne ijdelheid te vre-
den , nam zonder, zich te 
beklagen de Wijk naar. PTO-
JiOMEüs LAGUS , koning van 
Egypte. Deze vorst raad
pleegde hem over de erfop
volging zijner kinderen. 
Men zegt , dat hij deonvoor-
zigtigheid had, 'om in eene 
zoo netelige zaak raad te 
geven, en dat hij zich voor 
den zoon van EURIDICE ver
klaarde. PHII.ADELPHUS de 
zoon van BERENICE, was over 
dezen raad zoo zeer gebelgd, 
dat hij hem, na den dood van 
zijnen vader, in het jaar 2*3 
vóór J . C. naar Opper-M* 
gypie verbande. DEMETRI-
TJS, zijne ballingschap moe
de , en in zijne zwakke 
wijsbegeerte geene midde
len vindende, om denzelve 
te verduren , bragt zich om 
het leven door zich door 
eeRe adder te doen bijten. 
D i t ten minste wordt'door 

DEMETRIÜS, een goud
smid van Efeze, die zich 
voornamelijk bezig h ie ld , 
met het vervaardigen van 
nissen of tempeltjes van 
DIANA , welke hij aan de 
vreemdelingen verkocht» 

2 •• ' • : • 
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Daar deze man zag'* dat 
de voortgang van het Evan
gelie zijnen handel bena
deelde, zoo verwekte hij 
eenen opstand tegen den 
heiligen PAULUS » , eh: de 
nieuwe Christenen, die hij 
beschuldigde, de dienst der 
grorite DIANA ^an Efeze te 
willen vernietigen. Hij be
schuldigde hen van eene ver
schrikkelijke godslastering, 
Wijl zij gezegd had den, dat 
de handen van menseden 
geene- Goden konden maken, 
Hoe durft men na dat alles 
nog ontkennen, dat de hei
denen beelden aanbaden? 

* DEMETRIUS , een Cynisch 
wijsgeer, dien CALIGULA 
dóór een geschenk aan zij
ne belangen wilde verbin
den. De Cyniker antwoord
de ? Indien de keizer mij 
ml bekoren, dat hij mij 
zijne kroon zende. Keizer 
TESPASIANÜS, wéinig .aan 
deze wijsgeerige vrijheid ge-
Woon , verdreef hem met al 
<te overige wijsgeereh uit 
Rome, e» verbande hem op 
een eiland. De Cyniker vei-
vrolijkte zijner ballingschap 
door smaadwöorden tegen 
den keizer ui ttebraken. De
ze vorst liet hem zeggen: 
> Gij doet aï wat in uw 
vermogen is , opdat ik u zou 
doen sterveu, maar ik houd 
er mij niet mede op , om 
alle keffende honden te 
dooden." Deze DEMETBIUS 
was- een leerling van APOI.-
UNHJS van Tyana geweest. 

Meit gelooft, dat hij uit zij
ne ballingschap terug kwam, 
maar het tijdstip van zijnen 
dood is onbekend» Men 
ziet niet, dat hij den hoog-
draveniden lof verdiende, 
welken SENEKA •< hem toe-
zwaaide. » De natuur zegt 
die schrijver, had hem voort-
gebragt," oin aan zijne eeuvv 
te doen zien, dat een groo-
te geest zich vóór de be
dorvenheid der menigte kan 
behoeden:" wijsgeerige o-
verdrevenheid. Zie VESPA-

SIANUS. ' V 

DËMETKIÜS, een Griek, 
vim het eiland Negropmh 
een man vol dapperheid, 
geest en doorslepenheid, 
omhelsde het mahometisniu» 
om de vriendschap der Groo
t envan de Porte te Win
nen. MAHOMED IL J">nd 

hem naar den Groot-mees-
ter vmBködus, D'AÜBUS-
SON, om hem onder de voor
waarde eèner schatting «e» 
Vrede aan te bieden, 10c» 
eigenlijk om hem te over 
rompel'én. D'AtOTO* zaS 
in den renegaat enkelj*1 

gene, wat hij zien m<g 
lenen verrader namelijk 
dien hij moest wantrouwe". 
en geenszins eenen OT 
ten man ? met W«n H' » 
onderhandelen. 0f f f e J . 
de DEMETBÏUS, hitst™ ^ 
hen meester tegen 
ders van Rhodu* aan, 
deed hem het beslg » 
men, dat eiland te i 
ren. DEMBTBJUS verg" 
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de den JBassa PALEOXOGÜS..•* 
veldheer des legers in de
ze onderneming. Hij on
derscheidde zich door zij
nen moed in het begin der 
belegering; maar zijn paard 
onder hem doodgeschoten 
zijnde, werd hij door de 
ruiterij vertrapt en verplet
terd. ' • • . ' ' ' ' • • • » 

D E M E T R H J S CHAI.CONnYI.US. 
— Z i e ClIALCONDYIiXJS. 

DEMETBIUS of DIMITRU 
GRISKA. EUTROPEÏA , uit eene 
adellijke, maar arme familie 
van Gereslaw, in den be
ginne monnik van den hei
ligen BASIUÜS, vyerd met 
een bevallig gelaat eji eenen 
leerzameh geest geboren. Een 
religieus uit hetzelfde kloo
ster, dieft het leed deed, 
dat een man zoo als hij tus-

; schen de kloostermuren op
gesloten bleef, ondernam, 
om hem op den troon te 
plaatsen , gaf hem onderrigt 
over de rol, welke hij te spe
len had, en zond hem naar 
Litthauen, in dienst van ee
nen aanzienlijken heer. DE-
METRiusop eenen zekeren dag 
door zijnen meester mishan* | 
deld zijnde, begon te weenen, " 
en- zeide dat men niet aldus 
zoude handelen , indien men 
hem kende. En wiezijtgij 
dan? vraagde hem dé Lit-
thausche Heer. — I k bén, 
antwoordde de jonge Mos-
koviet, de zoon van den Czar 
IWAX IfASlZJEWlTSCH} 

Ü 3 

dé overweldiger BoRtS wil
de mij ombrengen i maar men 
stelde in mijne plaats den 
zoo» eens priesters, 'dip mij 
volmaakt Wel geleek, en 
deed mij vervolgens ont» 
snappen. De Litthauer, 
door den schijn Van waar
heid getroffen, welken de 
bedrieger in zijn Verhaal had 
weten te brengen * erkende 
hem 'voor den waren DEMÉ-
TRtus. Nadat deze heer hem 
aan <leh waywode vafi $an* 
domir had aanbevolen, wa* 
pende zich Polen voor hem-, 
op voorwaarde, dat hij de 
Koomsche Godsdienst in 
Moscovië zou invoeten.y JZijn 
voorspoed deed de Russen 
verbaasd staan; zij zonden 
hem afgevaardigden, om hefii 
te verzoeken, bezit te kom eün 
nemen van zijnen staten. Men 
leverde hem den CzarFosooK, 
en diens geheele familie o-
ver. De overweldiger liet 
de moeder en den zoon van 
dien-vorst wurgen. Hetbe* 
sluit dat DEMETRIUS namj 
om met eene Roomsch-Ca>-
tholijke vrouw in den echt 
te treden , maakte hem wel
dra gehaat; het was de doch» 
ter van den waywode Van 
Sandomir. Met afschuw 
zag het volk eenen vorst en 
eenen vorstin, die Catholijk 
waren, een hof, dat uit 
Vreemdelingen was zamen-
gesteld , en vooral 'eene kerk, 
die men voor de Jesuifen 
bouwde. Een boyaard S«z-
Ki ZUINSKI of Ciiyssoi ge-

http://CHAI.CONnYI.US
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naamd, die, door de vrouwen, 
van de oude Czars afstam
de , plaatst zich aan het 
hoofd der zamengezworenen , 
te midden der feesten, Welke 
inen bij gelegenheid van het 
.huwelijk van den Czar gaf. 
HIJ treedt hpt paleis binnen , 
de sabel in' dé eene en een, 
kruisbeeld in de andere hand, 
en verbrijzelt het hoofd van 
den bedrieger niet een pistool
schot. Zijn lijk op het plein 
•voor het 'kasteel gesleept, 
•bleef gedurende drie dagen 
aan het gezigt des volks 
ten'toon gesteld. Hij was 
zoodanig mismaakt, dat hij 

' n i é t te herkennen was, en 
dat het gerucht weldra liep,, 
dat hij nog leefde.', Een an
der bedrieger deed zich on* 
der zijnen naam op. ZUINS-
KI hoofd.der zamenzwering , 
word tot groot-hertog verko
zen , en dén 1 Junij 1603 
•gekroond. Hij moest zij ne 
regten verdedigen tegen den 
•verrezen DEMETjirus Y.en viel 
vervolgens in handen der 
Polen, die hem dwongen, 
om iri.1610 de kroon neder 
te leggen. Sommige schrij
vers beweren ,, dat deze- on-
gelukkige de ware ÖEME-
XRIUS was , en dat zijn regt 
Pp de kroon zeer betwist 
werd , maar in dergelijke 
omwentelingen hebben 'de
gene, die overwonnen wor
den, altijd ongelijk. l 

DKMETRIÜS Of DlMITRIJ , . 
™on van den voorgaande, 
«» van de dochter van den 

waywodè' van SaMómir, 
zijne nloeder beviel van hem 
in de gevangenis. Men be
waakte haar zeer naauwkeu-
rig, ten einde zich van het 
kind te verzekeren, maar 
zij vond het middel om het
zelve in de handen van een' 
kozak, haren vertrouweling 
te stellen. De priester, die 
hem doopte, drukte hem op 
de schouder mét sterk wa
ter teekens in, die zijne ge
boorte aanduidden. De jon
geling leefde tot in den ou
derdom van 26 jaren in eene 
volslagene Onkunde van het* 
gene, wat hij was. Op ee-
neh zekeren dag dat hij zich 
in een openbaar bad wasch-
t e , ontdekte men de tee
kens , die hij op de schou
ders droeg. Een Russisch 
priester ontcijferde dezelve 
en las er uit: DmSTRius, 
zoon van den Cza'h DM£' 
TRIU/s. Het>gerucht van dit 
voorval verspreidde 'zich wel
dra. WtADistAW, koning 
van, Polen, beriep W ' 
Trucs aan zijn hof en Be
handelde hem als den zoon 
van eenen czar, Nadendoott 

derden 
van dien vorst veran 
de zaken van gedaante. '!»• 
METBIÜS was yerpligt» Z' 
naar Zweden en vandaar naar 
Éotetein te begeven; m** 
ongelukkiglijk voor. fc«J» 
hal de hettóg van W » 
toenmaals de ."Moskovietw 
noodïg. Een afgevaardigde 
door hem naar P"*!eP 
zonden , ör>M schatkist;l* 
den groot-hertog eens aan 
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f • «ienlijke som* geleend heb-i 
bende, kweet hi) zich van{ 
die schuld door DEMETRIÜS 
uit ' te leveren.. Zijn dood
vonnis werd uitgesproken 
en in 1653 ten uitvoer ge-
bragt. Men hieuw hem het 
hoofd en de vier ledematen 
af, die men op staken voor 
het paleis van Moskan op-
rigtte. De romp werd op de 
strafplaats gelaten, en door 
doggen verslonden. 

DEMIDOFP, (PETER-GREGO-
ÏUWITSCH), geheimraad des 
keizers van Rusland*\uit 
die beroemde familie der 
DEMIOOFFS gesproten, welke 
in Siberië ijzer- koper- zil
ver- en goudmijnen ontdek
ten i en van het bestuur lan
derijen, wouden en man
schappen ontvingen, om hun
ne uitdelvingen te kunnen 
Voortzetten. Indien zelfs de 
kunsten en wetenschappen 
in Siberië hebben doorge
drongen , moet men daarvan 
aan de DEMIDOFFS de eer 

, toeschrijven , ook komen aan • 
hen de denkbeelden van be
schaving toe, welke in <ïat 
uitgestrekte gewest begin
nen te kiemen. DEMIDOPP 
is den 25 Januarij 1826 te St. 
Petersburg, in den ouder
dom van 88 jaren overleden. 

DEMIDOPP (De Graaf Ni-
CÓLAAS), uit dezelfde fami
lie als de'voorgaande, ka
merheer van keizer AIEXAN-
DKB van Rusland y geheira-

I raad, eer - commandeur t 'Aet, 
I orde van den H. JOANNES 

enz., werd in 1774 te St* 
Petersburg, geboren. Zeer 
jong ging hij reeds onder 
dienst, en werd adjudant 
van den prins'' POTEMKIN: 
hij maaïcte twee veldtogtèn 
mede tegen de Turken, én 
om de inneming eener l>a-
vén aan de Zwarte-zee te 
vieren, liet hij er op zijne-
kosterï een fregat bouwen. 
Hij werd luitenant-kolonel 
van een regiment grenadie-
rett, en tot edelman van 
de kamer der keizerin be
noemd , trad met eehe STRO-
GANOFF in den echt, uit de 
beroemde familie van dien, 

; naam, en. verliet de mili
taire dienst. Kort daarna 
begon hij te reizen, doórï 
kruiste Duitsc/iland>, Italië, 
Frankrijk, Engeland en 
bezocht al de mijnen dier 
verschillende gewesten. De 
kundigheden , , welke hi] op 
die verschillende reizen heeft 
opgedaan, hebben hem het 
denkbeeld ingeboezemd, ge-
schikte voorwerpen te vor
men , en dezelve ter bevordê-
ringder nuttige kunsten, naar 
Rusland te zenden.' Op deze 
wijze liet hij uit de mijnen, 
in het Uralisch-gebergte ge
legen , een schrandere werk-
gast vertrekken, dien hij 
naar Stiermark zond, om 
er zeissen te leeren vervaar
digen , die men vroeger uit 
vreemde landen trok. Hij 
heeft zich niet bepaald, om 

4 
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til zijne mijnen eene derge* 
ÏJjkè fabrijk te doen oprit
t en ; nlaar zijnen landg8npo-
tën zelfs toegestaan, om 
werklieden' iij dezelve te 
«enden, -ten einde dergelijke 
fabrijken iè leerèn oprigten, 
<op dë^e wijze aan hetopen-
foatfe fcëlapg * de aanzienlijke 
voordeéled van ëënen voor 
hém gejiïakkélijken alleen-
handel opofferende. In 1812, 
tijdens den inval in Busland, 
4öor Nkóömovi, tddhdé de 
Russische adel in hél alge-
ïrieen vele Vaderlandsliefde. 
DÈMIÜOJ?]?onderscheidde zich 
«echter nog boven dëhzelven; 
hij stelde vöër:•* om op" zijne 
kosten een regiment të vor-
jMeri en uit të rusten; hij 
Werd ér dóór- den keizer toe 
gemagtigdj ëh ofschoon se
dert lang vah dë krijgsdienst 
verwijderd ën eene zwakke 
gezondheid hebbende, trok 
frij aafl het hoofd vaiidat 
regiriient opv bewees diens
ten in dfeh slag Van dë Mos* 
Aöwa, en Verliet' hét leger 
eerst nadat de Fransehen het; 
grondgebied van 2ijh Vader
land géhëël verlaten hadden. 
Dë rijke verzameling van 
vborwèrperi uit dë Natuur
lijke historie, vireïke in den 
brand van Moskau vernield 
is» had haar bestaan groote
lij ks aan dé DEMIDOJFJFS te 
danken i ook was ér eene 
zaal, welke den naam dier 
edele familie droeg. DEMI-
not-p, die zijne rijke veriza
mëling vandelfstoffèfr, «eheï-
fco, opgezette dieren, enz, 

uit den brand gered liaóY 
heeft dezelve aan de stad 
Moskaü ten geschenke ge

il geven , en Uit erkentenis 
; heeft d,e universiteit dier 
stad hem tot een harer ho« 
norairë leden benoemd. In 
1813 zijn er te Petershirg, 
vier bruggen van gegoten 
ijzer, in den smaak van die 
van den planten tuin te Pa-
rijs opgerigt. De stukken 
dier brug zijn in de ijzer-
molens van den HeerÖEMi-
DÓPP uitgevoerdy. die daar
enboven teerie rijke verzame
ling van schilderijen en een 
kabinet van zèldzöamhedert 
bezat. Hij had te Parijs 
talrijke yerbindtenissen met 
kunstenaars eiTletterkundi
gen! aangegaan, en bezocht 
dë luisterrijkste gezelschap
pen dier hoofdstad. In 181* 
werd er bij hem een zeer 
aanmerkelijke diefstal ge
pleegd, Waarvan de daders 
door de zorg der politie wel
dra ontdekt, en de gesW-
lënë voorwerpen hein gro
tendeels terug gegeven| wer
den. Kort daarop ging f J 
zich te Florence met der 

woon vestigen, •• ëf™af, 
aldaar zijne aanzienlijke wr-
tuin oni de kunsten en per
ken van liefdadigheid te doen 
bloeijen, en overleed m «'" 
stad den 4 Mei 1828. 

het jaar 558 vóo'r J .C g^° 
ren , de beroemdste ge»ee* . 
heer van zijne»» MJ*1» " 
de zoon van $*.hura**> 
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en de vriend Van POIYCRA* 
TKS, tiran van Santos. De
ze verdrukker door OROJMTES 
gedood zijnde, deed DARIUS» 
zoon van HYSTASPES den 
moordenaar sterven, en al 
zijne rijkdommen met zijne 
slaven naar Siiza vervoeren. 
DEMOCEDES was onder hen 
verward; maar na den ko
ning , die van het paard stap-
pende, den voet verstuikt 
had, genezen te hebben , 
bragt deze genezing hem we
der in aanzien. Men gaf 
hem te Suza, een prachtig 
huis. Hjj had de eer van 
aan de tafel van DARIUS te 
«ten, en men kon geene 
gunst aan, het hof erlangen 
dan door zijne tusschén-
komst. Natdat DEMOCEDES 
ATOSSA, de dochter vanCï* 
RUS, én vrouw van DARIUS 
van eene borst verzwering 
genezen had , verkreeg hij 
door den invloed dier vor
stin , om als verspieder naar 
Griekenland gezonden té 
worden. Naauweljjks was 
hij er aangekomen, of hij 
viugtte naar Croton en huw
de er in 520 vóór J . C. ee
ne dochter van den beroem
den worstelaar MILO. 

DEMÖCHARES van Athene 
was de heef van DEMOSTHE-
NES , of, volgens PJ&UTAR-
CHUS , in het Leven dertien 
Redenaars* zoon van zijne 
dochter en van LACHES. T I -
MEUB heeft er eene zeerna-
deelige «childering van ge-^ 
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f leverd, maar POLYBIUS v.erde* * 
' digt hem. ATHENEUS maakt 
melding" Van eene redevoe
ring van ,DEMÖCHARES , te- '" . 
gen PHILO , den vriend van 
ARISTOTELES» , DEMÖCHARES 

' had ook de geschiedenis van 
Zijnen tijd geschreven, in: 
welke hij DEMETRIUS PHAI>E-
RIUS lasterde-- Dit. werk 
droeg, volgens CICERO, het 
kenmerk, veeleer door een' 
redenaar dan door een' ge-
schiedkundige geschreven te 
zijn* 

DEMÖCHARES. — Zie Mou-

C H Y . . . • • ' • • ' ' ' 

DEMOCRITÜS, werd teA6' 
dera in Thracië, in hét jaar 
470 vóór J , C. geboren» 
Daar XERXES gedurende zij
nen veldtogt in- Griekenland 
bij zijnen vader gehuisvest 
h a d , zoo liet die vorst, uit 
erkentenis , eenige Magi of.' 
wijzen achter , welke hij met 
de opvoeding van den jon
gen Abderiter belastte. Zij 
onderwezen hem de godge
leerdheid en de sterrenvoor-
zegkunde. Hij studeerde 
vervolgens onder LEUCIPPUS, 
die hem het stelsel der zon-
ne-stofjes en van het ledige 
leerde , hetwelk niet weinig 
toebragt, om hem de her
senen op hol te helpen. 
Zijne zucht voor de wijsbe
geerte bewoog hem om te 
reizen. Hij bezocht de pries
ters van Egypte, dié van 
CAaldea, de Perzische w#* 

5 ' 
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•zeny en Men wil zelfs, dat 
hij tot in Indiè' doordrong, 
om zich mét de gymnoso-

•ph isten te on der houden • 
Zijne reizen maakten hem $ 
noch: wijzer , noch gelukki
ger» dezelve putten zijn va
derlijk erfdeel u i t , dat meer 
dan honderd talenten be-
droeg. Hij stond op het punt, 
om als verkwister voor eer
loos te worden "verklaard. 
Daar hij deze schande wilde 
voorkomen, zoo begaf hij 
zich naar de overheden, en 
las haar zijnen grooten DIA!-
COSMOS voor', dat hij als een 
bewonderenswaardig werk 
beschouwde. Zijne regters 
werden ér zoo zeep door be
koord , dat zij hem 500 ta
lenten ten geschenke/gaven, 
te zijner eere standbeelden 
oprigtten, en bevalen, dat 
na zijnen dood het publiek 
zich met zijne lijkplegtig-
heid zoude belasten. Men 
v e r z e k e r t / dat hij altijd 
lachte; maar zulks was uit 
trotschheid en hekeling; 
zich den eenigeti wijze on
der de menschen wanende, 
beweerde hij regt te hebben 
over allen te kunnen spot
ten. Daarenboven was het 
met de oude wijsgeeren al 
juis t als met de nieuwe ge
legen , daar zij onderling 
wedijverden, wie zich het 
meeste zou onderscheiden , 
en wie door zonderlinghe-
«en , hoe uitsporig dezelve 
ook wezten mogten , het 
meest de blikken en ge
sprekken v*a het publiek 

konden gaande'houden. Bij 
het zien van dit aanhoudend 
lagchen, twijfelden de Ab« 
deriters nief: meer aan zij
ne1 dwaasheid en schreven 
aan HIPPOCRATES ora hem 
zijn hoofd aan te bevelen. 
Het, is niet zeker, dat hij 
zich blind gemaakt heeft, 
om des te diepzinniger te 
kunnen studeren; hoewel 
dergelijke kunstgrepen, met 
de geniën dier beruchte wij
zen genoegzaam overeenko
men, DEMOCRITUS overleed 
in den'ouderdom van 109 
jaren. ' Er bestaat geen en
kel der werken weer door 
hem geschreven. Hij dacht 
dat de zonne-stofjes en het 
ledige de grond beginselen 
van alle dingen waren, da 
dezelve in het uitspansel 
rolden en gedragen werden , 
en dat uit derzelver aanra
king het v«Vir,het/vvater> 
de l uch t en de aarde ont
stonden. Zulks is voldoen
de om. hét verlies van d " 
Diacosmos, en van andere 
vruchten eener zoo diefi" 
nige natuurkunde^ietteöe 

treuren.' JOANNESGÜICHAB». 
iff de 16.e eeuw genees heer 
te MontpeMer, heeft eene 

.kleine verhandeling «it» 
Grieksch in het, ftJ"J 
vertaald, welke h h « f *f 
gedeelte de* • > « * * J » 
HIPPOCRATES uit te mak*» 
en welke k A U B ^ f / . 
BEU* (zie d a t . w j k g aC

ver 

ter zijne verhandeling * 
het lagchen heeft gepJfg;' 
Dezelve voert ten titel.*' 
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'7a caüse duris def DEMO-
CBÏTJE etc. {Over de, oorzaak 
van het lagchen van DE-
MOCMTUS ,'-• verklaard en 
bevestigd door HÏPJPOCRA* 
"TEsin eenen Brief van Hfp-
SPOCRATES aan DMIAGETES', 
'over het' lagchen van DÉ~ 
MOCRITUS). Dit is een zeld
zaam en zonderling stuk. 

DEMON of DEMENETUS, een 
Athener, de, zoon der zus
ter van» DEMOSTHENES , be

s t u u r d e idë Athéensche ïle» 
publiek gedurende de afwe
zigheid van zijnen oom , in 
het jaar 323 vóór J. G. Hij 
schreef en sprak in het-opèn-
baar, om de terugkomst 
•van dien grooten i redenaar 
te bewerken. Hij verkreeg 

. eindelijk, dat uien hem een 
schip zoude zenden AIR te-
T«g te komen , en dat niet 
alleen de 30 talenten waar
toe hij veroordeeld Was, hem 
zouden worden kwijtgeschol
den, maar dat men er daar
enboven nog 30 andere uit 
de openbare schatkist zou
de nemen, om op de haven 
van Piresa, aan JUPITER den 

.Behoeder, uit erkentenis , 
dat hij dezen welsprekenden 
inan bewaard had, een stand
beeld op te xigten. 

DEMONAX, een wijsgeer 
van Creta-, was , lzegtmen, 
uit een aanzienlijk geslacht, 
doch verachtte dit voorregt, 
om zich aan de wijsbegeer
te toe te wijden. Hij om
helsde geene bijzondere sek

t e , ' «mar bij nam uit a l l é , 
wat hem gdèd scheen. Hij 
bootste SOCRATÈS in zijn 
spreken na , doch in zijne 
levenswijze hadvhij vele ö-
vereenkomst met DiOGENESi 
.Hij stierf den vrijwilligeh 
'hongerdood ,' en werd op 
kosten van het publiek be
graven. Tot degene dié 
rondom zijn bed stonden," 
zèidë hij :. Gij kunt henen 
gaan , > 'het stuk is ftitgë* 
speéld. Hij leefde onder 
keizer HADfcUNtlS, omtrent 
het jaar 120 na J . .G. Lu-
CIANÜS stelt hem ons voor 
als ^eenen wijze, die eenig 
in zijne soort was ; doch Van 
naderbij beschouwd , was hij 
slechts een onbeschaamde, 
een platte üitkramer van wal
gelijke en ontuchtige woord
spelingen , die zeer boven 
zijne verdiensten zou ver-, 
eerd worden , indien men 
hem, even gelijk SOCRATES, 
die ook iets van zijne hoe
danigheden h a d , Scurra at-
ticus noemde. 

DEMOPHUA'S , bisschop van 
Berea, speelde eene groote 
rol onder dé Arianen. Na
dat Paus LIRERIUS bij hem 
verbannen was , bewoog hij 
dien opperpriester, het for
mulier der tweede onwetti
ge kerkvergadering van Sir* 
mium te onderteekenen; een 
formulier dat zeer listig ont
worpen w a s , en dat ten 
strengste genomen, Icon ver
dedigd worden, zoo als het 
ook door den heiligen H«» 
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IARIUS verdedigd werd. Hij 
was ook bij de kerkverga
dering van Rimini tegen
woordig,^ werd door de aan
hangers zijner partij op den 
bisschoppelijken stoel van 
Rionstantinopel geplaatst, 
en door keizer THEODOSIUS 
verjaagd. Hij overleed in 
het jaar 3$6 , na bij onder
scheidene ". kerkvergaderin
gen tegenwoordig geweest te 
zijn , waarin hij de dwaling 
steeds met vele spitsvinnig-
heid verdedigde. 

DEMOPHYMX(JOANNES), in 
Vlaanderen geboren, kar
meliet "te Gen.4, schreef nog 
jong zijnde het dichtstuk 
Christomachia, dat hem ee
ne oneindige moeite moet 
hebben gekost, wijl hetzel
ve van het eene einde tot 
het andere in naam-verzen 
is. —Chaldaica fornax; 7-
Catachfesis IsraëUlica; • 
De laude lucis; —>Ode& 
de CJBRTSTI natalitio ;— 
Cqrmen deFlandria^ enz, 
zijn zjjne overige werken»-
Hij is .in 1528 , in den ou
derdom van 26 Jaren over-
leden. 

DEMOPHOON^ zoon van THE-
SEÜS en PHiBDKAi Na dett 
Trpjaansöhen togt, waarbij 
hij tegenwoordig was ge
weest , door de stormen op 
de Thracische kusten ge
worpen , huwde hij aldaar 
"iet Para ,* , de dochter van 
l4YqüR e ü S ) jioniH» v a n ^ 
«evvest, 

DEMOSTHENES , werd te A* 
thene in het jaar 381 vóór 
J . C. geboren, en was niet 
de zoon van eenen hoefsmid 
zoo als JUVENAMS zulks 
tracht te 'doen gelooven, 
maar van een rijk man,"die 
vele smederijen bestuurde. 
Hij was pas zeven jaren oud, 
toen de dood/hem denzelven 
ontnam. Baatzuchtige voog
den , ontstalen aan hunnen 
pupil een gedeelte zijner 
goederen, en lieten het an« 
dere verlojren gaan. Zijne 
opvoeding Werd geheel ver- ' 
waarloosd, en de natuur 
deed bijna alles in hem. 
Nadat hij een pleifgeding 
van CAiitiSTRATüs, een'be
roemd' redenaar van dien tijd» 
had aangehoord , wijdde hij 
zich uit eigene beweging, 
aan de beoefening der wel
sprekendheid toe; nam les
sen onder ISEUS en PLAW 
en maakte gebruik van de > 

verhandelingen van ISOCBA- , 
TES^ welke hij.heimeJyK 
had gehad. Zijne eerste proe 
ve was tegen zijne voogden» 
Hij pleitte reeds in den ou
derdom van 17 jaren. «» 
noodzaakte hen, hem m 
groot gedeelte zijner goede 
jen terug te geven. « J 
moeijelijkheid in da W 
spraak'en eene zeer *«** 
ke borst waren, ver«nogena« 
hinderpalen tegen f J n e J" \ 
deringen. Het geluk e hem -
dezelve te boven te komen,. , 

door keisteentjes m *tt» • 
mond te nemen, en o p a e ' , 
Wij«e mei luidd stenirne,« 
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onafgebroken J" zelfs op de i 
vermoeijendste wandelingen, 
ëenigè verzen optezeggen. 
Om nog meer kracht aan' 
zijne stem te geven^ begaf 
hij zich naar hét strand der 
zèe, ten tijde , dat de gol
ven op de hevigste wijze bë-
wogen werden , en sprak er 
redevoeringen uit. 0pdeze 
wijze gewende hij zich aan; 

verwarde gedruischen, ten 
einde door de volksbewegin• 
gen, en de oproerkreteh der' 
vergaderingen , niet van zijn 
stuk te worden gebragti Hij 
deed nog meer; : geheele 
maanden sloot hij» zich • in 
een bnderaardsch vertrek op, 
liet zjch voorbedachtelij k , 
de helft van( hét hoofd kaal 
scheren', N om zich buitel) 
staat te stellen Van uit té 
gaan* Het is aldaar, dat 
hij , bij de' flikkering eener 
kleine lamp, die meester
stukken van welsprekend
heid zamenstelde, waarvan 
de benijders zeiden, dat zij 
naar de olieroken , maar dié 
de nakomelingschap boven 
al hetgene heeft geplaatst, 
wat het oude Griekenland 
ons heeft nagelaten. Na zij
ne begaafdheid in eenige bij-
Zondere zaken te hebben ge
oefend, begon hij aan de 
behandeling der- openbare 
aangelegenheden. Door hun
ne verwijfdheid, waren de 
Atheners, om zoo te spreken, 
de medepligtigen dergenen 
geworden, welke hen onder 
ne* juk wilden brengen; hij 
Wekte hunne» vaderlandslief

de wèdér óp. Hij donderde, 
hij barste uit tegen PHILIP-
PUS , koning van Macedonië, 
en boezemde aan zijne .me
deburgers den haat'in , waar- . 
van hij doordrongen was. 
» Men wandelt, : zeide h i j , 
op de ópen bare pleinen^ men 
vraagt elkander, of hét waar 
i s , dat PHILIPPOS dood of 
ziek i s : ->- dood oflevend, 
wat is er ü aan gelegen? 
Weldra zoudt gij u , door uw 
gedrag èéneh anderen PHIWP-
pus~scheppen •!'* In het jaar 
338 voor J. C. was hij bij den 
slag vari Cheronea tegen
woordig , waarin hij de ylugt 
nam. Na den dood van PHI« 
LIPPUS", verklaarde hij zich, 
met niet minder vuur, tegen 
deszelfs zoon ALEXAKDER ; 
maar daar hij zich door het 
geschenk van eenen gouden 
drinkbeker had laten om-.. 
koopen , was hij Verpligt de 
stad te verlaten. Men had 
vroeger van hem gezegd , 
» dat al het goud van JPm-
MPPÜS hem niet meer be
koorde , dan dat van Perzië, 
ARISTIDES bekoord had;" zij
ne deugd logenstrafte zich 
bij deze gelegenheid op eené 
verregaande wijze. Na den 
dood van ALEXANDER den 
Groote, kwam hij te Athene 
terug, en ging voort met 
tegen de Macedoniers uitte 
varen. ' ANTIPATER •, hun ko
ning, eischte, dat men hem 
de redenaars zoude uitleve
ren, die hunne stem tegen 
hem verhieven. DEMOSTHE-
NES nam de vlugt, en zich 
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op het purjt z i ende , om in 
de handen der soldaten te 
vallen, die hém achtervolgd 
den , zoog h i j , in het jaar 

.322 vóór J . G., veinzende., 
aan een* zijner bloedverwan
ten te, willen schrijven, het 
vergif, dat hij in eene pen 
verborgen had, nit dezelve. 
Men kan als eene zonder
linge zaak opmerken, dat 
de beide grootste redenaars 
van Athene en Rome hun: 
leven op eene noodlottige 
wijze geëindigd hebben. De
ze" m a n , die zich zelven, 
van hetleven herpofde, vrees-, 
de den dood op het slag
veld; zoo zeer is het waar , 
dat .de zelfmoord de .uitzin
nigheid, der zwakke zielen 
is ! Dé Atheners riglten te f 
zijner eer een metalen stand-: 
beeld o p , met dit opschrift: 
I)EMOSTBEXES , indien gij 
zoo vele kracht«ih< welspre
kendheidhad bezeten, zon 
MARS de Macedoniër,nim
mer óver Griekenland, heb
ben gezegevierd,.... Zijne 
welsprekendheid was sne l , 
kracht ig, verheven, en des 
te {treffender, daar dezelve 
ongekunsteld en uit het on
derwerp geboren scheen• Met 
deze mannelijke en zaakrij
ke welsprekendheid paarde 
hij eene krachtvolle en na
drukkelijke voordragt. Zij
ne genie putte nog eene 
nieuwe kracht uit ztjnén ijver 
voor het vaderland, uit' zij
nen haat voor zijne vijanden 
••» «it zijne zucht voorden 
roem en de vrjjheid. Dik-

wijls heeft .men DÉMÖSTSE». 
NES met CICERO (Vergeleken, 
en men weet nog niet aan 
wieri men den voorrang moet; 
geven. Het sterkste, wat 
men ' ten gunste, van DEMO- ;. 
STHENES kan zeggen, is dat 

: hij , vóór CICERO geleefd heb-, 
bende Y niet weinig heeft 

j toegebragt, om den Romein- • 
schen redenaar tot dieschit-
terende welsprekendheid te 
vormen , waartoe hij hem, 
zoo vele 'voorbeelden heeft 
nagelaten. Dit is de aan-
merking van QUINTIMANUS: 
Cedendum vero'in hocguod 
Ule, prior f uit,et magnapar-, 
te ÖlcEROXEM gmntusestv 

fecit. De "oude levensbe
schrijvers van' DKMOSTWENBS 
zijn': DIONYSIUS HAMCARNAS-: 

SEÜS , LIBANH/S, LucrANüsen 
PLUTARCOTS. . — ANDREAS 
SCHOTT , heeft in het I«b|« 

: de vergelijkende Levensbe
schrijvingen van ARISTOTB-, 
LES en DËJKOSTHENES gele
verd, Augsburg, . W ' f 
4*to PHIWPPÜS BARTON been; 

in, het licht gegeven: P-V'-
TARCIUi DmOSTHEWe< 
CÏCERQVis vita pnraim 
arme. Int. cum notts, "** 

Jbrd, Mi, in*»0 * J . 
RXPIÜ heeft DEMOSTJiB^S 
en CICERO met elkander 
vergeleken, Parijs, W*», 
in 12 W De werken van 
DEMOSTHENES ,••; die tot 
gekomen zijn, be»«»£.£ 
fen en zestig VerhandeM 
ff en . of Eedevoeringen tW 
en zestig Inleidinge"6?*?* 
Brieven mtt het AthWBtW 

\. 
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volk'geschreven. De beste 
uitgave zijner Redevoerin~ 
gen , is die van Frankfort, 
1604, in fol- met de Latijn-
sche vertaling van WOLPIUS. 
TAYIOR , een kundig En-
gelschman, heeft te Lon
den eehe nieuwe uitgave 
van DEMOSTHENES aangekon
digd. 

DEMOSTHENES stedehouder 
van den prefekt der keizer» 
lijke lijfwacht, onder V A -
I.ENS, een ijverig begunsti
ger der Arianen en een ver
volger der Catholijken, was 
hofmeester van denzelfden •' 
keizer toen hij vermetel ge
noeg was, om eenige rede
voeringen te hekelen, welke 
de heilige BASILIUS voor 
dien keizer uitsprak. Er 
ontsnapte hem eene wan-
spraak : Hoe ! zeide hern de 
heilige BASIUÜS , een DE
MOSTHENES , die niet spre
ien Aan! — DEMOSTHENES, 
gebelgd, deed hem verwij
tingen, en BASIEUÜS ant
woordde hem: Bemoei er u 
enkel mede, om' de tafel 
des keizers wel te bedienen, 
en niet, om over godge
leerdheid te spreken. *Ste-
.dehouder van den prefekt, 
geworden zijnde, verwoestte 
hij al de,kerken , verzamel
de kerkvergaderingen van 
Ariaansche Bisschoppen, en 
oefende 1 verschrikkelijke 
tnevelarijen uit ten opzigte 
*an de handhaver» der goe
de zaak. • '' • 1 

3 W 
i i 

DEMOUSTIER (KAREI, A t -
BERTÜS) , werd den 11 Maart 
1760 te Villers-Coterets gei 
boren. Hij volbragt zijne 
studiën in 'het Collegie van 
IMieux te Parijs, volgde 
eenigen tijd de bal ie , en 
hield zich enkel met de let» 
terkunde op ; maar hij wist 
zich ' bij de zamenstelling 
zijner werken, niet' voor 
den kwaden smaak, in de 
Fransche letterkunde Ver
spreid, te behoeden. Het 
valsch schitterend, en de 
schoone geest bekleeden in' 
hetzelve de plaats van he t 
ware en natuurlijke talent; 
ook worden zijne voortbreng-, 
selen, die in den beginne 
zoo veel opgang maakten, 
tegenwoordig door alle vrien
den van den goeden smaak 
met vele gestrengheid be
oordeeld. Er; bestaat van 
hem: 1.° Lettres etc. {Brie
ven aan EMILIA over de 
fabèlleer.) Dit werk beeft 
een aantal uitgaven gehad , 
de eerste volledige i s van, 
1790, en d e bes te is die 
van RENOUARD, 1809, 6 
dl.n, in 18.mo e n in I S . ™ , 
met platen van MonEAU. — 
2° La liberté etc. (De vrij
heid des kloosters), een 
dichtstuk, 1790, in S.vo; 
DEMOUSTIER huldigt in het
zelve de ongodsdienstige 
grondbeginselen. — 3.° Le 
siége de Cythere (De, bele
gering van Cythera), een 
dichtstuk, eerste gedeelte, 
1790, in 8.vo Dit eerste 
gedeelte bevat zes gezangen 
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van" het wérk, dat uit acht
tien; moest bestaan. SÖe 
schrijver had aan het hoofd 
van dit boekdeej dit motto 
geplaatst: Continnerai-je ?, 
(Zal ik voortgaan?) Hij 
ging niet voort.— 5,° Cours 

, etc. {Verhandeling over de 
de zede&unde en losse stuk' 
jes) , 1804, in 8.vo,, 1809 , 
3 dl." in Ig.mo 0 i t werft 
bevat zijne losse gedichten r 
zijne vertroostingen, frag
menten, uit >de 'Gallery'der 
achttiende eeuw* ' DE?IOÜS«-
TifiK heeft daarenboven een 
aantal blij - en zangspelen 
zamengesteld:» die eertijds 
gezocht werden , doch thans 
meestal vergeten zijn.. Een 
zeker getal zijner blijspelen 
zijn bijeenverzameld , en „in 

. het licht gegeven onder den 
titel van Théafre de DJB* 
MOWSTIER, 1804 , 1809, 2 
dl." in. 8.v° DEMOÜSTIER is 
te Villers-Coterets den 9 
Maart 1801 overleden* 

r DEMPSTER (THOMAS) , een 
Schotsch edelman, in , 1579 
op het kasteel Cliftbag ge-* 
boren, verliet zijn: vaderland 
gedurende de burgeroorlogen 
van Schotland,' . Hij kwam 
te Party's, maar.wijl hij ;een 
buitengemeen onstuimig ka
r a k t e r b e z a t , berokkende 
'hjjj zich onaangenaamheden, 
en zag zich verpligt, weder; 
naar Engeland over te •sie-,; 
pn\. ^.5 kwam weldra te* 
Parij» terug, eene zeer 
achooue vrouw medebrengen-
Se • ». die hem <toar zijne feer-

lingen té Pisa alwaar hij 
eenigen' tijd onderwees, af
handig werd gemaakt. Yan* 
daar begaf hij zich naarBo-
logntty alwaar hij tot den 
6 September 16?5, in 
W,elk jaar Jh|i|, overleed, 
mèt roem den -leerstoel ben' 
kleedde* , •DEMPSTER was een 
regtsgeleerde, geschied
schrijver, dichter en rede. 
naar. Ih die verschillende 
vakken bestaan er werken 
van heiii. Het beroemdste 
«T zijne Kerkelijke gesfthie? 
denis van Schotland'•» in 19 
boeken te Bologw in 1627» 
• in 4 > gedrukt* Dezelve is 
even zoo letterkundig, als 
kerkelijk. Hij meende zijn 
vaderland te vereeren,.door 
eene menigte vreemde; schrij
vers ïn Scltotland te doen 
geboren worden < en hij ver
eerde zich zelven zeer wei
nig, door. deze^ geschied" 
kundige J o g e n - N ^ b ^ 

er van hem: 1. « " . / * « 
riaregalï, Florence. H» 
en 1724•* 2 dl." " 
niet eene bijlage, 
SERI", bucca, 1762 

<U.n, in f?1*»' 
'doorPAf 

in/foh 
2,? Eene uitgave 

defBo-
Bo* meinsche oudheden van ^ 

SIM, Parijs, WW'Zien met bijlagen , die onder den 

titel van Paralipomen^ 
ter elk hoofdstuk•&«**». 
worden* 

TKÜS), werd te UJL e . 
den, 10 December W< % 
boren. Zoodra M M 
twaalfde jaar her«kt ha<M 
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plaatéten zijfie ouderslièrn 
bij eenen beeldhouwer, èti 
éenige jaren daarna dreef zij
ne genie hem tot de beoefening 
dei' wiskunde, en vervol
gens" tot die der bouw- en 
doorzigtkunde , maar het on
vermogen zijner ouders, om 
hern bevorderlijk te zijn, be
lette hem deze wetenschappen 
in den grond te peeren. .Zijn 
ijver voor dezelve was echtei? 
zoo groot, dat hij , van de 
snipperuren gebruik maken• 
'de , die hém de noodzake
lijkheid overliet, om zijn 
bestaat) niet den beitel 'té 
verdienen i, zulke vorderin
gen inaaktè, dat hij zich in 
staat stelde, om anderen të 
kunnen onderwijzen. Langs 
dien weg geraakte hij bij de 
kuhstvriénden bekend, waar
onder er zich éenige schil
ders bevonden* en onder an
deren ' ISAÏAS VAN DËR V E L - ' 
DE , die Voornamelijk Sterk 
was in het schilderen van 
landschappen en veldslagen , 
en die hém teekeningen le
verde. Hij leerde hem vervol
gens het mengen der kleu
ren én Verschafte hem schil
derijen. Door zijnen ijver 
maakte DJÉNEIN "in korten 
tijd zulke vorderingen in de 
schilderkunde, dat hij zich 
door dat middel in staat Zag 
om zijne familie te onder
houden. In 1632 werd hij 
tot stads - steenhouwer be
noemd, en wijdde zich te 

elijkertijd aan de beeld-
ouw- enschilderlouide toe , 
"VIII. JDEEI,. 

Ï N . .. ' \- '• ••«sa; 

welke hij tot San' ̂ JJAeïi dood -f 

-dié in 1639 plaats had, be-
oefende. 

DÉNESIÈ. •—- Zie NËSÏ,E* • 

DËNHASI ( Sir, J O H N ) , té ( 

>J)ubHïï in f1615 geboren» -
loonde ïri zijne jeugd nïeef 
neiging voor het spel dan 
voor dé Studie, Zijn vader: 
tégen hem Verbitterd, be
strafte hem over zijne nei* 
girigr Tot bewijs" zijner ver* 
betering schreef : de zoon 
zelfs eené Proeve tegeh hei 
spel; omar na dén dood dés 
vaders, werd hij een groVer . 
speler dia» hij ooit geweest 
WaS. In .1641 gaf hij een" 
treurspel in het licht SopAi 
genaamd. Deze eerstelin-* 
gen zijner dichtadef ver* 
wekten des té moer bewon
dering , daar niemand der
gelijke wérken van eénert 
pijlaar dei4 dobbelhuizen ver
wacht hadl Na zijne her
stelling op deri troon be
noemde KAREL I I . hem tot 
opperbewindhebber der ko
ninklijke gebouwen. Hij > 
overleed in 1668, en werd 
in de abdij van Wesl-Mun-
ster, bij zijne kunstbroe
ders CHAUCER, SPENCER en 
CowijEtf begraven. Behalve 
zijn treurspel Sophi, hèefc 
men van hem vele andere 
.dichtstukken, Londen, 1719, 
in 12.%' die hem veel roem 
verwierven. Zijn Koper* 
Êerg "is vol schitterende 
denkbeelden , , en beschrij-
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vingen, volgens de natuur. 
JDENHAWI; voerde in de* En-
gelsche dichtkunde die ju i s t 
heid van u i td rukking , die 
zinrijkheid in , , welke het 
bijzondere kenmerk zijner 
begaafdheid ui tmaakt , en die 
zonder twijfel, de oorzaak 
der bijzondere achting i s , 
welke 'hi j aan POPE had in
geboezemd., die zijne voort
brengselen zeer op prijs stel
den. Hij wordt als een der
genen beschouwd , die het 
meest aan dé volmaking der 
Engèlsche dichtkunde heb
ben toegebragt, aan welke 
hij die regelmatigheid gaf, 
die MALHÉRBE eene halve 
eeuw vroeger in de Fran-
sche dichtkunde invoerde. 

DENÏNA (KAREI. JTOANNES 
MARIA). , te Ravelin Pie-
mont in 1731 geboren ; hij 
beoefende in den beginne de 
godgeleerdheid te Salmes\, 
doch laterv eene beurs aan de 
Universiteit van Turin be-

.komen hebbende, begaf hij 
zich naat die stad , alwaar 
hij de heilige wijdingen ont
ving. In 1763 werd hij ^tot 
hoogleeraar der kumuniora 
te Pignerol benoemd; maar 
hij werd eenigen tijd daarna 
verpligt dien post te verla
ten , ten gevolge van eenige 
onaangenaamheden , die hij 
«»»- een Collegie-tooneelstuk 
moest verduren. I n 1756 
verkreeg bii aan de pala-
tijnsehe scholen van Milane 
•Jen doctoralen hoed ; in de 
godgeleerdheid. DENÏNA be- i 

|| kleedde in JPiembnt, onder-' 
scheidene leerstoelen der 
Rhetorica, Italiaansche let
terkunde, Grieksche taal 
enz. j maar ook deze posten 
Verloor h i j , en werd, wijl 
hij , tégen de Piemontesche 
wetten, eeri werk buiten dat 
rijk had doen drukken, eerst t 
naar Verceil ^ en daarna naar 
zijne geboorteplaats velban
nen; De Aartsbisschop van 
Turin deed hem een gedeel
te zijner jaarwedden terug
gegeven , en verwierf voor 
hem de vergunning om naar 
Turin terug te keeren , al
waar, hij zich enkel met de 
letterkundige werkzaamhe
den bezig hield. DENÏNA, 
zich voorstellende, oin een ; 
werk over de omwentelingen 
van Buitschland, te schry ; 
ven /werd in 1782, door den , 

grooten FUEDERIK naar •bef ; 
lijn beroepen. Maar da 
zijne grondbeginselen V* . 
dievan den.Wijsgeerigenko , 
ning niet strookten .verloor , 
hij zijne gunst, en de.W«* 
kin, die hij in•?*#"*£ 
het licht gaf, maakt"»*£ 
nig opgang. Intusschen Re 

nofmdf hem F ^ P E B . K J * 
lid zijner akademie. M»1-. 

bevond *&P-*^IZ 
den dourtogt van N A W J J . I 
die h e m - o V ^ a a n ^ g 
vanSALMATORis^indemaa 

October 1804 tot H o o g ^ 
zelfs Bibliothecaris benoem, 
de. D E N ^ A , met d e z e S , 
digheid bekleed, k v v a m ^ 
«eParn's vestigen, en ,3 
leed den 5 'Dectónber I»» 
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in die, hoofdstad. De ' tal
rijke werken, van dien ge
leerde onderscheiden zich 
door eeiien zuiveren en 
krachtvolIen s t jj 1, door nieu
we en diepzinnige denkbeel
den, en \eene uitgebreide ge
leerdheid. De voornaamste 
derzelve zijn: 1.* De studio 
theologios et norma. jidei, 
1758, in 8.vo — 2.°J)is-. 
corso sopra Ie vicende delict 
letteratura, 1760, in T2."i°» 
te Glasgov) herdrukt, met 
bijlagen van den schrijver; 
daarna onder den titel van ; ; 

Vicende delta letteratura, 
Berlijn , 1785 , Venetië , 
Ï 7 9 7 ; Turin, 17Ö2, 3,dl.n 
in IS."'»; te Turin'is ec in 
1811 , onder den titel Van 
SAGGIO istofico critica so
pra Ie ui time vicende delta 

. tetteratura, een vierde deel 
in het licht verschenen. In 
hét derde deel vindt men 
verschillende afzonderlijke 
stukjes, te weten, Over 
den invloed der tfransdie 
letterkunde op deEngelsctie, 
en de Mngelsche op de ffoog-
duitscke ; Over den tegen-
woordigen staat der kunsten 
en wetenschappen in Italië; 
en eene Bedevoering bij zij
ne .opneming in de akademie 
van Berlijn. — Z*Lettera 
di N. DAfclè'L CAHO (kuns" 

- *ige letterverzetting van 
CARLO DKNINA) sopra il de-
vore dei ministri enz. (Brie
ven over den pligt der M-
Vangelie-verkondigers, om 
d°or lessen en voorbeeld te 

prediken), Lucca, Ï7~6I , in* 
a„vo — 4;ö

: Détle rivoluzïï\ 
óni d'ïtalid libri venti([uafc " 
lrot 1769 ^ - 1 7 7 1 , ' 3 dl.* 
in 4; t 0 Dit is hét bélarig-
rykste der werken van I)F> ' : 
•KINA. Zijn vriend ,• de abt ' 
CORTA,, later Aartsbisschop' 
van Turin- eh Kardinaal f' 
maakte e r , alvorens hetzelve? 
in hét licht Werd gegeven , 
verbeteringen in* — 5.° Dell* 
iriipiego delle persone, Flo
rence ; lHl, f urin., 1803, 
2 dl.w ld . in S.vo' Daar D É * 
KINA tegèh de jriiénigyuldig-
heid der religieuze orden 
was uitgevaren , zoo moest; 
hij ta dien opzigte eenïge* 
onaangenaamheden verdurend 
Zijn werk werd verboden. 
— 6 ° Istoria politica e lei-
Ieraria delta Grepia, Turin ^ 
1781 — - 1782; Venet ië , 
1783 , 4 dl.n in 8.vp — 7 « 
Lu Sibilla ïeutOnica, JBer* 
lijn, 1786, berijmde schets 
der geschiedenis van 
Duitscnland, herdrukt iri 
het vierde deel der Vicende. 
— 8.° Anttvoordóp de vraag : 
wat heeft men aan Sprwje 
te danhen ? Berlijn , I786i 
Madrid, 17.87," in het 
Spaansch vertaald. Dit i s 
eene soort van vervolg op de 
Aanmerkingen van CAVANIL-
Ï ,AS, ter verdediging de* 
Spanjaarden; maar deze had 
enkel over zijne tjjdgenöo-
ten gesproken ; en DENINA on
derneemt de verdediging; 
hunner voorvaderen. — 9.* 
Êeoordeetende Brieven, om 

2 -
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lö't Bijlage vatfWet voorgaan-
a'è' weïk ïè dieneli, 1786, 
ïn 8.vo '— 'tÓ.A Verdediging 
'vdtö FüÈbERlK 11. 'wegens 
dé voorkeur, welke 4ië ko* 
jfiiiig aan de Frailsche let' 
ïërkiMe sèheèn té geven ,-
Dessati, 1787 r tri S,vo ^ 
IV.0, VérhWdèMg over dé 
%èrderinge% der lëiferkuii-
0 in hëï Noorden vatt 
ÏSiÜiscTiiandy Berlijn, 1788'. 
;-ï-* Hf PróeVe övér het leven 
'èü de regering van FRE-
DERtK II,, I78&, iri 8.v<> 
,s—- 13.° Letterkundig Pruis-
*M ónder FRÉDERÏK II., 
èni., Berlijn, 1790 ~ 1791 
3 dl. in 8,vÖ -* 14.° De 
Rïièèiadé, 1799, Ï8ÏÖ, in 
g.vo i_ i5/>'Miyo'ltizio7ii 
della Geriiiatiia, Florence, 
i£Ö£, 8- dl.« in 8 . ^ -^ Ï6.6 

J)e sleutel dér talen, énz. 
Berlijn , ï 805 , 3 dhtt in 
8"v^ — Ï7.6 GescBiéd-staat-
eft zédektindig tafereel vati 
Opper Italië èn der Affieti, 
die hetzelve pfiïringeth, .Pa
rijs, .' 180S', ïn 8>vo _L IJ§V'° 
'Geschiedkundige verhande
ling 'over den' oorsprong 
der hiêfÜrbUé en der Con
cordaten tüssdhen dé ker
kelijke eéiDet'eldlifkémagt, 
1808, in 8>c> jïé kardi
naal had éérst dé ppdragt 
van dit werk aangenomen , 
dbch, nadat hetzelve Was uit
gegeven, herriep hij zulks 
en hét werk werd' buiten 
omloop' gebragtf. — 19.° Is-
toPiÈÏ1 ltdlia occideMtctr 
5 / * . * dln ï„ 8.°' -

-!0. Geschiedenis van Pié-

| MM en van dé overige 
staten des kbnihgs van Sar-

Kdtnië. 'Dïf wérk is volgens 
hét IèaliaanSch handschrift 
van detf Schrijver, door 
FREDERIK STRASS, in het 
HóögduitSch vertaald, Bér-
lijny 1800 —1805, 3 dl." 
i n 8.°• *- '2 ' l . 9 Proïven o-
ver de oude sporen van hel 
karakter der hedendaag-
sèhë Italianen, Sardiniën 
eü Corsikanen, 18Ö7, id 
8.*••''• DBNINA. had met VOI.« 
TAIRE eeriigé geschillen tets 
ópzigte zijner Verkdndehng 
over de'.mssèlmllighem 
der letterkunde, waarini hij 
Voor den.filozóof van ter-
iiey, niet al de geestdrift 
had aan den da£ gelegd, 
Welke deze vvaande te ver
dienen,; 0,rt*fcnlnero^ 
iè wrékèh, Viel VÖVT^ , 
in-zijhënj Bminè a w g j 
r'dntes èciis op eene bitwj 
en scknipéte w ^ g 
heiwuit, DÉNïNAheefNe 
zen treft echter z è s e n ^ 
jarert overleefd , «f** £ J ! 

van 4^«ffi£$ jroem te verliezen. 1 ?n 
régte hebben sömmgeü^ ö L N A , d e n « t e l j a « ^ 

mandeür van Aetrf'aS 
Van eer, gegeven,M 
n&t eens hd van ftfi(f 

goefllt^1^ 
aan, het knoopsgat. 

f598 té Toufs gj» 
was landvoogd, I«ltena 

t 
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van den jheillgen BENEnic* 
TUS te verbinden. Hij ging 
in de - abdij van Saint Dé~ 
nis in . Frankrijk , en na 
zijne beide proefjaren, ver
bond hij zich in 4ë#2 aan 
dat gesticht., Met stichting 
heeft hij drie eri veertig ja
ren in dat huis doorgebragt 
en is in hetzelve den 20 
Maart 1733 overleden. Hij 
is hetj, welke die schoorie 
ijzeren tralie , de armen voor 
de koorlampen, de leunin
gen van den grooten trap , 
het ges.toelte van den voor
lezer in de eetzaal, en ver
scheidene andere ijzerwer
ken heeft vervaardigd, wel
ke 'men zoo wel in 4e kerk 
als in de Abdij van Saint-
Dénis z iet , en die door de 
kenners zoo -zeer op prijs' 
gesteld, «n zelfs bewonderd 
worden, door degene, wel
ke er den geheelen prijs 
niet van kennen. Zeker i s 
het, dat hij de bekwaamste 
ijzer'bewerker is geweest, 
die ooit in Europa geleefd 
heeft, en dat niemand hem 
nog in de kieschheid, schoon
heid en volmaaktheid zij
ner werken heeft geëvenaard. 

generaal vóór den koning 
van Frorikrijk, en eigenaar 
van een gedeelte van Aca* 
dië en Canada, van kaap 
Canteau tot Caspe. Hij 
had ten opzigte van die be
zittingen vijandelijke ge
schillen met zijne eigene 
landgenooten, hetwelk Jhem 
belette iets van belang te 
ondernemen. 'Hij was in 
1632 naar Amerika vertrok
ken , kwarn eerst na ver
loop van '40 jaren terug, 
en gaf bij zijne terugkomst 
in het licht: Description 
géogmphique etc. (Aard-
rijks-v en Geschiedskundige 
beschrijving der kusten Kan 
Noor d-Amerika, met de 
natuurlijke Historie van 
dat land), Parijs, 1672, 2 
dl.n jij 12.0 Hij overleed 
in 1684. 

DENIS ofDENYS (PETBUS), 
een beroemd kunstenaar, in 
1658 te Bergen in Henegou
wen geboren. Zijn smaak 
voor ,de kunsten en voorna
melijk voor het ijzerwerk 
openbaarde zich 'reeds in 
zijne jeugd. Deze neiging 
deed hem een e reis naar 
ïtalie ondernemen , hij hield 
zich te Rome óp, 'alwaar 
hij., gedurende twee jaren , 
onder de beste meesters ar-
beiddei Te Parijs geko
men, ging hij voort met 
zich gedurende eenen zes
jarigen arbeid te volmaken. 
In 1690 verliet hij de we
reld , om zich aa,n de orde 

DENIS (MiCHAët), een 
Duitsch dichter, en kundig 
boekenkenner, werd in 1729 
te Schar ding in Beijeren 
geboren. In den ouderdom 
van 18 jaren ging hij te 
Passan In de orde der" Je-
suiteh, en deed zich ft» de
zelve weldra als een uit-
3 
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muntend prediker kennen; 
Na . te Griitz, te Wagen? 

jTurt/t en jn» verscheiderie 
'andere steden ondervezen 
te hebben, werd hij achter
eenvolgend in 1759 tot öp-
zigter der studiën in de 
militaire school van MARIA 
• T H E R E S U ; in 1773 tot ber-

stuurder der Garellische Bi
bl iotheek; en eindelijk in 
3791 , tot eersten opziener, 
der keizerlijke Bibliotheek 
van Weenen benoemd. Het 
aantal werken , dat die ge
leerde ons heeft nagelaten 
i s zoo groot, dat het leven 
van een jnensch naauwelijlcS 
itóereikende schijnt om de
zelve zamen te stellen. — 
Zie hier de voornaamste: 
1.° Sancti Augustini • ser-
vnones inediti, ex membra" 
nis sec. XII. Bib Ho f palctt 
Vindob,, Weenen. — 2.° 
Codices mamiscripti theo-
Zogici BibliotZi. palat, Vin-
flob.l aliarumque deelden? 
tis linguarum, Weenen'» 
J793 -.-rr 1794 , Ji dl.P in 
fol. \— 3.° Gedenkstukken 
des Christehjken geloofs en 
den zedeleer in alle eeuwen. 
Weenen, 1795 —1796 , 3 dl.» 
in 8vo _ 4.° Inleiding tot 
de boekenkennis. Dit werk 
is in twee deelen verdeeld 
(waarvan elk verscheidene 
ui/gaven héeit gehad) / '1 .e 
gedeeltje! Boekenkennis,2.e 
gedeelte, Letterkundige ge-
sc/iiedenis, Bingen,' 1782, 
f Mn | n 8 t9 Deze beide, 
pats te werken sffln jn hoog? 
fluusche proza ? de volgen . 

de zijn itï dichtmaat der* 
zelfde taal. — 5.° berijmde 
Brieven aan KLOPSTOCK} 

Weenen * 1764 in 4.p. — 
6.° Dichterlijk tafereel der 
Voornaamste militaire ge* 
leurt'enissen van 1756 tot 
in 17.61 voorgevallen, Wee
nen , 1770 — .1761; 2 •ai.».-
in 8.9 en Angsburg, IKO, 
j n 8° — 7.° Gedichtenvan 
OssiAV, uit het Engelscli, 
vertaald, Weenen, 1769, 
3 dl.n in S.° ^ - 8 . ° Odi 
aan zijne Heiligheid geto
rende haar verblijf [te Wee
nen, in het Latijn en net 
I t a l i a a n s e 1782, in 8.» 
— 9.° 'Lijkzangen der om 
Her dèr dichters > — è

 l ü ' 
Twee, Oden op de reis « 
JeZEV IL, Weenen , 769 
— 1770 —\lSN«g«W*' 
newerken mnDnm,^ 
nen , 1801, i« 4 . ' , D « 2 
l iet in 1799 het volgejj 

kunde uit beoordeelen. 

, . p . p ; PW, P ^ a C«*°na" 
ANGELUS ante i i d u g , 

BRASCHIUS, i.n^eii.0 v.v< 
' ex-

ore decens. 
Casibus adversis m 

, eresitus fflvum, „ p a , -
Jure peregrmus- <MCCU 

Post varios tandem 
vijeque labnres . • «*• 

0?sa Valentmo, W 
ïlio. 

gejum 

Perdita sub sextis sein 
J testunte poeta raita 
Hoc quoque sub sexto p 

Sed ne crede P» PW 3 F' 
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se',,vïatór, .' 
Përdidit, heul Romam tera-

''•' porjs impietas. 

Behalve zijne talrijke wer
ken bestaan er nog andere 
beweegredenen', dië DENIS 
in de erkentelijke nagedach
tenis zijner tijdgenooten doen 
leven; het zijn namelijk de 
diensten, welke hij aan de 
Hoogduitsche taal en dicht
kunde heeft bewezen. Hij 
was een der eerste die in 
het'Zuidelijke gedeelte van 
Duilschland, zich toeleg
den, om aan de taal zachter 
en sierlijker vormen te ge
ven , en ' de leerwijze te 
verbeteren. Hij noemde 
zich zei ven den Donau-
Bard; en in de daad zijne 
zangwijze herinnerde aan 
de oude Barden', en hij had 
OSSUN en de andere Scan
dinavische dichters tot voor
beeld genomen, daar het 
hem geviel om in zijne ta-
fereelen, zuivere zeden , 
de oude onschuld der eer
ste tijden, de regtschapen-
heid der oude krijgslieden , 
enz. te schilderen; en in 
plaats van de mythologische 
zinnebeelden der Grieksche 
en romeinsche dichters te 
gebruiken , hechtte hij zich 
aan de Godheden van het 
Noorden, en aan de zinne
beelden onder welke de 
mythologen dier gewesten , 
ons dezelve hebben voorge
steld, en hij legde er zich 
steeds op toe, om de drifti
ge overgangen » .den laconi* 

. scheh st i j l , en de majes-
tueuse eenvoudigheid der 
Noordsche dichters na te 
volgen. • " ' 

DENIS (LODEVVIIK) , een 
frahsch aardrijkskundige in 
1725 geboren, en in 1794 
overleden , was , eerst gra
veur en werd vervolgens 
tot aardrijkskundige van den 
Hertog van BERIU (later Lo-
DËWUK XVI.) benoemd. Hij 
heeft talrijke werken nagela
ten , die betrekking hebben 
op de aardrijkskunde , en die* 
even belangrijk zjijn door 
derzelver naau wkeurigheid> 
als door de geestige vorm , 
welke hij aan dezelve heeft 
weten te geven. Zie hier 
de voornaamste: 1.° Plan 
topographique ëtë, {Plaats* 
beschrijvend en beredeneerd 
plan van Parijs), in twee
en veertig kleine bladen in 
12.° , 1758 — 2.° Kaarten 
van Frankrijk 1761 , zeven 
bladen in 4.° Elke kaart 
stelt geheel Frankrijk on
der eene bijzondere betrek
king van koophandel, berg-
bouwkunde enz. voor. — 3." 
Analyse de la France etck 
{Ontleding van Frankrijk, 
enz.), 1764, in 24.° — j4.° 
Géographie des Dames etc. 
{Aardrijkskunde der Da
mes enz.) — 5.° Mdppe* 
monde pfiysique etc» {Na
tuurkundige wereldkaart 
enz.) 3 atlas bladen 1764, 

[ met eene Verklaring in 23 
| blzdn. in IjL-mo, en 6 klei-
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né kaarten, .-T &*• Quidé 
rayal et,e. {Koninklijkegids 
enz.} ,17:79, 2 dJ,n An 12,° 
van 668 blz.» alle ,gegra* 
veerd. — 7.° Z/e Conduc
teur frdn&uisyiJDe fransche 
leidsman), Fairijs , 1776 j én 
volgende jaren In 8-vP ï)ït 
gr.oote; werk het belangrijk-
ste ,<des schïjj.vers is niet 
Voltooid. 

DENISAK* (JOANNES BAP-
TjsTA^prokareur bij de regf-
bankhet ChMelet van Parijs, 
iëXron b|j G-mee in Picar'dijë 
geboren exi te, Pdrïjs.., den 4 
jFebruary 1765 i i " den ouder
dom van 52' jaren, overleden,: 
maakte ziek beroemd door 
zijne regtschapenjheid en zij.r 
me kuntlé, : Men beeft van 
hem een ilntdelijfe, metho
disch en «aauwkeurig werk, 
verscheidene malen her
drukt, onder den titel van 
Callection etc, (Verzame
ling ; van nieuwe uitspraken 
en aantejekeningen betrekke; 
Ufk <j(è tegenwoordige regts? 
geleerdheid*) ,..JParijs, 177:1, 
4 dl." iü..AM mét bij lagen 
van VARICOURT. ijexe ver
zameling tan evenzeer tot 
Woordenboek voor het bur
gerlijke en kerkelijke regt 
dienen. Hetzelve is nuttig, 
niet alleen voor de regtsge-
leerden, maar ook voor de 
personen, wiep staajt de be
oefening der wetten niet me
debrengt, Yan 1783 tot 1790 
is hetiaelve op nimw | n U 
•leclfin in ,4.«> in het Jicht 
verschenen, De talrijke ver-

Ij aBderingen, welke erin ge-
'' bragt zijn, hebben er bijna 

een niéuw werk van gemaakt, 
en ondanlcs dit alles is het nog 
onvolledig gebleven. . DBSI-
SAKT was baitengeraeen werk» 

, zaatn; -en ongetwijfeld heelt 
zijne aanhoudende inspan
ning zynen dood bevorderd. 

. DÉNNER (JOANNES CHRIS-
TIAAN)^ een Neurenberger 
burgèj , en vervaardiger van 
blaasinstrumenten, de uit
vinder der klarinet,in 1655 
te Jheipzig geboren, en over
leden t& Neurenberg in 1707, 
werwaarts hij in «ÜneJ>uSd 

gekomen was.'— BALTHASAR 
DËNNER, een beroemd por
tretschilder geboren te Ham
burg iti 1685, enteBosM 
in\moverleden, Waseenig 
in de voorstelliDgrVan oMe 

geschiedenissen. J&iz.erIU" 
1 U VI. kocht het hoofl 
eener o u d e , v r o u w e n ^ 
kunstenaar voor; 4700 Gal-
Am, ;_. I„ Mm**»»: 
vinden zich ook zeer schoo 
ne portretten van hen». 

(FREDBRH? WILMM <^aat). 

DENON (DOMINICÜS V i ^ ï 

Vrijheer) werd t*.Cha°Z 
surSaone, in het « a r ^ 
geboxen. Hij w ; £ J f 
-««n uit eene edele «"F1 * bemtötderegtsgele^ 

i opleidde, >«aa r ' fde 
hij zelf verhaalt,g^J. 

zoon 
üe 
heid 
d 
h 
als 
yo 
dinne 

a i s UJJ <6BJ* 

voorzegging 
H ï n n a aan i* 
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wending aan zijnen levens<* 
Joop., Hij ontmoette die 
heidinne toen hij nog maar. 
zeven jaren oud was, zij 
voorspelde hem: » dat hij 
door de vrouwen bemind, 
aan de Ĵhoven van Europa 
toegelaten zoude worden en 
dat eene helderschijnende 
ster al zijne wenschen zoude 
vervullen.'' Het is niet te 
bewonderen, dat een kind 
door eene zoo ïagchende toe* 
komst getroffen werd 5 maar 
wat onbegrijpelijk i s , is dat 
een man wien men geloofde 
veel verstand te hebben, 
met gedienstigheid herinner
de , dat die voorzegging ver
vuld was. Wat er ook van. 
zijn moge, in zijn veertien
de jaar, verkreeg hij van 
zijnen vader, om te Parijs 
zijne studiën te mogen gaan 
volbrengen en er zijne regts-
geleerde cursus maken. In 
de hoofdstad aangekomen 
zijnde, zweefde hem de 
voorzegging der heidinne 
altijd voor den geest, en 
hij legde zich meer toe, 
om kennis temaken , dan om 
te studeren. Een innemend 
gelaat, vlugge en scherpe 
oogen, veel vloeibaarheid 
in zijne redevoeringen, en 
vooral een zeer beweegbaar 
karakter, dit alles maakte 
zijn persoon beminnelijk,en 
zijn gezelschap aangenaam. 
In zijn zestiende jaar had hij 
zijne betrekkingen van Pa-
»*ï?* tot aan Versailles uit
gebreid, en hij weid in de » 

voornaamste gezelschappen 
toegelaten. Daar een ver*-, 
strobid leven* in eenen nog, 
zoo jeugdigen leeftijd zijne 
gezondheid ondermijnd had, 
zoo moest hij de smartelijke 
steensnijding verduren. Zoo
dra hij 'hersteld was , hield 
hij zich eenigzins met \de 
kunsten bezig, doch enkel 
en alleen als liefhebber, en 
in de weinige ©ogenblikken 
die hém 'zijne menigvuldige, 
Vermaken overlieten. Zjijne 
gelukkige ster (wij zullen, 
niet zeggen, de helderester 
der heidinne) verschafte hem 
vermogende beschermers, 
die hem den toegang tot Lo-
DEWIIK XV. gemakkelijk 
maakten. Die vorst Ver
maakte zich met de vrolijk
heid en {den geest van D E -
NON en benoemde hem tot 
zijnen staats-jonker. Later 
vertrouwde hem dezelfde 
vorst den post van bewaart 
der der gedenkpenningen en 
gegraveerde jsteenen toe, 
waarvan de koning zelf de 
verzameling had gevormd. 
Zoo wel om zijne natuurlij
ke neiging, als om zijne ge
boortester te volgen, legde 
DENON zonder onderscheid 
zijn bezoek bij alle vrouwen 
af, maar, niet rijk genoeg zijn
de om tot de tooneel*nimfen 
te naderen , vergoedde zijne 
verbeeldingkracht het onge
luk zijner fortuin. Hij stel
de eene Blijspel op, en door 
eene zonderlinge tegenstrij
digheid, koos hij een zede* 
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onderwerp; De goede 
vader. Dit stuk werd ge
speeld , maar daagde vrien
den van DENON ér geen op
hef van maketa , veroorloven 
wij ons er uit te besluiten , 
dat thet een slecht onthaal 
genoot. De schrijver be
reikte echter zijn, doel» hij 
bekwam in zijne hoedanig
heid van beminnelijk man, 
zoo. veel roem achter de 
schennen , als hij in de stad 
en aan het hof verkregen 
had. Hoveling van beroep 
geworden zijnde, en ziende 
dat LODEVVIÏK X V . genegen 
scheen voor de schoone kun
sten , legde hij zich op de tee
kenkunde toe , hetgeen- later 
medewerkte om hem van die 
menigte: lediggaande geluk
zoekers te : onderscheiden. 
Tot edelman van het gezant-/ 
schap aan het hof van Pe
tersburg benoemd, begaf 
hij zich als renbode naar 
die s tad, waar zijne al te 
grootè vrjjpostighéid, en zij
nen bijtende toon', den groot
hertog PAUL en der keizerin 
GAT^ABINA mishaagden. De 
heer DENON, gebelgd over 
de geringe belangstelling 
die hij hier verwekte, be-
gf*f zich naar Denemarken, 
bij den graaf DE VERGENNES. 
tonEWnK X V . overleden 
zijnde, werd de graaf tot 
ïninister van buitenlandsche 
zaken benoemd, en was in 
die betrekking een nieuwe 
begunstiger van DENON , aan 
m e n hij eene zending bij 
»en /iwitserschen raad toe- II 

vertrouwde. Zij ri gezant
schap geëindigd zijnde, wil
de hij , voor en al eer hij 
naar Frankrijk terugkeerde, 
den wijsgeer van Ferney 
zien. Men zegt , dat VOL-
TAIBE hem! zeer vriendelijk 
ontving, oi omdat hij een 
gewoon edelman, of omdat 
hij een dichter was, óf om
dat hij hem geleek, dat niet 
tot lof dep schoonheid van 
DENON zoude verstrekken. 
Kort; na zijne terugkomstin 
de 'hoofdstad , werd hij aan 
het gezantschap van den 
graaf van AMBOISE verbon
den ; toen die heer in Pa
rijs terug kivam bleef DE
NON té Napels d$ zaakge
lastigde. De heerlijke om
streken dier groote stad, vol 
geschiedkundige bouwval-
l e n , en,meesterstukken der 

kuns t , wekten zijne oplet
tendheid op. Zijne begaafd
heid voor de teekenkunde te 

baat nemende zoo kon «8 
den heer DELABÖBDE enden 
abt van SAJNTNON een dag 
verhaal over Napelf zenden. 
dé teèkeningen dier o>nstre 
ken , die vah Apuhe, ^ 
labrië, Sicilië en J j r»J ; 
werden door hen te rara 
uitgegeven. DENON bw»J 
zijne vaste w ó o n p a a i ' e 

£pels niet, hij oiiiemm 

onderscheidene reizen' * 
als zijne * werken °>c

 fi 

kunsten zulks « f f ' J 9 . 
durende zijn verblijf f* 
me werd. hij m e t : « * « * 
ding door den karfinarf^ 
BEKNIS ontvangen, 
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huis als de verzamelplaats 
van de Voornaamste perso
nen van Europa beschouwd 
werd. Inmiddels stierf „de 
heer VERGENNES, in wien 
de heer DÉNON eenen ijvèti-
gen voorstander verloor. Dit -
onverwacht toeval én de on
genade welke hij zich bij de 
koningin, MARIA CAROMNA 
van Napels op den hals haal
de , verpligtte hem de staat* 
kundige zaken te verlaten, 
van dien oogenblik^ af legde 
hij zich geheel en al op de 
kunsten toe. In Party's te
rug gekeercf zijnde, bood 
hem de akademie aan, hem 
in haren schoot als liefheb
ber op te nemen; hij wei
gerde zulks» en door mag-
tige vrienden voorgestaan , 
werdi hij er als kunste
naar in aangenomen. " De 
schoonheden van Italië had
den te zeer zijnen geest 
bekoord , hij reisde ander
maal derwaarts, bezocht er 
Florence, Bologna, Verona 
en Venetië, oefende zich in 
de beroemde Scholen , welke 
de CARRACCIQ'S , de ANDRE-
AS DEL SARTO, de pAUiüS-
SJEN, de TjtTiANEN en zoo 
Vele andere beroemde mees-
ters hadden voortgebragt. 
Het was te Venetië, waar 
hij zijn schoone verzame
ling van teekeningen al
ler scholen volledig maak
t e , hier .vertoefde hij ook 
5 jaren en leerde er de be
roemde Mevrouw ALBRIZZI , 
de NINON, de ÜEFFANDofde 
.LjBSPiNAssK van Italië* ken* 

nen. In het werk hetwelk 
zij later in het licht ga f , 
onder den titel van Ritratti* 
schilderde zij DENON aldus 
af: » Men zegt algemeen, 
dat hij op VOI/EAÏ.RB gelijkt., 
Ik voor mij zou zeggen dat 
men in hem de gelaatstrek
ken van . VÓLTAIRE weder 
vindt , maar dat men in dat 
van VOLTAIBB die van D E -
NON niet vindt.1 Wat hun 
gemeen ï s , , i s volgens mijn 
gevoelen niets dan datgene, 
wat meer bijzonder bet ver
stand, de levendigheid, de 
beweging, en ik Weet n i e t , 
wat Schelmachtigs in dien 
bl ik, en dat grirnlagchen 
ui tdrukt , wat men zoo zeer 
vreest en wat niettemin zoo 
zeer behaagt; maar de ge
laatstrekken van VÓLTAIRE 
kunnen niets beloven , van 
datgene , wat de ziel van D E -
NON kenschetst." Daarbij 
Voegt zij nog den uitbundig-
sten lof van DENON en ein
digt met te zeggen : dat hij 
van de vrouwen zeer bemind 
werd. Men zou zich mis
schien verbeelden, datdevrij-
zinnige wijsgeeren luide k r e 
ten zouden aanheffen over 
de vergelijking van het ver
stand van DENON met dat 
van, VÓLTAIRE? maar geens
zins zij juichten de uitspraak 
van Mevrouw ALBRIZZI toe. 
De onlusten der omwenteling 
waren in Frankrijk en op 
eenige plaatsen in Italië, 
maar vooral in Venetië, waar 
men de Franschen verdacht 
hield, losgebarsten. Dumv 
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verliet dié s t ad , ging naar 
Florence, van - daar naar 
Zwitserland, en. eindelijk 
kwam hij i n Frankrijk te
rug. LODEWIJK X V I . , M A -
RIA-ANTOINETTE , Mevrouw 
ELIZABETH, bestonden niet 
meer. De zeis van ROBES-

. PIERRE maaide alles weg. 
|tiij liep in den beginne eenig 
gevaar, als edelman; maar 
de schilder DAVID kwam 
hem ter bu lpe , en beval 
hem de kleeding te graveren 
welke de ^Demagogen van 
den dag wilden doen aanne
men. DENON stond alstoen 
in onmiddellijke betrekking 
met de Jacobijnen, maar het 
schijnt dat hij zich nooit 

'met staatkundige zaken be
moeide. Intusschen scheen 
het alsof hij bestemd Wds,v, 
om aan alle hoofden van het 
Fransche gouvernement, het
zij overweldigend of wettig, 
te behagen. Door JROBES-
PIERRE opgeroepen om bij 
hem verslag van zijn werk 
over de kleeding te afleggen, 
ontving hij een izeer vrien
delijk onthaal en onderhield 
aiich met hem verscheidene 
uren. Deze bijeenkomstwerd 
dikwijls vernieuwd s en Ro-
BESPIÉRRE verbond ziqh al 
meer en meer aan DENON, 
hoewel hij wis t , dat dezelve 
tot een aristocratisch ge
slacht behoorde. De dood 
van dezen dwingeland ont
sloeg BENON van eênen nie t 
zeer stveeiendeii invloed, 
l ie t tijdvak van het IHrec-
torvm bragthy zonder ,eeni-

ge aanmerkelijke gebeuHe.' 
nissen ten einde, tot datJiij 
BONAPARTE , . bij Mevrouw 
BEAUHARNAIS, leerde kennen. 
Zij behaagden elkander we-
derkeerig. Hij begeleidde' 
dien veroveraar naar Egyp
te-, alwaar hij het werk over 
dat land fiollationneèrde. 
f oeir NAPOLEON eerste con
sul werd, benoemde hij hem 
tot oppeMoeziëner yari het 
Museum, en belastte hem 
vervolgens met de gedenk
penningen zijner geschiede
nis , met de oprigting dei-
zuil der plaats 'Vmdóme .en 
der voornaamste gedenktee-
kenen. DENON volgde 'BO
NAPARTE: overal in hoedanig
heid van geschiedkundig 
schilder, en had voor hem 
dezelfde geestdrift als Uh* 
MA en de schilder DAVIÜ. Ook 

waren,zij dedr ie jwien hef 
het gemakkelijkst viel >, örn W 
NAPOLEON'toegang te vinden. 

Naden val vanden laatsie, 
tijdens de herstelling ^ 
BOURBONS, had; L O D E ^ 
X V I I I . die ÖENON aan »et 
hof van zijnen groot-vatiei 

ge 
i- .van « u u » - B , i;„m 

g c kend had , i e edelmoedig 
Beid hem in zijne posten te 
handhaven. Maar t o f *V NAPARTE weder in 1815 terng 

kwam,, was DeNf * « « * " 
eersten, die hem hunn«"H 
de kwamen aanbiedt "J 
de tweede tertigko.n«t.v^ 

den koning werd ^ 
POYMAÜRIN tot directeur j 
de munt der g ^ n k p 6 » * ^ 
gen benoemd, en " e 8 , 
?an TORBIN, tot bes taeer 
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van het Mu'sëurtjt; desniet
temin werd DENON bij bevel 
van den 21 Maart 1816 tot 
lid der akademie vattScliöo-
ne kunsten benoemd. Hij 
hield zich bezig,^om dëzeid-
zaainheden, die zijn kabinet 
bevatten te etsen, èëii zeer 
nuttig, werk voor de' kun
sten, ' toen hij den 26 April 
Ï825 in den óüdéi'd'om Van 
86 jaren overleed. Men heeft 
van hem; ],° Voyage ènSi' 
èile {Réizen, in > Sicilië), 
Ï788 ,. in 8.° :— 2.° Voyage 
dans let haute etbasseBgyp-
ie pendant lês caihpagjies. 
du ^ genérctl ' BONAPARTE 
(Reizen in Oppefr en Ne
der-Egypte, gedurende dé 
vèldtogt'én van déngehèraai 
BONJPXRTË , Ï802J 2 dL», 

_ in 'fol.ï met platen öf 3dl ." 
in .12.° zonder platen. Dit 
werk wordt zoowel dóór den 
Franschman als door o*eiï 
vreemdeling op prijs gesteld 

, en is onderscheidene 'malen 
'in het Engèlsóh vertaald. 
.Zonder een groot kunstenaar 
te zijn, was DENON een man 
van smaak en een uitmun
tend navors chef. 

DÈNORESè — Zie NORÊS. 

DÈS'S (PËÏRUS) , werd den'. 
1 September I69Ó, te Boom, 
een dorp in dé provincie 
Antwerpen, geboren. In de 
promotie van \i\ I , werxlhij' 
onder IÖ3 mèdedihgers aan 
de uiniyélrsiteit van Leuven,, 
tQt secundus verklaard. In 
het groot cöflëgié zijne god- " 
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geleerde studiën voltrokken 
hebbende, werd hij in' 1717 
naar de: abdij van Affligetii 
geroépett, oni aldaar den 
nieuwelingen "de' theologie te 
verklarend In 1723 tot het 
doctoraat' der godgeleerdheid 
bevorderd, Beriep hem de 
aartsbisschop van' Meöhelen 
naar zijn seminarie, om de
zelve bedieningen Waarte-* 
nèmën, waarvan' hij zich met 
vollen ijver en on vermoeiden 
arbeid icWeèt '̂ Datgene, wat 
hij bij gnderé schrijvers in 
dé zedèleer nuttigs e w n a -
volgens waardig vond, op 
eètie korte en klare wijze 
Voordragende ,% zonder zich 
nlët 4iuttelooze of ongepaste 
vraagpunten in te laten. In 
1729 werd hij plebaan van 
dé "RüMoLDüs-kerk te JJ/e-
chetén en in H1735 tegelijk 
Examinator Synodalis en 
president van het seminarie. 
T#ee jaren later verliet hij 
zijne plebanie, werd toen 
kanonik in de Domkerk, 
daarop- Kanonik - Gradueel, 
en eindelijk ih 1754, aarts
priester. Na verscheidene 
jaren m'e't onderscheidene Iig-
chajamskwalen geworsteld te 
hebben, overleed hij den 15 
Februarij 1775. Hij was 
hoogst-eenvoudig in zeden 
en kleeding, spaarzaam voor 
zich zelven, maar milddadig 
jegens \ den arme , zeer er
varen in de praktische god
geleerdheid en een groot 
voorstander der wetenschap
pen. Daarom gaf hij zich 
feel moeite, om de reed» i» 
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bediening zijnde geestelij ken 
tot de studiën aantespbren ,« 
de zoo nuttige jaarlijksche 
schriftelijke examens, welke 
thans in sommige seminarien 
van Êeïgië en elders inge-
voerd zijn , ter welker beant
woording in eenige diocesen, 
de mededingers naar eene o-
pèngevallen bediening en in 
andere wederom de kapellaans 
geroepen worden , 'zijn voor
namelijk door de bémoeijin-
gen van' DJSNS tot stand ge-
b r a g t ; die , welke van 1745 
— 1797, in het seminarie 
van Mechelen, voorgesteld 
en beantwoord zijn, zijn voor 
de vierdemaal nitgegeven, 
onder den titel van Qüaisti-
qnus anftiti Goncursus Mec/i-
lieniensis uhacupi responsi-

, onibtis, Mechelen, 1828, in 
S»°, bij welke uitgave de 
plaatsen uit de theologie van 
DENS ; , alwaar die vraagpun
ten opgelost zijn, aangehaald 
worden , en Waarbij e,en zake
lijk en teropzoekingzeerge
makkelijk Indew reru'm ge?,-
voegd is . DE^'S is voorna
melijk bekend" door zijne 
T/ieologia ad nsum Semina-
ricirum et Sacra Iheologies 
alumnorum Mechl. 1819 — 
1828, 7 vol. in .8.° van de-
zelve, heeft hij zélf twee 
deelen de Virlute' reU^ionis 
et de Sacramënto poeniten-
ti&, welke in 1757, in 4.° 
voor de eerste maal gedrukt-
zijn , samengesteld: de an
dere vijf deelen zijn door 
verschalende professoren aan 
het seminarie te Mee/telen, 

gedicteerd, én daarna bij 
elkarider.'uitgegevent Beide 
deze 'uitgaven zijn met aan
merkingen van den Heer Mo-

,ZEK verrijkt, welke achter 
.elk deel eeft Appendix met 
belangrijke gedenkstukken 
der Paussertj bullen, enz. ge
voegd heeft. Deze theologie 
is vroeger menigmaal her
drukt', als te Leuven, Maas-' 
tricht en voornamelijk te, 
Luik, alle seminarien der 
Nederlanden en 'e,enige,van 
Duitschland ': hebben reeds 
bij derzejv.eroprigting, de
zelve als klassiek aangeno- , 
men. In hoever, echter deze 
theologie aan de aanmerking 
in het artikel BVISLY (LO-
DKWHK) 'beantwoordt, laten 
wij onzen kündigenen werk
zaken hbogleeraren ,over. 

^DENTRECOU.ES (FRAfJbrs-
CÜS XAVËKIUS), een Jesmt 
in 1664 te Lyon geboren, 
Wijdde zich niet pater W-
RENMN , aan de ' . » « ^ a 

Sina toe. Hij werd f«« 
even zoo vele jaren gebru^t 
als' hij,' ent overleed &f 
zeer d e n 2 Julij 1741. Z}« 
beminn elijfe karakter, W' 
indringende geest, ZIJ" 
zachte en bescheidene n» 
nieren, deden h e m d e a o 
tïng en de t o e g e n e ^ a 
dergeleUerdenendesv 

verwerven. -Hg «e
 s i n e r 

aantal werken in ae " * 
sche taal drukken, he j l 
om de waarheid der g 
dienst aan de H e i d ^ £ 
overtuigen, hetzij om . 
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nieuwe geloovigen in de 
godsvrucht te onderhouden. 
Behalve die schriften, Wel
ke ons niet bekend kunnen 
zijn , hebben wij van hem 
onderscheidene belangrijke 
stukken . in de verzameling 
der Leitres .édifiantes et 
curieuses^ {Stichtelijke en 

• belangrijke Brieven) en in 
de Geschiedenis van Sina 

, door Pater D U H A L D E . 

DENYS (JOANNES BAPTIST 
T A ) , gewoon geneesheer des 
konings van Frankrijk, den 
3 October 1704, te Parijs, 
zijne geboortestad, alwaar 
waar hij met roem, de wijs
begeerte en wiskunde on-, 
der wees, geboren. Hij 
hield aan zijn huis Con-
ferentiën over allerlei on
derwerpen, dié in 4.° onder 
dezen titel gedrukt zijn : Re
exteil des mémoires etc. (Ver
zameling van memoriën en 
confereniiën over de kuns
ten en wetenschappen den 
Dauphin aangeboden), Pa
r i j s , ,1772. De Confe-
rentiè'n begonnen in 1664 en 
duurden nog in 1672. Men 
vindt in die Memoriën vele 
belangrijke zaken , maar ook 
vele empirische inbeeldin
gen. Nog heeft hij , in 1668 
twee Brieven in 8.° in het 
licht gegeven, waarvan de 
eene ten onderwerp heeft 
onderscheidene proefnemin
gen , van overstorting des 
Woeds op ; menschen aange
wend ; de andere handelt 
°ver eene zinneloosheid door 

de ovetsto^ting genezen. 
Hij was een groot voorstan
der dier praktijk; doch de
zelve werd bij een besluit 
van heè parlement, dat van 
de slechte uitwerkselen, die 
zij had- te weeg gebragt, on-
derrigt w a s , verboden. — 
Zie LiBAVtüs. 

DENYS. — Zie DENÏS ( P E -
- TRUS). 

DBODATÜS of D I É {Heili
ge) , in 655 Bisschop van 
JYevers, verliet zijnen ze
te l , en begaf zich naar het 
Vosges ' gebergte 1 om zich 
aan het gebed en de over
weging toe te wijden. Hij 
overleed in de armen van 
den heiligen H I D U L P H U S , 
zijnen vriend, volgens som
migen den 19 Junij 6 7 9 . 
en volgens anderen in 684-

DENYSOT (NicoiiAAs), een 
Fransche schilderen dichter, 
in .151.5,.ie Mans geboren,-
schilderde vrij w e l , doch 
dichtte slecht. Hij muntte 
vooral uit in de teekening, 
en overleed te Parifs in 
1559. Deze dichter wilde JW 
pEM-E navolgen; eene slech
te kopij van een slecht voor» 
beeld. In 1553 gaf hij on
der den naam van Comle 
d'Alsynois (die eene kuns
tige letterverzetting van den 
zijnen i s ) , Gezangen {Can-
tiques) in 8.° in het licht. 
Men gelooft, dat hij ook 
deel heeft gehad aan de Ver
halen van DBSPERIERS. 
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Hij is het , die den naam 
aan de stad Saint ItiéAa. 
lotharingen heeft gegeven, 
In 1635 verbrandde het 
Ziveedsche 'léger de kas 
met een gedeelte der over-, 
blijfsefen Van den heiligen 
DEODATUS. De abt RIGUET 
heeft memorien in het licht 
gegeven, het leven van den 
heiligen^ DEODATUS betref* 
fende, Nanci, 1701, in' 
éjp • , . . " • • ' / • 

DEOCOIKUS; . •— Zie Tfireö-
DUINÜS , Bisschop van Jjtyiki 

DEO-GRATIAS (Heilige), 
óp verzoek van KeizeK VA-
ïiBN*jjNïAN0S IDJ . , in 4 5 4 , 
ten tijde van koning GENSE-
Kiit, tot Bisschop vafi-Kar^ 
fhago verkozen, onder
scheidde zich dóór zijne 
liefdadigheid jegens de ar
men en dé gevangenen , en 
overleed in 457. Mën zief 
in het Collegié der ex-Je-
suiten Van Bradiscli iri> 
MTóYapie, ëene zeel* schöo* 
në -en gröotè schilderij,' 
waarop.de heilige DEO-GRA
TIAS , de heilige DEÜS-DE-
UITÜS en, de heilige QUOD-
vuLTiDEiis , als de df ie-pa
tronen dei* overeenstem
ming met den wil* van* God 
vereerd, zijn afgebeeld; bo
ven aatt' dé schilderij zïët 
men Engelen» die'' déze? 
spreuk zwaaljen.: fiat i><̂  
lunUè tuity simt inctèloet 
in terra* 

DEPA RCIEÜX. — Zie 1\IR-

- C I E U X . ;, , / • ' • • • 

DÈPÈRÉ (de hertog MAT-
THEÜS) commandeur va» het 
legioen van eer, pair van 

'Frankrijk , werd in 1754 te 
Toulouse geboren, alwaar 
hij president was, toen hij 
als afgevaardigde bij de wet
gevende vergadering be
noemd werd» hij had er zit
ting in tot de opening der 
Nationale Conventie. Gedu
rende de zittingen van deze 
onstuimige vergadering ver
wijderde hij 'zich van het 
staatstoorteel' en trad er niet 

iWeder op, dan in 1795 toen 
hij door zijn departement 
tö't den raad'der ouden ver
kozen werd. Hij bepaalde 
zijne vverkzaamheden tot het 
stuk der geldmiddelen. Hij 
liet het besluit goedkeuren, 
waarbij ,dé aankoopérs van 
nationale goederen m hunnen 

eigendom daarvan werden 
vètzekerd. Ook werd̂  op 
zijne motie de.loterij ner-
sïeïd. De 8J»bwrt«jJ5 
dên 18 Bruimire (^ "" 
éëmber 1799) bragf;b«" ' » 
den Senaat, en wel te ƒ e' 
ven dage datNAPor^en 
de twél^ andere Consuls J 
bediening traden, .B*w-
op dien zonderlingen W 
vatrzOnènijv^r getuigt. 
hij grondige kennis naa 
dênakkei'böuvv^oobela « • 
te hem NAPOLEON om de «e 

landen ^ J ^ % X 
gaan opnemen, t e" m ge 
nviddëlën te beramen om 
uitgestrekte landstreeK 

http://waarop.de
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ontginnen. Hij gaf zijn ver
slag,, deswege over, welke 
zeker nuttige wenken bevat
te, maar hetwelk tot dus 
verre nog. niet bewerkstel
ligd is* DEPÊRE was een 
der eerste, welke in 1814 
voor de vérvalling van NA
POLEON en voor een voorloo-
Ïig bestuur stemde. Koning 

.ODEWUK XVIIÏ. verhief 
hem tot de waardigheid van 
pair. Tijdens de terugkomst 
van NAPOLEON hield hij zich 
'verwijderd, en bij de twee-
de herstelling behield hij 
zijnen titel van pair. De 
hertog DEPÈBE is de schrij
ver ïan eene uitmuntende 
handleiding van dewerkdadi-
ge akkerbouwkunde(Mm«<?7 
(Tagriculturèpratigne), Pa
rijs 1806, in 8,0. Hij is 
den 8 December 1826 te Tow 
louse overleden. 

DEPEBTHES (JOANNES LO-
JÖEWIÏK HtJBEBTUS SlMON),° 
adyokaat, werd den 12 Juli} 
1730 te Reims geboren. Hij 
is bekend door het volgen
de werk : 1,° Traite etc. 
(Verhandeling over het nut 
der geschiedenis en deplig* 
ten des geschiedschrijvers), 
Reims, 1787, 2 dl.n in 8.d 

— Dit werk, dat door de 
tafereelen nit de oude en 
nieuwe geschiedenis gevolgd 
i s , is voltooid door NEÉ IJE 
I-A RÓCHELL'E , en herdrukt 
onder den titel van Gnide 
enz. (Gids voorde Geschiede-
«w), Parijs, 1803, 3dl.",in 

VIII. PEEL. . . 
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8.° Nog heeft men hem ver
scheidene goede Verhai? de
lingen te danken, zoo als? 
Relations d'ivfortune etc. 
(Verhaal vanongehlkÈvalleii 
ter zee uit eene tot dm verte 
ojiuitgegevene verzameling 
getrokken)i Reims, 1791 , 
3 dl.fl in 8.° Déze verzag 
meH^g' is voltooid en Her? 
drukt onder den titel van 
Geschiedenis der sc/iipbreu* 
kent Parijs, 1789» 3 dl.*-
in 8.° met platen, DEPER-
ÏHES is té motitfaucqui iït 
1792 overleden* 

DERCYLLÏBAS , off voïgen? 
, JüSTINlIS* HEKCYLLIDASjOok 

SISYPH0S bijgenaamd , om
trent het jaar 400 vdóVJ. C. 
veldheer der Lacedemoniè'rs, 
veroverde verscheidene ste
den op de Perzers. Op het 
punt zijnde, om tot eenen 
veldslag te komen , bewoog 
hij behendiglijk, PHARNABA-
ZES en |TissAPHEnNES, veld
heer van Aftf ASIERXES, om een 
verdrag te onderteekenen, 
door hetwelke dé Perzers in 
397 vóór J. C. zich verbon
den, de Grieksche steden id 
vrijheid te laten* 

DERHAM (WILLIAJI) , rec
tor van tfpmunsier in het 
graafschap Essex, lid der 
lconinklijke maatschappij van 
Londen en kanon ik van 
Windsór, te Slowton bij 
Worcester, in 1657 gebd* 
ren, heeft zich eenen be
roemden naam gemaakt door 

W 
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zijne begaafdheid voor de 
natuurkunde, en vooral door 
het gebruik, dat hij er van 
gemaakt heeft» In 1711 en 
1712 vervulde hij de stich
ting van BoviiE met den 
groot$ten luister. Hij over
leed ' te Londen in' 1735. 
Men heeft van hem, de 2Va-
iuürlyke Godgeleerdheid en 
de Sterre kundige Godge
leerdheid in het Frahsch ver
taald , de eene in 1730, en 
de andere in 1729, beidein 
8. v 0 , én waardig om in alle 
talen overgebragt te worden, 
hoewel er eenige stelselma
tige denkbeelden en gewaag
de en zonderlinge inzigten 
ïn voorkomen. Door het 
eerste werk verdiende hij 
den titel van Doctor ïn dé 
godgeleerdheid, waarvan de 
Universiteit van Oxford hem, 
de brieven zond, zonderee-
riige1 der gewone formalitei
ten van hem te vorderen. 
Deze beide schriften zijnde 
korte inhoud der Leerreden, 
welke hij -in 1711 en/1712 
gepredikt bad. De Gods
dienst wordt er in bewezen 
door de wonderen der na» 
tuur. Nog•; heeft men in de 
Wijsgeerige Overeenkoms
ten verscheidene andere wer
ken van hem. 

D E R J A V I N E (GABRleli Ro« 
MANOWITSCH), een staatsman» 
en eene der schoonste ge
niën van de Russische na
tie jr werd den 3 Julij 1743 
te Lasan geboren. Een ly
risch, didaktisch en dra-

U matisch schrijver zijnde, 
heeft hij zich in elk dezer 
betrekkingen verheven ge
toond: hij heeft den rbeni 

• van CATRAKINA H. bezon
gen , en; zich steeds zijn on» 

' derwerp waardig gekeurd. 
Een Russische kunstregter 
(MERZiiiAKOF), heeft op hem 
toegepast) hetgene wat QUIN-
TiLiANüs van OVIDIUS zeide: 
Nimiits sui ingenii amator. 
DERJAVINE was het werk
tuig zijner eigene fortuin. 
In 1774 was hij, na veer
tien dienstjaren en onder
scheidene veldtogten nog 
slechts luitenant; maar m 
1777 tot dé burgerlijke dienst 
overgegaan zijnde, maakte 
hij in dezelve snelle vorde
ringen. CATHARINA II. m 
hem tot secretaris van staat 
benoemd. PAUL I. verbid 
hém tot den rang van £ 
heimraad , , en ALEXANJR 
vertrouwde hem het mans 
terie van Justitie toe. " 
1803 verzocht h« om ^ 
ontslag, hetwelk h ^ c j e r 

kreeg, en overleed «en " 

J„lijg1816. ü^fZS Hd van bijna alle akadem" 

te?*' van Rusland. Mne 

dige Wérlen-, zijn dige Wérken-, *u» , s l 5 . 

gedrukt. 
^. Zie A-

DES-ADBETS. — Ö 

DRËTS-

. DESAGÜWBBS_(*jS 
TfïEOPHH.USi, t e W i V a g de 
in 1683 geboren, ** 
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zoon van eenen Protestant-
jschen predikant. Bij de in
trekking van het edikt van 
JVantes, stak zijn vader 
naar Engeland over. Na te 
Oócfotd'gestudeerd te heb
ben , kwam de jonge DESA-
GUUERS te Z/ondénde proef
ondervindelijke natuurkunde 
beoefen, waardoor hij de 
deuren der koninklijke maat
schappij voor zich geopend 
zag. Na eënige jaren] in 
Holland te hebben doorge-
bragt, keerde hij naar En
geland terug, alwaar hij 
eene jaarwedde] van 300 pon
den Sferlings ontving. Hij 
vonjd uit en vervaardigde 
nieuwe werktuigen, verbe
terde de bekende en gaf e ene 
cursus van proefondervinde
lijke natuurkunde, volgens 
het stelsel van NEWTON, , 
waarbij men de geleerden en \ 
staatsmannen waarop Groot-
Brittannië toenmaals kon 
roemen, tegenwoordig zag. 
Hij had de eer van onder 
zijne toehoorders te tellen, 
koning GEOKGE I . , en den 
prins van Wallis (van wien 
hij later den» geestelijken 
staat omhelsd hebbende, ka» 
pëllaan werd), die van hem 
de Newtottiaansohe wijsbe
geerte wilden leeren. Hij 
bragt zijne lessen in orde , 
en gaf dezelve in het licht 
onder den titel fan Verhan
deling otier de proefonder
vindelijke natuurkunde, in 
2 dl-n f met een aantal pla
ten verrijkt. Het einde.van ., 

zijn leven was ongelukkig. 
Hij verloor, zegt men, z j L 
•n'e verstandelijke vermogens 
en overleed in een aanval 
van dolzinriigheid in 1743. 

DESAIX DE VOYGOUX ( L O -
DEWIJK KAREI, ANTONIUS),-
een Fransch veldheer, werd 
in 1768, te Saint.Bilai-
re d'Agat in Auvergke, uie 
ëene adellijke familie gebo
ren. Hij vöJhragt zijne stu
diën aan de school van 'Bf* 

Jiat, kwam in den ouder
dom van 15 jaren , als twee
de luitenant in het regiment ; 

van Bretagne, Na in 1791 
commissaris van oorlog tè 
zijn geweest, werd hij ad
judant van den generaal 
VICTOR i>E BROGUE. JDe par
tij der omwenteling geko^n 
hebbende , maakte hij snelle 
vorderingen en onderscheid
de zich te latifer6urg»Uvaav 

S i & f t ^k w e t s t werd. 
in 1796 had DESAIX het be
vel over eehe afdéeling des 
legers van MOKEAU; hij ver
dreef het corps van den printf 
van Condé uit Offenbutg eii 
met de verdediging der sterk
te van Kekl belast, hand
haafde hij zich met de groot
ste dapperheid tegen den ie r 
mgvuldige aanvallen van 
prins KAREÏ.. D E S U * vo]ff 
de vervolgens BONAPARTE in 
Egypte; hij b e h a a g te c £ 
hreiss eene zeg« p r a a i rf 
Mammeiukken, e n V e * 5 0 2 
vervolgens hunnen' aanvoer! 
der MDHRAD.BEy in e e n e l ï 

2i 
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Moedigen slag , die hem van 
geheel Opper-Egypte mee
ster maakte* Door de ge
matigdheid van zijn bestuur 
verdiende DESAIX van dè in
woners den vleijenden naam 
van regtvaardigen sultan. 
Na het verdrag van El-Arish, 
verliet hij Egypte ,eakwam 
in Frankrijk op den oogen-
"blik, waarop de eerste Con
sul tegen Italië optrok. Hij 
haastte zich, om zich met 
het leger te vereenigen ,* en 
had bijna de geheele eer 
van den gedenk waard igen 
slag van Maretigo (14 Juni) 
J800), waarin hij over het 
reserve-corps het bevel voer
de. Reeds waren de vleu
gels van het Fransche leger 
gekeerd , en de ruiterij in
gebroken , toen DESAIX met 
zijn corps kwam toeschieten, 
met zulk een geweld op de 
Oostenrijkers aanviel, dat 
hij de overwinning bepaalde. 
Het was in dezen schitteren
den aanval, dat hij den doode-
Jijken slag ontving. Men zegt 
dat BONAPAUTE zijne verdien
sten benijdende, en de be
schuldigingen vreezende, 
welke die veldheer tegen 
hem, door zijne viugtuitüJ-
gypte kon aanvoeren,/ van 
dien oogenblik gebruik maak
te, om erzichvan te ontdoen, 
en dat hij dien afschuwelij ken 
ïast aan den generaal SAVA-
RY opdroeg; maar zulks is 
met bewezen geweest. Het. 
«)K van dien dapperen veld
heer werd gezalfd, en naar 
«et ziekenhuis van den Sint-

E S . \ . 
• fi \ •' 

Bernard-herg gebragt, al
waar het bestuur hem een I 
gedenkteeken deed oprigten. | 
Nog twee andere gedenktee-
kenen zijn er te zijner ge
dachtenis opgerigt, het ee- ; 
ne op ' de plaats Dauphiné \ 
en het andere op het plein 
des Yictoires te Parijs, 
Deze, veldheer had eene 
zachte en bescheidene in- j 
borst, '*• en onderscheidde 
zich vooral door eene zeld
zame belangeloosheid. SAN-
CÈRE "DESPREAUX heeft in j 
1800 eene korte Levens- i 
schets en eene Lijkrede van 
den Generaal DESAIX in het 
licht gegeven» 
/DESAÜGIERS(MARCÜSAN-

TONIUSJ, 'te J W , M l 7 4 * 
geboren, leerde de toon
kunst zonder meester, kwam 
in 1774 tePaW,enmaaK. 
te zich aldaar bekend do 
onderscheidene werken,J» • 
de koninklijke akadem.e 
van toonkunst, e» ]" ,. Opéra-comigue voor f *w 
H j stond in vriendschap 
betelddng «et ^ o;« 
SACCHINI, enhet was n 

de gedachtenis vW J » 
laatJe te vereeren, ** hJ 
eene requiem-mis,™ 

Parijs in 1793. 

; D E S A ^ E n s » 0 ; ; ^ , 
TONiüs), vervaardigd i r ? r 
tooneelstukjes w e r » . waS 
tè Parijs geboren- W^ 
de 2.e zoon van «e" 
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gaande en liet zich door zij
ne gemakkelijke ^rijmelarijen 
als een der werkzaamste le
den van het Caveau, een kof-
fijhuis, alwaar de beruchtste 
vervaardigers van liederen 
der stad Parijs zich lieten 
vinden, vroegtijdig kennen. 
DESAUGIBES was in dit op-
z ig t , de mededinger van B E -
KENGER, en zoo hij hem al niet 
ïn- verbeeldingskracht en bit
se kwinkslagen evenaarde, 
zoo laat hij hem in de vloei
baarheid in den sti j l , in be
valligheid en bUjgeestigheid 
verre achter zich. DESAU-
GIERS had reeds verscheidene 
liederen en kleine töoneel-
stukken ten druk overgege
ven, toen hij in 1815 direc
teurvan het,tóoneel.«fes Vau-
divilles weid',' welk tooneel 
reeds zeer dikwijls deszelfs 
voortbrengselen had uitge
voerd. Ofschoon hij onder 
NAPOLEON, gelijk zoo vele an- " 
deren, aan den afgod Van den 
dag zjjne schatting van lof 
betaald had , zoo was hij se
dert de troonherstelling een 
warm koningsgezinde. Na 
het tweede verval van BONA
PARTE; maakte hij een too-
neelstuk ïn Vaudevilles ge
titeld. De bepaalde tijd ce-
ner regering er de regering 
van eenên bepaalden tijd 
(Le termed'un regne et Ie re
gne d'un termé), welke hij 
<ie eer had aan LODEWIÏK 
XVIII . aan te bieden» Een 
onvermoeid schrijver zijnde, 
«ad hij, behalve'zijne liede- I 

ren en verschillende gedich
ten , (Chansons et poésies) 3 
deelen in 18.° van tijd tot tijd 
uitgegeven, 1808, 1812,, 
1816, meer dan honderd Vau
devilles vervaardigd, eenige 
echter met behulp van GENTIE, 
wij zullen de bekendste hier 
aanstippen: La ckatte mer-
veilleuse. %de wonderlijke 
Jk'at). Les deux JBoxeurs 
(de twee boksers). Arle-
quifl musard (Arlekijn de 
talmer). Les trois étages 
{dè drie verdiepingen)..'Mon
sieur SANS-GÊNE (Mijn
heer zonder dwang). La 
matrimoniomanie {de trotiw-
ziekte.) Milord Go ou le 
dixhuit brumaire {Milord 
Go of de achttiende brumai
re.) Les nouvelles dé PAS-
iviN (de nieuwstij dingsn van 
PAXTIN.) Le mariage de 
DVMOLLET (Bet Tmwelijk 
van DUMOLLET.) Le di
ner du 3IAGVELO$ (het 
middagmaal van MAGDE-
Loa.) PIERROT OU le dia
mant perdu (PIEEROT of 
de verloren diamant) enz. 
Hij heeft in 1820 ook nog 
een blijspel in een bedrijf 
in het Jicht gegeven. Het 
onderwerp is eene anecdote 
eener herberg, alwaar een 
Vader op zijne eigene doch
ter verliefd' i s , zonder haar 
te kennen , hetgeen tot ver
tooningen aanleiding geeft , 
welke minder bevallig dan 
zedeloos zijn; overigens 
was DESAUGIERS menschlie-
vend, verpligtend, en aan-



342 * D E S . 

houdend zijner familie hulp 
toebrengende, Hij is te 
Parijs den 16 Augustus 
1827 overleden. — Zijn oud
ste broeder AUGUSTUS FELIX 
DESAUGIERS eerste secreta
ris van hét gezantschap naar 
Rome in 1/91 en in Dene
marken in 1793 , is schrij
ver van eene ode op de 
oniwörpene landing in En
geland. (Ode sur la des -
cente projeteé en Angleter-
re 1798.) Van een canta
te over den vrede (Cantate 
sur la pais)} 1802. ',DE-
SAUGIERS (J. J.) de jong
ste der drie broeders, wel
ke tweede secretaris bij het 
Fransche gezantschap te 
Koppenhage en daarna con
sul generaal in Danlzig ge
weest i s , heeft in 18Ó0'ee
ne fransche vertaling van 
het hobgduitsche wérk van 
HEEREN in het licht gege
ven , dat (en titel voert ge
dichten over de staatkun
dige en commerciële "betrek' 

• kingen met de oude volken 
van Afrika. 

pËSAUi/r (PETRUS> Doc
tor in de geneeskunde, zeer 
ervaren in de theorie, en 
gelukkig in de praktijk, 
gaf in 1733 in 12-° (e 
Bordeaux eene Dsisertation 
etc. (Verhandeling over de 
Venuszïekien) in het licht. 
Hij had het stelsel van DEI-
I»ER aangenomen (zie dat 
artikel.) DESAULT is in 
1737 in den ouderdom van 
<?2 jaren overleden. In het 

Magasin encyclopêdiqiie, 
1799, ÖI. VU blz. 30, vindt 
men eene Levensschets van 
PETRUS DESAULT door Toun-
NON. 

DËSAULT (PETRUS JOZEF), 
een beroemd heelmeester 
werd in 1744 te Magny* 
Vernais bij Lure in iraih 
che Cotyté geboren. Eenige 
ambtsbroeders, zijnen roem 
benijdende, hebben uitge
strooid, dat hij geene clas-
sische studiën volbragthad; 
maar bet is zeker, dat de 
jonge DESAULT in een Col-
legie geplaatst werd, dat 
hij zich op de schoone let
teren toelegde, 'voorname
lijk op de wiskunde, waar
in hij schitterende vorde
ringen •maakte. Zijne ou
ders hadden hem tot, den 
geestelijken staat bestemd. 
Maar de jonge DESATOT zij
ne geringe neiging tot dien 
stand in aanmerking nemen
de , koos de heelkunde, e« 
beoefende de eerste gron* 
beginselen dier, wetenscj 
eerst onder eenen meesj* 

van zijn dorp, en ver 
.-_ u-i militaire i 

•vol
van zijn ttU'F>.,v".„0 hos-
gens i U e t mM*» % 
pitaal van Beltor** _* 
vond geene g roo tek- j j* 
nen in de lessen van 
hoofden der g ^ S . 
dienst van dat *&%£& 
Het waren ?eer

n
 ë_atu„r 

mannen; maar van n 
leergierig en J j * * * 1 g, 
zijnde, wist hij, * 
verscheidenheid eni u 
nigte der heelkundige ë 
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vallen, welke de oorlog; 
nem aanboodj', gebruik, te 
maken , en hij leerde op deze 
wijze, datgene ; w a t zijne 

, meesters niet in staat zouden 
zijn geweest hem te. onder* 
wijzen. Tot dus verre had 
hij geenen anderen g i d s , 
dan zijne ontluikende genie 
gehad. Hy kwam in 1764 
te Parys om in de lessen 
der groote mannen de kun
de te putten, waarnaar hij 
zoo begeerig was, en werd 
de kweekelin'g van dèn be
roemden ANTONIUS P E T I T , bij 
wien hij zich weldra, wist 

. te doen onderscheiden. In 
Icorten tijd zag hij zich in 
staat om eene openbare cur
sus van ontleedkundig on
derwijs te openen ; en hóe-
wel hij zich niet sierlijk 
uitdrukte, en zijne woord
voegingen niet zuiver wa
ren , werden zijne lessen 
echter om derzeiver duide
lijkheid en orde, met de le
vendigste belangstelling bij
gewoond. In>1782 werd hij 
tot hoofd van het gasthuis 
la Charité benoemd en hij 
verkreeg in 1788, hoven 
eene menigte mededingers , 
denzelfden post in dat van 
het Hotel-Dien, ' DESAULT 
stelde voor, om in de kunst
bewerkingen , het regte mes 
'het kromme te doen ver
vangen; daar het eerste 
niet' het voorregt gepaard 
gaat, om de deelen, welke 
hetzelve in eene mindere 

. uitgestrektheid omvat, te 

snijden. De proefneming 
van dat mes werd in Bï-
cêtre gedaan, en de, uit* 
vinding van DESAULT werd 
algemeen goedgekeurdi In 
1776 werd DESAUI/T, na een 
(tienjarig professoraat, als l id 
van . het heelkundig bestuur 
aangenomen, en kort daar
na tot l id der koninklijke 
akademie, , en* vervolgens 
tot raad van-,-de blij vende. 
Commissie derzelve benoemd. 
In het begin van den om
wentelingsoorlog in- 1792* 
werd hij tot lid dergezond-
heids-Commissie van de Ie* 
gerbendén benoemd; maar 
zijn ijver om zijne bedie
ningen te vervullen,, kon 
hen» niet bevrijden van de 
vervolgingen, die tegen al
le weidenkenden gerigt wa
ren. Hij werd door CHAU-
METTE aangeklaagd, den 
28 Mei 1793 in hechtenis 
genomen , en jn de. revolu-
tionnaire gevangenissen ge
worpen. De beweging, wel
ke deze gevangenneming 
onder' zijne kweekelingen 
en talrijke zieken verwekte 
deed het Comité van alge-
meene veiligheid besluiten , 
hem na eene driedaagschè 
gevangenschap weder in 
vrijheid te : stellen; maar 
sedert dat tijdstip behield-
hij eene zekere droefgees
tigheid , die door. de revo-
lutionnaire onheilen aan
merkelijk toenam, en hem na 
den noodlottigen dag van 
prairial, jn de grootste 
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nedersïagtigheid. dompelde. 
De zoon van den ongeluk-
kigen LODEWJJK XVI. was 
ziek in den tempel, ten 
gevolge van de slechte be
handeling van het Wan
schepsel, onder wiens op* 
zigt - hij stond. ' DESAULT 
werd tol hem gezonden , en 
stelde hoewel vruchteloos * 
al de hulpmiddelen zijner 
kunst hij hem in het werk. 
In den nacht van den 29 
Mei 1795 werd hij zelf door 
eene onregelmatige koorts 
aangevallen, die met eene 
ijlhoofdigheid begon, en 
zoodanig toenam, dat hij 
den 1 Juinj daaropvolgende 
reeds bezweek. Het on
verwachte van dezen dood, 
trof eené menigte personen, 
welke uitstrooiden, dat hij 
vergeven was, als zijne 
dienst aan de misdadige 
oogmerken niet hebbende 
willende leen en , welke men 
zeide hem toevertrouwd te 
zijn , om den ongelukkigen 
prins te doen omkomen. De 
bijna plotselijke dood van 
CHOPPART , die DESAULT in 
de behandeling van den jon
gen DAUPHIN was opgevolgd 
en meer nog die van den 
ongelqkkigen prins zelven, 
versterkten dit vermoeden. 
DESAUÏ,T heeft den roem van 
een bekwaam heelmeester 
verdiend: # Dé heelkunde 
heeft PEREY gezegd-, was 
voor DESAUT,T eene aange
boren^ neiging, even gelijk 
rte krijgskunde e r e e n e vo '0r 
den grooten Cwp£" was," i 

Men kan echter zeggen, 
dat die groote begaafdhe- i 
den verduisterd zijn, door 1' 
zijne onkunde in de genees
kunde , en door eene zete* : 
re soort van minachting, 
welke hij voor die weten» 
schap aan den dag legde. 

DES •'AUTELS. — ZieAü-
TEL.' 

DES BABREAÜX.-'-*'Z'e 

BARREAÜX. 

DESBILLONS (FRANCISCÜS 
JOZEF TERRASSE) , te CU-
teau-neuf, aan de Cher* 
in het bisdom Bourges, den 
26 Januari) l m geboren, 
ging in 1727 onder de Je-
suiten. Gedurende 5 jaren 
onderwees hij de lagere klas* 
sen, en gedurende 6jaren 
de Rhetorica te Caen, e 
Wevers, te la Flèche en te 
Bourges. Door ma e over
sten naar het collegae m 
hoomnm den Groote\KZ 
Parijs gezonden , om ftl»e 

Fabelen *» doen drukke , 
bragt hij aldaar omtrent 19 
jaren tot in 1762door, wa» 

L e r er zulk eene g » J 
verandering ia ^ " « J t 
schappij voorviel. * J 
Jesuiten verphgt W» 
om Frankrijk te wj**Jj 
vond pater DE Sn|Uo. e«o r . 
even zoo eervolle ais * 
deelige schuilplaats, PU 'palts-keurvorst, eenenver^ 

lichten beschermer <"V t 

lenten, die *&$£&, 
ii) het cojjegje VS" • 
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gafY en er eene' jaarwedde 
van. omtrent 1000 kroonen, 
jFransche munt , bijvoegde. 
Hij overleed aldaar den 10 
Maar i ' l789. Zijne biblio
theek was zeer uitgebreid 
én uitgezocht, niet alleen 
ten opzigte van de zeldzaam
heid en belangrijkheid der 
boeken, maar ook met be
trekking tot de schoonheid 
der uitgaven. Bij zijnen ui
tersten wi l , door hem in 
Latijnsche verzen geschre
ven , heeft hij zijne biblio
theek aan de priesters der 
congregatie van den heili
gen LAZARUS gelegateerd, die 
de Jesuiten in den Palts 
vervangen hebben, en met 
welke hij altijd in het col-
legie van Manhetmgeleefd 
heeft, op Voorwaarde dat de 
prefekt der keurvorstelijke 
bibliotheek er die werken 
uit kon kiezen , welke hem 
zouden passen : dit was eene 
'erkentelijke hulde aan dqn 
keurvorst, die steeds zulk 
eene bijzondere belangstel
ling in hem had genomen. 
Een oordeelkundige kunst-
regter heeft hem den laat-
sten der Romeinen genoemd, 
als diegene", welke in die 
tijden van een volslagen ver
val der Romeinsche taa l , 
dezelve met den meesten ijver 
beoefend had. 'Zijne zedig
heid evenaarde zijne geleerd
heid, Weinig, en altijd met 
juistheid en omzigtigheid 
sprekende, de gezelschap
pen vermijdende, en enkel 

w 

diegene ziende, welke hem 
kwamen bezoeken , voedde 
hij in zgne eenzaamheid die 
geriïstheid désgeestes , wel
ke volgens de aanmerking 
van eenen waren wijze, de 
geheele zuiverheid en al de 
rijkdommen der; deugd voor
onderstelt (m incorrup1ibi~ 
Mate fuietï et modestispi' 
ritus gut est in conspectw 
Dei locuples I . PETU.111, 
4). Er bestaai van hem: 
1.° Fabula JEsopia, libri 
XV. Dezelve zijn te Glas-
gow , Qxfordr ' Augsbiirg , 
Manheim , Parijs enz. her
drukt. Er bestaat eene Fran-
sche vertaling dier fabelen, 
door den schrijver zei ven ge
daan, en te Manheim, met 
den tekst er naast, in 1769, 
in 2 dl.n in 8.vo gedrukt. 
Dit is het wé rk , hetwelk 
aan pater' DESBILLONS het 
meest tot eer verstrekt. De 
kenners oordeelen dezelve 
waardig, dm aan die van PEME-
ORÜS tot een tegenhanger te 
dienen. De duidelijkheid * 
de openhartigheid , de juist
heid der fabelvoorstelling, 
de zuiverheid en sierlijkheid 
des stijls, alles verzekert 
aan dezelve eene soort van. 
mededinging. Een met het 
I^atijn onbekende kunstreg-
t e r , heeft gezegd , dat het 
moeijelijk Is , de verdienste 
van éen werk te bepalen in 
eene doode taal geschreven. 
Hij heeft niet oyerwogen, 
dat juist het tegendeel waar 
is . Daar de doode talen» 
5 
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de eenige onveranderlijke 
zijn, de eenige die regels 
en voorbeelden hebben, op 
welke de eigenzinnigheid en 
de veranderlijkheid des ge-
bruiks niets meer vermogen, 
zoo zijn zij ook de eenige, die 
tot veilige en blijvende oor
deelvellingen kunnen dienen» 
In plaats , dat in de levende 
talen, die vooral, waarop de 
hervormende bespiegelingen 
zich onophoudelijk oefenen , 
hetgene wat in eenen tijd 
bewonderd wordt, onverdra-
gelijk of zelfs onverstaan
baar wordt in eenen anderen. 
— 2° JSouveaux éclaircis-
semens etc. r(Niëuwe verkla-, 
ring betrekkelijk het leven 
en de werken van WILLEK 
POSTEL), Luik, 1773, in 
8.v o ; zeldzaam en vol na-
sporingen. (Zie POSTEL). —-
3.° Histoire de la vie etc. 
(Geschiedenis van het Chris
telijke leven en de krijgs
kundige heldendaden van 
Mevrouw DE SAINX1 BAL-
MOWT). (Zie BALMONT), Luik; 
Ï773 , in 8.vo — 4.» l)e imi-
talione CBBJSTI libri qua-
tuor. ad veram lectionem re-> 
vocati et aiictori TBOMJÈ 
a KEMPTS J canonico regu-
lapi, sancli AvGVSTlSt de-
nüoivindicati , 1780, in 8.™ 
Behalve de verdienste der 
naauwkeurigheid, en van de 
herstelling van den oorspron-
kelijken tekst, wordt deze 
uitgave gezocht, om de ge
leerde verhandeling, die aan 
het hoofd derzelve i s , en, , 
die dit werk aan THOMAS

 !l 

a KEMPIS ,' deszelfs waren 
schrij ver , toeken t,(zie de ar-

, tikels AMORT , NAUDÉ , KEM
PIS), -— '5,° PK&DRtféu' 
larum JBsofiarum, libri 
quinqiie \ cum notis eternen-
dationibus , 'J?r. Jos DES-
JBILLONS ex ejus commen-
tario pleniore desumplis f 
Manheim, 1786, in' S.J, 

' eene uitgave, waardig, om 
naast diegene gesteld te wor
den , welke pater BBOTIER, 
ons van denzelfden PHJSPRUS 
heeft geleverd.' Het Com-
mentarium, waaruit deze 
.aanteekeningen ontleend zijn, 
'bestaat nog in handschrift. 
— 6.° Ars b'ene valendi etc. 
Heidelberg, 1788, in 8.v° 
De eenvoudige en ongedwon-
gene bevalligheden van eenen 
goeden Latijnschen stijl ver* 
toonen zich'in dit dicktstuk, 
dat in Jambische verzen ge
schreven is. De dichter geett 
er allerlei voorschriften m 
van eenen heilzamen ^ r e 
gel. Men vindt er eeneii
ge woordenreeks in tem 
het gebruik van de kofln., 
thee en chocolade, ^ 
hij bijna geheel verbiedt, 
afsmede eSie . ^ o e ^ 
uitwijding over het ver? 
der Ltijnsche taal, w * 
de dichter aan de vvijsbeg 
te van den d a g t o e s f f 
Hij is echter vanja o e ^ 
d ^ . d a a r d e C a t h o ^ 
haar aangenomen, e!\Vpft, 
re eigene0 taal gemaakt£** 
dezelve nooit gehe^kan^ 

riiet 
za 

et gaan, en dat z.j 2 0 ^ 
Ldurepals d0ke*^lve 
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Pater DËSBILLONS heeft ver
scheidene werken in zijne 
portefeuille • nagelaten. Hij 
had eene geschiedenis der 

.Latijnsche taal geschreven, 
en zeker moet dezelve uit
muntend zijn , wijl ni'frinand 
het Latijn beter verstond dan 
hij. Men spreekt bok van 
eenige tooneelstukken van 
DESBILLOKS , in het Latijn 
geschrevent 

. DESBOIS (FRAPJCISCUS ALEX-
ANDER ALJBERT BE LA GHES-
•NAYE) , den 17 Junij 1699, 
te Ernée, bij May enne ge
boren , werd capucijner, vol
hardde niet in zijne roeping , 
en keerde weldra in de we
reld terug. Daar hij geen e 
fortuin bezat, werkte hij om 
te leven j- rnaar zijn werk.be-
paalde zich bijna altijd tot 
compilatien, die hem niet 
beletten , om den 29 Febru-, 
arij 1784, iri het gasthuis 
te sterven. Zie hier de naam
lijst derzelve: 1.° Le par
fait Cocher (De volmaakte 
Koetsier), 1744 , in 12.tóo 
— 2.° Dict. Mil. {Krijgs
kundig Woordenboek), 1758, 
3 d l " in 8'.° — 3.° Dict. 
d'Agriculturé (Landbouw^ 
kundig Woordenboek), 1751, 
2 dl.n — 4° Lettres Hol-
landaises {Hollandsche Brie
ven), 1747, 2 dl.n in 12.° 
en eene menigte andere niet 
zeer belangrijke werken. 
Sommigen hebben hem ge
deeltelijk de dagbladen van 
den abt DES FONTAINES toe
geschreven } doch zulks is 

E. S. '•• .. >' 3^7 ; 

[j ten onregte.» DESBOIS 'bezat 
noch het oordeely noch den 
stijl , die in de schriften van 

• dien bekwamen letterkundi
ge doorstralen. Hij heeft 
hem ongetwijfeld eenige dien
sten kunnen bewijzen: a l de, 
geleerden zijn in het geval 
om dezelve te kunnen ont
vangen; maar men zou hen 
van hunne beste werken he-
rooyen, wanneer men.op dien 
grond de eer derzelve aan 
anderen wilde toekennen. 

. D E S B O I S . — ZieBois(EN-
GELBERTÜS DES), 

DESBOIS DE ROCHEFORT 
(ELEONORA M A R I A ) , in 1749 
te Parifs geboren , was doc
tor der Sorbonne, algemeen 
vicaris van la Rochelle en 
later pastoor van Saint-An-
drè des arts, te Parijs. Ge
durende dat hij' aan het hoofd 
dier parochie was , onder
scheidde hij zich door zijnen 
ijver en zijne liefdadigheid. 
Hij rigtte in dezelve een lief
dadig gesticht o p , aan het-
welke hij bij zijnen uitersten 
wi l , een jaarlijksch inkomen 
van 300 Franken maakte. 
Gedurende den gestrengen', 
winter van 17S4 én 1785, 
maakte hij van zijne pastorie 
eene ruime stookplaats , al
waar men dag en nacht de 
ongelukkigen ontving, die 
hunne toevlugt . derwaarts 
kwamen nemen. Na dit 
alles is het moeijelijk te be
grijpen , hoe het mogelijk 
i s , dat DESBOIS de grond-

http://werk.be
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beginselen; der Fransche om
wenteling aankleefde, en in 
1791 , dooi* het departement 
dër &omme, waarvan hij 
Constitutionele Bisschop was, 
tot lid der „wetgevende ver
gadering werd benoemd; 
maar het offer, dat hij aan 
de denkbeelden van den tijd 
had opgedragen , 'kon hem 
van de vervolgingen niet be
vrijden; hij werd in hechte
nis genomen, en om hem 
des te meer te vernederen , 
•sloot men hem met ontuch
tige vrouwspersonen op. Na. 
cene gevangenschap van twee 
en twintig maanden, aan de 
vrijheid wedergegéveri, werd 
hij boekdrukker,\ en het is 
uit zijne persen, dat de'ver
schillende schriften voort
kwamen , ten voordeele van 
de Constitutionele geeste
lijkheid in het licht gege
ven, DEBOIS deed in 1801 
afstand van zijn bisdom "van 
Amiens\ slechts zelden was' 
hij in die stad verschenen , 
ofschoon hij er èene soort 
van kerkvergadering heeft 
gehouden. Er bestaat van 
hem: I.°Mèmoireétc.(Ver
handeling1 over de algemee-
ne ellenden des winters van 
1788 •—' 89 ? voorgelezen in 
eene vergadering, op het 
stadhuis van Parijs gehou
den), l t 89 , in 12.m° —2-° 
Lettre pastorale {Herderlij
ke brief) , 1791, in 8.vo De
zelve werd gevolgd door ver
scheidene andere. — Z.° let
tre e 16. (Aanwy zingsbrie f 
der tweede nationale kerk

vergadering) 1800, in 8.vo, 
gezamenlijk opgemaakt met 
de heeren GRÉGOIRE , SAUMNE 
e n VVANDEtAINCOÜRT. — 4«° 
Anriales de la religion elc, 
(Jaarboekender godsdienst,, 
of'. Gedenkschriften, om te 
dienen tot de geschiedenis der 
•i8.dB eeuw, door eene maat' 
schappij vrienden van gods
dienst en vrede), 1795 — 
1803, 18 dl.", in 8.v°;<Ke 
vrienden van Godsdienst en 
vrede, waren de heeren GnÉ-
GOIRE, MiNVIEIitE , ÜESBOIS 
enz. -- 5." Actesetc(üan-
delingen der, kerhverga.de-
, ring van Amiens), 1800, 
in 8-v0

 DESBOIS heeft ver
scheidene artikels aan de 
Encyclopédie par ordre de 
matières geleverd; onderan
dere het artikel Cimeliere 
(Kerkhof), waarin hij het 
begraven inde kerken zeer 
laakt. Het is ook volgens 
zijne bouwstoffen, dat lwj 
artikel Böpital (Gf^ 
is ontworpen. Nog heeftfiM 
in handschrift nagelaten een 
werk, getiteld: Bederfe* 
etc. (Nfisporingen over «e 
oude enhedendaagsche,Jttl 

tenlmdsche en W ^ 
gestichten van w f *» 
leid), 4-dl.», i"/1 0 £} 
had te dien einde op g 
van het bestuur eene r 
-naar Engeland gedaan. y 
BOIS is den 5 September 18W 
overleden. 

DESBOR^X (f*JJ 
FRAXCISCÜS FREDERIK), W 
den lö Maart 1763 w c ^ 

http://kerhverga.de
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geboren ? waar hij den doc
toralen hoed ontving. Na een 
verblijf van eenigé maanden te 
Parijs, keerde hij naar zij
ne vaderstad terug, werd er 
als professor der universi
teit aangenomen , met wel
ker leden hij eene verklaring 
onderteekende tegen de be
sluiten van de eerste volks
vertegenwoordiging; hij bleef 
altijd der 'monarchie toege
daan ; onder het schrikbe
wind verdacht geworden 
zijnde, werd hij, in de ge
vangenis geworpen, en kreeg 
.zijne vrijheid niet eerder te
rug dan na den dood van 
ROBESPIËRRE (den 9Thermi-
dor.) Bij de organisatie'der 
universiteit kon Caen, slechts 
eene tweede school bekomen , 
desniettemin beriep men er 
de bekwaamste meesters en 
BESBORDEAUX onderwees er 
de geneeskunde (fhèrapeu* 
ïigue.) Hij volgde het leer
stelsel van den onsterfelij-
ken BICHAT; ontwikkeld in 
zijne Considéraiions préli
minaire* sur l'analomie gé
nérale , welke tot grondregel 
Stelde » dat elk genezend 
middel niets anders ten doel 
Jieeft, dan om de bedorvene 
levenséigenschappen tot der-
zelver natuurlijken staat 
terug te brengen." De heer 
DESBORDEAÜX regelt de ge
neesmiddelen volgens derzel-
ver resultaten, op elke dier 
eigenschappen; verdeelt de
zelve eerstin opwekkende en 
pijnstillende, daar elke le
venseigenschap dezelve we

der totonderverdeeling strekt. 
Hij was eerste geneesheer 
van al ' de gasthuizen van 
Caen, lid Van vele genees
kundige-maatschappijen en 
medelid van de,geneeskun
dige school van Parijs. Hij , 
overleed den 25 Julfl" 1821. 
Men heeft van hem: 1.° 
Nouvelle orthopedie on pré* 
cis sur les difformites que 
l'on peut prévénir et corri-
ff er dans les en fans (Jtfieu* 
we kunst om de ligcAaams-, 
gebreken van jonge kinde
ren, te genezen enz*), 18Ö5 , 
jn 8.™ — 2° Dissertation 
etc. {Verhandeling over de 
regtstreeksche oorzaak der 
oorspronkelijk koort,sen,teel* 
ke op eene besmettelijke wijr 
ze in Europa heerschen , en 
over de middelen', om z,ic& 
aan dezelve te onttrekken), 
1815, in I2.m 

DESBOULMIERS (JOANNES 
AÜGUSTINUS JULIEN , bekend 
onder den naam van), wijl 
die schrijver dezen naam bo-
ven dieij van zijnen vader 
verkoos. Hij begaf zich on
der de ligrgewapende krijgs,-
benden, dan daar hij geene 
vorderingen in dezelve maak
te , koos, hij de loopbaan der 
letteren. Hij begon met ro
mans , leverde .vervolgens 
eenige boertige blijspelen , 
en compileerde, in 7 dl.» 
in 12.«"> Histoire etc. (Ge-
Mime en beredeneerde Ge
schiedenis van het Italiaan-
sche tooneel, sedert deizelft 
herstel, tot in hetjaar 1760 
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en die van de Kermiskin 
hetzelfde jaar in 2 deelen; 
eene wijdloopige verzameling 
in een en onnaauwkeurigen 
en neologischen stijl geschre
ven. DESBOÜIIMIERS overleed 
aan eene borstkwaal in 1771, 
in den ouderdom van omtrent 
40 jaren. Men heeft nog van 
hem romans, waarvan de 
ineestbekënde ten titel voert t 
De tout un peu (Van alles 
een weinig). Dit is een men
gelmoes van Verhalen i die 
den beuzelachtigen geest des 
schrijvers ten bewijze ver
strekt. Er komen ook ver
zen in voor; die niet beter 
zijn. Zijne Geschiedenis van 
den markgraaf, van SoLAtf-
GÉS, en die van de Doch
tersder 18.e eeuw,hebben 
eenigen voorbijgaan'den op
gang gemaakt, volgens het 
JbeUzelachtigè en onbestendi
ge der eeuw afgemeten. On
der .zijne werken, welke 
eenigen opgang maakten, be
hoort nienzijne Vertaling Van 
de wijsgeerige, zedekundige 
en beóordeelendé gedachten 
enz., van HÜME, 1767, in 
12.mo mede aantehalen. 

DESCARTES (RENÉ) of R E -
NATÜS CARTESIUS , . . den 31 
Maart 1596 te la Hayè in 
Touraïnë , uit eene adellij
ke en oude familie; geboren, 
werd door zijne neiging zoo 
wel als door zijne geboorte 
tot den militairen stand be
logen. Hij diende in hoe. 
danigheid van vrijwilliger 
Dy het beleg van la Rochèlle> 

én in Holland onder prins 
MAURITS. Hij was teBreda in 
garnizoen, toen het beroemde 
wiskundige vraagstuk van 
IzAaK BEEKMAN , Rector der 
Latijnsche scholen van Dord
recht > in hetlicht verscheen,! 

hetwelk hij oploste Na bij 
Verschillende belegeringen 
tegenwoordig te zijn geweest, 
kwam hij te Para's, omüch 
op" de wijsbegeerte en wis
kunde toeleleggen. Hij wik 
dé niet meer lezen, dan in' 
hetgene, waè hij het proóte 
boek der wereld noemde, en 
hield zich geheel en al be
zig met het maken van proef
nemingen'en overwegingen. 

.'DESCARTES ,had vroeger fee* 
ne reis naar de hoofdstad 
gedaan ; ' maar had zich al
daar enkel bekend gemaakt 
door zijnen hartstogtvoor 

;het spel. Nadat deze haris-
'logt verdoofd was, wqn « 
de wijsbeerte door. Hij be
zat alles wat Vereischt wordt, 
omderzelvér gedaante te ver-
anderen; eene' schitferende 

en sterke verbeeldingskracht, 
die, in z«n bijzonder leve", 
alsmede in zijne wijze va» 
redeneren, van hem een̂ zon-
deriingmensch maakte; KU» 
digheden veeleer-tut n& 
zelven dan uit boeken geput' 
vêelijveromdévooroordee^ 

te bestrijden; J > f J ^ . 
tische wijsbegeerte b*0 V^ , 
m a a l s i n \ F r ^ ^ d e S 
hand; het was g ^ T ' 
dezelve aan te randen. «» 
CARTES begaf zich naar ^ 
mond in Bollandy ten eior 
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de niet vérpligt te zijn, de
zelve temoetenontzien. Ge* 
durende eén vijf en twintig 
jarig verblijf, dat hij in 
de Verêenigde Nederlanden 
hield, won hij eenige aart-;, 
hangers," die met geestdrift 
voor hem bezield waren , 
maar maakte zich ook vele 
vijanden. De Hóogeschooi 
van Utrecht., werd, door 
den ijver van RENNER! en 
REGIS , beide' leerlingen van 
DESCARTES , bij derzelver 
Stichting reedsCartesiaansch. 
Maar ioen VOETIÜS tot Rec
tor dier Universiteit was be
noemd , verbood hij er de 
grondbeginselen van den 
Franschen. wijsgeer te on-' 
derwijzen. VOETIUS randde 
vooral een nieuw bewijs van 
het bestaan van God' aan , 
door DESCARTES op eene meer 
spitsvinnige dan bondige wij
ze uitgedacht, maar dat geen-
zins bewees, zoo als VOE-
TIÜS zulks beweerde, dat 
de Fransche wijsgeer diege
ne verwierp, welke beter 
waren. » Het is echter waar, 
zegt een onpartijdige schrij
ver , dat het eenigzins on-
vóórzigtig w a s , om in een 
zoo ernstig en bondig bewe
zen onderwerp, listige ge
slepenheid te gebruiken; en 
da t , indien men den geest 
van DESCARTES juist volgens 
deze spitsvinnigheid beoor
deelde , men bewogen zou 
zijn ', om te gelöoven, dat 
hij minder de waarheid dan 
de nieuwigheid zocht; dat 
hij meer begaafdheid bezat , 

óhi te verdelgen * dan onï 
op te bouwen.'* DESCARTES 
Vond nïètminderhinderpalen 
iri Engeland, en dit .weer
hield hem , op eène reis , 
Welke hij derwaarts deed,' 
om zich aldaar'te vestigen* 
Hij kwam eenïgên tijd daar
na te Party's* . Men legde 
hem 'eehé< jaarwedde toe> van 
3000 liyres , waarvan hij het 

, brevet bekwam , zonder ooit 
iets te ontvangen; hetwelk 
hem al lagchende dééd zeg-,: 
g é n , ddt nooit een,par/te* 
ment hem zóó veel geld had 
gekost. De koningin GHRIS-; 
TINA , wenschte sedert lang 
hem te zien. CHANUT , af
gezant van JFran/ifp'A in 
Zweden, werd met deze on
derhandeling belast , mét 
welke hij in den beginne 
moeite had , om te slagen. 
Hoe iilozofisch DESCARTES 
ook wezen mogt, vreesde hij 
echter de nevelen van hét 
Noorden. » Een man (schreef 
hij aan den onderhandelaar) 
in de tuinen van Tourainé 
geboren, en zich in een land 
ophoudende, waar , w e l i s 
waar, minder honig, maat 
welligt meer melk is , dan 
in het aan de Israëliten be
loofde land, kan niet ligt be
sluiten hetzelve te verlaten , 
om in het land der beeren, 
door rotsen en ijsbergen om
ringd, te [gaan leven." J^ 
stel, zeide hij daarenboven, 
mijne vrijheid op zulk eenen 
hoogen prijs, dat al de Aonin~ 
gen der wereld mij [dezelve 
niet zouden htinnenafkoope»' 
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Hij gaf echter aan de aanzoe
ken , en welligt ook aan de 
hoop. tpe , en begaf zich naar 
Btokhfflm. CHRISTINA pnt-
haalde hem op eene\ onder
scheidende wijze, en ontsloeg 
hem 'van alle onderwerping 
der hovelingen. Zij verzocht 
hem j haar dagelijks,, ten 
vijf ure des morgens in ha
re bibliotheekzaal te ónder-
houden. Zij wilde hem met 
eene. jaarwedde van 3000 
krponen, tot bestuurder eener 
akademie maken, welke zij 
dacht opterigten. Zij bewees 
hem eindelijk zoo vele toe
genegenheid , dat toen hij 
dep II 'Februarij .1650 over» 

i leed, men op eene belagche-
Jijke wijze uitstrooide, dat 
de taalkundigen van Slok-
Jiolnt de voorjkeur benijden
de , welke de koningin aan 
de wijsbegeerte boven de ta
len gaf, door vergif den 
dood des wijsgeers bevorderd 
hadden* Het ware vergif 
was een slechte leefregel, 
«ene, nieuwe levenswijze, 
en een van. zijn vaderland 
verschillend Inchfgestel. Zijn 
ligchaam werd !7 jaren na 
fijnen dood naar Frankrijk 
vervoerd, door de zorgen van 
BA^IBERT, secretaris des 
konings, die het na èene 
plegtige lijkdienstin dekerk 
van Sainte - Geneviève - du* 
Mont, liet bijzetten* Indien 
IJESCARTES mét eenige men-
scheliike -zwakheden behebt 
was, bezat hij ook de voor
naamste deugden eens wij
zen. Hij was matig, beza

digd, een vriend der afzon
dering , erkentelijk, mildda
dig, gevoelig voor de vriend
schap^ teeder, medelijdend. 
Wanneer men mij'eene h' 
lediging doet, zeide hij, 
tracht ik mijne ziel zoo 
hoog te verheffen,, dat de 
beleectiging ' haar niet 4e-> 
reikt. De eerzucht zoo 
min als de wraak hadden 
eenigen invloed op hem. 
Hij zeitie zoo als OviDius! 
Verborgen leven, is geluk
kig leven. Men heeft er 
over getwist of hij gehitwd 
is geweest; maar het schijnt 
dat men daaraan niet kan 
twijfelen, na de uitgave 
van een geschrjft in het 
Annèe littéraire,, van 178» 
JV.° 26. blz. 66. opgenomen. 
Deze wijsgeer liet een aan
tal werken na. De voor

naamste zijn , zijne Princi
pes (Grondbeginselen),. m 
• l'2.mo t zijne Overwegingen, 
2 dl." in 12.°; zijne Leer
wijze, 2 dM in 12.<Y Ver
handeling over den mnsch 
in 12.*? en eene groot" 
Verzameling van Bne*en, 
in 6 ^ 1 . - 1 n 1 2 . % ^ 
geheel 13 dl." in 12. D^ 

CARTKS had er eenigeJ» 
het latijn, en .*fP'T' 
re in het franschg*ch* 
ven ; maar zijne ««ff 

rhebben dezelve we}«* er g 
J n elke dezer be.de 2 
•vertolkt. De rtaH1nsc7. 
uitgave, in A f ' ^ J A 
drukt, bestaat « i t ^ o ' 
4 . o ; Men vindt onder ^ 
.Brieven-, een M»» 
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Werkje* tefe. titel voerende: 
tensura quarumdam epis-
tolarum BALZAcït t een oor
deel over eenige brieven; , 
van ÏJAIJZAC, waarin men 
ziet* dat, hij niet zonder 
gevoel voor de schoone let
teren was ; maar de wijs-
begeerte onderdrukte deze 
neiging, en nam hem ge
heel en al in. » Hij heeft 
het niet zöo ver gebragt, 
als zijne aanhangers zulks 
gemeend hebben, zegt een 
geleerde , r maar het scheelt 
toch veel, dat de weten? 
schappen hem,'zoo weinig 
te danken hebben, als zij
ne vijanden zulks bewerend" 
Het is zeker , dat hij veel 
heeft toegebragt, om het 
juk af te schudden,," dat 
een kwalijk begrepen eer
bied voor de oudheid aan 
de oude wijsbegeerte had 
doen ondergaan, hoewel hij 
misschien niet even zoo 
wel is geslaagd, in de ver
vaardiging van datgene, 
wat hij ondernomen heeft, 
om in deszelfs plaats te 
stellen, hetwelk aan Vo&-
TAIRE heeft doen zeggen : 

Ma raisön n'a plus de foi 
Pour'ïtENÉ Ie visionnaire: 
Songeur de,la nouvelle loi, 
Il éblouit plus qu'il n'éclaire» 

' Da"ns une épaisse obscurité 
11 fait brüler des étincellesj 
Il a gravement débité. 
TJn tas brillant d'erreurs nou

velle*, • • 
Pour mettrè a Ia place de celles 
De la bavai-de antiquité. ; 

Veel meer belang in de bo- | 
VI I I . DEEI , . 3 
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vennatuurkundige bespiege
lingen , dan i a .de meetkun
dige methodes stellende) 
waarvan hij , d e . uitvinder; 
Was, gaf hij zijne meet
kunde enke] als een bijzon
der hoofdstuk zijner leer-
Wijze in het licht. De na
komelingschap heeft er an
dei's over geoordeeld dan 
hij ,*, en zij heeft in de meet-' 
.kundige wrerkeh van D E S « 
CARTES het schoonste be
wijs zijner genie gezien* 
Vóór hem was de beteeke-
ning , welke men in de op
lossing der verschillende ver
gelijkingen bezigde, opge
smukt met de materiele be
trekkingen, door welke men 
de algebra met denkbeelden 
van lengte, oppervlakte en 
vastheid verbond; hij be
vrijdde haar het eerst van 
vreemde bespiegelingen, die 
haar beperkten. Volgens 
deze oude bepaling d e r A l * 
gelra waren de achtereen
volgende producten eener 
zelfde grootheid, in de drie 
eerste afmetingen' der uit
gebreidheid, door eenen 
vierhoek en door eenen 
teerling, somtijds door eerte 
letter boven de hoeveelheid, 
somtijds eindelijk door herha
ling van dezelfde letter voor
gesteld, door middel van wel
ke de hoeveelheid was aan
gewezen. In plaats van al die 
verwarrende beteekeningen , 
nam DESCARTES eene duide
lijke, eenvoudige en vooral 
berekenbare aan; hij plaat-

http://ia.de
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gte een getalmerk boven de 
grootheid, en door de Ver
schillende waardijen van dat 
getalmerk, wees hij zijne 
verschillende magten aan. 
Door zijne denkbeelden al
dus algemeen te maken 'en 
te vereenvoudigen , door de-
zelver van alle betrekkin
gen fe bevrijden, die «de
zelve verwarden en in der-
zelver gang belemmerden, 
gelukte het hem de groote 
ontdekking der toepassing 
van de Algebra op de meet
kunde te doen. Zijne .wijs
begeerte onderging na zij
nen dood de grootste tegen
spraak. De beroemde H U E T 
bragt aan dezelve door, een 
werk in een uitgezocht la-
tijn geschreven , en ten ti
tel voerende: Censura phi-
losöphitë cartesianen, Pa
r i j s , 1694 i' in 12.° de ge-
duchtste slagen toe. Men 
Stelde- alles in het werk om 
dezelve uit de universitei
ten en scholen te verban* 
nen. Gedurende verschei
dene j'aren haol er een he
vige twist in die van &n-
gers plaats. De beroemde 
Pater L A M I , tof. het Orato
rium behcorende , die als 
toen in die stad onderwees, 
Werd het offer zijher ver
kleefdheid aan het Carte-
sianismus; men verbande 
hem naar Saint-Martin de 
Misere,'m het bisdom Gre-
noble. De overste van het 
OratoHtm verbood aan al
le «oogleeraars zijner Con
gregatie de nieuwe wijsbe

geerte te onderwijzen. Dit 
geschil dééd verscheidene 
schriften ontstaan, die thans 
vergeten zijn* De Lofrede 
van DESCARTES, door den 
Heer THOMAS, heeftin 1765 
den prijs der fransche aka-
demie 'behaald. Ook kan 
nien zijn Leven door BAIL-
LET raadplegen; doch hoe 
koel de geschiedschrijver 
voor het overige ook wezen 
moge, is hij dikwerf een 
overdreven bewonderaar. 
Men vindt eéne schoone 
Lofrede Van DESCARTES, en 
een prachtig afbeeldsel der 
omwenteling, welke hij in 
de geleerde en letterkundi
ge wereld te weeg 'bragt, 
in de beroemde verhande
ling van Pater GUÉNABP. 
een Jesuit. De abt DE IA 
MENNAIS heeft in het twee-
de deel zijner Proeve over 
de onverschilligheid m hei 
sfuk van Godsdienst, M 
grondbeginselen der wijsfie-
ieerte van dien grooten*a» 

vfeheel ,en al omvergewo1-
pen. Wij laten het aan den 

tijd over, om tusschen «« 
twee groote n>e^'nger» 
uitspraak te doen; de eet 
ste in den beginne geaj 
rende,zijn leven'vervolg* 
en door zeer b e k w a m ^ 

nen aangerand, « j j ^ 
met de oproenge schoor^ 

onderwerpen: fle .. :ch 
heeft ook zoodra nij * ^ 
heeft opgedaan, *e i e

 i e 
gensprekers « J ™ * ^ -
weet of dezelfde zeg*!-

x>ok niet voor hem is w 8 
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gelegd. (*). • 

. DESCARTES (CATHAKWA), 
te Rennes in 1706 overle» 
den, eene nicht van den be
roemden wijsgeer, handhaaf
den .door haren geest en ha-, 
re kunde, op eene waardige 
wijze den roem van haren 
oom. Een schoon e geesfc 
heeft van haar gezegd , dat 
de geest van den grooten 
REJVATT/S aan het Spinrok 
ten deel was getallen. Zij.-
schreef vrij wel, ip dicht
maat en in onrijm. . Er be
staat van haar VOmbre etc. 
(De Sc/iimvan DESCAUTES) ,; 
en Rélation etc. {Verhaal 
van den dood van DESCAJR-

X 

TES); twéé-stukjes , waar* 
van het laatste met rijm en 
onrijm doormengd , op eene 
vernuftige, natuurlijke eö 
kiesche wijze geschreven is* 

, DESCHAMPSJ. •*- Zie CBAMP'SV 

DESCJBAMPS (JACOBUS) , doe-» 
tor der Sorbonne,, pastoor 
van Dafigii, den 6 Maart 
1677 te Virimmerville, in. 
het bisdom Rouanen gebo*. 
ren, én den 3 öctober 1759* 
overleden , bezat alle deug* 
den en kundigheden van zij-i 
nen staat. Er bestaat van, 
hem; eene Nieuwe Vettd* 
ling (in het Fransch), van 
den Profeet I&AÏAS met voor-

(*) Dat dit vermoeden der Vervolgers 4)ah de FÈLLÉR1!) 
Woordenboek enz. zeer gegrond i* geweest, bewijst de 
sedert het taaiste tiental jaren steeds meer en meer toe
nemende belangstelling in het stetsel'eens mans, die bij 
de bedorvenheid der eeuw door de Voorzienigheid schijnt 
daargesteld te zijn, om, als eene onwrikbare rots, de aü* 
sluimigste aanvallen, waarmede het ongeloof en de eigen» 
dunk, de ware wijsbegeerte en regizinnige godgeleerd* 
Aeid bespringen , te trotseren en Zelfs niltetarlen. Bet, 
gevalt ons bij deze gelegenheid, de heerlijke schildering 
van dien Kerkvader onzer eeuw , door een zeer achtens* 
waardig Geestelijke (V. F. A t.) voor een paar jaren 
in,een onzer Vaderlandsche Tijdschriften medegedeeld} al* 
hier te herhalen. 

» DE LA MEÜMATS is de man onzer eeuw, af liever, 
indien de menschelijke maatschappij niet veroordeeld is, 
om, ten gevolge van het verval van geloof en Zeden, in. 
deze eeuw te vergaan , indien beide hersteld eh op der* 
zeher ware grondslagen zullen gevestigd leorden, dan zal 
het DE T.A MEHISATS zijn, die er het fondament voor we
der gevonden en algemeen bekend gemaakt heeft, waarvoo f 
liet dankbaar nageslacht zijnen naam Zegenen en den ge* 
lulikigeren tijd de eeuw van x>E IA 3IENXAIS noemen tal. 
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afgaande Verhandelingen en 
'Aanmerkingen, die eenigen 
opgang maakte, doch ook 
eenige hekelingen vond. De
zelve kwam, in 1760, in 
12,mo ia het licht. D E -
SCHAMPS bezat eenen buiten
gewonen ijver voor de pp,-
voeding der jeugd; de jonge 
planten , onder zijne oogen 
aangekweekt, droegen heer
lijke vruchten voor kerk en 
staat. Om der jeugd nog 
na zijnen dood nuttig te zijn, 
had hij al zijne roerende goe
deren , welke op 5,000franks 
geschat werden,, zijner pa-
ïochierkerk gelegateerd, om 
voor het intrest eene schopl-

"meesteres te onderhouden. 

DESCHAMPS (CEAÜDIUS1 

FRANÖISCUS), kapellaan der 
kerk van Orléahs, werd in 
die 'stad den 10 April '1745.. 
geboren. Bij toeval eenen 
stom geboren kweekeling 
hebbende leeren kennen, aan 
wieh PERÖIRA het .vermogen 
der spraak had geschonken, 
trof hem dit wonder der kunst 
zoodanig , , dat hij zich aan 
de opvoeding der doofstom
men wilde toewijden. Hij 
ging, naar de voorschriften 
van PËRCIBA te werk, «ie 
hem verkieslijk schenen, bo-
ven diegene, welke de W' 
roemde abt DE L'EPÉÈ in de
zelfde opvoeding aanwendde. 
Het was voornamelijk aan 

Met is de alt DE LA MittWAts, die met zijnen doordn* 
genden geest den afgrond, waarin.onze tijdgenooten ve 
zonken zijn, (Impii curn in profundum venennt, contei 
nunt) durfden inzien, en er de geheele diepte v™,ieJ] 
ten (Essai sur I'Ihdifférence), die het verwoestend begin 
*èï,den eigendunk (Ie senS privé) durfde «P^eZ 
aanvallen., en met zijn vorschend vernuft door aice 
wen rondzoekende, het alleen, heilzaam, alle?n/en°*üas) 
grondbeginsel (quod semper , quöd ubique, quod ad m 
in zijn oorspronkelijk regt herstellen VE LA. m* > 

Js de stichter en het hoofd dier school van mWm^ 
mannen , LAVBEXTIÊ , GERBET , O MABÓNÏ <°'n%'^e a\. 
ker leerwijze zoo pïgemeen worden zal, als ziJ °P m0 

- gemeenheid rust, eene leerwijze,, welke tegen aen ^n^. 
der huidige verdorvenheid moedig opworstelenae, ^ 
genlij ken, grond van alle menschêlijke wetenschap*^ron 
heid in de overlevering vindt, de bijzondere re ae'.^eid 
en schuilhoek van alle dwaling, kelterijenongeio Jpp. 
voor de dlgëmeene rede doet zwichten, en bemj*l^eer^n 
ïooven gaat vóór weien en vóór bewijzen» - jfnietverm 

die zich gewdardigen mogten dit te lezen en 2de ttati' 
*taan, nöodigeh wij uit, de werken vanvoornoema 
tien te lezen, alvorens ons te beoordeelen*:•• - • , • 
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de geringere volksklasse, 
dat hij zijne kostelooze les
sen aanbood j hij heeft ver
scheidene werken over de 
opvoeding, welke hij onder
nomen had, in het licht ge
geven. Zie .hier de , voor
naamste : l." Cours, etc. 
(Verhandeling over de aan-
vangsgrondeti van het On
derwijs der Doofstommen), 
.Parijs, DEBURE 1779; het 
Journal des Savans, gaf in 
April 1779 een gunstig ver
slag van dit werk. — 2.° 
De la Maniere, etc. ([Over 
de wijze ^ om in het gebrek 
van ooren te voorzien), die
nende ten vervolg op de Ver
handeling , Parijs, 1783,' in 
12.mo De abt DESCHAMPS' 
overleed in Januarij 1791", 
bijna onbekend; maar door 
zijne vrienden en kweeke-
lingen zeer betreurd, 

DESEINE (LODEWHK B E 
TBUS) , een bekwaam beeld
houwer te Parijs, in 1750 
geboren. Na in 1780 den 
grooten prijs behaald te heb
ben, ging hij zijne oefenin
gen te Rome, in hoedanig
heid van gepensioneerde des 
konings volbrengen. In Pa-
rif? teruggekeerd zijnde, 
werd hij in 1785 door de ou
de akademie van schilder
en beeïdhouwkunde aange
nomen. Een vijand der om
wenteling en steeds aan de 
goede grondbeginselen ver
kleefd zi jnde, verzette hij 
aich met moed, maarvruch-

... . X 
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teloos tegen de vernietiging, 
der akademie, welke de Ariar~ 
chisUn, even gelijk zoo véle 
andere nuttige gestichten ,'• 
vernietigden» DESEINE was të: 
gelijkertijd eengoed konings»! 
gezinde, regtschapeh en 
godsdienstig. Hij stierf in-
die gevoelens den I3 0ctóber 
1822 in den ouderdom van 72 
jaren. ' Zijne voornaamste 
werken zijn: 1." BACCÜVS en, 
HEBÈ , in marmer , vervaar^ 
digd voor het kasteel van 
Chantilly én die voor DESEINE 
den titel van beeldhouwer y'aii 
den prins van Cpndé verdien
den. — 2.°L0DEWIJK:XVi.r 
borstbeeld. — 3.° LookwtJk 
XVIL, borstbeeld. Dit is het 
eenigé naar de natuur gevorm
de borstbeeld van dezen jon-, 
gen en ongelukkigen prins.— 
4.° Plus VIL, borstbeeld. 
Dit verschafte aan den kun
stenaar dé ridderorde van den 
gouden spoor. — ï>.°LHöPl-
i-Aii en d'AGUESSEAu; men 
ziet deze beelden op de trap
pen van den voorgevel van het 
paleis van het wetgevend lig-
chaam. —6.° De statiën van 
het lijden van JMSUS CHRIS
TUS en zijn graf, half ver
heven beeldwerk in de ka 
pel van het Calvarium ge 
plaatst achter het koor der 
kerk van den heiligen Ro-
CHUS. — 7 . ° ' Het praalgraf 
van den kardinaal DE BEL-
LOT , van groote uitgebreid
heid in eene kapel dichtbij 
het koor der kerk van ons* 
Jjieve Vrouwe. — 8.° Haf 

3 ' ' ' .. 
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praalgraf • van \den hertog 
van ENGHHHS' voor, de ka-; 
pel van Vincennes. DESEINE 
kon dit werk niet voltooijén j 
zijn neef DÜRAND gepensio
neerd van den koning:,-1& Ho
me , is met derzeivér yoj-
tooijing belast geworden. Als 
schrijver heeft hij de navol
gende werken nagelaten: 1.° 
Réfutation d'un projet de 
reglement pour l'académie 
pentr,ale de pemturè ,sculp-
ture, gravure, et architec
ture., présenté èc l'assem-i 
blée nationale par [a majo-
rité des membres de l'uccadé-
jnie royale de peintiire (We* 
derlegging van een ontwerp 
van reglement voor de éen-
frale akademie van schil
der - èeeldhomb - graveer'.* 
en bouwkunde enzt) $ 1791 f. 
in 8.vo —. 2.a ConsidératU 
ons snir les académies* ét 
particulièremént ètir celles 
de péinture, sculptnre et 
architecture , présentées è 
Vassemblée nationale' {Aan-
Aierkingen op de academiën 
en voornamelijk op die van 
schilder - beeldhouw* en 
bouwkunde enz.); 1791, iri 
8-.vo — 3 ° Lettre sur la 
scïtlpfure destitiée & orner 
fes temples Cdtholiques, #* 
dressée au 'premier Consul 
{Brief over de beeldhouw-
Runde, ter versiering der 
Cutholijke kerkgebouwen { 
enz.), 1802. — 4.° Notices 
historiqjifig 8ur ies ancien*-
ttes académies de peintkre , 
de scnlpture et architecture .. 
{Geschiedkundige mnteeke- f 

nïngen over de oude akadé' 
miè'n van schilde f - beeld" 
houw » en bouwkunde), 1814. 
— 5.° ftlémoire sur la né-
e&sgité du rélablisémènt des 
maitrises èt eorporutions 
(Verhandeling over de nood' 
zakelijkheid der herstelling 
van . de ' meesterregten en 
gilden)., 1815, in 4."> 

D E S E N N B (AliEXANDEB Ja-
ZÈP)-i een bekwaam teeke» 

\ naar van vignetten, tt»'Pa-
Hjs in 1785 geboren, toon' 
dö reeds vroegtijdig, smaak 
voor de' kunsten; maar tot 
in den ouderdom van 25 ja* 
ren stelde hij zich tevreden 
metcopiïst ie zijns in W* 
vervaardigde hij zijne eerste 

i •. vignetten tot sieraad der boe-
rfcen* •'fot aan zijnen dood, 

die in 1827 plaats had, werk-
ie hjj aan de verfraaiing 
eener'menigte uitgaven, zoo 
als die van • Böiusur jM°' 
LiÈRE,VoLTAlKE,J.J.B0°S 

. sËAtr, BEAUMAKCHAIS, m 
f NARDir* m S T . ; » {» 

welker goeden uitslag "'J 
op eene krachtdadige w" 
heeft bijgedragen, ƒ xeman 
heeft beter dan hi) een on 

dei*werp weten té bevatten» 
hetzelve schikken, er dj» 
gepasten >&**$% den, verscheidenheid m 

groepen van h e t - r f j £ £ / 
gen, beweging, en« 
Icing aan zijne H™f » 
ven, dezelve ^ e f °V,at" 
dbor bijvoegsels, üeJietl 
seh, tijdvakken en ?*fm 
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niet den geest eens schrij-. 
vers vereenigen. Daar hij 
in de laatste tijden zijns le
vens, met het teekenen der 
•vignetten, voor de werken 
van WAI/TER SCOTT belast 
werd, gevoelde hi j , dat hij 
in zeker opzigt zijn talent 
moest veranderen, en de En-
gelsche manier navolgen; 
maar hij deed zulks als een 
bekwaam man, aan zijne tee-
keningen een scherper uit
werksel gevende , en echter 
de zuiverheid der vorm, en 
de bevalligheid der zamen-, 
stelling behoudende. 

DESERIZ: (JOZEF INNOCEN-
TIUS) , te Neytra, in 1702 
uit eene adellijke Hongaar-*, 
sche familie, geboren , reli
gieus der orde van de Chris» 
telijke scholen , onderwees 
met roem de godgeleerdheid 
te Baalt, was overste van 
onderscheidene gestichten 
zijner orde, begaf zich ver
volgens naar Rome, alwaar 
hij assistent van den gene
raal werd. Daar bragt hij 
al zijne vrije uren door, om 
de bibliotheken, en vooral 
die van het vatikaan te door
snuffelen, en bouwstoffen te 
verzamelen voor de werken, 
welke hij bepeinsde. JBENE-
ÜICTUS XIV. zond hem in 
hoedanigheid van legaat naar 
Wallachijë, tot dlsn hospo-
dar KONSTANTIJN IVJUUROCOR-
QATO; hij had de Voldoening 
niet van in zijnen last te 
*lagen. In Hongarije te-^ 

ruggekeerd , J begaf hij zich . I 
naar Watzen , alwaar h i j , I 
vrij van, alle zorgen , zich ge- | 
heel aan de studie toewijd- |f 
de. Hij overleed, in 1765 % |. 
en heeft nagelaten: 1.° Truc-
tatus ad probandam piacu- | 
larumflammarum existen- | 
iiam,. Raab , 1738, in 8.v<» J 
— 2.° De initiis ao tnajo- || 
ribus Hungarorum cbmmen- ) 

i tona, Bude, 1748 —1760» I 
5 dl." in fol. — 3.° Histo- , ij 
ria episcopatus ditscesis ac • j; 
civitjatis Vaclencis, 1763. - l 
Werken »' waarin eene groo-
te geleerdheid doorstraalt,: ? 
doch waaraan somtijds eene jj 
gezonde pordeelkunde ont
breekt , zoo alls de Jesuit 
GËORGE P R A Ï zulks in zijne '••; 
Annales veteres Hunnorum l 
heeft aangetoond. j 

DESESSARTS- ( A L E X I S ) , te ï 
Parijs in 1687 gehqren, om
helsde, den geestelij kes staat. 
Hij schaarde zich onder de 
appellanten^ en werkte me- v | ; 

de aan de schriften, die in, * f 
1713 en 1714 tegen de bulle 
werden in het licht gegeven., 
Hij had vier broeders, die 
alle geestelijken , en alle van . 
hetzelfde gevoelen waren. \. 
Hun huis was de plaats der ; 
bijeenkomst, en zoo veel als 
het adres-kantoor. ALEXIS j 
DESESSARTS nam deel aan al j 
de geschillen van dien tijd; 1 
Hij was een der warmste 1 
voorstanders van het figu- f 
rismus, en schreef tegen den f 
abt DEBONNAIRB, die dat f 

4 « f j 
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stelsel aanrandde (zie ETÉ-
MARE). Er bestaat van hem: 
1.° Dèfense etc. {Verdedi
ging van het gevoelen der 
kerkvaders, oier de aan
slaande terugkomst van ELÏ-
AS, en over den waren zin 
der heilige Schriften) 1737, 
in 12.1UO _ 2.° Suite etc. 
(Vervolg der verdediging), 
3740, 2 dl.n in 12,«iP — 
3.° Examen etc. (Onderzoek 
naar het gevoelen der kerk
vaders en oude Joden naar 
de duurzaamheid der eeu
wen) , 1739, in 12.mo-~4.9 

Dissertation etc. (Verhandër 
ling, waarin bewezen wordt, 
dat de heilige PAVLVS niet 
leert, dat het huwelijk kan 
ontbonden worden * wanneer 
eene der partijen de Chris-
telijke godsdienst omhelst), 
Parijs, 1765 , in 12J*">:-*- 5.° 
Diffhcultés etc. (Voorgestel
de bezwaren, ten opzigtëeë-
•ner verklaring over de godde
lijke deugden), tegen PETIT-
PIED, 1741 •.'6.-° Doötrine 
etc. (Leer van den heiligen' 
THOMAS over het voorwerp 
en de onderscheiding der 
goddelijke deugden), 1742. ^ 
7.° Défense etc. (Verdedi
ging van dat Geschrift), 
1743. H/j overleed den 12 
Mei 1774. 

DESESSARTS (JOANNES BAP-
TISTA) , meer bekend onder 
den naam van P -NGET DE-
PBMARTg, diaken, te Pa-
TV* in 1681 geboren, broe
der van den voorgaande, 
rteelde in zijn gevoelenen |n 

zijnen ijver voor de zaak van 
het Jansenismus. Hij deed 
verscheidene reizen naar 
Holland, om pater QCJES-
NEIJ te - bezoeken > en offerde 
zelfs zijne fortuin op, ter 
handhaving der zaak, wel
ke hij verdedigde; hij nam 
een zeer aanmerkelijk deel 
aan het \yerk der Cqnmlsi-
onarissen, en schreef ter 
verdediging van hetzelve. 
Hij overleed te Parijs, den 
23 December 1762, en heeft 
nagelaten: l.p Apologie etc* 
(Verdediging van den het' 
ligen PAULVS tégen de 
verdediging van CHAHLOT-
TE),I73i: — 2.° Dke neut 
etc* (Negentien BrieDen f 
ver het werk derconvulw 
narissen), vaa 1734 .tot 
1737é — 3V De toP0SSi' 
bilitè etc (Over de moge-
lijkheid der vermengehnge» 
in de bovennatuurlijke wet' 
ken van het wonderdadige)' 
— 4.°'Autorité etc. (be
zag der wonderen en g«' 
bruikydatmenernnmf 

maken). - 5S.Tr**>*> 
(Verhandeling *«f * f j £ 
des duivels. — »• u" . 
vations etc. (Aanmerk* 
^nopdefBrevemB^ 

JtEDlCTUS XIV., f** . 
gróoten ffeloofsonderzfl 

ne andere werken. u" inK 

dezen grooten 'PM\Xtet 
PoNCE* DMPS8AHTS « * £ 

ito den geest zelftjan j j . 
personen Zijner Pan'J,,„ne. 
lenen stijf hoofdige* f*°« 
per en VisionarÜ ^om 
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DESÈZE (Dé Graaf BA Y-
ÏHÜNDÜS of-, ROMANS) , Pair 
van Frankrijk, Gröot-tresö-
Her' der orde van den heïli- y 
gen Geest, Commandeur der 
orde des konings van Frank
rijk, en eerste president der 
regtbank van Cassatie, werd 
"te Bordeaux in 1750 gebo
ren. Beeds vroegtijdig nam 
liij het beroep van advokaat 
waar, en oefende hetzelve 
langen tijd in zijne geboorte
stad met zoo veel roem uit, dat 
de Heer DE VERGENNES, toen
maals eerste minister, hem 
zijn verlangen liet te ken
nen geven, van hem aan de 
balie van Party's verbonden 
te zien. Door deze eervol
le uitnoodiging bekoord, be
gaf DESÈZE zich naar de 
hoofdstad, alwaar hij lid van 
den raad der koningin werd, 
en eenen grooten roem ver
wierf, in de zaak van den 

'vrij heer van BEZENVAI, , en 
in die van MONSIEUR (later 
LODEWWK Xv*XlL), tegen 
de erfgenamen van LA BRE-
TIGOÈRE; deze was de laat
s te , welke het parlement be
oordeeld heeft. Het was in 
1792, dat de roem van D E -
SÈZB aanmerkelijk toenam. 
Door LODEVVUJK X V I . verko
zen , om hem met TRONCBET 
en MALESHERBES te verdedi
gen , kweet hij zich van dien 
moegelijken en gevaarvollen 
las t , en den 26 December 
1792, sprak hij voor de ba-
He der Conventie die beroem
de ver dedigingsréde van den 

öngelukkigen vorst ui t . Lang 
na de regtspleging van dei» 
koninklijken martelaar, i a 
hechtenis, genomen , werd 
DESÈZE den 9 Thermidor We
der in, vrijheid gesteld; on
der het Directorium en het 
keizerlijk bestuur vereerde 
hij zich , door " éene stand
vastige weigering van alle 
waardigheid; Eindelijk sloeg 
in 1815 het uur der 'beloo-
ning van dien grooten man, 
hij verkreeg achtereenvol
gend blijkbare en wel Ver
diende gunsten van de ko
ninklijke edelmoedigheid ,ïxi 
welke hij totaan zijnen dood, 
die den *2 Mei 1828 plaats 
had , gehandhaafd werd.' 
Daags vóór zijh overlijden 
Werd hij door den aartsbis
schop van Parijs met de 
genademiddelen der sterven
den voorzien , en eenige to
ren vóór hetzelve verzamel- v 

de hij zijne laatste krachten , , 
om zijnen rondom zijn'sterf
bed verzamelde kinderen het 
laatste vaarwel toetespreken. -
Onder de woorden , welke 
hij hun toesprak, haalt men 
de volgende aan. Zoo als 
ik, keil gij altijd het pad-, 
van uwen pligt bewandeld, 
gaat voort aldus "te leven] 

DESFAUCHERETS (JOANNES 
LOBEWIJK BROUSSE ) , een 
tooneeldichter, was de zoon 

t van eenen zaakverzorger bij 
het parlement, en werd in 
1742 geboren. Hij begon 
zijne loopbaan niet TAvare 
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etc. {De als milddadig be~ 
schouwde gierigaard ) , een 
berijmd blijspel in vijf be
drijven , in 1794 ten too-
neele gevoerd, en dat door 
het publiek algemeen werd 
uitgefloten. Maar, hetzij, 
dat zijn stuk een dergelijk 
onthaal verdiende, hetzij dat 
zijne vijanden'van deze ge
legenheid gebruik wilden 
maken , om zijne eigenliefde 
te vernederen , de jonge 
DESPAUCHERETS maakte van 
deze les gebruik, en het 
luisterrijk onthaal, dat aan 
een tweede blijspel, in drie 
bedrij ven en in verzen {hei 
geheime ïiuwelyk), in 1786 
ten tooneeie gevoerd, te 
beurt viéltj deed hem zijn 
ongeval vergeten. Dit .stuk, 
met regt als de eerste zij
ner letterkimdigé titels be
schouwd, is in het tooneel-
register van het Théatre-
Frangais ge bleven. Hij heeft 
daarenboven aan het tooneel 
bezorgd: 1.° Les dangers etc. 
{De gevaren der laatdun
kendheid) , berij ntd blijspel in 
vijf bedrijven, dat niet zeer 
gunstig onthaald werd, het 
onderwerp is veel te zwak, 
om stof tot vijf bedrijven te 
leveren.*— 2.° Le Portrait 
etc. {Eet afbeeldsel of het 
gevaar van alles te lezen) , 
berijmd blijspel in één be- , 
drijf, 1786. — 3.° l'Astro-
nvme , la Pmition (De ster-
rekwidige, de straf)» kluch
tige zangspelen 1799. Men 

i?'.* r Mj voegen onder
scheidene Vaudevilles, wel

ke hij of alleen, of geza
menlijk niet zijnen vriend 
RÖGER en anderen heeft sa
mengesteld. Hij werd in 
i789i5 tot luitenant van den 
Maire bij het bureau dero-
penbare gestichten en later 
tot lid van het hestuur des 
departemenls benoemd;maar 
ctaar hij den'revolutionnaiten 
verdacht was geworden .ver
loot hij zijnen post, en week 
uit. 'Toen gunstiger om
standigheden hem weder ver
gunden , om te voorschijn te 
komen, ;werd hij weder bij 
het departementaal bestuur 
geplaatst, eerst als chef f 
bureau, en daarna als be-

.. stuurder der burgerlijke gods-
huizen. Hij nam den post 
van Censoï, bij het minis
terie van policie waar, toen 
Hij den U Februanj 180» 
overleed. '. 

11 VDESFONTAINESHRENATOS), 
een beroemd kruidkund.g«, 
in'1745 teParysg^f' 
werd lid van het oude in

fl 

stituut,. daarop M ^ J ! 
akademie ,van w e t e r « 
pen,, en .ridder van het ift 

gion van eer. W ' fl# 
waargenomen dat in o • 
nocotuledone-vlanten \v 
ten,'welke meteenenfo^ 
stengel opschieten d e n r ^ 
houtachtige vezeltje v e 
uitbotten, waar het j 
hout, met eenen ^ 
van net. oude afge^ond^ 
begint; daarenboven ' 
hif de wijze darwassing k j 

planten en hoornen w 



,D E S . ' 363 

slechts' één zaadvat hebben 
aangetoond. Hij is in De-, 
cember 1826 in zijn 81 jaar 
overleden, en heeft de vol
gende werken nagalatep: 1.° 
Mahuet de christallographia 
oii abrëgé de chrislallogre-
pfiie de ROME ÊELILLM , 
1792* in 8.vo {Handleiding 
der bergglaskunde of de berg 
glashundevanRoMÊDE hli-
x,E verkort*) — 2.° Flora At-
lantica «ue historiaplanta-
rium quiz in Alluniis, agro 
iunelano et algerdiensi cres-
cunt, 1798 i ïn 4.E0 — 3-° Ta
bleau de Vécole de botanique 
Uu MmeHm d'histoire na
turelle, (Beschrijving der 
kruidkundige school tian het 
Museum der natuurlijke his
torie), 1805, 15 dl.nin8.vo 
S-V.4.° ChpiiV des plantes 
du Corollaire des instiluts 
de Tournéfort, {Keuze van 
planten van den tweeden 
tuin van het instituut van 
Tournéfort), Parijs , 180S , 
in 4 . t 0 met platen, dit werk 
heeft hij volgens zijn kruid
boek uitgegeven. — 5.° His-
toire des arbres et arbriS-
seauos qui peuvent être culti-
ves en pleine terre, sur Ie 
sol de la France, {Geschie
denis der boomen en hees
ters, welke in Frankrijk kun
nen aangekweekt worden), 
Ï 8 0 9 , 2 dl.n in 8,vo jy0g 
vele Verhandelingen, welke 
in het Journal des Savants 
zijn opgenomen. DESFONTAI-
NES is een der bewerkers 
geweest van, de Encyclopé
die van de Annales du mu

séum d'histoire naturelleen 
van- het Journal des scïences 
médipules. 

DESPONTAINES. — Zie JFONT 
TAiNES i PETRUS FRANCISCUS 
•GfcjyOT DES').. •' 

'•• BESFQRGESS (PETRUS JOAN-
NES JBAPTISTA CHOUDARD), 
den 15 September 1746 te 
Parijs geboren > begon zijne 
Studiën in het collegie Ma-
zarin , en vervolgde-dezel
ve : aan dat van Beauvais, 

,alwaar hij, den abt DEMLLE , 
LAGRANGË en THOMAS tot 
meesters had. Naauwelijks 
negen jaren oud zijnde, kwam 
hij op het denkbeeld j -Sm 
treurspelen te vervaardigen, 
waarvan de onderwerpen wa
ren: TANTALUS en PÉLOPS en 
de dood van J ER umi AS. 
Toen hij het collegie verliet 
beoefende hij de geneeskun
de , die hij weldra liet va
ren voor de schilderkunde, 
welke op hare beurt ook we
der verlaten werd. Zijn va
der , die een rijke koopman 
in porselein was , eensklaps 
zyne fortuin verloren heb
bende, zag DESFORGES , om 
in zijn bestaan te voorzien , 
zich genoodzaakt, om Ital i -
aansche zangstukjes, tegen 
twaalf Francs het s tuk, te 
vertalen. Na gedurende ee-
nigen t i jd, de post van Sur-
numéraire in een bureau te 
hebben waargenomen t en 
vreezende van dieh kantgee-
nen voordeeligen post te er
langen , besloot hij tooöee-

http://dl.nin8.vo
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l ist te worden, en trad den 
25 Janaarij 1769 het/ eerst 
in denltaliaanschen schouw-
burg.op. Zijn proefstuk ges-
l u k t e : hij werd aangenomen. 
•Hij Heef echter niet in Pa* 
rijs, maar speelde achter* 
eenvolgend te Caen,Tours, 
Marseille en Bordeaux. Hij 
was met efeoe actrice ge
h u w d , met welke hij zich 
voor Petersburg verbond, 
alwaar hij eenigen tijd ver-
toefdes bij zijne terugkomst 
ui t Rusland, liet hij het toö-
neelberoep geheel en al varen 
en legde zich pp dejbepefe-' 
hing der letteren toë. Zijne 
vrouw werd in 17^5 bij de 
Comédie Italienne aangeno
men , alwaar zij zich sedert 
dien tijd onderden naam van 
•Madame pHrLippB heeft be
leend gemaakt. DESFOIIGÉS 
i s te Parij's den 13 Augus 
tus 1 806 overleden. Met vuur 
had hij de revPlutionnaire | 
denkbeelden omhelsd, én be
halve zijne'reeds genoemde 
werken , en een aantal ande
re , onteerde: hij zijne talen
ten ter verdediging der om-
wentelingin de volgende stuk
ken. Alisbelle, ofdemisda-
den derleenbaarheid^zang
spel in drie bedrijven, 1794» 
— hes Epotïx etc. (De ge* 
scheiden echtgenooten), be
rijmd blijspel in drie bedrij
ven, 1799. Ook kerit men van 
hem nog eenige Romans, in 
eenen zeer vrijen sti j l , voor
namelijk die , welke ten titel 
voert: Ie Poiite etc. (De 
dichter of gedenkschriften 

van eènen letterkundige 
doorhem zelven beschreven)t 

1798, 4 dl." in 12.mo Deze 
Roman , waarin de schrij» 
ver zich. zelven heeft wil
len afschilderen , had behoo-
ren getiteld te worden: Ge-
denhschriften van eenenlos' 
bol. In de daad op elke hkdz-
ontmoet nien dartele toonee-
len. Niets kan voor de jeugd 
gevaarlijker zijn, dan het le
zen van zulk een onzedelijk 
Werk. Het is dus niet zonder 
reden, dat een kunstregtet 
van DESFORGES gezegd heeft! 

Fufs, auteur daiigereuxl fui» 
ecrivaia obscene! 

Ton nom seul fait rougir 1* 
pudique beauté. ( . 

Va ,porter ton en«eas alim 
moralité.i 

DESFORGES heeft k hand
schrift nagelaten, eene m -
taling in Fransche' verzen 
van het Verlost Jemzak^ 
en van eén gedeelte der to 
neelkundige.werken van W 
TASTASIUS. 

DÉSFOUGES - M ^ 

( F A U M I S ) , in W-»°£, 
éic in /Bretagne ffH 
bleef volkomen onbekend, o 
schoon hij van tyd tot « 
dichtstukken aan verselu 
lende dagbladen zond. w 

hij onder ****»*£* 
had kunnen slagen> *J 
hij omtrent het jaar " ^ J 
het denkbeeld, °!V roU# den naam van Mejafvro^ 

MALdHAISDELAV^B'^^ 
vèn te schrijven, n » \ . 
onrijm en half i« ^chtma« 



D E S. 3G5 

AI 'de dichters vierden als 
om strijd deze nieuwe zang
godin , en deden' haar zelfs 
zeer galante verklaringen. 
Eindelijk legde DESFORGES 
het momaangezigt af èn hij 
werd door zijne bewonder
aars en minnaars uitgejouwd! 
> Eene goede l e s , zegt een 
zedelijk dichter voor de ei
genliefde, en meer nog voor 
de slaafsche en opgetogene 
lezers , die de speelballen 
van eehen nagëmaakten roem 
zijn." Dit voorval gaf aan
leiding tot het meesterstuk 
der Métromanie (zucht tot 
rijmen) van PmoN. Er b e 
staat van hem: 1.° Poésies 
etc. (Gedichten van Mejuf-
VroilW MALCRAIS VB LA 
VTGXE). — 2.° Poésies etc. 
(Frahsche en Latynsche ge
dichten , op de inneming van 
Bergen-op-zoom)* •—3.° Les 
arbres {De boomen\s een 
minnedicht, — 4.° (Euvres 
etc. {Werken in dichtmaat 
en in proza), 1759, 2 dl.n. 
in ]2 . m o Hij overleed den 
10 December 1772. 

DESFOURS DE GENETIÈRE 
(CLAÜDIUS FRANCISCOS) , een 
Convulsionaris, was de zoon 
vanden laatsten president van 
het hof dër munten te Lyon, 
Waarbij in 1775 geboren werd. 
Zijne familie was vermaag-
schapt aan den prins van 
MONTBARREY, minister van 
oorlog onder LODEWIJK XV. 
en had heel en al de godsdien-
tige stelsels van Port-Royal 
aangenomen. DESFOURS nog 

zeer jong zijnde omhelsde 
diezelfde gevoelens, dieziéh 
nóg versterkten bij de vaders 
van het Oratorium, bij welke 

; hij zijne studiën in het col-
legie van Juilly volbragt. 
Het hof. der munten te Lyöh 
afgeschaft zijnde,, verlpor zijn 
vader eênige jaren voor. de 
staatkundige onlusten in 
Frankrijk* zijnen post, maar 
hij liet zijnen zoon een 
vaderlijk erfgoed n a , het
welk voldoende was', om jri 
rust én in welgesteldheid 
te leven. DESFOURS Het alles 
varen , orn dé partij der Jan
senisten te volgen en al hun
ne gevoelens te omhelzen. 
Men weet, dat toen een ze
kere diaken , PARIS genaamd, 
(zie dat artikel) overleden 
w a s , men beweerde, dat ee* 
nige mirakelen bij zijn graf 
plaats hadden, dat door den 
broeder van den overledene 
op het kerkhof van den hei
ligen MEDARDÜS was opge-
rigt. Deze mirakelen gaven 
(in 1731) aanleiding tot de 
beruchte convulsionarissen , 
waaruit zich eene soort van 
sekte vormde, uit den schoot 
zelve der Jansenisten ont
leend. De gewaande mirake
len en beroeringen hielden 
op, zoodra het gouvernement 
het kerkhof van den heiligen 
MEDARDDS door eenen muur 
liet omringen; maar de sek
te nam op eene geheimzin
nige wijze in Parijs en te 
Lyon toe; in onzen tijd be
stond zij nog. DESFOÜR* 
was «en der warmste voor-
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standers derzelve en de geest
drijverij was de eenige zaak, 
.die hem zijn geheèle leven 
bezig hield. Hij wijdde er 
zijn geheèle verstand aan , 
en offerde er zijne Fortuin en 
zijne rust aan o p , ondernam 
groote reizen, om nieuwe con» 
vulsionarissen , te vinden of 
te vormen, en om dé gewig'tig-
ste zaken, betrekkelijk de ou
de, sekfarissen in te zamelen, 
waar er vele onder waren, 
die door de partij als even. 
fcoo vele profeten geëerbie
digd werden ; zoowel als zij<-
ne sektebroeders , was DRS-
FOURS een der gezworenste 
vijanden der omwenteling. 
Hij : ; beschouwde. dezelve , 
volgens hunne geheimzin
nige gevoelens, als esne 
straf van den Hemel aan 
Frankrijk en aan de BOUR
BONS opgelegd, » wijl zij de 
waarheid in de doktoren en 
leerlingen van Port-Royal 
Vervolgd hadden ; " om' die 
waarheid, te handhaven en 
tfe bevorderen had hij in dat 
tijdvak geheime,drukpersen, 
waaruit werken voortk wa-
m e n , die den stempel Van 
de onervarenheid van den 
drukker droegen. De partij 
der convulsionarissen was 
innig verèenigd tot aan het 
Concordaat van 1802. Toen 
verdeelden zij zicht DKS« 
POÜRS was een dergenen die 
weigerden de nieuwe organi
satie der Gallikaansche kerk 
te erkennen. Altijd op de na-
sporing uit zijnde , om nieu
we convulsionarissen en hun

ne aanhangers te vinden, be
gaf zich DESPOÜRS naar 
Zwitserland, maaiv daar de
ze reis de verdenking van 

; het toenmalige bestuur op
gewekt had, werd hij in 
hechtenis genomen, en zes-
maan den in den tempel op», 
gesloten. Sommige beweer
den , dat de hoofdoorzaak 
van deze gevangenneming, 
een klein boekje over het 
vonnis Van: den Hertog van 
ENGHIEN was, hetwelk DES-
FOÜRS in het geheim uitge
geven had. In weerwil hun
ner openlijke zedelijke be
lijdenis, geven de verlich
ten aller landen 'zich diK-
wijkaan de laakbaarste bui
tensporigheden over; een ze
ker aantal geestdrijvers had 

zu Iks gemeen met hein, 
maar men moet aan ÜESPOÜBS 

d i t r ë g t doen wedervaren, 
dat hij| altijd z u i v e r e ^ 
strenge zeden had, omz 
der twijfel zijne ineens 

die hunne aanhangers ais 
vrome kluizenaars afsfU 
derden. Indien hn met « 
vele ongeregeldheden J 
vele convulsionarissenJeer 

d e , zoo had h i j n i e t t e
n S 

hunne stelsels * • * • " ' J 
Zeer gewone geeftdnft, o« 
helsdTzooalszi ia l len.^ 
DESPounsvooringeno^n 
hét doel van h u r , g ^ 
te weten met de »e'* h e t , 
bekeering der J ° d e * ' ° b o 8 . 

zèmde hem^zulk eene» 

voor het volk van h*™1 
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dat hij op het punt stond, om 
eene jonge Jodin te huwen , 
maar de voorstelJingen.zijner 
familie en die zijner sekte-
broeders beletten» dat dat 
huwelijk niet voltrokken 
werd. Tegen de laatste ja
ren van zijn leven, verviel 
hij tot.de grootste armoede, 
daar hij zijn vaderlijk erf
goed geheel en al in nutte-
looze reizen, en eigenzin
nige ondernemingen tot het 
drukken van zijne werken , 
en eindelijk in de uitdeeling 
van geld aan zijne vrienden» 
de convulsionarissen,verteerd 
had. Tot overmaat vanver
driet eindigde hij, met hen 
in gevoelen verdeeld te zijn ; 
wéldra zag hij zich van ie
dereen verlaten. Eene juf
vrouw van Lyon, van eenen 
gevorderden ouderdom, die 
DESFOURS DE GENETIÈBE voor 
den deugdzaamsten man 
aanzag, nam hem in haar 
huis op; hij stierf aldaar 
den 30 Augustus 1819, in 
den ouderdom van 62 jaren. 
Daar DESFOÜRS de hulpmid
delen der godsdienst, niet 
dan van eenen Priester zijner 
sekte had willen ontvangen, 
zoo weigerde de geestelijk
heid zijner parophie bij zijne 
lijkplegtigheid. tegenwoordig 
te zijn. Zijne aanhangers van 
hunnen kanten betwistten el
kander zijne kleederen., ver
deelden , onder elkander zij-
Be haren en riepen hem als 
eenen Heilige aan. Ziehier 
de lijst der Werken Vap DES
FOURS DB Qro&TlÈRE:.!-.0-

Les trois états de Vhomme 
(De drie standen van den 
mensch), 1768 , in 8.vo zon
der- drukoord ; die drie stan
den zijn : Avant la lot, sous 
ja loi, sous lagrdce {Voor de 
wet, onder de wet, onder, 
de genade,) Hef is onnoodig 
te zeggen , dat, de schrijver 
deze drie standen volgens 
zijne godsdienstige gevoelens 
voorstelt.—2.° Protestations 
contre les caloninies (\'erlo' 
gen tegen de lasteringen), 
Lyon, 1788. Dit boekje is 
een schotschrift tegen een 
geschrift van eenen Dömini-
kaner, vader CRÈPE. — 3 ° 
Recuèil e.fc, (Verzameling 
van belangrijke voorzeggin
gen, sedert 1737, door ver-
schillende personen over 
verscheidene belangrijke ge-
benrtenitsen gedaan), 1792, 
zonder drukoord , Lyon , 2 
dl ." , in 12.° In alle be
trekkingen een zonderling 
we rk , en dat niets anders 
dan eene verzameling is van 
uittreksels Van Redevoerin
gen van verschillende con-
vulsionarissen , die de l ie
den van de partij als profeten 
eerbiedigden; die onverduwe-
lijke fragmenten in eene tijd-, 
rekenkundige orde geplaatst, 
dragen elk de teekeningvan 
den dag en het jaar van den 
26 Maart 1733 tot den 30 Mei 
1792. Zij behooren gröoten-
deels steeds aan broeder PË-
TIUJS (denadvokaatPiNAui/r), 
aan broeder THOMAS, aan zus
ter MARIA en aan zuster Hoi> 
DA(MejufvrouwFoNTAu), di<* 
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bij .de geestdrijvers als de 
profetesse der omwenteling 
wordt beschouwd» Anderen 
van dezelfde sekten spreken 
er ook over en hunne vrien
den en vrouwen vinden er 
voorzeggingen in over de 
herstelling der Jesuiten, over 
eenen vijandelijkën inval, 
over de burgelij ke constitu
tie der geestelijkheid enz. 
Men bemerkt in den stijl 
van die . gewaande profeten 
eene zigtbare gemaaktheid 
om de ware profeten van 
de Heilige Schrift te willen 
navolgen. Maar zelfs voor
onderstellende,- dat de vrien
den der 'sekte den datum 
niet verminkt hebben, zijn 
al deze' voorzeggingen be
dolven in eene opeenstape
ling van loftuitingen voor 
de Jansenisten, in *zoo wei
nig zanienhangende zaken 
en uitdrukkingen , dat men 
al de verblinding van het 
geloof der conVulsionarissen 
npodig heeft, om er de duis
tere voorzegging in te ont
hullen. Die van zuster 
HOLDA by. zijn in het oor
spronkelijke verdund in 35 
deelen in'..12.° Den Heer 
GREGOIRE is het somtijds, 
ingevallen het werk van 
DESFÓURS aan te halen in 
zijne Hisloireetc. (Geschie
denis der Godsdienstige sec-
ten)IV. Avis etc. [Raad
geving aan de CathoMjken 
over de hoedanigheid en de 
teehens der tijden rtaarin 
W. ' f N . een werk den 
Bisschop van Lascar•; den 

Heer BB NoëL opgedragen , 
Lyon, 1795, één dl. in 12° 
DESFÓURS heeft later drie 
verkortingen (in 1799) van 
het werk van MONTGERONS 
in het licht gegeven geti
teld : • ha • vérité etti. (de 
waarheid der wonderen doof 
de voorspraak van PARIS 
en andere appelanten ge
wrocht) , in 4.1? met platen 
Dal boek. dat in dien tijd 
veel gerucht maakte, stond 
in greote eer bij de geest" 
drijvers, maar wat zij ook 
schrijven of zeggen, verstan
dige' lieden hebben nooit ei) 
zullen nimmer het werk 
der convulsionarissen an
ders beschouwen, dan een 
geestelijk rnagnetismns, zje 
Recueil de Priéres 1- dl.» 
18.p hetzelve is zonder tj-

} te l en jaartal; maar het ƒ 
'n ie t ouder dan het jaar 1793. 

want men vindt er zinspe-
lïnge'n in op den dood van 
L b n W XVI. van M JU 

ANTOINETTE en »<**** 
EUZABETH; het ovenge fie 

vat/gebeden hetz« • • * 
herroeping van f ' . r J L 
sché volken de imJ«J 
den Profeet, Mim f ^ 
g e n o f ter eere vanden? 

fukzaligen ^ ^ V ^ 
(PARIS) dié de won derde»» 
d e r s e c t e i s . Men moet « ^ 
ter DESFÓURS voor ^ „ : 

geride werk ^n\,ir eic, La vèritahle grandfr* 
(De ware grootheid oi 
standvastighetd ef. W , 

held van J^*?'%£tfil-
in zyne rampen >giJne 
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sterf en in'zijnen doodt.) 
Een dichtstuk, Lgon, GRA-
SOT , 1814, inS.vo, meteene 
Opdragt aan de Verbondene 
mogendheden, die Frankrijk 
verlost hehbén enz» Het is 
te bejammeren dat dit dicht» 
stuk niet voltooid is. DES» 
FÓUBS stierf toen hij er de 
laatste hand aan legde. 

DESGABÉTS x ( RoBERTUS ) , 
in het Bisdom Verdun ge
boren, een Benedictijner van 
den heiligen VANNES , alge
meen procureur zijner/Con
gregatie ,\vas een 'dergenen, 
welke het meeste toebragten, 
om de wetenschappen in huh ; 
genootschap in eere te stel
len. Hij-beproefde de over* 
storting des bloeds op een' ' 
zijner vrienden te Parijs; 
inaar daar die ontdekking 
toenmaals verwaarloosd 
werd , zoo eigenden de En-
gelschen zich dezelve toe, 
hoewel DESGABETS er het 
eerste denkbeeld van gehad, 
en hetzelve uitgevoerd had 
(Zie DENJTS — JOANNESBAF-
TISTA). Deze geleerde Be-
nediktijner overleed den 13 
Maart 1678, te Breuil bij 
Commerci. Er bestaan van 
hem verscheidene werken, 
de meeste in handschrift. 
Hij schreef veel over het al
taargeheim , en wilde eenige 
Wijze gevonden hebben , om 
dit onuitsprekelijke geheim, 
volgens de grondbeginselen 
der wijsbegeerte te verkla
ren. Beter ware het, het-

VIIL DEÈI« 

zelve, Volgèni de grondbe
ginselen des geloofs, nederig: 
te aanbidden s hetwelk hij ook 
deed, toen zijne oversten hem 
hadden doen gevoelen, dat 
zij beducht waren, dat hij 
eenige inbreuk op het geloof 
der Kerk zonde maken. 

DESfGODETS ( A N T O N I U S ) > 
bouwkunstênaar deis konings 
van- Frankrijk, te Para's 
in 1653 geboren, ih- 1674 
door COLBERT naar Rome ge» 
zonden y werd hij op weg 
gevangen genomen, en naar 
Algiers gevoerd. Na ëene 
z'estienmaandsche gevangen* 
schap, met veel geduld on
dergaan , begaf hij zich naar 
Rome , en vertoefde aldaar 
drie jaren. Het was gedu
rende dit verblijf, dat hij 
zijn werk Edifices üntique* 
elc. ( Oude gebouwen van 
Rome, zeernaanwkeurigge* 
teekend en afgemeten), l 
dl. in fol. met pi. schreef, 
Parijs, 1682. Dit werk 
wordt om deszelfs naa uw keu
righeid en de schoonheid 
der platen zeef gezocht. Hij 
overleed den 20 Mei 1728. 
Volgens zijne "lessen heeft 
men na zijnen dood gedrukt; 
Lès Lois etc. {de Wetten 
der gebouwen), T776, ïn8.vo 
ena. Nog vond men onder 
zijne papieren eene Verhan
deling over de bouwkundige 
ordes eene Verhmidclitig 
over de Fransche ordej eene 
over de Koepeldaken ent. 
maar die handschriften aijn 
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njet.in.ihet licht gegeven,. 

" DÉSGRÖUAIS (Ni), den 6 
Qctbber. 1766 te Partje, in 
den<..b.nderdohi , van 63 jaren 
overleden, hóogleeraar bij 
het koninklijk Collegie "van 
Xoulouse t had met roem de 
schoone letteren in andere 
steden onderwezen. Hij was 
te TMais bij Choisi lé Roi, 
in 17Q3 van arme ouders~ge- j 
boren. Er bestaat' van hem 
een werk ten titel voeren
de : les Gasconismes corri-
gés (de Gaskonjesche sprgek-
tcyzen verbeterd), in 8.vo 
voor de eerste- inaaL in 1766 
in 8,vo, èn voor de laatste 
maal ip 1812 in ,12.° ge
drukt. Dit is eene hekëj 
ïing der Gaskonjers. DÈS-
GROÜAIS .had geschillen ge
had met den abt DES FÖN-
TAINES , tegen wien hij schot
schriften, in het licht gaf, 
die thans vergeten. Zijn. , 

DÉSHAYS (JOANNES BAPTIS-
*A HENDRIK) , een schilder 
te- Rouanen in 1729 gebo
ren , en den 10 Februari) 
1765 overleden > had van de 
natuur dien zeldzamen aan
leg ontvangen, welke de 
schoonste hoop oplevert i, en 
waaraan hij , volmaakt wel 
beantwoordde. Zijne voor
naamste werken zijn: 1. de 
Geschiedenis van den ff. 
•4#»BB.A*, in 4groote-schil
derij en , -welke hij voor zij-
toe • gahoortestad vervaardig
de-; -— 2.° de hatgevallèn 
van HXXBNA , in 8 stukken , 

Voor de. fabriek van Bea.it* 
vais; -?- Z° de Doodl vanden 
H. BEXEDICTUS , voor Ör-
leans; deze schilderij is zijn 
meesterstuk', er heerscht 
eehe natuurlijke verbeelding 
en eerie waarheid in, diè 
billijker wijze door de ken
ners' bewonderd worden', 4.° 
de Verlossing van den H. 
PETÜUS, voor Vërsailles; 
— 5.° het Euieelijkder ff. 
'Maagd; -- 6." de Qpiveh-
lang van hAZAHÜS ; •-—1' 
de Kuischheid van' Jö?SF,. 
enz. .werken, warvan de 
meeste in 1761 en 1763 in 
de kunstzaal zyn uitgesteld 
en de algemeene goedkeu
ring hebben weggedragen. 
COCHIN de Jonge beeft Brie
ven over het leven van IW' 
HAYS in het licht gegeven, 
1765, in 12.° 

55ie 
D E S H O U L I È R E S . — 

HoULIÈRES. 

' DESIDERIÜS , I > r ° e d e r ^ 
den tiran MAGNENTIUS , ve 
kreeg in het jaar 361 van 

d ienSors t den "tel v" 
'Ctesar, Hij ondersteunde^ 
neh broeder in deszelfsvojr 
spoed en tegenspoed, en vug 

.dehemnaarSZiy0«,wenvaaJ 

dreven te zijn , begeve» 
Daar MAGNENTIW .ff ^ ' 1 nederlagen niet wiMe me 

leven , "zoo bragt hij * ƒ . 
Augustus 353 onl het 
ven. Deze" «nmensche ° 
verweldigerhad,jegt^he t 
vooraf zijne moeder van 

http://njet.in.ihet
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leven beroofd " éfr hef; i§ 
zeker, dat hij DESIDERIUS 
met; verschillende steken 
doorboorde. Nadat deze van 
zijne wonden genezen was , 
ging hij zich voor de voeten 
van CONSTANTIUS werpen, 
dié , naar men meent * hem 
ih het leven spaarde. 

DESIDERIUS ( Heilige ) , 
Bisschop van Ldngres , on
derging den marteldood in ' 
409 toen de Alanen , Sueven 
en Wandalen , Gallï'ê ver
woestten. De Kerk viert 
zijnen feestdag op den 23 
Mei. Zijn leven door W A R -
NAHAIRE beschreven, is in 
de Verzameling der Bollan
disten op den 22 Mei ge
drukt. - j : 

DESIDERIÜS {Heilige), te 
Autun geboren; volgde V B - > 
Rus, in 596 in het Aartsbis
dom Vienrie op. BRUNECHIL-
DE verbitterd, dat hij haar , 
hare ongeregelde levenswijze 
had verweten, zond hem in 
ballingschap,' zij riep hem 
terug, zich inbeeldendehenj, 
te kunnen, omkoopen ; maar 
hem onbuigaaam vindende , 
deed zij hem in 607, aan 
de boorden der rivier Cha-
larone* op zeven uren af-
stands van hyórii vermoorden. 

DESIDERIUS, laatste koning 
der Longobarden, maakte 
zich in 772, op paus A D R I -
•*NUS I . , meester van het 
stadhouderschap vaa Raven-__ 

'na, en plunderde de omstre
ken van Rome. KA REI, de 
^Groote snelde den Opper? 
priester te hulp. DESIDERI
US , in Pavia belegerd, gaf 
zich in 7 7 4 , aan KABEL de.n 
Groote, als krijgsgevange
ne over, die hem met de 
koningin ANSA , zijne echt? 
genoote, riaar het klooster 
van Coröiè' zond: het is al*-
daar * dat de Longobardische 
koning zijn leven in god
vruchtige oefeningen eindig* 
d e , waardoor hij zulk «e -
nen grooten roem van hei
ligheid verwierf* Slechts 
een enkele zijner zonen ont-; 
snapte aan de ongelukken 
zijner familie, en redde zich 
naar Konstantinopel,alwaar 
hij met de waardigheid Van 
patriciër bekleed werd. Op 
deze wijze ging het Longo
bardische rijk in Italië' te 
niet , nadat hetzelve 206ja
ren bestaan had. 

DESILLES ( D e R i d d e r ) , 
een edelman uit Bretagne, 
werd den 7 Maart 1767 te 
Saint-Malé geboren. Nog 
zeer jong zijnde, begaf hij 
zich reeds in de krijgsdienst, 
en was officier bij het ko
ninklijke regiment infante
r ie , toen op den 30 Augus
tus 1790, de verschrikkelij
ke opstand onder de bezet
ting van Nancy, waarvan 
dat regiment een gedeelte 
uitmaakte, losbarstte. De 
markgraaf DE BOUILLÉ ont
ving bevel , om met drie 

2 , . < •' 
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•duizend man nationale gar
des , of linietroepèn , die aan 
LODEWIJKXVI. getrouw wa
kren gebleven, tegen de mui-
telingen op te trekken. Al
vorens geweld te gebruiken, 
spoorde de Markgraaf de 
muitelingen door zachte mid
delen aan, om tot de orde 
terugtekeeren ; hij - was op 
het punt', ;om "daarin te sla
gen , toen het gemeen en 
verscheidene soldaten der 
fcezetting, door de muitelinr 
gen , die niets dan wanorde 
wilden, aangespoord, op de 
koningsgézinden een groot 
stuk geschuts , met schroot 
geladen , rigttën, DESILLES 
schiet voor die woedenden, 
en rukt bij; herhaling de 
lonten uit de handen der 
kanonniers; hen op deze 
wijze niet kunnende bedwin
gen, plaatst hij zich voor 
dein mond van het kanon; 
uien rukt er hem af, hij 
springt op een ander stuk 
van 24ponden, hetwelk men 
gereed maakte om afteschie-; 
ten^ gaat op het laadgat zit
ten ., en wordt in die hou
ding vermoord. Het kanon 
wordt ontbrand, én een zes
tigtal soldaten vallen dood 
neder; [de maarschalk DE 
BómiïLé drong alstoen te 
midden der geweerschoten, 
de stad binnen, en het ge
lukte hem de muitelingen 
te beteugelen , die over hun
nen vyandelijken aanval ge
straft werden. De opstand 
te JVoney i S e e t l gewigtig, 

«'Jdstip in de geschiedenit. 

der Fransche omwenteling j 
het is met dezelve, 'dat de 
eerste, scheuring tusschen 
de revölutïonnaireri begint. 
Deeene keurden'het gedrag 
der muitelingen goed, de 
andere integendeel eischten 
hunne straf. Deze laatste 
overlaadden met lof de trouw 
van DESILLES , welke door 
de nationale vergadering 
gevierd, en het onderwerp. 
van: onderscheidene tooneel» 
stukken - werd, terwijl men 
alom zijn portret en borst-

, beeld zag; maar deze soort 
' Van openbare zegepraal duur

de niet lang. DESILLES ver
dween weldra naast de at-
goden van bloed , en zijne 
edele daad redde zijne ia-
milie niet van de balling
schap. 

v > * " . ' ' \ ' '••••• •• 

DÉSIRÉ ( ARTUS ) , fn 
priester, vol van den v u i 
sten ijver tegen het UivJ-
nisrnus, maar die geenebe
gaafdheid bezat, om netzei 
Ie met beleid te bestn,<Ien, 
begaf zich onder de i^«e> 
en werd: in 1561 toen hlJ 
op de Loire was, om « ^ 
nSarPHtUPPüslL, ¥" f 
van Spanje te begeveni, • 
hechtenis genomen, **» 
& aanhangers der t*i™> 
hadden hem met een ver 
zoekschrift aan dien J 
belast, om hem te smee 
ken, de Catholijke_ god* 
dienst te hulpje komen' 
welke m e n i n i ^ » ^ 0 ? 
het punt waande v' 
juïet te zullen gaan. *> 
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RÉ werd door het parlement 
tot1 een e openbare en schan
delijke schuldbelijdenis , en 
tot eene vijfjarige gevangen
schap bij de Karthuizers 
veroordeeld. Zijne werken, 
die zeer talrijk zijn, heb
ben zonderlinge t i tels , met 
den geest zijner eeuw strooi 
kende, en de bondige rede
neringen , -welke dezelve be-> 
vatten, zijn niet met de 
passende deftigheid en waar-, 
digheid voorgedragen. , 

DESJAROTNS ( JVIARTINUS 
VAN DEN BOGAHRT , bekend 
ónder dén naam van ) , een 
beroemde beeldhouwer, te 
Breda, in 164G geboren , 
oefende zijne, talenten in 
Frankrijk-, Het gedenkieé-
ken van het plein des Viè-
toires te Parijs, dat LODE-
VVUK XIV. voorstelde door 
de overwinning, gekroond, 
was van hem. Verscheide
ne kerken dier hoofdstad 
Waren met zijne voortbreng
selen versierd. Het stand
beeld van LODEWIJK XIV. II 
hetwelk men voor de Fran-
sche omwenteling ophetplein ' 
Bellecour te Lyon zag, 
Wordt voor zijn meesterstuk 
gehouden. De vier Evan* 
ge listen en de Grieksche en 
Latijnsche kerkvaders, wel
ke men op het portaal 
der kerk van het collegie 
MAZARIN zag, benevens de 
nacht, welke op het klein 
park te Versaillei prijkte, 
2ijn ook het werk yan de

zen Noord-Brabander. Hij 
overleed té Parijs, den Ü 
Mei 1694. 

DESIIANDES (ANDREAS FRAN-
CISCUS BOÜREAÜ), te Pon,-
dichéry in 169Ü geboren * al
gemeen Commissaris, der 
Slarine te Rocfiefort en te 
Brest, lid der koninklijke 
akademie van Berlijn, over
leed in 1757 te Parijs, wer-
vvaarts hij zich begeven had> 
na zijne posten te hebben 
nedergelegd. Deze man zou 
aan Frankrijk nuttiger zijn 
geweest» indien hij zijne, 
vrijheid van denken had'we-
ten te beteugelen. Zijne wer
ken zijn van een geestig', maar 
niet altijd van een oordeelkun
dig man , en nog minder van 
eenen Christen. Het schijnt 
echter zeker , volgens een 
verslag van zijne laatste oo-
genblikken, door den mark
graaf DE Î A SONE, zijnen 
schoonzoon geschreven, en 
waarvan de Heer VxLhmA.-
VE het oorspronkelijke be
zit , dat hij bij zijnen dood 
de gevoelens heeft herroe
pen , welke hij gedurende 
zijn leven had aan den dag 
gelegd. De voornaamste uit 
zijne pen gevloeide schriften 
zijn; \.° Bist oir e etc. (Be-
o ordeelende geschiedenis der 
wijsbegeerte'), 4 dl." in 12.mo 
waarvan de drie eerste in 
1737 te Amsterdam, in!2.mo 
in het licht verschenen : 
een werk, dat eene zwakke 
Wijsbegeerte en eene beperk-
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tè letterkunde aankondigde; 
> Het i s , zeide VOI/TAIRE , 
een oude gemaakte scholier,, 
een boersche schoone geest." 
De eenige verdienste van 
hetzelve bestaat in eenige 
bijzonderheden over de oude 
wijsgeeren, die studie en 
naspoi'ingen in de oogen der
genen vooronderstellen .wel
ke niet weten , dat de schrij
ver alles geput heeft uit 
DIOGEÜES LAERTÏUS, en uit 
de aanteekeningen van "ME-
MAGE. Het doel van den 
schrijver is geweest, om die 
oude waanwijzen, van Grie
kenland en Rome, omtrent 
welker verdiensten verstan
dige lieden zich niet ver
gisten , voor. bewonderens-, 
waardige wijzen te doen door
gaan. (Zie'COLLTÜS, Iftjci-
ANUS , SoCRATES, PliATO , ZÉ-
MO' enz); — 2.° Essai etc. 
(Èroeve over de scheepvaart 
en' den handel); in 8V0, een 
Werk; waaraan redenkunst, 
naauwkeurigheid en zelfs 
smaak ontbreekt, Men vindt 
in hetzelve bijna geene op
eenvolging in dë denkbeel
den , en zelden komt het 
eerie uit het andere voort. 

':~;\ 3.° Becueil etc. (Ver
zameling van verschillen., 
de Verhandelingen over 
de: natuurkunde en de na* 
luurlyke Historie), Jfn 2 
d l " in 12.m?; dezelve be
vatten eenige vrij belangrij
ke, stukken, geschikt, om 
beide wetenschappen te vol-
^ k e " ' . - 4.° Histoire etc. 
\i*etc/»eilenis van CONST^-

xivs ènZ*); een lasterlijke 
roman, enkel door den haat 
tegen het Christendom uit 
dé pen gevloeid. — 5»° Voy-
age etc. (Reize door Enge
land) , 1717, in IS.»»» — 
6° Latijnsche Gedichten, 
die de verdienste der beta
melijkheid niet bezitten. Er 
bestaan nog van hem eenige 
onbekende werken, waarvan 
er eenige onteerd zijn: PTC* 
MALioir, in 12.9; ,Ae Fon 
tuin, in 12.° deGmvjnvatp 
MONTFERRAT , in 12.°; 0? 
verweging op de grootemfc 
nen, die al loertende ge-^ 
storven zijn, kl. in 12> 
De. Overwegingen des schrijr 
vers. op den dood, zijn geene 
overwegingen, maar kwinkr 
slagen',, die zelfs den toon 
der 'kwinkslagen missen, 
Nog behoort men bij deon-
derscheidene werken, diens 
schrijvers, te voegen: Traite 
etc. (Verhandeling over de 
onderscheidene trappen der 
zedelijke zekerheid, 'Op^S" 
tens de menschelijkeJM®* 
digheden), Parijs, 1750,"» 
12.° iLandasipoemU^ 
den , 1716. Men vindt n 

de werken van DES^NDIJ 
eene bekentenis dierbaar tot 
roem van de godsdienst ^ 

fn de h e d e n ?X C
r ; P Sts 

begeerte, en die nmr» 
kon vinden in een zeer u 
langrijk *«k,.d*j£j5 
zoude voeren: •"*??'!:;",,/,. des levens en der btjzonje 

re gevoelens der «,*«£ 
van de achttiende f««J 
De6ï.ANDEsha4Jn^neJeUS 
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het verlangen gekoesterd, || 
om in de congregatie van 
het Oratorium te gaan. » Fa-
milie-inzigten , , zeide hij , 
vereenigd inet eene onver
mijdelijke r e i s , welke ik in 
vreemde landen moest doen, 
beletten- mi) die partij te 
kiezen. Hoezeer heb ik la
ter reden gehad , om er be
rouw over te gevoelen, voor
al toen ik aan de mensehen 
overgeleverd , en in ; eeneri 
.maalstroom van zaken ge
wikkeld, naar het zach
te en geruste leven van het 
Oratorium gezucht heb» 

« DESLAURIERS , een too-
neellist van het hotel Vari 
Bourgogne, meer bekend 
onder den naam van BRUS-
CAMBILLE welken" hij bij zij-" 
ne komst tot het tooheel 

' aannam, leefde in 1634, is 
dé schrijver van de Juntai-
sies 'van BBUSCAMBTLLE , 
dikwerf in 12^° gedrukt. 
Dit is een werk vol met de 
platste kluchten. 

DESLYONS (JÓANNES) , doc
tor der Sorbonne,. deken en 
theologaal van Senlis, werd 
te. Pontoise in 1615 gebo
ren , en overleed te Senlis 
in 1700. Hij was een zon
derling man , die bij zijnen 
uitersten wil beval , hem in 
eene looden doodkist te 
begraven. * Zulks geschied
de niet uit pracht, 'zeide 
hij , maar om ' zich tegen 
net bijna algemeene mïs- " 

y 

bruik te verzetten, ' ,van het 
zij in de kerken hetzij op 
de kerkhoven de lijken op 
elkander te begraven ;" het
welk hij meende te strijden1 

met den 15 Canon der kerk
vergadering van Auxërrej 
welke zegt : JVón licetm'ór-
titu'm super mortuumntitli. 
Men ,moet bekennen, d&t 
men in onze dagen al ' t e 
weinig eerbied voor die ar
me , overblijfselen der Chris»''' 
telijke'" mehschheid heeft. 
Men heeft van heni eëii 
aantal, werken iri; een en har
den ' stijl geschreven ; inaar 
de geleerde aanmerkingen' 
zijn er mét volle handen in 
uitgestrooid. * t>e voornaanï-
ste zijn : 1.° Discours etc, 
^Kerkelijke redevoeringen 
tegen het Heidendom > enz.Y 
1664, in 1670, in 12.°her
drukt. Hij verheft zich mét 
nadruk j maar niet- jzonder 
zich eenigzins belagchelijjk 
te maken, tegen' den kö-
ningskoek en de boon. BAR-' 
THKLEMI advokaat van Seh~' 
lis , vervaardigde eene lan
ge • Verdedigrede van het 
banket der koningen, 1664, 
in 12.° De waarheid i s , 
dat die volksgebruiken,' 
zelfs al mogt derzelyer öu- ; 

de oorsprong eenigzins ver
dacht wezen » toch zeer on
schuldig zijn, en op zich' 
zelve, en in den geest van 
degene , welke dezelve uit-
oefenen. En het is sedert 
dat die familie - vermaken 
plaats hebben gemaakt voor 
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luidruchtiger vreugdebed rij* 
yen , dat de zeden op zulk 

, een e treurige wijze veran* 
cterd zijn-, — *2.° Lettre 
etc, {Kerkelijke Brief', be
trekkelijk de begraafplaats 
der priesters.) Qe schrij-
yer bestrjjdt, diegene, wél* 
kei beweren-, A&t, de pries» 
jters, even gelijk de leeken 
met het aangezigt en de 
yoeten naar het altaar moer 
ten gekeerd zijn. — 3." 
Traite e(e. {Verhandeling 
qver /iet oude regt van hef. 
Bisdom Parus op Pomtöise), 
1694, in 8.° •«- é.°P4feme, 
etc, {Verdediging der ware 
godsvrucht, jegens de heilige 
Maagd) i Itjói, in 4.° Voor 
het overige was DESLYONS, 
pp zijne zonderlingheden na ? 
een zeer achtenswaardig, 
geleerd, aan de oude kerk
gebruiken verkleefd man,, 
die niet? vuriger- wenschte 
'dan de laatste hersteld te 
zjen, die evenzeer door 
zijn voorbeeld als door zij-
ij© leerreden predikte, en..' 
de deugden uitoefende al
vorens dezelve te leeren, 

DjESWOjyS ( ANTO$IUS ) ,. 
eep JestfU te Bèthme ge-
fcoren , en te Bergen in 
Henegouwen tien 11 Julij 
1648 overleden, heeft ge
dichten nagelaten, te Ant
werpen in i64o, en later te 
^?»»e,ei» te Praag- gedrukt. 
Vlf gedichten zijn , volgens 
bet % oordeel der dagblad.^ 
*chr«vep« vat» Tremu% (Ja- II 

w f urn, w», wy&J 

minder dan die van Pater 
tiosscfl. Hij heeft meer 
vrijheid aan zijne versifica
tie gegeven en.de vrucht
bare levendigheid van Ovi-
DIÜS nagevolgd. 

DESMAHIS (JOZEF FRAN? 
PISGUS EDÜARD DE CORSBM» 
BLEU), te ISulli/-surJjQiret 
den 3 Tebruarij 1722 gebo
ren, , en den 25 Februarij 
1761 overleden, gaf reeds 
in zijne jeugd bewijzen van 
de kieschhéid..van zijnen 
geest. , Men heeft van hem 
(Euvreé diverses {Verscheif 
denê tferken), ïn 1763 ea 
1775 in Ï2.° verzaraeld. 
Een. vlug dichttalent, e'ene 
«ngedvvongene ,berjjming» 
vrijwel aangewende lofspra-
keg en hekelingen ï ziedaar 
de. voornaamste eigenschap
pen dezer verzameling. Men 
vindt e r \ soms ook. zede
spreuken in» die op eena 
uitmuntende wijze zijn uit
gedrukt, zopdat, dezelve ee-
nen diepen, en aangename» 
indruk verwekken» zoo als 
de Volgende; 

he monde est un tyran don* 
je fais mon esdayte; Ba pöids de «a censure accâ  
blant qui Ie craint, 

11 se laisse enchainer par ce 
lui' qui Ie brave. 

In 1777 is er volgens zline 
handschriften eene volledig 

uitgave ziener Wfir*en ' 
het licht verschenen, mei 
Zijne geschiedkundige 1°»% 
de , Parijs 2 d p »« ^ 
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, DESMAHIS. W Zie GKOS-

DËSWAISEAUX of D E S M A I -
ZEAUX (PETRUS), lid Ider 
maatschappij van Londen J 

. was de zoon van eenen Pro* 
testantschen predikant en 
werd 'm.Auvergne geboren. 
Reeds vroegtijdig begaf hij 
zich naar Engeland, en o-
verleed aldaar in 1745* in 
den ouderdom van 79 jaren. 
Hij had zeer naauwe be
trekkingen gehad met SAINT 
EVREMONT< en BAYLE, en 
gaf eene uitgave in het 
licht der werken van SAINT 
EVREMONT, 3 dl." ï n ' 4 . ° 
met het leven des schrijvers 
al te vol kleine bijzonder
heden en beuzelachlige 
woordwisselingen. Ook gaf 
hij de Geschiedenis van, 
BATLÈ, en die zijner wer
ken in het licht. Dit laat
ste geschrift biedt- een be
knopt denkbeeld van al de 
boeken van BAYLE aan. De- . 
zelve wordt gevonden aan 
het hoofd van zijn Woor
denboek der uitgave van 
1730, en hetzelve is in 1732 
te 'sGravenhage in 2 dl.» 
in 12.° herdrukt. DESMAI-
SEAÏJX is daarenboven de 
uitgever van de verzameling 
der werken van JBAYLE, in 
hetzelfde" jaar in 4 dl ." , 
in fol. in het licht gege
ven. Nog heeft men van 
hem andere uitgaven , Waar
bij de schrijver dikwerf 
aanmerkingen heeft gevoegd 

. ' ' • • . ..y 5 

vol letterkundige bijzonder» 
heden, waarvan vele enkel 
de vrucht der inbeelding 
zijn, en aan welke men 
zich wel móet wachten, ge-

. loof te hechten. 

DÉSMARAIS. —-Zie REG-

NIER-DESMARAIS. ' . ' "• ' ' ' 

DESMARES (TOUSSAINT GÜI-
BO JOZEF) , priester van het 
Oratorium, berucht door zij-, 
ne dweepzucht, werd in 1599 
te Vire in JSormandyë ge
boren. Men zond hem naar 
Rome om de gevoelens van 
JANSENIÜS té verdedigen. Hij 
sprak te dien einde voor ÏN-
NOCENTIUS X . eene redevoe
ring u i t , welke men in het 
Dagblad van SAINT-AMOUR 
vindt. Zijne verkleefdheid 
aan de gevoelens van den 
Bisschop van lperen , haal
de hem wel verdiende onge-
naden op den hals. Men zocht 
hein naar AeBastille te bren
gen j maar hij ontsnapte , en 
nam voor het overige "zijner 
dagen zijnen intrek in het 
huis van den hertog van'Li-
ANCOURT , een' der vurigste 
voorstanders van de par t i j , 
in het Bisdom Beauvais. Op 
eenen zekeren dag, toen 
LODEWIÏK XIV. zich in het
zelve bevond , stelde die heer 
pater DESMARES aan den ko
ning voor. De grijsaard zei-
de tot den vorst: Sire, ik 
verzoek u om een gunsthe-
wijé ? —' Vraag, antwoord
de LODEWUK X I V . , en *h 

\ 
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zal hei u toestaan* —• Si
r e , vervolgde de Oratist, 
tta mij toe, mijnen bril op-
tèzetten , opdat ik het aan» 
ffezigt van mjjnen honing 6e-
schouwe. Dit compliment be
haagde aan den vorst, die in 
eenen, in het stuk van gods
dienst verbijsterden, grijs
aard, de openhartigheid van 
eenen getrouwen onderdaan 
waarnam» Pater DESMARES 
overleed in 1687, na geza* 
menlijk met D. RIVET, de Ne-
crologie van Port~Boyal te 
hebben zamengesteld, welke 
in 1723, in 4.to gedrukt werd. 
Het is te bejammeren , dat 
hij zich niet met iets nutti-
gers heeft bezig gehouden, 

DESMARETS DÉ SAINT-SOR-
M N . — Z i e MARETS. 

.DESMARETS (NICÓIJAAS) , 
een neef van COLBERT , en 
minister van staat, onder de 
regering van LODEWJJKXI V«, 
daarna algemeen tegen boek
houder der geldmiddelen, in 
1721' overleden ,. toonde zich 
door zijn vérstand en zijnen 
ijver, zijnen oom waardig, 
ÏJij liet eene zeer belangrij
ke Memoriefpve.r zijn bestuur 
na- Dit onderscheidene ma
len gedrukte geschrift, kan 
zulks niet te veel z:jin , voor 
degene, die den doolhof der 
geldmiddelen wenschen. te 
kennen. De eerste uitgave 
w van 1716, in 8.vo ° 

DESMARETTES.—Zie BRUN 
tJOANNES B A P T I S T A I , E ) . 

DESMARQUETS . (KARÈI.) , 
procureur bij de regtbank 
het Chdtêlet, te Parijs, 
den 21 "Maart 1760, in den 
ou dèrdom, yan 62 jaren over
leden , is bekend door een 
voor de praktizijns zeer nut
tig werk, getiteld: Stijl 
van liet Chêtelet van J?«-
rtjs,J770, in 4.«> 

DESMASURESÏ —* Zie MA* 
S,URIUS (LODEWHK). 

D E S M E Ü N I E K of DÉMElÜNIEB 
(JpANNES NlCOLAAS), teNO' 
seroy, in Franche-Comte, 
den 15 Maart 1751 geboren, 
kwam; zich te Parijs nt-
t,igen, alwaar hij tot ko
ninklijken boekenkeurdet 
benoemd werd. In het be
gin der omwenteling was hij 
gewoon secretaris ^W£ 
SIEÜR, later LÓDEWIJK&VJH-
HA', gaf twee schriftenjn 
het licht, tentilelvoerende. 
Voorwaarden tot de. wetttS" 
Iteid der algemeene state»' 
en Raadgevingen aan <»«<(£• 
^vaardigden, W ^ ^ 
móeten voorstellen- »y y» 
zelf door den burgerstand tot 
een' van deszelfs vertegen 
woordigers. verkozen, «n w» 
öok lid van de naüonate 
vergadering, later ^ 
tuerende genaamd. •*> ^ t 

ographie mfr
n%nW«, 

register van.den «""'* Q(,p. 
deelen de « e v o e l e n B ^ , 
welke hij «ilbragt. D - J * 
NIER werd vervolgens" 
het Directorium, van_ 
departement van rtt,-/ 
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maar hij nam zijn ontslag 
toen PETJON , als maire van 
Parpsv/as hersteld. In 1797 
verscheen hij andermaal-op 
het tooneel, als mededinger 

* na den openstaanden post 
van lid van het Directorium,. 
dien men aan BARTHÉLEMI 
gaf. Na den 18 Brumaire 
(9 November 1799) werd hij 
door den behoedenden Senaat 
tot lid van het tribunaat be
noemd, en werd voorzitter' 
van' dat ligchaam , hetwelk 
hem tot Candidaat van den 
Senaat verkoos y waarin hij in 
1802, . als titularis van'het 
Senateurschap van Touiousè 
verscheen, en 'tot aan zijnen 
dood , die in 1814 voorviel," 
zitting had. Een man, die 
al dé tijdvakken der omwen
teling had gevolgd, kon 
zich onder den wil van N A 
POLEON niet anders dan bui
gen ; ook was hij een der rek
baarste Senateurs, en stem
de altijd voor de maatrege
len des keizers, zelfs al 
was de stemopneming hei
melijk. Behalve de reeds 
aangevoerde - stukjes, heeft 
men nog van hem: I.° Es
prit etc. (Geest der gelrui-

' hen en gewoonten van ver
schillendevolken) , 1776 — 
1780, 3 dl,", in 8.vo VOL-

• TAIRE schreef hem over dit 
werk', eenen zeer vleijenden 
brief, in zijne Briefwisse
ling voorkomende. — 2.° Es-
sais etc. (Proeven over de' 
Vereenigde Staten), Para's, 
1786, in 4f .— 3.° Am'éri-
üiie indèpendmile etc. (On

afhankelijk Amerika,' of de 
versc/iillende Constitulieti 
der dertien gewesten), Gend, 
1790, 4 dl n , in 8.™ Daar
enboven heeft hij een aantal 
werken, uit he,t jEngelsch in 
het Fransch vertaald. . 

DESMOLETS (PETRUS . Ni-
coiiAAs) Bibliothekaris van 
he t gesticht van het Orator 
Hum, den 26 April 1760, 
in het drie en tachtigste jaar 
van zijnet) ouderdom te Pa-
r y * , zijne geboortestad, o ver
leden , verbond zich, bijzon
der aan 'dé letterkundige ge
schiedenis , en behaalde veel 
roem in dat vak. Zijn voor
naamste werk is een vervolg 
der Mémoires etc. (Lettef-
en Geschiedkundige gedenk
schriften van SALLKXCHE) t 
Parijs , 1726 — 1732, 11 
dl.». De abt GOUJET heeft 
deel gehad aan dat werk , dat 
eenige belangrijke stukken 
bevat. Hij was de uitgever 
der Verhandeling: De taber-
naculo fcederis van pater L A -
a|M , en van verscheidene an
dere werken. Zie POUJET. 

DESMOND (JOANNA FITZGE-
EAIJD), echfgenoote van J A -
COBUS , veertienden graaf van 
Desmond, 'werd in 1464 in 
het graafschap Waterfort in 
Ierland geboren , gaf een 
merkwaardig voorbeeld van 
langleven^heid. Zij zag ach
tereenvolgend regeren E D U -
ARD I V . , RICHARD I I I . en 
JACOBUS I i j .d ie in 1603den 
troon beklom. Zij had ge* 
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durende langen tijd aan hef 
hof geleefd ; na den dood van 
haren echtgenoot, begaf zij 
zich aaavlnc/iiguin, een land-
goed van denzelven , in het 
graafschap Thosrtiond. In 
den ouderdom vaft MO ja ren , 
deed zij nog eene reis naar j 
honden, om de hulp van het 
gouvernement in te roepen, 
daar zij door het verval van 
het huis Dèsmond, hetwelk 
haar bestendig haren lijftogt 
betaald had , 'in verlegenheid, 
was geraakt. Zij stierf on
der de regering van JACOBÜS 
I . , omtrent het jaar 1608 ; 
anderen beweren dat zij zelfs 
den ouderdom van 165 jaren 

* zoude bereikt hebben. Sir 
WALTER RALEIGH had déze 
buitengewone vrcmw gekend, 
en maakt in zijne AJgemee-
ne Geschiedenis-melding van 
haar, BACO verhaalt in zij
ne Geschiedenis des levens 
en des doods, dat de gravin 
van DESMOND driemalen van Jl 
tanden verwisseld had. 

D E S M O U L I N S (CAMU/IiUS), 

werd in 1762 te Gnïse in 
Picardyë geboren, en was 
de zoon van eenen luitenant 
bij het schoutambt dier klei
ne stad , die zijne toevlugt 
nam tot de welwillendheid 
van het kapittel van Laon, 
om in de kosten d«r opvoe
ding van zijnen zoon te voor
den ; CAMILI,US verkreeg « 
eene beurs voor het Collegie /] 
van LODEWHK den Groofe , 
te Parijs, a i w a a „ . h i j d e 
medeleerling en vriend van 

den al te berucbtén KOBES-
PIERRE werd;; mét roem vol-
bragt hij zijne Studiën, en 
zou er nuttige vruchten van 
hebben kunnen plukken in
dien dezelve door wijze 
raadgevingen waren ge
leid geworden , en indien hij 
niet begonnen hrtd, zijnen 
geest en zijiv hart door het 
noodlottige lezen der'wijs-
geerèn zijner eeuw te be
derven. Het stelsel van HEI,-
VÈTIUS werd dat van DES-

; MOULINS, en het najagen van 
vermaken, de geheel e regel 
van zijn gedrag. ' JReeds bij 
dé opening der algemeene 
staten was het Paluis-Royal 
de vergaderplaats gewor
den van alle uitdagers der 
nieuwigheden, Welke men 
wilde invoeren. DESMOIT-

tiNs liet nooit n a , om zi ch 
bij die zamenróttingen te 
bevinden, van welke ity 
een der vurigste redenaren 
was. Ofschoon hij zeer: sta
melde , had hij echter door 
zijne stoute. redevoeringen 
en.. zijne overdrevens, voor-
dragtén, eene onvyetende 
menigte voor zich ingeno
men , die altijd met ge<*É-
drifè bezield wordt voor den
genen , die hare verbeelding5 

kracht weet op te winden' 
en hare dojzinnigheid J 
vleijen. Toen op &f. " • 
Julij 1789 het -beriS* rj» 
het 'vertrek van N ^ E * , 
zich in Parijs . ? « £ 
had, werddegeheelehooW 

stad eensklaps door de gi 
ste gisting bewogen. 
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MIM.ÜS ÜESMomiiNS* die ge
heime instructien bezat , 
maakte öp eene bekwame 
wijze gebruik van die ge
steldheid der geesten. Hij 
komt uit een koffijhuis te 
voorschijn, in de eene hand 
een pistool en in de andere 
eenen degen houdende, klimt 
op eehen stoel, maakt het 
berigt bekend en een boom
blad bij wijze van kokarde, 
aan zijnen hoed hechtende, 
nöodigt hij de menigte u i t , 
om de wapens op te vatten, 
en hem te volgen. Oagen-
blikkeljjk worden het Pa-
lais Rogal en dé naburige 
wijken door eene woedende 
volksmenigte overstroomd; 
men begeeft zich van alle 
punten der hoofdstad der
waarts. DESMOULINS stelt 
zich aan hun hoofd; de 
schouwtooneelen Avaren op 
het punt van te beginnen , 
mèn breekt de ingangen der-
zelvè open onder de kreten" 
van: Te wapenl Ie wapen! 
al dé aan schouwers' worden 
er uitgedreven , waarvan de 
grootste menigte zich ,bij de 
muitelingen-voegt. Alle be
geven zich op eene onstui
mige Wijze naar den beeld
houwer CTJRTIUS , nemen de 
borstbeelden van den hertog 
van OBLÊANS en NECKER weg, 
die zij al zegevierende door 
de straten en pubjieke plei
nen ronddragen. Onder de 
constituerende vergadering 
Weef DESMOUI-INS de woe-
dendste en vooral de nuttigste 
zaakvoerder van de hoofden 

der omwenteling. Hij nam 
in zijneoproerige schotschrif
ten den titel aan van alge
meen procureur der lanta-
rett) en? trachtte het volk 
tot, de uiterste buitenspo-r • 
righeden te bewegen, het 
zij in de. verzamelingen, 
waarin hij het woord voer
d e , hetzij in zijne schriften 
en vooral in zijn dagblad 
ten titel voerende: Révolu-
tions 'de 'France et de Bta-
bant. DESMOULINS bestuur;-
de ook de naanilooze ge- , 
schriften, waarin men het 
gouvernement met eenen 
volksopstand bedreigde en 

-het verbranden der huizen van 
de afgevaardigden, die de op-
permagtige bekrachtigingen 
twee kamers wilden. De 
Heer MALOUET , over een en 
ander verontwaardigd zijn
de , klaagde CAMILLÜS D E S 
MOULINS onderscheidene ma
len bij de vergadering aan , 
als eenen aanspoorder tot 
moord , en verkreeg zelfs , 
dat hij „voor, het Chatelet 
werd gevoerd ; maar de be
scherming van ROBESPIERRE 
redde hem» Nog werd hij 
achtervolgd; maar ook vruch-
teloo.s als een der voornaam
ste aanstokers van den op
stand van het Champ-de ' 
Mars. Na den val van den' 
Minister DEI-ESSART, rand
de hij BRISSOT en de afge
vaardigden der Gironde aan , 
die tot dusverre hétzelfde 
pad, als de overige vijan
den des konings betfaden-
Hij was het en de dagblad-
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Schrijver MORANDE »•' welke 
de benaming van Brissoty-
neti en Girondynen uitdach
ten » welke ' hunnen onder
gang voorbereidde. 'Hi j ; 
schreef, om hun ontwerp, de 
Verdelging van de overblijf
selen der monarchie (een 
denkbeeld, waarmede toen
maals enkel nog de groot
ste heethoofden zwanger 
gingen) te ontsluijeren en 
beweerde dat die parlij geen 
ander doel had dan den 
oorlog aan Oostenrijk te 
doen verklaren. Intu^schën 
moet CAMÏLLUS DESMOULINS 
daarom niet minder als een 
der grootste vijanden van 
LÜDEWÏJK X V I . beschouwd 
worden. Uit al zijn ver
mogen Werkte hij mede tot 
de omwenteling van den 10 
Augustus. Om hém te be-
loonen, benoemde DANTON 
hem ' t o t ' zijhen secretaris , 
en het schijnt zeker , dat 
hij- aan (de Septembermoor-
dèn grdotelijks aandeel nam 
(ziè BANTON), welke h i j , 
met zijne gewone onbeschei
denheid , in zijn dagblad 
als aangekondigd heul. Hij 
beproefde vervolgens, om 
dié moordtooneélen te regt-
vaard igen , ' door te zeggen, 
dat alles in orde was afge-
loopen; dat het volk enkel 
de 'contra - revolutionnairen' 
gestraft, en zelfs verschei
dene Aristokraten gespaard 
w&. CAMIIXUS DRSMOÜMNS 
werd door het Dep.t van 

•*«*$• tot afgevaardigde bij 
«Ie Conventie benoemd, al

waar hij voor den dood Van 
LÖDEWÏJK' XVI . stemde. Na 
die 'misdaad werd. ÜESMOCI-
iiiNS gematigder., Hij ver
dedigde den Generaal AR-
THÜR DiLLON, welken men 
vogelvrij verklaren wilde, 
tot op 'den laatsten oogen-
blik en beschuldigde het 
gedrag der afgevaardigden, 
die met eenen bijzonderen 
last naar de Venaée wareii 
gezonden. Intusschen wer
den de' vogelvrij verklaringen 
dagelijks; verschrikkelijker; 
hij waande dezelve te zul* 
I-en doen ophouden, door 
een tijdschrift in het lichtte 
geven': Le vieux Cordelier 

•genaamd. JDESMOUWNS bad 
zich niet vreden gesteld, 
in hetzelve, den grond der 
zaken aan te randen, «U 
had zelfs de voornaamste 
hoofden r m e t uitzondering 
van ROBESPIERRE , dien «ij 
nog zijnen vriend waande, 
in een belagchelijk licht ge
steld. Hij overlaadde M-
B . e n SAINT JUST met bit-
re schampreden, en zeiae 
van dezen laatste, dat nij 
het hoofd droeg als een 
Hèüig Sacrament. ••» j * 
zal het hem wel op een* 
andere wijze doen ***&** 
zeideiSAiNT J u s ü / f j ; 
zamenl i jkmetM. B. klad
de hij J hem,aan , als «n e « 

gemat igde als <T*J?l 
tra - revolutionnair, e u . * 
dat tijdstip, Werd er ni 
meer vereischt, of naat 
het schavot te worden g« 
zonden. ROBESMEBB* P« 
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proefde in den beginne, 

om' hem te verdedigen , en 
'zeide in 'eene vergadering 
der Jakabijnen , waarin 
de beschuldigde tegenwoor
dig Was, dat nien zich 
te vréden'behoorde te stel ' 
len, met het pamphtet te 
Verbranden- Verbranden is 
niet beantwoorden," her
nam DESMOÜLINS.' ROBES- / 
PIERRE over dezen uitval 
gebelgd, liet hem aan zijne 
vijanden over, 'die hem 'als 
niedépligtige van BANTON , 
die juist in hechtenis was 
genomen , in staat van be
schuldiging verklaarden, en 
hij werd naar de gevange
nis Van het huscembourg 
gevoerd*; ';. Hij 'blééf niet 
lang in dezelve'; maar het-
gene,' wat hem. htet meest 
bedroefde, was , zijne vrouw 
die hij. hartstogtelijk bemin
de , dagelijks onder de ven
sters der gevangenis te 
zien jammeren. Zij had 
hem eene hiiwelijksgift, die 
hem jaarlijks 6G0O • livres. 
opleverde, mede ten hmve-
Jijk gebragt, en gevorderd, 
dat hun huwelijk, door een 
onbeëedigd priester, die de 
onderwijzer van DESMOÜLINS 
was geweest, en voor wien 
de revolutionnair nog steeds 
den groolsten eerbied koes
terde, zou ingezegend wor
den. Zeker is zulks een 
eerbied uit gewoonte ge-

' weest, want DESMOÜLINS O-
verleed als. een ongeloovige. 
Voor de revolutionnaire 
'egtbank gevoerd, betoonde 

i $.. 383 

hij veel ongeduld en ver
ontwaardiging, niet begrij
pende, hoe hij zich voor 
regters beyond , met welke 
hij had gewedijverd, om de 
'zaak ' der omwenteling te 
doen zegevieren. Toen de 
voorzitter hém vraagde boe ( 

oud hi j ' was' , antwoordde 
hij: » Drie én dertig jaren 

'de ouderdom van-den Sans-
culotie, J E S U S , een ouder
dom den .-> revoIutionnaSren 
zeer noodlottig." Na Zijne 
verdof deeling bood hij u i | 
a l ' zijne. magt_ tegenstand 
aan de gèrëgtSdienaarS, die 
belast waren\ om hem""te 
bewaken ; hij schuimbekte 
van woede ; zijne kleéderen 
Waren geheel Verscheurd en 
hij kwam bijna half naakt 
op de strafplaats. t Den 5 
April 1794 werd hij met 
DANTON , LACRÓIX en ande
ren ter dood gebragt. Zij
ne innemende echtgenoote 
onderging eenige dagen 
daarna hetzelfde lot; zij 
toonde meer standvastigheid 
dan b i j , en kondigde haren 
moordenaars aan , dat zij 
Op hunne beurt hup hoofd, 
op dat schavot zoude bren
gen ; waarop zij het bloed 
zoo veler onschuldige slagt-
offers deden stroomen. D E S 
MOÜLINS, die de afgevaar
digden naar de Vendée had 
durven beschuldigen , en de 
gruwelen , welke zij in dat 
ongelukkige larid bedreven 
als misdaden voorstellen, 
Werd na AehQThermidor&U 
een der slagtoffer» %QBtt 
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dwingelandij beschouwd, en 
zijne gedachtenis Werd door 
diegene vereerd , welke dien 
dag als overwinnaars o verleen
den. Behalve het reedsaan-
gevoer.de heeft men van hem: 
1.° Satires étc.(Hekeldich
ten of keuze der beste dicht-
stukken, die de omwente
ling zijn voorafgegaan, of 
gevolgd hebben), Par i js , 

1792. Deze verzameling is , 
\vat de dichtkunde betreft, 
geheel erbarmelijk, en be
vat enkel onbeschaafde rap-
Sodiën. — 2.° Opnscnlus 
etc- (Stukjes van CAMTL-
ivs f)ESjnoULrtis),, Par i js , 
1790. •—, 3 ° Bistpire 't;tc. 
(Geschiedenis der omwente
ling en vjtn de zes eerste 
maanden der Republiek), 
1793 , in 8 vo. Dit-stukje 
•werd in het Engelsen ver
taald,, en had twee uitgaven, 
Londen, 1794. 

DESIMTZKH (MiOHAë'L), in 
1752 ba Moskan geboren , 
en den 24 Maart 1821 , te 
St. Petersburg overleden, 
metropoliet ; van Novogo-
rod,v St.pe/ersburg, Esth-
land en Finland, ridder 
der Russische orden , voor
zitter der heilige Synode, 
en lid van onderscheidene 
geleerde genootschappen, is 
een der beroemdste gewijde 
redenaars, welke Rusland 
»n deze laatste tjjden heeft 
yoortgebragt. Zijne deug-
den ^naakten hem voor zijne 
kudden niet minder dierbaar, 
«an aijne talenten bon nuttig 

waren* De volledige verza
meling zijner ? Leerreden is 
te St> Petersburg in 10 dl." 
gedrukt, J1816 — 1820. -

DESORGUES ^THEODQRUS), 
in 1759 te Aix in Provence 
geboren, beoefende hetjier-

| djcht. Overdreven in alles, 
omhelsde hij de grondbegin
selen, der omwenteling met 
eene; soort yan woede, en 
wijdde aan den loffderzelve 
vele zijner , werken toe, 
.waarin de begaafdheid indien 
zij in dezelve mogt gevon
den worden, door eene«rge< 
rende goddeloosheid geheel 
Wordt uitgewischt. Ontevre
den van onder het bestuur 
van BONAPARTE niet genoeg 
beloond te worden, vervaar-
digde hij een liedje., dat 
met deze regels eindigde: 

Oui, Ie grand NAPOMSON 
Est un grand CAMÉMJON. 

Deze scherts werd door bet 
hooger gezag niet wel <>W" 
nomen, en DESORG^S, ais 

eek beschouwd, wegnaar 
'Charenton gezonden) alwaar 
tój in 4808 overleden is-
Wij moeten eenen trek W 
zijnen lof aanhalen. Nadat 
PONTÏÜS* DIONYSI0S ^ e 
CHARD - LEBBON , J« H t gedichten de gedrogten^er 

omwenteling b e o g e n ^ , 
schoot DESORGUES net . 
gende. puntdicht tegen hem 
u i t : 

Oui, Ie fléau > Pi»» frt* 
nes te, 

http://gevoer.de
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D'uné' lyré banale obtietidrait 
• • •.••• les accords: • •. " '"''.'"' 

Si la peste. avait des t r^ 
'. ;'''' sors',";.; - ,, ••'."• ;, '• . „•••.., 
~ LEBRUN, serait soudain ]e chan-

•tre de la peste. \ '•* : 

DESORGUES w a s , even ge
lijk Esttcus , mismaakt, en 
bultige van achteren en vtïn 
Toren. •"• Om de lagchers te 
dóen zwijgen, die het be-
lsgchelijk vonden, zoodanig 
éèn man de meest demago
gische grondbeginselen te 
2ien prediken en de muite
rijen bezingen, vulde hij 
zijne kamer met Sinesche 
poppen ,' en sliep in het mid
den derielvè in eeiie hangr 
mat, Zijne werken zijn: -1 ,ó" 
RcfrssÈAU of dé kïWAsch-
héiÏÏ, 1795, in 84° ••"-* 3.° 
Epitrë etc. (Brief over ïtq-
iïfy »V'';gP?<%<!' ioot eenigé 
andere gedichten, over het
zelfde lantf , 1797, in 8.° 
Men vindt er een Italiaansch 
liedje in ,' la priniavera ge
naamd , en den Lofzang aan 

, hét Opperwezen, dien de 
dichter, op bevel van ROBES-
WEIIRE, vervaardigde;, •—• 3.° 
Chtihidê'guWre 'etc,(&fyge
zang ie$h"öóïiénrtjkj voor
afgegaan dóór ^e Brie Zusters 
{He dichtkunde•',' dé schil
der- én toonkunst), 1799, 
in 8.° — 4.° VOLTAIRÈ, of 
het vermogen der wysbe-
geert?, 1799, ï h , 8 . 0 — 5.° 
Les fêtés étc.(Ve feesten 
der' genie), db'o'f andere lier-
achten voorafgegaan ,t 1800, 
in g.» :*_i gftö j(/oW conclave 

Wijn conclave) t gevolgd 
V * H . D m . . 

doójf <lé beide ïtaliën (Tos-
karieh, en Pfovence)» 'On
der de 'daarachter gedrukte 
stukken , onderscheidt uien" 
C%antfuiiiéhrépoiir fes ma-
nes de PjB F J . (Lijkzang 
voor de' schinï•, van pius. 
VI.) Het Conciaveisslechts 
een zeer kwaadaardig hekel
dicht, en de IA/'kzdtig; bevat' 
enkel lompe, bejeedigingeft 
tegen;; eenen Opperpriester:, 
die zicli evenzeer door zijne 
deugden als door,zijne on
gelukken aapbtëvaju ^-r ,7.° 
Chani funèbrë etc* (/i#4« 
zang ter eer e der krijgs~lie« 
den in den slag van Maren-
go gesneuveld), doorandere 
proeven van lierzangen voor
afgegaan , 1800, in 8.vo — 
8.° Hommage ó la paix 
(ffiflde aan den vrede), 
18Ö1, in 8.yo> In dii(bóek-
deel vindt men "een blijspel 
getiteld: te, type et Ie Muf/i 
etc, \dè Paus en de tytufii 
of Se verzoening cler Gods» 
diensten), in denzelfderi 
geest als het Conclave ge
schreven. Men beschouwt 
als zijne bésfe. werken, den 
Lofzang , aan het Opperwe
zen' en de Transteverijnen* 
De Transteverijnen zijn die
gene onder de inwoners van 
Rome, aan gene zijde des 
Tlbers (Trasteverte), ,Zïj be
schouwen zich als de ware 
afstammelingen der Troja
nen. .Tijdens 3e. onlusten. 
ten van, de hoofdstad de? 
Kerk, toonden zij zich zeer 
verknocht aaaPius Vl . enbg 
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gevqlg vijanden, dergenen , 
Welke dit eerbiedwaardige 
hoofd der Keik vervolgden , 
ïiëtwêlk den lóf vari BESOR" 
GUES niet kon wegdragen. 

• ' DjïSORMEAUX W(ÏOZEP ,Lo-
'BEWIJK . R J P A U L * ) , den 3 
November 1724 te Orledns 
geboren , volbragt zijne stu
diën aan het Collegie' der 
Jesüi tèn 'd ier stad, en gaf 
zich" geheel en at aan de be
oefening der 'geschiedenis 
over.' Te Parij's gekomen 
zijnde, maakte" hij zich bij 
dén prins van Condé be
kend , die hern tot hoogst 
deszelfs bibliothecaris, daar-' 
na tot algemeen overste der 
Fransche 'en vreemde infan--
ferie benoemde, en voor 
hem eindelijk de aanstelling 
van geschiedschiijver.van het 
huis van BOURBON verkreeg 
(1772). Hij was in 1771 bij' 
dé Akademie der opschrif
ten, en- schoone letteren aan-' 
genomen. DESOJTCMEAUX, ge
trouw aan hét h u i s , dat 
hem met weldaden overla
den had, zag met de groot
ste smart de ongelukken , 
•waarin de omwenteling het
zelve dompelde. Hij over
leed-den 21 Maart 1793, en 
heeft nagelaten: 1.° Histoire 
etc. {Geschiedenis der za-. 
Menzweringen), 9.e en l ö . e 

<H.'(de acht eerste zijn van 
ÜOÏOKT-DU-TERTRK ). DÉ-
söRMEAtt* vervolgde dit werk 
niet. - . 2io Abrégé chrono-
hgWèJe. {Beknopte tijd-
rekenkunde der Geschiede

nis van • Spanje), .$1758,, 5 
dl," in 12.™° Dit werk maak
te" veel opgang. Te bejam
meren . is het, dat.'de schrij
ver , bij'de samenstelling; van 
hetzelve, geschiedschrijvers 
heeft geraadpleegd, aan wel
ke men partijdigheid te last 
legt. — 3.°, Histoire etc, 
{Geschiedenis van den maar
schalk van fjUXEMBOtmG, 
voorafgegaan van de Ge-
scïiiedenis van het huis van 
3/oSTMOREXcy), 17,64, 5 
dj." in 12.m°* Dejse geschie
denis wordt als het beste 

• zijner werken beschouwd.— 
• 4,° Histoire etc. {Geschie

denis van ÏJÖDEWÜK van 
BOURBON, Prins van Co>'-
DÈ), 1766- 1768, 4 dl.» 
in 12.m° , in het Hoogduitsch 
vertaald,' Potsdam, 1783. 
— .5.° Histoire etc. {w-
schiedenis van het huis van 
Eoir/iBOX), 1773 - - 1 7 8 8 , 
5 dl." in 4.«> Het 5.* deel 
eindigt met de regenng van 
HENDRIK I I I . De om«"««-
ling belette de uitg»w TBf 
het vervolg. Men verwyt 
aan . DÉSORJHEAUX soms m 
oordeelkunde te koHte schie
t e n , en meer lofreden?; 
dhn geschiedschrijver te zijn. 
maar zijn werk zal zeer•nat-
tige bouwstoffen verschatren. 
aan dengenen, die eeneJ* 
schïedenjs zou "wille" sennj 
ven, welke nog aan delrau 
sche letterkunde ontbreek 

DESPAULX (dom BATMON; 
n u s ) , een benediktfcner d« 
Congregatie van den nen 
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; oridervKefes.de scKoone'ïettëi 
i reïi'telLeüven, Is'HertogenA 
\ bmcïi tte-Beiig'»Sain&-Vinoa;<?! 
'. en ^eindelijk <te 'Comines.i 
j aM'aa'F bij in 1S2Ö overleed/ 
\lfc]ih.eèft Rudiment u's t «éne* 
;;- SpfaM/JiUnstl,'ëene 'Woord-,, 
' voeging;,: eenwVèt&andeHffgf} 
over defiguten en hët'ipe*, 

; bruik' eener uitdrukking:"4ii'<>' 
eenen fi.gtj.nrlijkènMn nage-! 

' laten, .w,elke in een deel in ioi»; 
onder den ;titel pan;Cómmen*. 

! tarii grammuticvw 1537 ,i 
gedrukt zijn. ;Dezë ivèrketi>, 
vond inett vroeger irt, alJaS 
Cöllegien:, .inaar^sedèrttidatl 
ei* meer geregelde -in r het,<, 

l licht zijn verschelen ,. wor< 
den dezelve enkel nog; doof 
de geleerden geraadpleegd. 

; Dezelve zijn bij uitn«mêftd-< 
heid geschikt , om tde;gron-i 

den van het Latijn te Jee* 
ren kènnêh. - ^ , ,; 

gen &ÏAÜRVS » werd dên . J4 ; 
September : 1726, te .Mièltm 
in bet .Eranschie^ dep.fc'Sarï? 
de, '£rers >geborenV1 en vol-
Bragt-• zijn^. studiën' bij de, 
Jesuitepi .Na deLvernietinl 
ging dier maatschappij vorm*-; 
den de -Behediktijnen , niet 
verschel denei opvoedingsge* 
sticb'en belast» een Colle* 
gie ïn hünhe. abdij van So*f 
rèze DOH^DESPAULX;, uwerd 
de bestuurder van hetiselve., 
en:, droeg door; d-esjorg \vel* 
ke hij aanwendde , om > er de 
studiën te doen bloeijén, veel, 
bij tot den roem van; dat ge-
stïchj:. Na de oprigting der 
nie,uw.e< universiteit ,.sKerdi 
hij tot algemeen inspecteur 
der ".stndié'n, «en geWoonj 
raadsheer benoemd. Den 6 
April 1814*'Stemde hij voor 
de. vervaHenverklaring van 
XJONAPARTE ».. en verklaarde 
zich ten gunste der BOUR
BONS ; de koning handhaafde 
hetn in zijnen post. Bij de 
terugkomst van NAPOLÉON in;, 
Frunktijk in '1815, werd 
DESPAUI.X door diejfi óver* 
weldiger, tot algemeen Ins 
specteur benoemd: in de 
laatste jaren zijns levens 
verzocht hij om zijn ontslag. 
DËSPAULX overleed in Sep
tember 1818 als lid van het 
legioen van eer. ; 

DESPAUTÈBB CJoANNES)j 
*en Vlaamsche taalkundige, 
Werd in het jrtar 14t>0 te 
Rinove , een stadje in Oost-
Vlaanderen, geboren. Hij 

DESPEISSÉS (ANTONIUS), irt 
1594, öp een kasteel van 
fijnen vader in de nabuur-» 
schap van A/ais geboren , 
oefende eerst.het beroep Van. 
advokaat, bjjj. het parlement 
van Parijs, en daarna in 
zijne geboorteplaats uit. Ee-
nigen tijd hield hij zich Inet 
pleitgedingen bez ig , , doch 
een gering toeval deed er 
hem van afzien. Eens voor 
het hof pleitende, verdiepte 
hij zich i volgens , het ge
bruik van zijnen tijd in af
wijkingen ï en; hield een* 
breede uitwijding over 
Etfdopië. Eea prokurew* 
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die achter hem stond, zeida. 
Daur:i»,Mj t in Ethiopië * 
ipelligï komtl hij er nimmer 
yit. 'iDéze woorden br'agten 
hem in verwarring, en hij 
wilde niét weder pleiten» 
Hij overleed in 1658. Zijne 
CËuvren {Werken) zijn ver
scheidene malen gedrukt. De 
laatste üitgaVe is van Lyon ,.> 
5750v 3 dl.n.ïn fbl. » Deze 
schrijver» zegt BBETÖNNIÉR , 
;iszeeT lofwaardig, wegens 
zijnen veelvnldigen arbeid, 
doch hij is zölks zeer weinig 
door zijne naauwkeürigheid» 
Zijne: 'aaahalingen zijn noch 
getrouw 'f: noch juist , doch 
kunnen echter zeer goed tot 
zaakregister dienen. 

D'ESPEISSES. - ^ Zie FAYE 
(JACOBUS), 

D'ESPENCE. -<- Zie ESPEN-
CE (CLADDIUS D' ) . 

DESÏPEÏUERS. — Zie P E -
R I E R S . •'• ••'." < ' 

DESPORTES. — Zie POR-
"ÈES (Pmi i lPPUS;DES) . 

DESPORTES (FRANCISÖÜS) , 
in 1661,: in' Champagne ge» 
horen , openbaarde zijne be-
gaafdheden voor de schiK 
derkunst . gedurende eene 
róekte, Hij lag te bed en 
vetveelde zich, men gaf hertv 
etoevplAat, m e t w e lk e r af-
teek*nteK hij zich Vermaak-
,f™ ™L • e P , 0 e v e getuigde 
van. *Jj»m sWak. KDe ko
ning maakte van zijne dienst 

gebruik, beloonde hem en, 
> de akademie. van schil- • 
:derkunde opende hem hare 
deuren. Hij overleed te Pa-

\ 'rijs in: 1743. Zijn "zacht en 
j beminnelijk karakter, werd. 
verhoogd door edele en on-

., gedwongenë manieren. ^ Hij 
| muntte mt, in het schilde
ren van snaaksche voorstel-

I" lingen, dieren ,? bloemen, 
vruchten., " nioeskruiden, 
landschappen, jagten en 

! slaagde vooral wel in hét 
portret. Zijn waarheid na
bootsend , vlug en ongedwon
gen penseel stelde de natuur 
en hare bekoorlijkheden Voor. 
Hij liet eenen zoon en eenen 
neef na , die zijnen »elfl 
handhaafden. 

DESPORTES (J'OAWS'ËS BAF-
TISTA R E N A T U S POUPPÉE), 
doctor in dè geneeskunde, 
werdden28SeptemberirW« 
te Vitré in Bretagne gebo
ren. Zijne familiej^oor
spronkelijk van ^.fJ*T 

derscheidene g e g = 
voortgebragt. VESrLatt 

, was gde vijfde van rf«JJ 
naam. Hij w* \V» ff*. 
ren, toen hij xn I j 3 2 2 
kozêh werd, om daMjJ 

op het eiland »«l'v. ]73g 
waar te nemen; en 
benoemde hem dé komnWfl 
ke akademie van w g ^ . 
pen tot een harerCo^P 
denten. Aan de ^ B f « . 
Kaap gekomen, »8 ."J, dat er glene enkele beschry 
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ving -der kiekten bestond, 
Welke dat* eiland vèrvvoes* 
ten. Bij zijne aankomst be
gon hij zijne waarnemingen 
ovör dat onderwerp, en zette 
dezelve gedurende 14 jaren 
tot aan zijnen dood voort. Er 
bestaat van hem: I.° Ris-
foire ètc> {Geschiedenis der 
ziekten Van Sint-Domingo), 
Parijs, 1770, 3 dl.n in 12." 
-— 2.° Traite des plantes 
etc. (Verhandeling over de 
gebruikelijke planten van 
•Amerika enz). Dezelve bevat 
de wijze, waarop men ge-
meend heeft, die planten , 
volgens de gelegenheden, on
der- die van Europa aantene-
men, en een e lijst van alle 
planten welke de schrijver te ' 
Sïnt-Domingo ontdekt'heeft, 
met derzelverFransche,Ka-
raïbische, Latijnsche namen 
en derzelver verschillende, 
gebruiken; eindelijk Memo» 
tien of Verhandelingen o-
ver de voornaamste plantaad-
jen en fabrieken der eilan
den, de suiker, de koffij, 
de kakau, de indigo-, het 
katoen, enz. Hij overleed 
in het kwartier Morin op* 
het eiland ëri de kust van 
Sint - Domingo, den 15 Fe-
bruarij 1748, in den ouder
dom van 43 jaren en 5 maand
den. Onder de diensten, 
welke hij aan de mensch-
heid in dat gewest bewees, 
moet men de herstelling tel
len van het ziekenhuis der 
Kaap, hetwelk hij met meer 
<**o 80 bedden vermeerderde. 

i DESPUÉAUX. — Zie. Boi-
I LEAU. 

DESPREHKNH.'. — Zie Es-
PREMENIL. ." 

DESPRÉS of DES.PR^S. ---> 
Zie MONTPEZAT, 

' DESPREZ BÖISSV (KABJËI.), 
werd te Parijs in 1730 ge» 
boren j . sloeg * de regtsgë-
1 eerde loopbaan in , waarin 
hij ook eenigen roem behaal
de» Maat! hét schijnt, dat 
hij TzicK Voorhainélijk ntèt 
het tooneel bezig Jiiéid, tèrt 
minste als men zal oórdëè-
len naar zijn werk, getiteld: 
Lettres sur les spectacleè 
{Brieven over de schouwspe
len) , 1759, 3de uitgave, 1730, 
2 dl.n in 12.° Het tweede 
deel is eene Catalogue rai-
sonné (Beredeneerde Lyst)t 
der werken , die tegen en 
voor de schouwspelen in het 
licht waren verschenen en 
die in 1771 , 1772, 1773, 
onder den titel van Hisloi-
re etc* (Geschiedenis der 
werken voor en tegen de 
tooneelen), reeds was uit-, 
gegeven; dit werk van DES-
PRE» maakte genpeg opgang, 
en opende hem den toegang 
tot verschillende, zoowel 
Fransche als vreemde ge
leerde genootschappen. Hij 
verdient eenen grooteren en 
beteren lof, voor eene an
dere roemrijke daad, die vrij 
wat nuttiger voor de maat
schappij was. Hij bestuur» 
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de7 . ijiet beha|p.yan fijnen ji 
broeder, een, liefdadig ge, ' 
jsticht tot ondersteuning deï 
hujs - en zich schamende,: ar
men opgerigt, en ïoonrfein de 
uitoefening dier bediening, 
eenen,ijver» eene, onbaat- , 
jjuchtigheid Vet» zelfs: eene; 
Ajyeldadigheid, die hem bij 
zijnen - f?ch.ier plotsp|ijl?en 
^ 0 0 ^ ;HéijC; ̂  jVïaar!:, 1787., 
dp^r, "ajle, brave 'menspheti 
|[e^4'ïfeêtre^reij., •. .„,c '„•:•:.>.' 

T( .DÈSPRUETS (JOANNKS), t in 
fiet. I<atijn D& JPRÜETIS , al* 
geineen abt van preinórigtra* 
t e i t , werd i'nV 1,525 geboren, 
Nog zeer" jong pijnde , ging 
Jiij in de premonsJEratenzer-
Örde,> en legde zijne gelofte 
af in de abdij van laQrftce-
Pifiï of Saint, Ject,n\de, la 
'CggtpMe.\» in he tb isdpmAï^ 
f el ..Daar de premonstraten-?, 
Zrèjr>abdij , door den dood van 
'3.ey;^aïdinaalri)^%'!pE.RipAR'ÈV 
aan hel;, hof yan RprneoyèT[\* 
stond,, en ,4é begeving daar? 
door'Van den Paüsj yeryalïein 
ivas, zoo, ber?pemdê QREG,O-
KlüS;XiII. (e dipn einde D E S -
pR:tr.ET?. flij nam bezit,der? 
zelve Iden 11 Jfunij 1573 ; hij 
beriep dadelijk een algemeen 
•Mpl^eJ, en herstelde ajom dé 
|eg'e1s ,' daar , waar dezelve 
verzuimd, werden. De. k.Q-
tting gaf hém eene pending 
?&*[ Rpjtte , ep hij was bij de 
^efkv |pgaderjing 'van fcèinis 
t e ^ W 0 Q r d i g , welke 'door 
«W» aartsbisschop LQDEWUK 
W J a ö i ^ , beroepep was. 
m «Verleed den 15 'Mev 

159S>, aan, eene; aanstekelg» 
Jee ziekte. , ]\Ien kent van 
^emy:Des •Uvr;es-elc. {Boer 
hen,rioner,, de wederleggen* 
de godgeleèt-dheia), "Parijs, 
1672, waarin, hij: de Calvin 
niBten wedérlegt.,— %°Des 
Sermons etc. (Leerreden en 
jièdevoerJngen, f ene Ver-
handeling:, over: fa Sapm-
metiïeü <en beknopte Com-
yientarien over.den Bijbel) 
- - ,3.'> Anti-Calvimis, feu 
éafoiniwnce pravitalis rejih 
taiio. Dit laatste werk was 
niet voltooid tóen, hij ever-
Ieed* • ' .,"•''• •'••"' .'"' 

. ÖESPÜNA. '•">-& ZfieTpEODO* 
KA RESPUNA^ .•;• •'<•'•"• 

'n\ ÜES^OPHES,. ' - r l Zie Bar 

pjres,. ' • • : •• . ' .."• -;' 

'^DESSAWNES^ACOBÜS), eer
ste keizer, van ümfi, w«£P 
de GmtdhnstmMn^^ 
pen, en had aane*r.èn «war-
ten vrije van de VPlMf ""f 
behoord;, o v e r w e l f 
inoest,regeren. » « • \ n , vele wérkende kracht in_^e 

eerste onlusten ^ J v a n 

pomingo, was adju^ntvan 
ÏOANNES FnANCiscüS. een 
' ^ zwarte . veldheeren, e" 
ging^veryolgens ^ ^ 

pver, WIens 1" ^ e i n a e n 
werd, v o e r d e . J ^ g , ^ 
oorlog tegen den IViui 
generaal Bicuon*,..««> 
fienst van •JUran^^ 
s loegpokdengeaeraa r p 

, C M R C in 1802enondeiwier 
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zich na de'verbanning van 
TOCSSAI&'T. ' 'Hij legde "als-
toen véél ijver' aan den da'gy 
om de ontwapening derZwar-
teh" te bewerkstelligen ;_doch 
weldra maakte hij Weder gè-
nieene zaak met hén. Hij 
begaf zich' naar het noorde
lijk gedeelte van i$int-Dö.?^ 
mingo , "deed hetzelve* aan 
het muiten- slaan, handhaaf-
de .zich,aldaar tegen de her
haalde-'aanvallen van Ro-
CHAMBËAU, gaf groote be
wijzen van moeden'tegen1-
Woordigheid' van geest in 
den bloedigemslagvan Samï-
Marc, die 'den F/ansché"n 
alle hoop benam,' om zich 
óp hét eiland te handhaven", 
en maakte zich eindelijk met 
den" titej| van keizer en on
der den 'naam van JACOBUS I , 
meestér t van het opperste 
gezag. De slechte uitslag 
eener 'poging , door hom te
gen het Spaansche gedeelte 
van Sirtt-Domingo gerigt , 
alwaar de Franschen zich 
nog handhaafden , verbitter
de zijne inborst, die"reeds' 
den, stempel eener sombere 
wreedheid droeg. Verschei
dene zijner veldheeren aan 
Welker noofd zich de neger 
Ctm.sTOB'FËL en' de mulat, 
PETIHON , bevonden , zijne 
bloeddorstige dwingelandij 
moede, «maakten ér een einde 
aan, dopr hem in 1806 te 
vermoorden. 

Ö'ESSÊE. — ' Zie MOXTA-
1'EMBEUT: 

• • • - • • - . Z 

Ï3j£SSOLlES (JoANNES JoZEF 
PAULÜS AUGÜSTINUS , Mark-, 
graafj, luitenant-generaal en 
pair,van Frankrijk, prési
dent van deri raad der minis
ters onder LODEWIJK XVI I I . ' 
enz . , werd .den 3 Julij 1767 

1 té 'AticA in fyet departement 
van Gers, uit een e aanzien
lijke , adellijke familie gebo
ren. ' Zoodra de omwente
ling 'hare bloedige fakkel 

, ontstoken had', schaarde D E S - -
SOLLES ' zich dadelijk 'onder' 
de krijgsbanieren , om , zou 
hij moeten sterven, in deri 

.strijd vóór het vaderland, 
en niet als een offer ".van 
het Terrorismus te vallen, 
en gedroeg zich in die be
trekking zoo voorbeeldig, 
dat hij weldra tot kapitein , 
j a zelfs tot brigade-generaal-
majoor bevorderd werd. Als 
zoodanig sloeg hij de Oos
tenrijkers in Val ie line, bij 
Santa-Maria. In 1799 werd 
hij chef van den algemee--
nen staf, verwierf de vriend
schap van MOREVU, en on
derscheidde zich voorname
lijk bij Novi en Hohenlin-
den. Later legde hij in het 
proces van MORËUJ de le 
vendigste belangstellingvoor 
zijnen, beschermer, aan deri 
das , en ham vervolgens de 
wijk naar zijne goederen, 
eri ofschoon hij tot tweema
len door NAPOLEON weder 
bij het leger beroepen werd, 
keerde hij echter altijd zoo-» 
dra mogelijk naar zijne goe
deren terug. Ofschoon hy 

4 .'• • ' 
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den keizer den Russischen 
veldtógt Èeev had afgeraden <p 
woonde hij denzelven echter 
tij "als chef yan̂  den staf yah • 
Vorst EuGENius, trok SOTO-
lensko binnen,' doch verliet 
als toen ĥ ê  leger, zoo als 
mëri Wil,k om zijne zvyakke 
gezondheid." Pjj was het, 
die als fcevelhe,bDer der j(»a-
rjjsche nationale earjdè tegen 
het voorstel van NAPOLEON * 
om de regering aap JylABiA, 
ïjópisT'• fl^e^te^everf,' 'yóor' 
de BOURBONS stenide.. Xo-, 
BÈ^uk 'X '^ l t .^ 'v^ ïe lheni i 
tot pair eiï ministervan staat; 
gedurende de IpO djgen, 
leefde hn stH pg ?p(e, goe-
deren.. Na de" teru'gkp'mst 
des köhii^gs, kw.aTn' hij "weder 
in het m^sjiejrie e,n ^erd 
markgraaf. 'lDf4p'3|D(ecenir: 
ber, 1818, v^ryïngh\\ als 
vporzittpïr yan-dep raad, der, 
ministers;,; <|ep hertog van 
I^icBÉ^tf, en" verkreeg ook 

; de 'portefeuille yah tmite-
landsche zaken. Tvyee maan
de» verhief hy zich 'hèvig-
lijk in' den ra^d, '̂ ëgen de 
o^tvyprpene verandering in 
.d̂ jf'.-W t̂" der-' yerki^hgen"; 
eg ham' ^pt twe!e'"eenige 

vpeleri, deg, i^^arschalk GQU-
Ti9N-Stt$i& ph den yrijheer 
ï-ppis zijn ontslag, en onf-
"Pipg vkfy het publiek de eer-

Mie benamïnè; van Ministrt 

wed ^%?#*S**VfÜ ging 

t o t ^ 

wedet̂  attting jqemen onden 
J t i : , | l f i 9 ï ! l i | " ? i c | i 
^jm. tëmn dood, •e Ed~ 
> W H » il voorgevallen ; 

bestendig .als ^ep;derhepht» 
ste steunen der openbare vrij» 
heden, deed^ ̂ derschpidpn. 

DESTQÜCHES, ( 4NDREAS 
CARDINAI.) , teÈqry'siv 1672 
geboren , ep hv 1749 ororr, 
leden , Yergêze)<|ê  iPater 
T^CHA^B^ een Jesp\t, naat 

I èiaml" met oogmerk, pm 
na, die x«is in dp maatschap
pij te g%n.,Mii Frwknjk 
teif uggekpérd,. veranderde hij 
vaïj smaak, en hij y^oos 
de loopbaan 4 e r ^R?^"* 
Het w a s i a de diensf, dat, 
hü tfu bpgaafdhete voor 
de toonkunst gevoelde pn|-
ljiiken;3Kg verliet deJielve 
om ér zich geheel en alaan 
toe te WijHeii, lfü* vprwiert 
we,ldr.a "fifiöfh grppten M 

Koning yon̂ L m V»}srw^ 

met fiêne byeuns van W-

voegende,» dat zulks «IpoJJ 
voorloopig was,, e ^ ^ J i 
dert MM' ge.?ne «M^ 
hem zoo zeer behaagd nap 
ah de%üne.' r H e t f " g " 
lingste hiervan * ? * « ! * ! 
toen hij dit stuk vervaag 
dïgde Ve t h e t ^ o m P ? ^ 

regels, maar d e ? ^ . 
kpelden zijfle, gen»?» «J .J , 

% / r « ^ « , ^ Ê E S T O t r -aarden Isse niet. v& ^ 
CHES overleed als tygj, 
stunrder dor K<Pn*'f. 

fpecteur der feomnk'ükeA 
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kademïe yan toonkunst ,iï»èt 
eene jaarwedde van 4000 
livres. \ •;•>'•., ."' 

ÜESTOUCHËS ( P H I U P P U S 
NERICAUX.T) , te Tourst in 
16S0 geboren , kweekeling 
in het Collegie des quatre 
qations té Parijs , vrijwil
liger in een regiment tnfan-
rerie , verliet de dienst, om, 
zich aan den maakgraaf SE 
PUYSIEUX , afgevaardigde in 
Épitserfand s te verblijden». 
Zijne tponeelkundige voort
brengselen maakten hein bij 
den regent beleend. Paar, 
deze vorst wist* dat hij de 
kennis van de belangen der 
hoveri bezat;; zend hij hem 
in 1717 met den abt Du 
JROIS naar Londen, om de
zen in zijne onderhandelin
gen, behulpzaam te zjjn. 
Hij ; bragt aldaar 7 jaren 
door, Jfrankrijk met ijver 
dienende.; Nadat de Her-' 
tog yan Orléans overleden 
was, had DESTOUQHÉS slechts 
het geringe vermaak, yan, 
zich de fortuin voorte stelt 
len, welke hij zoü hebben 
kunnen maken, indien die 
prins ii* hét ;Jeyen ware ge
bleven. Fmtaiseau, in de 
nabijheid yan Melun scheen 
hem toe, ©ene geschikte 
eenzaamheid te zijn, om 
Hem de fortmn > en hare ei« 
genzinnjghedën te doen ver
geten* Hij kocht dezelve, 
erv beoefende er tot op het 
einde zijner dagen, den 
ty»db(juw en de Muzep. Da 

~ ; - j } * & T . ' _ _•':.'•.-^383 

kacdïfiaBl DE FLEUUV wilde 
hem aan.dezelve onttrekken•> 
om hem naar Petersburg te 
Zenden.; De. dichter wei
gerde dat gezantschap, Hij 

; overleed, den 4 iJulij 1751. 
| Zijn zoon heeft de uitgave 
[ der Werden (CEuvres) van 
; zijnen vader bestuurd;* "die 
; op bevpl van LODEWIJK X ^ 
; in .1757, in het Louvre', 
1 in 4 dl.» in, 4,?o;plaats had. 
l'Dezelve zijn later, herdrukt 
j in 10 dl.n in.;i2.«?-. Men 
! -vindt, zegt een * schrijver ,,* 
; die hem zeer wel : gekend 
\ heeft, in de stukken, van 
i DÉSTÖUCHES geenszins .de. 
| kracht, en de yrolijfchéid van 
; REGNARD , nog minder de naï-
; ve schilderingen van het 

menschelijke hart, dat na* 
tuurlijke, die ware boerte-
rij , dat uitmuntende koddi*, 
ge, hetwelk de verdienste van 
MOLIÈRE uitmaakt, doch na 
hen heeft hij zich zeker 
veel roem verworven." Een 
lof, op de Blij'spelen van 
DESTOUCHES toepasselijk, i s , 
dat dezelve meer van de 
losbandigheid en wuïpsch? 
heid des tooneels verwij
derd zijn, dan al degene, 
welke door het beuzelachti-
ge en de bedorvenheid der 
eeuw zoo zeer gezocht wor-» 
den. Zie MOMKRE, R E -

\ GNARÖ, enz. ;.;-•*- .-•• 

DETRÏANUS , een beroemde 
bouwkunstehaar onder HA-
DRIANÜS , herstelde liet Pau-
théon, het Basilicum van NW * 

Z ^ • . • • ; • • • • : ; . : . . . • -
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TUNUS, . dé baden vanAöRjiP-
FIJM enz. ! Zijn meesterstuk 
was de Steenèn sluis of het 
Graf vim- HADRIAHÜIS , en 
de brug" JSLTENVS, thans 
de• hrug &int-Angelo ge
naamd; 

I DEUCALIÖN, koning van 
Tfiessalië, zoon van PRO-
JÏETHEUS en van P^NDORA, 
huwde PYRRHA, dochtervan 
EPIMËTHEUS , zijnen bom, 
JÜPITER spaarde etiket deze 
beide echtgenooten in <lè al-
gemeene overstrooming. Zij 
verwekten het menschelijk 
geslacht, et) bevolkten de 
wereld weder, doof'steènen 
achter zich uit te Werpen , 
zbo als de Godspraak van 
THEJMS hun voorzegd had. 
De steenen van DEÜÖALIÖN 
werden in mannen en die 
van PVRRHA in vrouwen ver
anderd. Deze fabel van DEU-
CALION steunt, zoo als men 
hei z ie t , Op de gewijde Ge
schiedenis,- maar een© aan 
Griekenland bij zonder eigen e 
gebenrtenisheeft dezelve met 
vreemde omstandigheden o-
verladen. Men verhajijt, dat 
de loop der rivier PeneitSj 
onder de regering van DÉü-
CALION, door eene aardbe
ving belemmerd werd, op 
de plaats , : waar >die rivier 
door de wateren, van vier 
andere gezwollen , zich in 
de- »©« ontlast; en dat er 
i n "at jaar zulk een over-
vloediKe: regen v i e l , dat ge-
neel Tkemetlië overstroomd 
We«"d; maa* eene dergelijke 

gebeurtenis.•'-'hééft' niet, al 
vooronderstelt 'uien ook dé 
Waarheid derzelve, de uit-
roeijing van het menschelij-
ke geslacht kunnen doen 
vooronderstellen, zoodanig 
Sis üVloius dezelve' iri,"nét 
eerste boek dér Herschep
pingen verhaalt, waarin 
hij ons de geschiedenis van 
DËIICALIÖN ontwikkelt. 

; • . : . ' ' ; . - . . • . ' • • • ' . . . • ' ( . ; • ' • • . ' . , " • • ' ' 

-: DEURHOPP ' (WILLEM). 
eén: bovennatuur kundige, in 
Maart 165*0 te •AMsletÉetn 
geboren. In,zijne geboor
testad oefende" hij het be
roep-van koffennakèr étt 
«erkooper uit , toen bij met 
de- leer van; DESCARTES _en 
het stelsel van SPINOZA, be» 
kend raakte.: -Het was als 
tóen dat de bovennatuürkufl' 
dige' denkbeelden 'in mn 

hoofd gistten, "enïzich met 
godsdienstige gevoelens ver-

< honden,' Welk* hij reeds 
was toegedaan. VVaMm 
kwam hij. openlijk met -^ 
sche -denkbeelden voor den 
dag* dié' Véél geruchtmaaR 
teft 'eri die hij bardnekk.2-

lijk verdedigde. Zijnef1?1" 
ten Wéi'dett eerst door hem 
zelven in 6 stukken, in * 
van 1684 "tot t702 bfl .JP.; 
deeltèn uitgegeven, en . 
het jaar. 1715 in e ^ T 

in 4.p onder den titer 

Hij gaf'nog artdere g * ^ . 
l é eMe .en bovennatuurkun 

digew^n f» * ^ Ü : 
en overleed in 171'> m" 



:.,: ,v.fe;- ïi'D E 

gejijidie hem meenden- te n 
verstaan j en> dus zijn ge-
•vpeleh omhelsden^ wërdeh 
naar hem* IJeur/iovianen^gv? 
naamd. A-,,'. '. ..-,' .,;„:.%• r 5. ?^-T- • 

• ^..DEUS' - PEDJTUSI.: -.."'r-* "Zie 
ADEODATÜS {B.eUige)< V •• >, 

DEUSING of DE^SINGHÜ? 
(ANTONIUS) , te Meurs in de 
Pruisische Rijn-gewesteni, 
den 15 October 16.1-2 gebo* 
ren , was hoogleeraar der 
wiskunde* in 'zijne geboor
testad , daarna in; de wijs
begeerte, natuur- enwiskun-r 
de :te Bqrderwykï vervol;-
gens hoogjeeraar in de .Ge* 
neeskunde -aan dezelfde U-< 
niversitei^", ' en'••!, '.-verkreeg 
eindeJijk i " 1647y -den eerr 
stefl-, leerstoel" der .genées-
kunde ,te Gronifigen, alwaap 
hi j , na iOs 1652 lijfarts vari, 
Prins*, Wiiiti^M FREDE.RII?, 
VAN JVASS+U te zijn gewor
den ; ' den' 30 Januari] 1666 
overleed.:':\Hij was een waar-j 
lijk knndig^gebe;esbeer, en/ 
was niet alleen al-de tak,; 
ken dief -wetenschap mag-ü 
tig,; maar! had ook al die-r» 
gene beoefend , welke er be-> 
trekking op hebben. Be
halve he t la t i jn had hij. de 
Arabische,, ,Tiirkscbfi en 
Perzisfhe 'alen geleerd. M$n-
vervyijt hem al te bijtend te» 
zijn geweest • e n van. zich; 
daardoor vele vijanden op; 
den hals te hebben gehaald., 
Hij heeft een aantal werken 
Nagelaten ,; de vpornaamste 
^jn; l,? Deiverosysïëmi, 

U v . " . '• . : , ' . '395 
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Je frnindi, Amsterdam••} ï 643, 
.ini 4.° Hij «neemt een bij« 
«ondel?, stelsel aan, op de 
•bouwvallen van die van ,Gb-
PÉRNIOUS erï PTÖLOMEUS gé-*; 

bouwd;V—* i2.9. Dé, mand* 
ppifi&io?i Groningen , 1647 i 

[ia>4° '"«t-- f^y.'Excêrcita^ 
tiones anathomicps, Gronin* 
g ë n , { l 6 5 i ; in 4.P r^-ftf '; 
iFasciculus dissertationtimï 
Groningen , ; 1660, Dözelve 
zijn tenygetaUe van, vijftien 
en handelen over ondèrwer-* 
pen , » uitide heilige Schrift 

] ontleendv ,: dié betrekking 
hebben tot de' natuurlijke 
,historie• -^- S.° (EconoMa, 
eorporis animalis; •<- 'ènai' 
Groningen , 1660 — 166K, 
5 d l " in 12.9 Men kan de 
volledige lijst zijner wer
ken vinden in de Biblothè* 
que des écrivains tnédècins 
door MAKCKT, en in Pater 
NICEBON XXII . Dl. Hoe
wel DKUSING protestantsch, 
was, paarde hij echter op*, 
regte* .grondbeginselen van; 
godsdienstig-; ;en zedelijk* 
lieid' met uitgebreide kun
digheden.,:. 

DBWIN© ( HERMANUS ) i 
zoon'.van den» voorgaande* 

' geboren te Groningen den 
I l -Maart 1654 ; overleden, 
den -3. Januari} 1722 beöe* 
fende'de, regtS- en godge* 
leerdheid, en bepaalde zich 

: tot de latsgenriernde weten-* 
schap. Hij heeft zich ee. 
nen naam gemaakt door zij-

; ne ffistoria allegorica Ve* 
ievis et". Novi' •TesiwettM, 



"396 D E XF. — ' D E V. 

juncta:,revelatïöné,mysierii 
sacro-sanctez' triddos\ Grov 
ningen, 1690,1 ïn 4.° en 
Franeker, 1701 , en <dooï 
zijne Etiplicatio allègorico 
p'rophetica ïlistoriarummo* 
saicarum, Utrecht, I7j9/j 
in 4«° Werken vol Coccei 
jaansche - droomerijett - (Zie 
CocGEïirs.- JOANNES — ) , die 
hem vele onaangenaamheden 
op den hals haalden, hij 
werd van hét avondmaal 
uitgesloten, en zag zich, 
verpligt, de wijk naar een 
vreemd land te nemen. 

DEVAÜX (JOANNES), eén 
heelmeester te Papjs., den 
27, > Janurrij 1649 geboren, 
en in dezelfde stad den 2 
Mei 1729 overleden, vér» 
rijkté hét publiek met een 
aantal werken", zuiver in 
het fransch, en vrij sierlijk 
in het latijngeschreven: 1.° 
Ie MHecin de soi^même 
etc» (De geneesheer van zich 
zelven enz.), in 12.° niet 
zeer algemeen; hoewél dik
werf herdrukt*- •— 2.° L' 
arf etc. (De kunst om ieefi 
heelkundig verslag te doen), 
1703 v: in 12.° verscheidene 
malen herdrukt. De schrij • 
ver leert het gebruik, de for
mulieren, den meest gebrui-
kelijken stijl j die tot het ge
ven van een heelkundig ver
slag vereisclrt worden ken
nen. -*- 3.o Onderscheidene 
vevtatltégen ^n hetfransch), 
w -TéfchaWdelhTg ovef de 
Y e n ^*W«e <van MUSITANI , 
«Je* beknlpt* ontleedkunde 

van HEISTÊE ; der zetregél» 
van -HlPPöCRATES enz'. — 
4.° Index [ftinereüs chirur-
gièjorum > parisiemium vb 
anno 1315 ad qnnitm'17U, 
zelfde jaar, Trévoux, in 
I2> Het i ontbrak DBVAÜX 
noch' adn.geest,.nofcböan 

kundigheden; maar hij om
vatte te Veel ondërwrèrpen, 

- en kende zijne krachtéftniet 
bij het behandelen van vele 
derzelve. 

DEVEIXE (CrAüDins Soa-
vs), tè'Autun in imgM>-
i*eta,Iegdeinl725bijdeThe-
atijnen zijne gelofte af en o-
verleed in Junij I7b5. M 
bestaat van hem: i . W' 
té'etc. (Verhandeling over 
de eenvoudigheid des ^ 
loofs). •-* 2.° Nouveau W' 
té etc. (Nieuwe verhante 
ling over het gezag; «ƒ 

•Jlfy _ ,3.° Lettre * etc. 
(Brief aan den abt^e f' 

ziel). In 2ijne öi»'lI0;ne
de van Bourgóttdië geeft tJ» 

abt PAPtLtoN aan OBVEWE 

den voornaam .van JAOOBÜ^ 
en doet hem ut 16« Sep 

ren* worden. 

DEVENTER •$**%£"£ 
was meester ie «e ° \ p r 0 . 
minder-broeders van J J e r -

vincie Keulen. HJ° ¥<i 

scheidde zich ^ " J * . 
schriften tegen «e g r 
doopers en ^ e r a g ' e t U 
bestaat van hem f *%gen 
Evangelica « * f ? ^ o f e | B -
de Augsburgsche-geW<»s 
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lijdenis , Heulen , '1535 , in 
8,vo Óp den rijksdag te 
Augsburg bood hij dit werk 
den keizer aan. Zijn ge
schrift tegen de wederdoo-
pers voerde den titel van Ca-
tapulta. 'Hij heeft ook nog 
andere werken geschreven*' 

DEVENTER (WIINAND A U -
GUSTUNSZ VAN) een der za-
menverbondene edelen tegen 
heit Spaansche bestuur in dè 
Nederlanden, waaróm "> hij 
door den hertog van ALBA 
gêbanhen'! werd. Ook vindt 
men hem in zijn vonnis beï> 
schuldigd, onder BR'EDERODE 
gediend, vijandelijkheden' 
gepleegd, in de omstreken 
Van Meerkerk, brandschat-
tingeri van 's konings onder
danen gevorderd^ en zich 
met kwaden toeleg van Via-
arien naar Amsterdam bege
ven te heT>ben. 

DEVENTER (HENDRIK VAN) , 
dus genoemd naar zijne ge
boorteplaats, ' een beroemd1 

genees - en verloskundige 
der achttiende eeuw, oefen
de iïjne kunst met het beste 
gevolg, te Groningen,en ïn 
vele andere Hoilandsche ste
den u i t , en werd onder* 
scheidene malen naar Dene-
marken beroepen , te dien
ste van- koning CHRISTIAAN 
V. , van wïen hij aanzien
lijke belooningen ontving. 
Er bestaat van hém: 1.° JVo-
^ai» lumen obtteiricantium, 
enz., Leyden, 1701, in4,° 
— 2.° XJlterius examen pat' 

V. - 3Ö7"; 

tiium difficilium r ent. ïbid^ 
1725, in .4.° — 3.° Opera-
tionum chirurgicarum novum '• 
lutnen enz. ibïd, Ï7ÏJ3, in 
4.° r r 4 , d Een "agelateii 
werk , " getiteld Rachitis, 

'ibid, 1739, in 4.° 

DEVEREUX of D'EVRÉUX.-
— Zie ESSEX. 

DEVII.LERS ( K A K E I . ) , in 
1724 geboren « g i n g zich, 
nog zeerjong zijnde , te ïj^on 
vestigen, alwaar hij natuur- ] 

;i kundige lessen gaf. Hij had; 
" een zeer schoon natuurkundig 
kabinet verzameld, hetwelk' 

: hij voor eene' lijfrente yaü 
2,000 franken verkocHn Hij 
werkte aan eehë niéuwe ver
zameling en verkreeg eene* 
zaal in het stadhuis \&nLyon, 
om er natuurkundige lessen 
tëge'veü. Hij overleed in ' 

;1809. Men i^ent noch den 
; naam zijner geboorteplaats, 
noch dien zijner oriders. Er 

; bestaat van hem: I,° Journées 
etp. {Natuurkundige ddgrei-
zen), 1761, 2..dl;"» in 8.° 
Dit werk is in denzelfden 
smaak alk de Werelden van 
FoNTENELiiE, en de Brieven" 
aan een Duitsche prinses 

. door EULER. — 2." Le. Có-
losse ètc. (Het reuzenleeld 
met leemen voeten), 17x4, 
in 8.° Het reuzenbeeld is 
niets anders dart Bet dierlijk 
roagnetismus., hetwelk D E -
VII.Ï-ERS bestrijdt. Hij heeft 
ook grootelijks deel gehad, 
aan de Theorie dei irott, 
étemen f; maar zijnen voor-
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• naamsten., % letterkundigen 
roem "heeft ;hij. behaald rdoor> 
de uitgave ievcJSnlomolpgie, 
(Leen d/r'gèkQi'-vé'nèdier,tjès]' 
van„tiJ\>,^EüsV7 onder „dezen s 

t i te ï : ÜAitOLf LlSNJEl en-
t'omqlogiai fauce Suecina^ 
descriptionibus ducld, enz. 
Lyon* 1789, ,4 d l . " , in8 . ° 

DEVONIUS. — Zie BALDWIN* 

" PfrVONéHÏRE (G'BQRGÜH-
QAVENDÏSII, hertogin" yan) , 
eene Engelsche dame, even
zeer beroemd! door hare .dich
terlijke begaafdheden , a i s , 
door de bevalligheden van 
haren geest en de schoon
heid van haar gelaat. Men 
kent van haar onderscheide
ne zeer geachte, dichtstuk-
k e n , waaronder het voor
naamste is de Overtogt van 
den Sint-Gol/iard, nog be
roemder geworden , door de-
vertaling, in het Fransen , 
welke OEULT.E er van gele-
v.erd heeft. Toen de herto
gin van DEVONSJURE haar 

,gedicht in het licht gaf» 
zond • zij er hem een exem-

' p.laar yan , met de volgende 
dichtregels : 

' Vnuq dont la lyre enchanteresse I 
Unit la forec'a la douceur, ' 
I)e la nature amant flatteur', 
vous qui 1'embellissez sans 

cesse , 
' Vóse vous offrir enïtremblenfc 
De l'hmnble pré Ia fleur nou

velle ; J 

Je la voudrais une immortelle 
ai vous acceptez Ie présent. «• 

Öeze a^jne. vereeniede met 
die beminnelijke hoedanighe-

• den de deugden harer sekse. 
Zij overleed' in Mei 1806. 

' * -
1 ^ï)EVO^SlrtuE, (ËMZIIBEE 
\ IIER-VÉ^,, hertogin,, van), zoo, 
i zeer bekend door haren geest, 
'en door hareznclitvoor.de 
kunsten , " was de weduwe, 

|,„van den heer FOKSTER, 
Upen zij in 1812',, met den 

,»hertog ven DEVONSHIRE in 
j den echt trad. Op nieuw 
:"w,edu\ve .geworden zijnde, 
• g^ng zij zich in 1815 tei?** 
me vestigen, en maak'8 

aldaar een edel gebruik van 
hare fortuin, door de geleer-

, den', kunstenaars,, oudheid-
'lqmdigen., > de v door hunnen 
rang en door hunne,verdien
sten beroemde reizigers al
ler, ge'.westeh 'tot' zich te lok-

M ken ; 'belangrijk nasporingen 
' of opdelvingen te bekostigen» 
een aantal schilderijen te 
kóopen,"eri zich zelve met 
de bezorging van prachtige 
uitgaven te belasten, onter 
welke men vooral « w e t a a , n ' 
halen , die der Iwliaanscho 
vertaling van VinGILWS, 
door 
ten getale van honderd W 
tig exemplaren getrokken, 
waarvan er door haar e» 
aan de koninklijke H.bho 
theek van Pari/s is aanga 
boden. De zucht voor ^ 
kunsten en wetenschappen 
werden bij de hertogm ™n 
DBTONsniBBnogovertrotten» 
«foor de liefdadigsteffewjon 
ten en de zachtste deugden 
Zij overleed te Bom ml*** 

http://hareznclitvoor.de
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; DEJOTI (JOANNES), een Ita-
liaanschleeraar'in het ker-
ltelijJké regt , werd te Rome 
den';11* Jnlij 1,740 geboren. 
$ac|at hij- het burger- .en; 
kerkelijke regt beoefend had, 
werd .hij tot doctor bevor
derd en als, advokaat van 
liet. Roomsche hpf benoemd. 
IJjsvóTi was nog geen twin
tig jaren, to,en hij den leer
stoel van het, kerkelijke regt 
aan het, coliegie $apience 
bekleedde ,;,en muntte zoo 
u i t , t dat Pitis VI. hem in 
1789 .tot bisschop van , Ag-. 
nciiii '.benoemde... Zijn op
volger Pms VII. gaf hem 
het aartsbisdom Kartkago 
inpaftibus in"fidéUnm,hield 
DËVOTI bij;zich, en benoem
de hein vervolgens tot se
cretaris der breven aan de 
vorsten. tot prelaat zijner 
gebehrikamer, heer, en con-
sultatordèi congregatien voor 
de vrijheden en den Index. 
Deze kundige prelaat stierf 
den 18 September 1820, in 
den onderdom van 73 jaren 
te Rome., Hij heeft ver
scheidene werken over het 
kerkelijke regt uitgegeven , 
a ls : 1.° De notissimis in 
jure tegibus,' — <2° Kerke-
lyhe instelling (in het La
tijn) 4. dl." Dit werk maakte 
veel opgang; behalve twee 
uitgaven ; welke men te J?o. 
*».e. in het licht deed ver
schijnen , werd het herdrukt 
Mj het leven van den schrij-
**r> in het overige van ƒ/«• 
\ië » in Duitschlanden Span* 

je f waar FEROIKAND VII . be« 

!; yaï ,; dat: men 3oör het pn-
:! denvijs in; het •kerkelijke 
' regt, bij voorkeur; het Wer.k•;•, 
•van ^KVOTI moest gebrui- . . . 
Sjken. De^schrijijer hadjin 
i 1814,. eenige op de omstan
digheden vandatmerkwaar i 

;' dig tijd vak toepasselijke „bij- > 
i voegselen vervaardigd i?Vaaj>a 

: \n Europa en dö kerk door / 
!den val van NAP.OLKON eenè 
nieuwe gedaante verkregen.• 
Het werk van DËVOTI^ aldus 
vermeerderd, had in korten 
tijd twee uitgaven,,;, H|et is • 
te bejammeren, 4at de.dqod , 

.hem belet heeft , het•,vol», 
jfgende werk re vojtooijen,;•4-
; 3.° Inst, canomcümuniper' 

'Stim 3 dl.P • • . : ,n . ;'.;'•...-,<•••(•••: 

D E X T E R (LX'CIUS FtAVWS) , 

overste der keizerlijke lijf
wacht, onder , TWonosiVs s 
den Groote, zoon van PA» 
CIENUSJ Bisschop van Bar-
celonn, verdiende door zij
ne deugd en zijne kunde , 
dat de heilige HIERONYMUS , 

; hem zijne Verhandelingpver 
de kerkelijke schrijvers op
droeg. De kronijk, welke 
men onder den naam van 
DEXTEH heeft in het licht 
gegeven, is ondergeschoven 
(die van DEXTEB is niet . tot 
ons gekomen). Dezelve 
schijnt tegen het einde der 

'zestiende eenw in Spanje te 
'zijn gefabriceerd, en bevat 
de godvruchtige overleverin
gen der oude Spanjaarderi, 
welke in dat land in om
loop zijn geweest. DeCom-
mentariën, welke pater Bi-
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TAÜiüS ér bij gevoegd heeft, 
znn! zónder smaak, zonder-
on^ëf&cheiding en zonder 

»ot>rdë'eJï NÏCOLAAS ANTONJO , 
dë markgraaf PER AJLTA, dom 
LöBEWIÏK DË SAI.ASAR", eil 
FÈRRÈRAS 'hebben geschre
ven Y bin te bewijzen , dat 
dëzë kronijk niet geloofwaar
dig WaSi Dezelve is Hiét 
de commerifarien van Bi-
VARIÜS' te -Lyèn , in 1627", 
ïri ïóh ge'drukt. DEXTER 
stierf'l'véti verdriet toen hij 
Spaiije doof de barbaren be
dreigd Zffg; Hij was èen 
bloedverwant van den gë-
schiëdschrij ver OROSÜS ; een 
vriëhii vaii den dichter PRU-
DENTIUS, aan wiefi hij zijne 
werken opdroeg» 

DEYIÓUM (JÖANNÉS BAPTIS-
* TA), werd ïn 1620, te Ant

werpen uit eene aanzienlij
ke en rijke familie geboren. 
Hij muntte uit, in het schil
deren van kleine portretten 
ÏX> watërvërw, ën andere „ 
vöorwerpeh!' in miniatuur, fl 
dié aan de hoven van Frank' 
rijk én Spanje zeer gezocht 
werden. Hij koch't te AM-
éerped ëenen po^t van ka
pitein der burgerwacht, maar 
daar hij, ee'nè* z'a'cHteinborst 
bezat, kon hij zich met de 
Woelige levenswijze riiet ver
eenigen , welke die post na 
«ich sleept, eri hij legde 
«ettzeïven neder, om zifnë 

jen in de 

at,5t"98 d e c schüderkunst 
döortebrengen. 

- • D E Z. 

, DEYS'TER (LöbEwiiK TAN) , 
een Vlaamsch schilder, te 
Brugge in * 165,6,'' geboden, 
en in dezelfde stad in 1717 
overleden, heeft ondèrschek 
denë geachte schilderijen 
vervaardigd , onder welke 
men vooral bpinërkt, ëen 
Overlijden der'H. Maagdi-
— de Gesc/iiedeiils 'v&n Jv-
BITB , en verscheidene ah« 
dërë stukken j èpz. rljj had 
ëëriè reis door' Batte' ge
daan , waarvan" zijn penseel 
hét kenmerk droeg. Daar 
DEYSTÈR op het einde van 
zijn leven eensklaps* eenen 
bepaalden smaak.voor de 
toonkunst had opgevat, zoo 
liet hij in den ouderdom van 
50 jaren de schilderknnde 
varéff, om het beroep vatt 
luitmaker uittéoëfeüeri. 

DESZ (JÖANNES)V H" 3T 
s i . i t , d è n 3 ; A p H l t ^ , t e 
ClaudefohUitië, Jft? SatMe-
Menèhóuïd, in Champagne 
geboren ,Jegde zich «et roem 

4 de ka^lwelspreM-
hëid töei Rector v ^ ^ 
collegie van SedanJf»V* 
den zifride , bevlijugdö h | 
zich op dë wederleg^nd* 
godgeleerdheid, eli, wer8« 
met5 ijveren vrucht a*» «e 

bëkèering vari ^ t S t 
Calvihistën.' m ^ f t t 
Straatsburg, den V " J 
témber 1712, **$*£$£ 

.provinciaal te zijn #*" • ïn liet eenige schaften g 
waarvan de voornaamste*.) , 
1.Q La réunionetUVew 
eenigirig der Prote*t««ien 

i 
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&*» Straatsburg tnet (ie 
Roomsche Kerk, even itob-

, poodïakelijh voor hunne ia-; 
'/igheid, als -gemakkelijk 'y 
'totyens hunne grondbegin
selen) , in 8 .vo ,Ui87; her
drukt in 1701 * eh , ofschoon 
slechts eeh middelmatig 
Schrift, in het Höogduitsch 
Vertaald. 'Dit werk bezit 
echter de niet zeer gewone 
Verdienste der duidelijkheid 
ch jtiistheid; —̂ 2,° Ln foi 
etc., (Het geloof der ChriSr 
nenen en Catholijken ge-
geregtvUardigd j tégen de 
Petsten,' Joden , Mahotoè-
tanen, Socinianeti en ande
re ketters) l ih I2.mo, 4 «j j..u 
Parijsy1714., Pater DHZ was 
door totJFAvuK XIV., en den 
kardinaal VON FüRStËMüERÖ 
gebruikt tot de óprigting van 
een koninklijk cöllégie , een 
Seminarie en eenèCatholijke 
universiteit aan deFrahsche 
Jesuiten v&n Straatsburg tbe-
Vertrotnvd. Hij was rector 
dier universiteit, en Volgde 
den Dauphin, dp bevel des 
konings in Duitsbhland en 
Vlaanderen, in hoedanigheid 
van Biechtvader van dien 
vorst, 

DEZAMIIER t)'AnGENVlt,t,E 
(AIVTONIUS JOZEF) , te Partj's, 
den 4 Jtiiij 1(580 geboren, 
en rentmeester derzelfde 
stad, maakte zijne voor
naamste stlidie van de na
tuurlijke historie. Hij heeft 

A artikels Hydrographie 
{Waierbeschrijving) en Jar* 

VIII. DEEÏ.. A 

dinügë'\iuinnidfisi!beflt) voor 
de Encyclopédie, geleverd. 
Men heeft heih te danken i 
\° idT/iéoHe èlc\ (De the
orie' en de praktijk vtindttt 
iuinarbeid), 1748 , \x\A\° 
~- :2.° Ld conchyliologie etc^ 
(Dë schelpkiinde oj tièrhan.» 
deling over den aard def' 
schelpen)., Dit belangrijk 
Welk wordt zeef op prijs ge
steld: , en men heeft h'etzeï- * 
ve in 1780, in 2dl .nin4. to 
herdrukt; ' maat hetzelve is 
niet volledig. Nog heeft 
r/AuGENVii-LE *n het L a - , 
tij n geschreven f 3.° Proeve 
èener op telling aller delf* 
stoffen, nielke in de verschil" 
lende geicesten Van JPfank-
rijk gevonden Worden. —• 
4>° Oryctologia of Verkan* 
deling over de steentn, mi* 
niralen, metalen, erinnde* 
re, delfstoffen, Pari}$, 1755, 
in 4.'° Zijft smaak voor de 
natuurlijke historie was 
niét uitsluitend. Hij was 
"de verlichte Vriend van ver
scheidene kunsteh. Mett ziet 
er eene proeve van ih zijn A-
brêgé etc. (Beknopte levens
beschrijving van eeiiige be
roemdeschilders), die ech-, 
ter niet zonder gebreken i s , 
1745 ,3d l .n in4 .«S of 1762, 
4 dl." in 4 to Hij overleed 
te Parij's, den 29 Novem
ber 1705. : ; . ; 

DiACÉïiys. — Zie JACCE* 
TIÜS. . . •* . 

DtACONO (JOAKXES), «<JH 
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geleerde JVapolïtaner, leef
de in de .negende eeuw. Men 
heeft yan hem een e Kr onijk 
der Bisschoppen van 'Na
pels , * en andere werken, 
(Zie MURATORI,Merumila* 
licarum scrïptores, i l . dl. 
2 hoofdstien de Acta Sanci)» 
Men móet hem niét verwar
ren irieï PETRUS DIACONO van 
Napels, eenen monnik van 
«Ten .berg Cassino, kapellaan 
yan keizer LOJHARIUS', yan 
wien er bestaat eene kronijk 

yan hét klooster Monte-Cas-
sino, een ' vervolg der kro
nijk van.JfoANNES DrACONo, 
en een Leven van den hei
ligen ATKANASIUS, Sommi
ge /'Schrijven hem ook eene 
VèrkanieUng der Longoöar-
dische wetten en Capitula-

• ria*sVan KA REL den ftroote, 
PIPYN , enz. 'toe. 

DtAppCHUs, in 460, bis
schop van Pholicain lllyriè\ 
liet een e Verhandeling over 
de Geestelijke vqlfnaakth'eid 
na , welke men in de bibli
otheek <Aèx kerkvaders aan-

' treft, .'.*? .'.''.'V. 

DlADUMEN(IANUS (MARC.QS. 

O P E M D S iVÏACRINÜS A N T O N I -

Nus), zoon "van keizer MA-
Ĉ RINUS ën yan NONNIA <~!EI,SA, 
Werd den 10 September van 
Het jaar 202 onzer tijdreke
ning geboren. Hij werd DIA-
»«MENUNUs bijgenaamd, wijl 
«*} met eene soort van kapsel 
ter wereld kwam, dat men als 
eene^vomelijjje k r o o n (^-ffl. ., 
**em) befechonwdo. Toen het II 

lege*, ha den dood van CARA* 
CALLA, in '217-, den keizerlij
ken troon aan zijnen vader had 
gegeven, werd hij tot Ca-
*ar .verheven. MACRINUS liet 
hem ANTONINUS noemen, een 
naam,, die den .Romeinen zoo 
dierbaar was, zich verbeel
dende , dat" deze titel het rijk" 
aan zijne familie zoude ver-

. zekeren. Maar deze voorr 
zorgen waren nutteloos; want 
vader en zoon werden in het 
volgendejaar reeds vennoord, 

. DIAGO (FRANCÏSCQ), eeii 
Domin jka'ner, geschiédschrij'' 
vet van Arragon, te Biéef 
pf Vivel, een stadje tin het 
koningrijk Valencia in S/W»* 
'je, geboren, schreef onder̂  
scheidene werken,, waarvan 
het beste i s : Geschiedenit 
der Graven van Barcelonai 
volgens de oQrspronhelyM 
titels ontworpen , (603, m 
fol. V en 4e vanMt *«?»#: 
ry-A Vakncia, hetwelk fcfl 
in ï e i l i n fol. in M ^f* 
gaf. Hij had het vervolg 
dezerlaatste beloofd i ^ 
hij overleed in 1615, alv°- • 
rens zijne beloften te heb
ben kunnen vervullen. 

DjAGORAS , WJgfnaffldvfB 
Gpdverzaker, geboortig w 
J Ö * , werd i n d e e d ' * 
terij gedompeld, *><» **£ 
belèediging, welke ^ne e * 
<,»n\\»iL öhad ondergaan eenliefde had »»~--° i„ 
want bijna altijd doet d« 
hartstogt den geest van het 
spoor wijken. Men on «of-
de hem een zijner dichtww 
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| ken; hij deed den dief ëèn 
\ . proces aan , welke zwoer, dat 

het dichfstuk hem toebehoor
de , en er den roem en de 
vruchten Van plukte. Door 
den goeden uitslag dezer lo
gen verbitterd, verweetDi-

i AGORAS zulks aan God zei-
veïi , in wiens naam dezelve 

: in het geregt was aangenomen, 
i en gaf zich aan al de dolzin-

nigheden der goddeloosheid 
over. De lasteringen',' wel
ke hi j , Zoowel in zijne uit-

I , drukkingen als in zijne ge-
f schriften, tegen,de Godheid 

uitbraakte, ontwaakten den 
ijver van den Areopagus. 
Zijn hoofd, werd op prijs ge
steld. Men beloofde een ta-

j Jent aan al degene* die hem 
dooden, en twee aan dege
n e , die hem levend overle-

| veren zouden. Want in de 
| ïegtsgëleerdheid aller be

schaafde natiën , is de god-
i verzaking altijd als eene 
i hoofdtnisdaad tegen de open

bare orde, en als de omver
werping der maatschappij 
beschouwd, die geheel op 
de kennis van God berust. 
Jsommigeh zijn van gevoelen , 
dat die DIAGOKAS , die het 
slagtoffer van eenen meineed 
Was, een andere dan DIA-
GOBAS van üilelog is geweest. 
Het schijnt zelfs, dat deze 
niet om godverzaking werd 
Veroordeeld, maar wijl hij 
ïn eerbied jegens de goden 

I Tan Griekenland te kort ge
schoten, en de plegtigheden 
.van het heidendom in een 

•• A a 
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hèlagchëlijk lidhtgesCéld had. 
Déze zinnelooze leefde i a 
het jaar 416 vóór J . C. 

DIAGOIUS', een kampvech» 
ter van het eiland Lihodns, 
omtrent het jaar 460 vóór: 
J . ' C . tot wiens eer PINDA
RUS eene schoon e ode ver
vaardigde , welke tot ons i s 
gekomen. Dezelve werd int 

'gouden letters in den tem
pel van MÏNËRVA. geschreven. 

DIANA , Godin der 'ja'g't , 
dochter van JUPITER ën'LK.-
TONA , was de zuster van A> 
'poLiiO. De fabel noemt haar. 
LUNA of PHCEBE in den he- ' 
mei, DIANA op de aarde en ' 
HECATE in de hel. Het is uit 
hoofde van deze verschillen
de benamingen, dat men 
haar met drie hoofden , en. 
onder drie gedaanten afschil
derde, en dat men haar'den 
naam van driedubbele HB-
CATE gaf. Men stelt haar 
gewoonlijk voor op eene gou
den k a r , door hinoen getrok" 
ken , met eenen boog en ko
ker vol pijlen gewapend , in 
een rijk purperklenrig ge
waad, tot aan de kniën op
geschort, gekleed, met ee
ne halve maan op het hoofd. 
Men beschouwde haar als 
de Godin der kuisehbeid, 
wijl zij ACTEON, die de on
bescheidenheid had gehad, 
haar in het bad te beschou
wen, veranderd had. . . . . 
Een schrijver zegt, dat men 
DIANA heeft willen doen door-
1 
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*aan voor de maan in 
r den Hemel 9 de Godin der ] 

jagt op, de aarde , en P R O -
SËRPINE in de H e l , wijl de 
kuischheid onder èe Seugd-
den schittert , als de maan 
onder dè sterren ; wijl de 
jagt eene oefening' i s , die 
de liefde verwijdert; en ein
delijk Wijl de kuischheid op 
de hel doet zegevieren. De-
«ze verklaring is wijzer dan 
de fahel welke zij u i t legt , 
doch dezelve is niet zeer 
natuurlijk. De beroemdste 
aller tempels, ter eere van 
DIANA opgerigt, was t&Bfeze. 
•Dit gebouw, hetwelk voor 
een der zeven wonderen der 
•Wereld doorging, doch dat 
i n vergelijking met degrpo-
te tempels der Christenen, 
weinig beteekende (Zie Ic-
TINÜS) , werd op, den dag 
der geboorte van ALEXANDER 
den Groote, in het jaar 356 
vóörJ. C , door eenen dwaas 

•EROSTRATCS genaamd, ver-
,brand. — Zie EROSTRATÜS. 

, DIANA , Hertogin van Gas
tro , daarna van Montmo* 
rency, was de doch ter van 
HENDRIK I I . , koning van 

.Frankrijk, die haar bij Pi«-
LIPPA nEs Ducs , jonkvrouw 
van Cony, verwekt had-/ 
Koning FRANCISCUS I . , maak
te uit hoofde van haren 
geest en hare deugd, veel 
werk van haar. Zij had een 
bewonderenswaardig geheu
gen» en leerde het I tal i
aanse}, Spaansch en La-
"Jt»v De Koning haar va

der huwde haar in 1553 uit 
aan, HORATIÜS FARNESE, 
Hef log van,Castro , maar 
deze veelbelovende jonge 
prins , .' werd zes maanden 
na zijn huwelijk bij de ver
dediging •, der Citadel van 
Jïesdin, gedood* DIANA 
huwde in 1557 andermaal 
met FRANCISCUS , Hertog 
van Monitporency , otfdslen 
zoon van ANNA, Connesta-
bel van Frankrijk. Deze 
dame nam grootelijks deel 
aan de ongelukken van 
Frankrijk gedurende de bur
geroorlogen , en vermeerder
de dezelve, zonder zulks te 
willen, door HENDRIK M M 
met 'de parlij der Hugenoo-
ten te vereenigen. Zij deed 
het lijk der koningin CA-
THARINA DE , MED1CIS , Van 
Biois naar Saint-Detiirnt' 
voeren, dat men aldaar w 
1609 in de Kapel der VA* 
Mis begroef; en in ^<J0'" 

' g e n d e j a a r , dat van . HR* 
fnnc l l t v hetwelk ie g ' p i e ^ e w a V , ominhetieiwe 

graf bijgezet te worde"' 
DIANA overleed te J W ' 
den 11 Januarij 1619 m den 
ouderdom van 80 JareIV 
werd in de Minderbroeders 
kerk begraven , alwaar men 
haar graf in de kapel van 
Angoulême ziet. 

DIANA MANTÜANA, van 

Volterre, dochter van•*> 
ANNE, BIPTMJJ f^t*; 
verwierf w de io. 
veel roem door hare gt&v 

res in koper. 
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DlANA VAN PoiTIERS. — 
Zie PoiTIERS. 

, DIANA (ANTONINUS) , een 
beroemd Casuist, regulier 
Geestelijke van de orde der 
Theatijnen te Palermo, den 
32 Julij 1663 , in den óut 
derdom van 68 Jaren over
leden , liet verscheidene ze
delijke werken na 1667, 
Antwerpen, 9 dl.n in fol. 
Devoornaamste zijn : Rësólu-
tioniim moralium partes du
odecimo te> Antwerpen in 1636 
onder den tilèl van Summa 
DlAXA, in 8 dl.n, in fol., gè-
drukt.; Zijne zedeleer is zeer 
toegekend , en misschien al 
te zeer. Hij stond in vriend
schapsbetrekking met Co-
TÖN, CARAMÜEI,, enz. 

D u s (BALTHASAR) , een 
Portugeesch dichter, te Ma
dera in het begin der ze
ventiende eeuw blind gebo
ren. Dit gebrek belette 

, hem n i e t , de schoone let
teren te beoefenen ,'• en hij 
slaagde vooral wel inx die 
stukken, welke de Portu
gezen en Spanjaarden autog 
en actes noemen. Onder 
de door hem nagelatene wer
ken , leent men voorname
lijk het Vonnig van koning 
SALOMON, Evora, 1612; het 
Lijden, Lissabon, 1613/ 
de heilige ALEXIS / CA-
THARINA ; de list der vrou
wen ; Raad om wel te ku-
wen, Lissabon, 1633. Ge-
*Bhiedenis der keizerin Pon-

A 

cïntA, vrouw van keiïer 
LoDOTUlvs van Rome, Lis
sabon,'' 1660/ Treurspel 
van den Markgraaf van 
Mantua en van keizer KA-
REL den Gróote , Lissabon , 
1665. Hij overleed in 1685. 

D u s GOMES (FRANCISCUS) , . 
een Portugeesch dichter, te 
Lissabon in de maand Maart 
1745 geboren. Zijn vader, 
hoewel niet zeer gegoed, 
en zich van eenen geringen 
handel generende, in zij
nen zoon eenen gelukkigen 

,aanleg bespeurd hebbende, 
'liet hem classieke studiën, 
maken , met oogmerk, öm 
hem éénmaal in de burge-
lijke overheid eenen post te 
doen bekleeden. Doch op 
den raad van eenen broeder, 
door wien hij zich liet ge
leiden , nam hij hem van 
de Universiteit w e g , en 
plaatste ' hem aan het hoofd 
van zijnen kleinen handel. 
Intusschen hadden de stu
diën > welke D u a volbragt 
had , den tijd gehad, om 
zijnen smaak' voor de lette
ren en diehtkunde te ont
wikkelen , op welke hij 
zich te midden der beuzel-
achtige bijzonderheden van 
zijn beroep toelegde. Men 
heeft van hem drie uitmun-
te redevoeringen : de eerste 
in 1792, door de akademïe 
van wetenschappen be
kroond , is eene beredeneerde 
ontleding van den stijl der 
voornaamste classieke pat* 

a 3 
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tugeesche schrij vers en voor
namelijk van CiMoë'NS.- De 
tweede is -eenè vergelijking 
der Geschiedenis van" don 
JüJLti DK GASTRO door FREI-
KE PE ANDRAUA en'-van., het 
leven van dan i'Aüi.üsqKLt-
BlA door DlÉGO DE CoUTO. 
j)e.. derde- handelt over den 
gpe/len sjnaak, in de dicht
kunde. Hij is de schrijver 
van; twee., treurspelen, E" 
Ï,ECTRA en IPHIGENIA. De 
verzarnelin g zijn er Dicht? 
werken, welke de Akade-
njia van Lissabon in 1799 
ten voordeeJe der .weduwe 
en kinderen des schrijvers, 
heeft doen drukken,, bevat 
zeven; treurzangen., twaalf 
oden en- drie; lofzangen.' Di-
AS overleed deni30Mei 1795 » 
zonder den tijd te; hebben 
gehad , een bëschrijivend en 
didactisch - gedicht te vol-
tooijen > dat ten titel voer
de : de Jaargetijden en de 
Henmqweidai , een helden
dicht ^ waarvan het? onder* 
werp de verovering van GeU' 
ia-, was. Aan het hoofd der 
gedichten- van 3}IAS ten kos
te der akadeinie gedrukt, 
vindt men een zeep wel ge
schreven verslag over zijn. 
levenj en zijne wérken. < 

DiAZf (Mic'HAè'i.), eenAr-
ragónees,;en togtgenpot van 
GKRISTOPHORUS COLUMBUS , 
ontdekte in 1495 de goud
mijnen, v a Q d e n Heiligen 
*»Hwf » M * M . , ïn de nieuwe 
WMeloV Hy:b>agt:veel toe tot 
«e stichting v a n i$ieuw-l~ 

sahlla, later Sint-Domin-
go genaamd. Hij werd ver
scheidene jaren daarna luite
nant van den landvoogd van 
Porto-Rico,, een beroemd 
eiland , én onderging aldaar 
eenige onaangenaamheden. 
Hij werd in l 509 in Spanje,' 
gevangen-genomen, en ver
volgens in zijnen post her-, 
steld, en overleed in 1512.. 

DlA2 (JoANNES BERNARBUS), 
Bisschop van Calahorra, 
w^s de natuurlijke zoon, 
uit een beroemd Spaanscli 
huis*. In 1552 was hij U) 
de kerkvergadering van 
Trente tegenwoordig, en hij 
overleed in 1656. Hij i» 
de schrijver van verschil
lende , wérken, in het W 
tijn en in het Spaansch'. 
1.° Practica criminnlis ca-
nonica, Alcafa, 1591, fa 
fol. —2,-°Regtilajumem. 

'.••• DIAZ (Pmfiippus)»eén ï?" 
roemde Franciskaner.predi
kant „ van Braganza, den y 
April 1600, in den geuryan 
heiligheid, overleden. /<fe 

Leerreden, zijn in 8 deelen 
gedrukt. 

DlAz(BARTHOtOMEüs), ^ 
Portugeeseh zeevaarder, wera 
inAugustus 1486, metww» 
schependen een '*«f ?:?*£. 
zonden, om- ontdekking 
aan de zuidzijde van 4T* 
^ te doen. Het ^ ; »P 
déze reis , dat, hij *> JJP 
de Goede Hoop f tdekte, 
aan welke hij iw naa* 
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van Cdbd Tortneiitoso gaf, 
' maai* die koning JOANNES 

I I . , anders wilde genaamd 
•• hebben, wijl hij vol Van 

, de hoop was, dat men, langs' 
deze kaap, later den weg 
naar Odst-lndië zoude vin -
den'. DIAZ waS in T497* 
mede bij dën togt Van VAS-

I co DÈ GAMA, d iehém'ech-
j ter tiaaf Portugal terug 

zöhd , alvorens het doel der 
reis' bereikt 'te hebbén. Toert 
CABIIAJV naar' Indië vertrolt, 

i \ v a s D i A z aah; boord van 
f een dfer schepen der vloot'; 
i o doch ging den 29 Mei 15ti0 
I °door eenen hevigëri' storm 

met vier scheden te gronde. 

, ÖiCASTitóo (JfoANi*Es),eën 
Jesuiéy in 1585 te Napels 
geboren, onderwees de wijs-' 

| begeerte en godgeleerdheid 
te Murcia, Toledo en o-
verleed in 1653 te Ingol-

> stadt. Er bestaan van. hem 
' onderscheidene Godgeleerde 

Verliaridelingéii,' . 

, • ÖIC^5ARCHÜS van Messind 
in Sicilië', een* beroemd 
Wijsgeer, geschiedschrijver 
en wiskunstenaar, was eender 

f Waardigste leerlingen van 
| ARISTOTELES. Hij maakte in 
j i de uitmuntende werken, wel-
j ke Hij 'schreef veel gebruik 
i van de lessen van dien groo-

ten meester. Er bestaan 
nog slechts eenige fragmen-

j ten van. Het meest geach
te was zijne Republiek van 
Sparta, 'in 3 boeken. die 

Lacedemon jaarlijks tot on
derwijs ider jonge Sparta
nen , openlijk liet voorle
zen. Men, vindt zijne Dis.--
èriptio montis Pelii in Geo-
grdpkia veteris scrip fores 
greüci minores, Oxford, 1698 
4 dl." in 8.vo — 2.° Bestd-
tu Grtzci/8, Augsburg 1600 
in 8.yo Dit werk komt in de 
verzamelingvan Oxfordmot. 

; DiCËNÈus, een Egyptisch 
: wijsgeer,"'. begaf zich naar. 

hét land' der Scythen^ be-
' haagde aan hunnen koning, 

én verzachtte, zegt m e n , 
des zelfs woeste inborst zoo
wel als die van zijne on
derdanen. Vreezende, dat' 
zijne grondregels en wetten 
uit hunnen geest mogten ge* 
wischt worden , vervaardig* 
dè hij een boek'van dezel
ve. . D e z e wijsgeer veran
derde die Barbaren zooda
nig , , dat, zij hunne wijnber
gen uitróoidèn, en zich. 
geheel, en al van wijn ont
hielden , om niet tot de on
geregeldheden te vervallen, 
welke dezelve te weeg bragt." 
De beste lessen der oude 
wijsgeeren bragten, ( wan
neer dezelve niet geheel on
vruchtbaar waren, altijd ee
nige overdrevene uitwerkse
len te weeg, en hunne wijs
heid zelve kan zich van o-
verdrevenheid niet onthou
den. DICENEÜS leefde len 
tijde van AUGUSTUS* 

DiCKINSON Of DlEBBSf««e 
3 4 
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(EDMU^D),.,., een beroemde 
Engelsche genees- en'schelf 
kundige, werd in 1624 ge* 
Boren, en was de zoon;van 
eenen predikant van Apple-
ton , in het Graafschap Berk l 
na zich op nuttige en aan
gename . wetenschappen te 
hebben toegelegd , wijdde 

' hij zich aetn de scheikunde 
én aan al de dwaasheden 
der alchimistische goudzoe
kers -toe*. Hij overleed in 
1707, en heeft nagelaten : 
1.° Delpfd ph/znicizanles•, 
Oxford, 1655, in 8.° Hij, 
beweert hierin, dat alles , 
wat men van de godspraak 
van Delpkos verhaalt uit de 
gesrhiedeni's' van JOZUK en 
de gewijde- boeken ontleend 
i s .— 2° ÖeJYoe adventuin 

^Italiam, Oxford, 1655 , in 
8>o; een werk, waarin men 
even zoo vele fabelen als 
geleerde aan teeken ingen 
vindt.—3.° De origine druy-
dürn.,•.'•—A.° Physica vetus 
èt vera, $iye de naturali 
veritate hewametritnosaici, 
Rotterdam , 1703 , in 4. tn 

Nog heeft men van hem eene 
Verhandeling over de Griek" 
sctie spelen ehz* Al deze 
werken zijn geleerd, doch 
zonder juistheid, noch oor-
deelkunde; 'zij strekken e-
venzeer ten beWijs van de 
zonderlinge verbeeldings
kracht als van de kunde des 
schrijvers. 

DicQUEivuRE ( JACOBÜS 
Ï5^CI»C«»), den 7 Maart 
uzó $e Huv^k geboren, on

derwees in die stad de na» 
tuurkunde en Natuurlijke 
Historie. Na den geeste
lijken staat te hebben om
helsd , werd hij in 1770, 
door de zucht tot de we
tenschappen en kunsten, 
naar Parijs gevoerd, en, 
na er de. kundigheden te 
hebben opgedaan ,' naar wel
ke zijn geest dorstte, keer
de hij naar zijne geboorte" 
stad terug, om dezelve in 
uitoefening te brengen» al
waar hij zich vooral niet de 
beoefening der zeedieren, 
zonder wervelbeenderen be
zig hield. Zijne nasporin-
gen gingen met eënen on-
vermoeiden ijver gepaard,' 
zijne pogingen werden met 
nuttige ontdekkingen bp* 
kroond/ zoodat hij den ti
tel van vertrouweling der 
natuur 'verwierf, en de deu
ren van onderscheidene ge
leerde genootschappen voor 
hem geopend werden. Hjj »e-
paalde zich niet tot de beoe
fening der natuurlijke Histo
rie; de- aardrijks-sterre-

scheepvaart- schilder- en tee* 
kenkunde waren mede net 
voorwerp zijnervlij^MenZiet 
van hem in degasthu.skerk 
van Havrevijl grooteschil
derijen in olieverw, flI° 
zich door de zuiverheid oer 
teekening aanbevelen. " 
vergadering der geestelijK-
heid van Bmnhrijl bewees 
ïn 17*6 op bevel van haren 
voorzitter, eene hulde a 
zijne talenten en aan z"« 
verdiensten. De abt V^ 
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ftuEWARÉ overleed den 29 
Maart 1789, na eene lang* 
durige en smartelijke ziek
te. Hij heeft nagelaten: L° 
ïdêeetc. (A/getpeen denk' 
beeld der sterreknnde), Pa
ri js , 1769, in 8.° met 24 
platen. Dit werk werd in 
1771 , onder dezen titel her
drukt: Connaissavce etc-
(Z)e kennis der sterrekunde 
geiwhkelijk en voor ieder
een vatbaar gemaakt.) De
ze uitgave is vermeerderd 
door een geschied- en tijd-
rekenkundig vertoog over de 
vorderingen der sterrekun
de. — Si.0 Description etc. 
(Beschrifving van het Cos-
moplaniym), uitgevonden en 
vervaardigd 'door den abt 
DiCQUEMARE, aan den abt 
NOLLET opgedragen, in 4 ° 
Het Cosmoplanïum is een 
aardrijkskundig en cosma-
graphïsch. werktuig, — 3.° 
Meer dan zeventig memo-
riè'n in het Jonrnal' dephy-
Hqne van 1772 tot 1789 op
genomen. , . 

DICTÏNNA, eene Nimf van 
het eiland Creta, aan wel
ke men , de uitvinding der 
.jagerstrikken toeschrijft 
Men gelooft, dat zij dezelf
de IS , als RRITOMARTIS , 
dochter van JUPITER , die 
zich in de zee wierp, om 
de vervolgingen van MINOS 
te vermijden en die op ver
zoek van DIANA, onderde 
°nsterfelijken werd geplaatst. 
Deze' Godin had ook den. 
' . ' • • . . ' . ' • ' / " • • ' . " A 

bijnaam van DiCTyNNA." 

DICTYS van Creta volgde 
InoMENEUS, in het beleg van 
Troj'e f -en schreef, zegt 
men , de geschiedenis van 
dien beruchten togt. Een 
geleerde der ' 16.<r eeuw; 
schreef een? Geschiedenis 
van den Trojaonschen oon 
log, die hij onder den naam! 
yaa DICTYS in het licht gaf. 
Dit ondergeschoven werk 
werd voor de eerste» maal; 
te Mentz y\ men weet niet 
in welk jaar ;, gedrukt. Me*'. 
vrouw DACIER leverde er 
eène uitgave van* ten gebrui-
ke van den Dauphin , 1 6 8 0 , 
in S vo met DARES PHRYGIUS. ; 
PERIZONIÜS gaf er eene an- i 
dere van in het licht in 2 ';. 
dl.n in 8.vo, 1702, welke 
men bij de schrijvers cum 
notis Varioruvi voegt, 'j' 

- DIDBBIK. — Zie DIEDEMK. 

DIDEROT , (DIONVSIUS) , tta 
zoon van eenen messenma
ker van Langres, in die , 
stad in 1712 geboren, begon 
zijne loopbaan te Parijs met 
den post van onderwijzer.; 
Zijne genie maakte hem wel
dra bekend, en het gebruik,1 

dat hij van dezelve maakte,; 
verwekte hem onaangenaam
heden; maar zijne verbind-f' 
ten i s , met D'ALEMBËRT tot 
de onderneming der zwaar-; 
lijvige encycopUdie, ver
goedde die onaangenaamhe
den, door den lof. welk» 

a 5 ': \ 



410 D i ' D . 

«steeds aan lieden të beurt 
valt, die tot eenige factie' 
behooren. Naat Petersburg 
beroepen, ontving hij , na 
een zeer kortstondig verblijf, 
bevel, om van daar te- ver
trekken ; de bijtende critiek, 
Welke hij ten opzigte vart 
allerlei onderwerpen uitoe
fende, Was niet naar den 
smaak, van het hof. Men 
zag bij deze gelegenheid 
hetgene, wat mëri reeds niet 
dan al te- zeef in zijne wer
ken zag, namelijk het ver
langen, om doof de menigte 
opgemerkt te worden. Hij 
deed de reis van Petersburg 
naar Parijs, in eenen nacht
rok, en met eene slaap
muts op; en wandelde aldus 
uitgedöscht door!' de' meest-
bévolkte steden : de nieuws
gierigen lieten niet na, om-
te vragen, wie die buiten
gewone man was, en zijn 
knecht antwoordde: Het is 
de beroemde DIÜBROT' Maar, 
al was hij niet vrij van ijdel
heid , schijnt hij échter niet, 
zoo als de meeste zijner 
makkers,' door den dorst 
der aardschë bezittingen'ge-
kweld te zijn geweest: riïeiï 
weet niét of men het aan 
onverschilligheid of aan eërté 
kwalijk geplaatste zuinig
heid moet toeschrijvëni dat 
hij zich dikwerf in-verle
genheid bevond', eh verpligt 
was, ^ m sjich van zijne bi
bliotheek t e ontdoen*, die 
«» Keiaepin, van- Rusland 
kocht, et hèm' tot aan- zij
nen dood het gebruik van 

latende. Ofschoon men heni 
als een der grootste bevor* 
deraars dër valschë wijsbe
geerte beschouwt, en bij »', 
die benaming door zijnen; 
ijver, ter voortplanting der 
dwalingen Van dezelve ver
dient,, bezat hij echter de 
slihksche staatkunde en lis
tige gevêinsdheid Van zijnen 
vriend niet; vrijer en open
hartige!? zijnde, was hij der 
sekte minder nuttig. De1 

ëerie bezat eërië afgetrökkerie 
Werkzaamheid, dié zonder 
gerucht, Veel verrigt.te; de 
andere een \vurige ijver, dié 
irtet. veel' gedruisch 'sonïtijds 
weinig uitvoerde. Men zal 
zich verwonderen te verne
men , dat hij tot in m 
dweëpachtige toe, de vriend 
der Jësüiten is geweest, 
zoodanig zelfs , dat hij bijna 
het slagtoffer zijner ver-
kleefdheid is geworden., U" 
ten minste verzekert hyons 

zelf in -eenen brief a™ P.a: ter CASTEL, bij gelegenheid 

eener beóordeelingv: we»° 
pater BERTHIER van een zij
ner werken had gedaan, 
ff Hoe'komt pater BERTHiEft. 
zegt hij,; op het denkbeeld. 
om een regtschapen man w 
vervolgen, die ^en^ff 
remjahdenMft'^j'' 
welke Kif zich door ty™ 
verUeefdliëid tan de maat 
schappij mnJESVSwrwof 
«*rc 4 ^ , en die, hoe onte
vreden hij daarover ook moge 
wezen, met de uiterste m«i 
achting dewapenën verwerpt' 
die men hem tegen deaelv. 

file:///vurige
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aanbood. Zal ik het u zeg
gen mijn eerwaardige vader? 
zonder twijfel, zal , ik hefc 

' u zeggen; want gij zijt een 
waarheidminnend man , en 
bijgevolg gereed, om an
deren als zoodanig te beschou
wen. Naauwelij ks waren inij--
ne beide brieven in het licht 
verschenen, of. ik ontving 

, een briefje van dezen inhoud: 
Indien dé Heer , DIBEROÏ 
zich op de Jesuilen wit wre
ken: * heeft men geld en me* 
morien te zijne dienste'; 
hip' is een regtschapen man, 
«je» weet zulks. Hij be
hoeft slechts te spreken,, 
men wacht zijn antwoord,. 
Zie hier het, verwachte' ant-v 

woord* JA zal zonder de 
hulp van iemand, mij in 
mijn geschil met pater BER<-

.THfER;, wel weten te red
den. Ik heb geen geld, 

^naar ik heb zulks nietnoo-
dig. Wat de mijn aange
bodene memoriè'n betreft * 
zoo zou ik daarvan geen ge
bruik kunnen maken, dan 
na dezelve zeer aandachtig 
onderzocht te hebben, waar
toe het mij aan tijd ont
breekt. Ik ben, Mijn Heer 
en eerwaardige Vader, met 
den diepsten eerbied, en 
alle achting, welke men aan 
mannen van eene verhevene 
verdienste verschuldigd i s , 
enz»" In eenen brief den 
2 JaJij 1731 aan denzelfden 
pater 'GASTEL gerigt , zegt 
DIDEROT : * Ik ken niets 
zoo «tiedig, zoo schrander, 
noch zod ongedwongen, noch 

waarin zoo . veel smaak en 
juistheid doorstraalt als uwe 
aanmerkingen; gij hebt in 
alles gelijk.. .".»; Gij hebt 
zoowel al het goede opge
merkt , wat er in die kleine 
schriften voorkomt, dat ter
wijl gij er het zwakke en 
zeJfs slechte in opmerkt, er 
in uw uittreksel eene öpwe-
ging van hekeling en lof 
voorkomt, waarover ik zeer 
tevreden zoude zijn-geweest; 
want ik bemin vooral de 
waarheid en de deugd, en 
wanneer die hoedanigheden 
zich in eenen zelfden inensch 
vereenigen, kan hi j , in mij
nen geest , met de goden ge
lijk gesteld worden; oordeel 
dus, Mijn Heer, over de ge
voelens van toegenegenheid 
en eerbied, welke ik u 
moet toedragen." Deze wijs
geer overleed op eene bui
tenplaats bij Partjs, den 30 
Julij 1784, na Wel gegeten 
te hebben. Zijne begraving, 
die even als die van D ' A I E M -
BERT eenige moeijeJijkheid 
onderging, is in stilte afge^ 
loopen, ondanks den ijver 
der sekte, die aan de lijk— 
plegtigheid van een harer 
hoofden allen luister had wil
len bijzetten. Er bestaat van 
hem: 1.° Prospectus der 
Encyclopédie, en verschillen
de artikelen in dat zoo be
rucht gewórdene wérk gé -
lascht, van hetwelke hij ons 
zelf het juiste denkbeeld 
geeft, door hetzelve eenen 
afgrond te noemen, waar' 
in zekere VoddeHverhoopers 
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door elkander eene onein
dige ^menigte, slecht geken
de , slecht overdachte, goe
de , kwade, onzekereen al
tijd niet zapienhangende en 
ongerijmde dingen wierpen* 
— Men heeft er,. voegt hij 
er bij , een verachtelijk ge
slacht van arbeiders toe ge-' 
bruikt , die , niets wetende, 
en zich verbeeldende alles 
te weten," zich door eene 
vertwijfelende algemeenheid 
trachtten te onderscheiden, 
op alles annvielen, alles 
verwarden, alles bedierven 
enz. (Zie! ALEMBERT , CHAM-
BERS •— EPHRAÏM). —— De 
nieuwe uitgave , welke men 
er onder den' titel van En-, 
cijclopédie méthodiqüe» van 
geleverd heeft, is nog ge
brekkiger en vooral nog wan-
stalliger gemaakt, door de 
dolzinnigheden der ongods
dienstige wijsbegeerte. Daar 
de abt BËRGIER zich het god
geleerd gedeelte had voor
behouden , zoo heeft men zich 
beijverd, om de dwalingen, 
welke voor dat gedeelte be
stemd Yyaren, 'in al de an
dere te verspreiden. De ge
schiedenis ,' de aardrijkskun
de, ja zelfs de spraakkunst 
en de meetkunde zijn aan 
de dweepzucht der godde
loosheid dienstbaar gemaakt. 
— 2." Hisioire etc. (Ge
schiedenis van Griekenland, 
naar STAVYAX vertaald), 
1743, 3 dl*n in 12.mo _ 
3-° (Euvre* etc. (Tootteel-
&uwiig<: werhm>: met eene 
VerwndeMn® over de too-

neelpoëzij), 2 dl." int 1Ö.<M 
1771. — 4.° Mémoires etc, 
(Verhandelingen over ver-
schillende wiskundige onder' 
werpen), 1748 , in 8.*> — 
5.° Lettres etc. (Brieven o. 
ver de doofstommen), 2 dl." 
in 12.TOO, 1751. — 6.° hé 
sixïeme sens. • (Het zesde 
zintnig), in 12.*° 1751. In 
dit, het voorgaande en de 
beide volgende werken, ste
ken , juiste opmerkingen, le
vendige gevoelens vol vuur» 
aanmerke lijk af, bü gÈ(lrol" 
telijke ongerijmdheden, met 
de' treurige 'bespiegelden 
yan het materialismus. —/• 
Pensees' etc. (Wtjsgeenge 
gedachten), 1746, in 12,'»° 
herdrukt onder den titel van 
Elrennesetc.(Nieuwjaange-
schenken aan de sterke^ 
ten),\m. Onder de tallooze 
drogredenen en valschheden, 
vindt men erbelangrijke treK- 4 

ken in, zoo als deze: > «£ 
dien een mensch,dzeslecht 
een of twee dagen -go** had, zich e e n s l d a p s ^ e 

maatschappij van bhnaen 
verplaatst zag, f * * ^ 
moeten zwijgen, ot vow 
nen dwaas doorgaan,; h>J^ 
hun dagelijks e e n i g ^ 
geheim aankond.gen,^ 

fulks enkel y o ' ^ K ! 
zijn, en dte de s t e r t ^ ^ 
ten zich tot eene, d e o g ; 
de rekenen niet te ge lo d e r 
Zouden de verdedig»*» fc 
Godsdienst niet g o r t } 

E?: Z 1MSB in 

zoker opzigt zoo biH3k01 



DiD, m 
éh echter zoo weinig gegron
de ongelopvigbeid?" De Heer 
BOUDIER DE VlM-ÉMER (zie 
dat artikel) heeft legen die 
Wijsgeerige gedachten, on? 
der denzelfden ti tel .4 deel
tjes in het Jicht gegeven, 
die te Luik, in 1789 her
drukt zijn, en eene verza
meling van bondige overwe
gingen bevatten , even zoo 
duidelijk en verstaanbaar, 
als die van iDmEROT duister 
en verward zijn. — 8° Les 
hijoiix ele. iDe onbescïtei- i 
dene kleinooden), 1748.,. '3 
dl « in 12.mo E e n jigtzihnig 
voortbrengsel, vol nutteloo-
ze woorden, dat allen stan
den van lezers evenzeer ver
veelt, als het den regtscha-
pen lieden *> door de vuile 
reden, die hét bevat, walgt* 
-* 9 ° Benige, losse stukjes 
over verschillende onderwer
pen , en verscheidene hand
schriften aan zijne nicht na
gelaten door hem zelven in 
de grondbeginselen der val-
sche wijsbegeerte opgevoed* 
voor welke de drukkers 2000 
tonis d'or hebben geboden. 
Men ziet, da t , terwijl de 
waarde van, zoo vele eertijds 
kostbare voorwerpen, op ee-
nè buitengewone wijze ver
mindert, die : des ' vergifs 
steeds toenemende is.; D I 
DEROT Was een ongodist, en 
hij vond genoegen de belij
denis dezer leer in gezel
schappen af te leggen ; als
dan gaf hij zich aan zijne 
geestdrift over en .sprak met 
'v»n zoo veel vuur als ge

makkelijkheid. Het schijnt 
nogtans dat DIDEROT aan een 
Opperwezen geloofde, want 
hij verzet zich somtijds te
gen de godverzakers en on
derscheidt die in drie klas
sen : in werkelijke ; in -scep» 
tikers, die alles in twijfel 
trekken, en in i dezulke , 
welke zoo leven alsof: zij 
overtuigd zijn dat er geen 
0'od bestaat. Hij verfoeit 
deze laatste , pin aai zij een 
ander napraten.,', hij beklaagt , 
de ware godloochenaars ,* en 
bidt God, voor Aesceptikerst 
EREDERIK I I . had geëne ach
ting voor DIDEROT ; in eenen 
brief, welke deze vorst aa'h 
p A^ÈMBERT' schreef,,; laat 
hij zich dus f i t : » Men 
zegt , dat men DmEROT te 
Petersburg (in 1774) voor 
een vervelend redekaVelaar, 
houdt. Hij raaskalt onop-, 
h'oudelijk over dezejfde, za
ken. . Dit weet i k , dat i k , 
hoezeer ik een vriend van 
het lezen ben , zijne schriften, 
niet zou kunnen lezen. Ei* 
heerscht een overdreven, 
toon en eene roekeloosheid 
in dezelve , welke het ge
voel mijner vrijheid schokt." 
Ofschoon van natuur;goed, 
heeft de wijsgeerige dweep
zucht , hem soms zijne in-, 
borst doen verzaken.' Ninl-
mer zal men zich zonder 
huivering deze beide dicht
regels herinneren, uit zijnen 
mond gevloeid, en in" een 
zijner werken opgeteekend: 

Et ses mains purdifaioiitIe* e«< 
trailles du grétre 
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Au" défaut "d'un cordon pour 
étrangler les rois. 

Men moet echter bekennen, 
dat de meeste der werken 
van DiDKKöT niet gevaarlijk 
zijn, Wijl men dezelve niet 
leest; om dezelve te lezen, 
behoorde men ze te verstaan, 
en het is tegenwoordig be-

. wezen, dat'de schrijver zich 
zelven> niet verstond. Het
geen , wat verwondering moét 
vérwekkeni *s dat <*e wijs* 

, geer van Langres met zijne 
geestdrift en opgewondene 
verbeeldingskracht, slechts 
een afschrijver is geweest. 
BACO maakt aanspraak op de 
denkbeelden over de verkla
ring der natuur. De Grond' 
beginselen der zedelijke wijs
begeerte belmoren aan mij- J 
lord SCHAPTSBUÏlt, Zoowel 
als de wijsgeerige gedacli* 
ten* Het is zeer waarschijn
lijk, dat het vuur van dezen 
schrijver meer in zijn hoofd 
dan in zijne ziel was, en 
dat hij in zijne werken en 
in zijne taal, enkel den toon 
van eenen bezetene aannam, 
oin daardoor de menigte' té 
misleiden. Zijne gewaande 
gevoeligheid werd enkel door 
gehuil en stuiptrekkingen 
uitgedrukt. De lieden der 
groote wereld, zelve aan 
groote betuigingen gewoon , 
die niets beteekenen, had
den zich door dit gewaande 
zielroèFende niet moeten 
doen verleiden. Niets is 
schandelijker voor eenen ge
letterde, en vooral voor ee- , 
non wijsgeer, dan in de \ 

maatschappij de rol van kwak
zalver te spelen ;het is ech
ter daardoor, dat de meeste 
tegenwoordig fortuin maken, 
en ziedaar de vruchten, 
welke uit; den omgang der 
geletterden wiet de lieden 
van de groote wereld voort
spruiten. De Puntominen 
van DIDEROT en dé nadruk 
zijner wartaal, hebben hem 
meer roejrn verschaft dan zij* 
ne werken. Indien hij Be
nige begaafdheid heeft be
zeten , is het die van de 
inenschen te kennen, en hen 
genoeg te verachten, omder« 
zelver onderwerping door 
ellendige kluchten tebeproe» 
ven, waarvan de dwazen al* 
leen de ; speelballen-kunnen 
zijn. Hij was ook beroemd 
bij d* vreemdelingen i die 

niet in staat zijn, om 
Fransche schrijvers naaI 

waarde te beoordeeien» en 
voor welke de meest opge* 
hemelde altijd de beste zijn* 
Tegenwoordig, nuhijg«ene 
andere aanbeveling «»ee* 
heeft dan zijne werken, u 
hij op Zijne ware plaats ge
steld, 4 bijna vergeten. 
Lepere de familie (De Am" 
vader) is het eenige voort 
brengsel, dat hem overleeft, 
en hit is aanditrornaneske 
tooneelstukje, waarvan0» 
zaménhang eene aaneenscna 
keling van wartaal i s , « « 
dit groote hoofd der filozo 
ffsche partij nog een over 
blijfsel van bestaan te w» 
ken heeft. 
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. ,DipiEB'(WiM.EMDE;SAINT-), 
.een provengaal dichter, der 
,12.e eeuw , op het kasteel 
Veillac, in het Risdonj Puy 
geboren, berijmde de fabe-
le van JESOPUS in zijne land
taal; ook maakte hij zich 
door andere werken bekend ", 
onder anderen door eene 

' Verhandeling over de drop-
tnen, waarin hij 'regels op-, 
geeft, om enkel aangenaarn 
te droonien. Deze regels 
bestaan in een matig leven, 
het niet overladen zijnermaag 
met Spijzen j ten einde de
zelve geene grove opstijgin
gen en treurige denkbeel
den naar het hoofd doe klim
men. Wanneer men met 
deze inachtneming zuivere 
zeden en een vlekkeloos ge
weten paa r t , mag men ge-
looven, dat men werkelijk 
geene al te verschrikkelijke 
droonien zal hébben. Vol
gens NoSTRODAMDS ZOU Dj-
DiEK in 1185 pvepieden zijn, 

DIDIÜS (JULIANUS SJEVE-
R U S ) , Romeinsch ke i l e r , 
Werd den 29 Januari) 133 te 
Milan.e•-, uit eene aanzien
lijke familie geboren. Hij 
was de klein-zoon van SAL-
vius-JutiANüs, een bekwaam 
regtsgeleerde, die tweemalen 
Consuj en prefekt van Rome 
Was. Na, den moord van kei
zer PERTÏNAX, door óepra-
tors, in 193, kocht Dmius 
de keizerlijke waardigheid 
v°or den prijs van 6250 druch-
ma'^ aan elk der soldaten 
van de keizerlijke lyfwachti 

Maar , daar SEPTIMUS SEVE-
RUS , die door het leger van 
Illyriëv/as uitgeroepen f ee-
nigen, tjjd daarna door den ' 
JSehaat erken d werd; > zoo 
werd DIDIUS door de solda-, 
ten onthalsd.' . , . 

DiDo of ELIZA , dochter 
van BELÜS., koning der Ty*l 
riers;, en echtgenoote van Si-
f/HEUS, den jjjksten aller 
Phoeniciërs, i „verloor haren 
echtgenoot, door de trouwe
loosheid van haren eigén^ 
broeder, PYGMAHON, dieheni 
vermoordde, Om zich van, 
zijne, schatten" meester te 
maken. DIDO ontsnapte aan 
de vervolgingen van dien 
wreedaard. Op eene geluk
kige wijze in eene Afrikaan-
sche haven , regt tegenover 
Drepano in Sicilië' geland 
zijnde, legde zij aldaar de 
grondslagen der stad Byrsa, 
later onder .den naam van 
Karthago zoo beroemd. HIAR» 
BAS , koning van Mauritanië, 
zocht haar ten huwelijk. 
Uit Vreeze van door de wa
penen van baren minnaar en 
het y^rlangen harer onder
danen gedwongen te worden, 
deze verbindtenis aan te ne
men , liet zij eenen houtsta
pel oprigten , en na, als ter 
bevrediging der schim van 
haren echtgenoot, alvorens 
HIARBUS te huwen, slagt-
offers op hetzelve opgedra
gen te hebben, beklom zij 
den brandstapel» en gaf z ich , 
in tegenwoordigheid van het 
volk, eenen dolksteekj dit 
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gebeurde in hét jaar 890 v. 
jl.-'Cfc Aldeze bijzonderheden 
ibèhoaren welligt ,meer tot de 
fabelleer. dan tot de gésohie-»/ 
den i s , zoowel als de minna-
;rijen, dier koningin met iE-VE-
AS. Het schijnt zeker , dat 
deze vorstin eerst 300 jaren 
na deri Trojaarischen vorst op 
de; wereld kwam. Welligt 
heeft 'ViRGfLius deze tijdre-
kénkundige dwaling gekend; 
maar liever wilde hij zich 
dezelve veroorloven» dan zijn 
dichtsfuk van een voor de Ro
meinen zoo aangenaam en be* 
langrijk bij verdichtsel te be-
rooven, Men vindt in het
zelve den oorsprong van den 
ingeboren haat van Rome en 
Kartfmgo , in het opkomen 
dier beide steden. Indien 
men zich aan de Tijdreken
kunde van NEWTON konde 
houden , zou' VIRGIUUS over 
dezen misslag in de tijdreke
ning volkomen geregtvaar-
digd zijn; waïit de Ehgel-
gche wijsgeer maakt van DIDÖ 
en iENEAS tijdgenooten; doch 
men weet , dat zijne tijdre
kenkunde weinig op prijs 
wordt gesteld. Indien er 
voor het overige , hooit een 
^ E N E A S , nóch stad Troje * 
!noch oorlog der Grieken te
gen die stad is geweest, i s 
dit geschil over het tijdvak 
des bestuurs van D monteer 
dan nutteloos. Zie HOMERUS. 

DIDOT (FRANCISCUS AMBRO-
SUTS) , een beroemde boek« 
drukker , te Parijs in Ja-
Biiarij 1730 geboren , was de 

zoon , van één en boekdruk* 
ker , ' en werd door zijnen 
vader tot dat beroepbestemd. 
Hij wijdde Zich geheel aan 
zijne kunst toe, welke hij 
in Frankrijk tot den hdog-'• 
'sten trap van volmaaktheid 
bfagt. Het was in fcijhe druk* 
kerij , dat in 1780, in FranU-
rijk, de, eerste drukproeven 
op velijn papier Wëi'den ge* 
daan. Zijne uitgaven, die 
zich evenzeer doorderzelver 
schoonheid als naauw keurig
heid aanbevelen , wo/dèn zeer 
gezocht. LonEWUfc'XVI. be* 
lastte hem, om, voor de op
voeding van dèn Dauphin > 
eene keuze van Fransene 
classieke schrijvers, in 18. 
in 8.° en in 4.p te herdruk
ken. Deze laatste is doe' 
zijnen ondsien zoon vervolgd 
en tot 31 deelen gebrast. 
FRANCÏSCUS AMBROSIUS ut* 
r/oT is den, 10 Julij IM» 
overleden, twee zonen na
latende, 'die de erfgenamen 
zijner talenten zijn. 

-DIÖVMÜS van AUmndrlS 
bijgenaamd ChaUenttl* f 
nleinhn ingewanden, «* 
Hoofde van zijne zacht voor 
de studie, die door mets kon 

verzwakt worden v ' ^ ' J 

r^^^iÏÏkan 
handelingen na. •*"«' , 
l i g t é l i j k o o r d e e l e n , ^ , 

zelve niet zeef n
;
8?l™'^iI,. 

rig noch lang konden a j * 
De ouden hebben v e r ^ 
er ons de lijst van te leve 
ren. Zulks zou ook joo 
hen een groot werk z<ln B 
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.vyeest,, dat Todr ons weinig 
nut;had gehand. De schrij
ver was zelf dikwerf ver* 
Jegen, om . te antwoorden 
over welk onderwerp7hij ge
werkt had. Sommigen schrij
ven hem de Verklaringen 
jtqe op den lllias en de Or 
dy.ss.eay welke SCREVELIUS 
in zijne uitgave, van HOME* 
rusV Amsterdam , 1656 , 2 
dl." in 4.tp heeft in het licht 
gegeven,; maar daar DIDY* 
pus , in , die Verklaringen 
zelf- word aangehaald, zoo 
Schijnen dezelve van een' la
ter schrijver te zijn. Deze 
on vermoe i de Cotnpilator was 
een gedachte Censor,, Hoe 
bewonderenswaardig de, stijl 
van CICERO ook wezen moge, 
was dezelve, voor, zijne he
keling niet veiligrinaarCir 
CERO blijft bestaan, en wie 
leent DlDYMUS? 

DIDYMUS xanAlexandriëi 
alwaar hij in het jaar 308 
der Christelijke tijdrekening 
geboren werd s ofschoon in 
4en ouderdom van 5 jaren 
het' gezigt reeds verloren 
hebbende, verwierf hij ech
ter uitgebreide kundigheden, 
door zich de gewijde en on
gewijde schr(jvers te doen 
voorlezen. Men wil zelfs, 
*lat hij in de wiskunde door* 
drong', die het gebruik des 
gezigtg onverHiüdelijk schijnt 
te vorderen. Hij legde zich 
Voornamelijk op de godge
leerdheid 'toe. De leerstoel 
der school van A lemndrië 

Vilt, ÜKEt,. ' B b 

werd aan hem ,-aïs aan den 
Waardigsten toevertrouwd* 
De ' heilige HIERO^YMUS , 
RUÏ?F1\US , PALLABH; S , I s i -
nöRUs en , verscheidene an
dere >• beroem de mannen * wa
ren zijne leerlingen. De 
heilige : ATBANASIUS en de 
;heilige ANTOOTÜS droegeö 
hem, de grootste achting toe,. 
Toen .deze.'laatste hem was , 
komen bezoeken , en Dmy-
Mus hem. te kennen had ge
geven, hoe zeer het hem 
smartte van het gezigt be
roofd te zijn , zeide hem de 
heilige kluizenaar.' » Ik Ver
wonder mij , dat ; een oor
deelkundig man, zoo als g i j , 
eene zaak betreurt, die ge? 
meen is aan de vliegen, 
aan de mieren , én aan de 
vcrachtelijkste dieren , zoo 
wel "als aan de menschen ; 
en dat hij zich niet ver
heugt , er ééne te bezitten , 
welke enkel in de Aposte
len , in de Heiligen, in de 
Engelen wordt aangetroffen, 
dnor Welke Wij God zelven 
zien, en die in ons het vuur 
eener zoo lichtgevende we
tenschap ontsteekt." On
danks de loftuitingen , wel
ke de heilige HIERONYMUS 
aan DIDYMUS toezwaait, ont
veinst hij zijne verkleefd
heid niet aan eènjge dwa
lingen van OUIGENKS; en dit 
heeft hem na zijnen dood 
door de vijfde algemeens 
Kerkvergadering doen ver-
oordeelen :t maar wijl hij de
zelve niet met hardnekkig-

http://dy.ss.eay
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heidheef t Verdedigd, móet 
men deze veroordeelirig en
t e r Beschouwen als betrek
king * hebbende op zijne 
'Schriften; tenzijmert vooron-
detstetle , datdfe trotschheid , 
de wetenschap zoo nabij ko
mende i; de eenvoudigheid 
zijns gelqofs oridèfmijnd heh-
hë. Men kent het 'tijdstip , 
•van het'.'overlijden,van' Di-
ijYMUS niet ju i s ï ï maar hij 
had zijn 83 . e jaar bereikt 
tóén de heilige HIKRONÏMCS , 
'Kern op zijne lijst der kerke
lijke schrijvers eene plaats 
inruimde. "Verscheidene 
schrijvers zijn van gevoelen, 
dat hij i n h e t j a a r 395 over
leed.1 Van 'al* zijne Werken 
Blijft oris nog óver: 'I.° Ver-
handeling over den heiligen 
Geest i door ^'deri heiligen 
HIKRONYMUS in het Latijn ver-
taaldi u_ 2.°' Een aanzien
lijk fragment eener Ver hun-
deling legen de Maiiicheërs, 
— '3.°> Verhandeling óver de 
canonieke Brieven. — 4.° 
lfyagmenten van een Covi-
menfarivm over $e parabels 
van SALOMON. .'•'•'" 

DlEBltSCli SABALffANSKI 
(HANS KARÉL'FRË»KR!K A N -
TOÓN VON) , jóngsie zoon van 
HANS EÏIRENFRIKD VON DIE-
BiTscH en NARDEN int een 
oud adellijk geslacht van 
$ileziè' afstammende, werd ' 
den 13 Mei 1785 geboren , 
en trad, nog geen twaalf jaar 
£ud zijnde, als kadet bij 
«et kadetten-corps te Ber- ., 
*yn, d» militaire loopbaan « 

in. Terwijl de jonge DIÉ-
BiiscH op deze schoolde 
eerste gronden zijner mili
taire ^opvoeding legde, was 
zijn Vader, als Gencraal-
Mnjoor ïh ^Russische dienst 
overgegaan. Deze bijzon
derheid 'gaf ook tot den o-
vèrgang Van zijnen zoon v 

i n l e id ing . De koning van , 
Pruissen ontsloeg in ,18ÖÏ 
den jongen DIEBITSOH , als 
tweeden luitenant, uit zijne 
dienst en met de'uitstekende 
ste getuigschriften Voorzien, 
genoot de zestienjarige'jon* 
geling ook bij den Russi-
schen Monarch eene gunsti
ge onderscheiding. Aan 

ziijné keijze overgelaten zijn-
de in welk regiment net 
kèizerlijke lijfwacht hij zifr 
neUiiliiaireloopbaan in Rus
land wilde beginnen, k"^ 
hi j , óp aanraden zijns va
ders , het regiment SpiE-
Novv van de garde lanciers, 
Waarbij hij als vaandrig aan
gesteld Werd. 1" '««*;. ' « " 
ne -nieuwe betrekking lo
genstrafte DJKBJTSCH de ge
tuigenissen zijner vorige 
leermeesters ! en opperhow-
den niet. Hij ^ s t e e d s 
een voorbeeld in de ui oe
fening zijner mi l i t a ' reP , ' r 
ten, totdathetjaarl«p5hem 

het vreedzaam g« rn jZ0*nel leven voor het krijgsff^el 

deed verwisselen. Pil .f1* 
terlitz was DiKBiTsC" *ü°r 
de eerste maal getuige van 
eenen veldslag, en' vverdg 
door een geweerschot in « 
regter hand gekwetst. 
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\v>"env'il dezer \yon8e Heef 
hij onverzettelijk op zijnen 
post» gedroeg zich onver
schrokken en werd ter be-
iooning zijner dapperheid , 
door den keizer met eenen 
gouden eeredegen begiftigd» 
-^ De veld logt nam een einde?1 

het jaar 1807 voerde de Rus
sen andermaal ten strijde J 
DIEBITSCH was teiEïlaum 
JPriedlund tegenwoordig en 
keerde, niet den kapiteins--
rang en twee ridderorden, 
die vah St.George van Rus-
lundy en die Van pöur Ie 
mérite van Pruissen,mt de
zen veldtogt terug. Bij den 
veldtogt van 1812 werd de 
zèyeri en twintig-jarige ofV 
ficier bij den Generalen staf 
benoemd , en aan den Ge' 
neraal WI'TTGENSTEIN toege
voegd, Van dien oogënblik 
af. dagtèekent zijne luister
rijke militaire loopbaan. Zij-
te grootc bekwaamheden 
hadden gelegenheid zich te 
ontwikkelen; hij verwierf 
net vertrouwen "van zijnen 
opperbevelhebber en werd 

• spoedig tot Jiiitenant-köïonel • 
bevorderd. Gedurende dezen 
geheeJen veldtogt was Ditf-
BITSOH onontbeerlijk gewor
den. Rusland'* keizer, den-
opperbevelhebber WITTGEN* 
STEIN vorstelijk belponende, 
g'ng ook den ondergeschikten 
n»et onöpmerkzaam voorbij, 
«n onderscheidene rïdder-ör-
*k" > benevens de benoeming 
*ot gèneraaUmajoor waren de 
*awijzen ' van 's keizers te-

vredénheid; Seri •verdieriste* 
]ijken:DiEBiTSCH geschonken;*' 
Dé uitmuntendewijsie.waar* 
op dé :generaal DJKBITSCH in 
December ten aanzien van het 
Pruissische korps van YÓKK> 
handelde, verwierf hom nieu
we bewijzen van 's keizers 
dankbaarheid * de Russische 
St. 4USA-orde dereerste klas
se heloojide deze verdiensten. 
Ten gevolge: van veranderin
gen, welke bij het Russische, 
leger , dat weder naar Silez0 

j teruggedrongen was,, plaats-
hadden ï werd DIKIÜITSCII ais 
k W»rt ierm eester-gëneraal bij 
hpt legerkorps, van BAKCLAY 
DKTOM,Y verplaatst Hij werd 
echter gedurende den wapen
stilstand naar Reichenbacfai 
gezonden , en hielp aldaar op 
den 14 JuniJ \iil3, het gehei
me verdrag tusschen Rus» 
land» Oostenrijk, Pmissèn 
en Engeland sluiten. Na het 
eindigen-van den wapenstil
stand nam DiEBitfscir in de« 
daaropvolgende veldslagen 
vah.' Dtesden , Vim , Leip-
tig i enz. een levendig aan*.-
deel i en onderscheidde zich 
in alle. Na den veldslag 
van Leipzig, werd DIEBITSCH 
tot Luitenant-Generaal be
vorderd en met onderschei-" 
dene ridder-orden vereerd. 
Hij had toen een leeftijd, 
van acht en twintig eaéen-
diensttijd van Zestien ja
ren ! I ! In de besluiteloos
heid waarin de legerhoofdén, 
na de nederlaag- van dën üe-
neiaal S'. PRMCST en da in» 
2 ' • • . : : ' • ••• r , : / • • • • • • , • 
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neming van Rfteims gebragt 
waren, was JDIËBITSCH een 
fat> weinigen ,1 wier juist 
öVefzigt het geVffar' inzag, 
ên Wiens dringende voor
stellen de wankelmoedigheid 
der meerderheid overwon. 
De gelukkige gevolgen daar»" 
van zijn te bekend, dan dat 
wij hier bijzonder daarbij» 
zonden stilstaan. Na de te
rugkomst van NAPOLEON van 
Elbd, werd D,JËBJTSCH alg; 
Chef van den Generalen 
«taf, ; bij het eerste leger
corps geplaatst, en later-tot 
Generaal-Adjüdant des kei
zers benoemd. Een e bijzon
dere genegenheid Verbond' 
den nieuwbenoemden Adju
dant aan den keizer, hij. 
Vergezelde den vorst op de 
bekende zamenkomst te Lai» 
bank en deelde tot aan A-
Ï.EXANÖER'S dood, in deszelfs 
©nbepaaldst vertrouwen. In 
1820 werd DIEBITSCH tot 

; chef van dëngrooten keizeis 
lijken staf benoemd. Ih de
ze betrekking verwierf hij 
zich omtrent Rusland'* 
krachten en hulpmiddelen 
eenen schat van kundighe
den,- Welke hij dan ook in 
zijnen veldtogt tegen de 
Turken, roemrijk wist toe 
te passen, Bij de UÏtgebar-
stene onlusten in het Rus

sisch leger"- pnderscheidtfe 
DIEBITSCH zich i andermaal 
door ijver en trouw zoo vöor-
dèelig, dat hij ook het ver
trouwen van zijnen nieuwen 
keizer in eenen hoogen graad, 
verwierf. Zijn velAtagt tégen , 
de Turken, hechtte nieuwe 
bladéren in ' zijnen "lauwer
krans. Nog tevers'ch is 
deze in elks geheugen,dart 
dat wij daarvan bijzonder
heden zouden vérmeldeiu 
Zij n, bijnaam SABALKANSKÏ 
herinnert "zijn roemrijkste 
wapenfeit in dezen veldtogt, 
jlie hem tevens den roem 
als een der grootste veld-
heeren van deze eeuw ver
wierf. Eene slechts korte 
rust viel den dapperen.veld
heer na dezen roemrijken 
strijd ten deel; De opstand 
der Polen riep hem weder 
aan het hoofd van Rusland* 
heer; doch het was hem met 
vergund den' begonnen .veld
togt té eindigen* Eenesnej" 
en he vig*werkende ongesteld
heid nam hem den &[Mei 
(10 Junij) 183Ï- te midden» 
van de uitvoering zijne*^ont
werpen weg en. berooide 
Rusland's regeerder onbe
twistbaar van een der neciu-
ste zuilen zijner monar
chie <*).: DevéldmaarscbalK 
DIEBITSCH tot graaf v«he-

(*) Ter wederlegging der ongerijmdste gerucMen, 
ziek over het uiteinde: van den Russischen veldmaarsciw 
hebben verspreid, en tevens, om tot een bewijs te d%r\ 
mn de achting en den eerbied, die hem het Rus***™6 

teger toedrbug^ volge hier het uittreksel van eenen g*" 
teofwaardigenhrief, uit h,et Russische Hoofdkwartier JW* , 
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veft, eh, behalve de reeds 
veriïielde, V nog met onder
scheidene Russische en an
dere, ridder-ordén beschon
ken stierf in den bloei des 
mannelijken levens» Hij 
Iqat eene gade na (een ge-

& b 3 

boren Baronnesse van Tor-.-
nau) doch' geene kinderen, 
om den beroeinden naam DIE-
BITSCH bij het nageslacht 
voort tè planten. - Oe oud
ste zoon van zijnen -zwager*; 
de .ritmeester tON JPRIÏX» 

tusk van 30 Mei (11 Junij), ^IS3l, yoorkömendeAn W* 
löO der KoJnïsche Zeitung,van zondag den 20 Junij T83I.-C 
» Het groote, gevoelige uerlies•', dat'<wij'gisterengeleden, 
hebben., zalu langs buitengewone wegen reeds bekend zijn* 
De Held'., die nog onlangs de frolschheid dêr Turken 
vernederde, en; ondanks de ongunstigste omstandigheden,~ 
op het punf *tond, om in het aangezigtvan JEoropa» te-. 
nen. tweeden gvooten oorlog tè beslissen, — de overwin
naar van Kulewtscha * Praga en Ostrolenka ; de veldmaar-
schalk DIJ$BITSCJB SABALKANSKZ , js niet meer. Geen 
vijandelijke kogel heeft hem gedood Ï — de dood overviel 
hem midden in het vreedzame kwartier. Sedert % dagen 
stonden wij bij JPultmsk, het weder was sedert den stag van 
Ostrolenka geducht, geen dag zonder regen, de lucht vol 
aampen, de wolken schenen digt over de'aarde'ie han
gen. De Veldmaarschalk, die tol dus verreeene sterke ge-
gezotidheid had genoten, beklaagde Zich op den28[Mei 
\j Junij) des avonds, over loom- en mattighéidi eene a-
derlating verliglte hem. Op den 29 Mei (10 Junij), des 
morgens vroeg, bevond Mj zich vrif, wel, en des middags 
«w* hij een lijkl eene beroerte 'had een einde aan zijn 
teven gemaakt. _ Onbeschrijfelijk was de indruk dien 
mt óertgf bij fat leger te weeg bragt. Wie was hem ge
naderd Zonder hem lief te hebben, wie had tem nader 
leeren kennen, zonder hem tè vereeren f Zijne militaire 
verdiensten kon> men ook buiten 's lands waarderen f — , 
Maar zifne zachte, edele , regtvaardigheid-minnende in
borst , kon men enkel in de nabijheid geheel leeren ken
nen. Nu is hij'verdwenen, en met hem duizend vérwdch-
twgen, duizend voornitzigten, die) aan zijtien levens-i 
draad geknèopt waren, -r- Tot op de beslissing des kei
zers •, heeft de Chef van den algemeenen staf des leger*, 
Generaal der 'Infanterie, Graaf TotL, het opperbevel óp 
zich genomen. In onze algemeene smart, is dit nog on
ze troost* dat den waardige, een waardige opvolgt . , / " 

V e r t a l r*v 
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\VITZGAFFERÖNgenoot steeds) 
4e Vaderlijke genegenheid > 
van zij nen oom, 

-.:•. • , ' • . ' ; , ' ; ?',.„'',. , ' •' ; . . ' • ; ; 

;DiEi>fenik qf DIRK Ï Ï , ecr-
jste graaf vsm^Holland; een 
wan:, vamwiêrt alles, zoo niet 
duister, ten minste vol ver--
wan ing en onzekerheid is . 
Onder de regering' van den 
Frankischén kofting KAREII 
den Dikkenr, had zekere 
Vriesche " graaf • GEROLF , 
wiens bezittingen tusschen 
Utrecht en Bodegrave gele
gen waren , en. die zeer, ge
zien 'WHS bij den keizer, al
lengs meer g;ezag eh^ goede
deren ; verkregen. Men be
weert, dat deze .GEROLF de 
-vader was. Van DIEIÏERIK 1. 
,dién KAREJJ de- Eenvoudige 
in 898 bij open e brieven in 
het grafelijk bewind beves
tigde. Mét de aanstelling 
van dezen , DiKnERiK I . ver
dween de algemeene bena
ming van Vriesland voor de 
geheele Nederlanden, en 
bepaalde zich enkel tot het 
Noordelijk en Noodwesielijk 
gedeelte; ten Noorden van 
he t meer Van' Flevo (Zuider
zee) :'het meer Zuidelijke ' 
gedeelte verkreeg den naam 
van Bolland, Gelderland 
enz. - België dien yan Zee
land, Vlaanderen > Braband', 
Luxemburg, Venz. Na de 
Noormannen en Saksers veel 
afbreuk- te hebben gedaan, 
overleed *DIEDERIK I . den ï 
OotobergSSjen werd in het 
Klooster te Egmond, d a t , 
üoor zflne milde giften, na 

f!'eenen feilen brand weder 
'• hersteld was , begraven; 

| DIÉDERIK of DIRK I I . , zoon' 
s; en opvolger van den voor

gaande, beteugelde de we-
j derspannige West-Vriezen } 
; en Het de door Hen verbran

de, beroemde, abdij van Eg-
'mond in steenen weder op-, 
bouwen, en plaatstte" tef 
vervanging der nonnen , Be
ried iktijner monniken 'in de
zelve , met WONKBÖM» als 
abt aan het hoofd. In 925 
noodzaakte hij de in Vries
land doorgedrongëne Hunnen 
het land te ontruimen. In 
985 werd hij door keizer 
ÖTTO III . in het «vol bezit 

•gesteld van eenige landen» 
die hij t,ërvoren slechts van 

fhet rijk te leen gehouden 
had; doch hij overleefde dit 
gunstbewijs niet lang,, maar 

' stierf op het kasteel te Gend, 
den 6 M e t 989; bij werd. 
bij zijne twee jaren vroeger 
gestorvene gemalin HiiiDE-
SVRDE in de kloosterkerk te 
Egmond begraven-,•en door 
zijn zoon ARNOIJT of ARNtn.-
pnus (zie dat artikel) opge
volgd. . 

DlEDERIK of DIRK HT.* 

Vierde graaf van Bollff' 
Was nauwelijks twaalf ja
ren oud, toen hij W W» ' 

'onder voogdijschap ^t ier 
'moeder LÜITGAUDE * z'jne" vader AuNouTiri het bestuur 

opvolgde. Hij &*<*}«*?. 
1QÏ5 de stad J)^ref' 
waarschijnlijk op de plaa" 
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wa>r hettonde Durf os gele
gen ' wafe > hetwelk aanlei-, 

; ding tot hevige geschillen. 
gaf./,* Hij Het namelijk hg : ' 
zijne nieuwe stad Oenen zwa-
ren tol heffen ,van de sche' 
pen , dip de Merwe pp - en 
'afvoereat hetwelk zeer ten 
nadéele was van den handel 
van Tiel (toenmaals eene 
voorname koopstad). . Men 
beklaagde "zich hierover öp-

~ den .Rijksdag te Nytriêgen., 
bij keizer HENDRIK I L , die 
den' lltjrechtschen Bisschop 
ADELBOLDUS , met de Me?-*, 
wede beleende, en aan Gop-, 
FRIED , hertog van Lolharin-, 
gen,bevelgaf om Dordrecht-

: te slechten,,* en de' Vriezen 
' van .daar te verdrijven. Doch 

de uitvoering van dj,t bevel 
ging niet züo gemakkelijk als 
men zich wel had voorgesteld, 
CtopPRiEn's talrijk leger, met 

• de doorsnedene landstreek 
• onbekend, geraakte ér in 

J-ulij 1018 slaags v in wan
orde en op devlugt. Groot 
was het verlies: GODPUIED 
en KUINIER van tienegouwea 
vyerden gevangen genomen , 
en ÜIEORRIK bleef in het be
zit van het land. In 1038 
ondernam deze graaf eene , 
bedevaart naar Jeruzalem 
«n overleed na zijne terug
komst den ,:27 Mei, Ï03& 

DIEDERIK of DIRK I V . , 
zoon en opvolger van den 
voorgaande, geraakte in 

1 Ï045 in twist met BOUDE-
wjaj» V . , Graaf van Vlaan-

J - Ti 

'-E.' ;• ' / ' / 4 2 $ , ' , 

deren, die eenen inval in 
Vriesland'deed, en,, nahet 
aanrigten, van, vele verwoes
tingen, i n : zegepraal naar 
huis keerde.:. Om zich hier
over te wreken., sloot D I E 
DERIK een vei^bondmet-GoD» 
F-RIËD, hertog van* Neder'-' . 
Lotharingen, veroverde met 
hem gemeenschappelijk Np-'. 
wegen,, . en verbrandde, het 
keizerlijk paleis aldaar. In. 
1U47 tastte ; DIEDERIK den 
keizer, die weder met eene: 
vloot afgekomen was , fcij , 

, V(aardingen aan , eti ,'teïsj,, 
terde gemelde vloot";Zooda-," 
big; dat HENDRIK z ich- te 
naauwernood'. naar; Utrecht 
kon redden. Bordrgcïit én 
de overige plaatsen vielen 
den Graaf weder in handen, 
doch in gemelde stad werd 
hij op eene verraderlijke •-' ' 

.wijze vermoord. Een "Keu
lenaar, wiens bisschops-broe-, 
der hij öp eénè tornooispel 
te Lxiik uit het zadel gel ïgfc 
had , zoodat deze het be
stierf, had zich te Dord
recht in een huis verborgen, 
uit een venster van hetwelke 
hij den Graaf in het voor
bijgaan , een' vergiftigden pijl 
in de dije schoot, aan wel
ke wond hij na drie dagen , 
den 14 Mei 1019 overleed. 

DIEDERIK of DIRK V . , ze
vende graaf van Holland, 
kwam na het overlijden van 
zijnen vader Ftonis I . , in 
1061 , onder voogdijschap 
van zijne moeder.) GEERTRUI» 

M -
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van' SaAsen , die met den s 

zoon van BOUDEWHN
 :

 V V , : 

graaf van Vlaanderen., Ro* 
33ERT , bijgenaamd c?e» Vries 
in den echt -trad/ Jn 1077 
werd DIEDÈRIK zelf als graaf 
erkend , -;en bleef in het ge
jast bezit zijner erfelijke 
goederen tot aan zijnen dood, 
den 17 Juli) .1091 yoorge* 
vallen* Als eëhe bijzonder
heid dient van hem vermeltf 
te worden, dat hij de eerste 
dét Hóllaridsche Graven was, 
die den titel van door Gods 
genade Graaf van Holland 
voerde , en dat onder zijn 
bestuur het 'eigenlijke Hol
land zïeh van1 Vriesland af» 
scheidde, 

DiEDEHiif of DIRK- V I . , 
negende Graaf van Bolland, 
geraakte lia het overlijden 
van zijnen vader FJCÓRIS I I . 
of den Veile, den 2 Maart 
1122, onder voogdijschap 
van sdjne moeder,PföTRONEï,-
IA Van Saksen, Doch zoo
dra hij het bestuur zelf in 
handen nam , beoorloogde 
hij dé West - Vriezen , door 
zijnört broeder FfcöRis den 
Ëwafté tegen hem Dpgerüid. 
Door DiËDERiK iri TJ32 ge-
slagêtt i Wëfd AlAindaf, uit 
weérwraak door de opstan* 
delingen geplunderd,- en het 
naburige land, ttit voor Haar-' 
lem verwoest» DiEDËRiKge* 
raakte daarop jn oorlog mét 
HtóRjiaflRïtjg j bisschop van 
Utrecht, die 0*ïo van Benfr 
Aem.s'gruvtensohööhbroeder, ,. 
welk» landelijk j„ het bis- | 

döm was gevallen,' te U* 
trecht gevangen» hield. DIE» 
DERiK had5 de Bisschoppelij
ke hoofdstad reeds berend,; 
en stond op. hét puntöni de-: 

zelve te bestormen; toen 
HËRiBERtüS ï naar het voor
beeld van veto godvruchtige 
bisschoppen der Oude tijden» 
ja zelfs van Paus fcéo den 
Groote, meer vertrouwen ih 
'de godsvrucht dan in het 
rapier stellende; met zijne 
geheels' geestelijkheid en 
in alle kerkelijke pracht, 
de stad uitfoögj ötri van zij" 
ne geèstelyke wapens ,^en 
opzigte dër Hollanders * ge
bruik te maken; met dat ge
volg , • dat de Graaf helm en 
zWaardv aan 's bisschops voe
ten neierleggende, -bloots--
hoofds en barrevoets, onder 
belofte van het beleg dade
lijk te zullen opbreken, om 
vergiffenis smeekte* . ;V e 

vrome HËRIBERT , n»et* 
meer verlangende, rig«e den 
Graaf op ; gaf hein den kus 
des vredes , die in het ver
volg van beide zijden onge
schonden onderhouden werd» 
In het volgende jaat nam 

hij, benevens DIRK f*» T* 
Êteas, Graaf van Vlamde-
ren , deel aan eenën hieuwen 
kruistögtj waflrvatt deüitsiag 
echter zeer noodlottig was, 
en, nabij zijne terugkomst 
de strooperijen der we=> 
Vriezen f iri 1155 befengelj 
te hebben, overleed b'J «en 
5 Aogustu» 1157'.-

\D«SDISRIS of VmK VII. * 
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elfde Graaf van Holland, 
volgde zijn vader FLORIS II'L*: 

in 1190 op.- Zijn broeder 
WiLLEMy die tijdens "dëWr 
dood zijns vaders\ den* ko» 
ning van Engeland, RicMinb 
LEEUWENHART , in Palesti-
na de Sarracenen hielp be
vechten , hi ts te , • bij zijne 
terugkomst dé Dregtér-Vrie-
zen tegen zijnen broeder op, 
terwijl deze ,• wegens de 
herstelling van den Geer-
vlietschen töl, doot ^de Vla
mingen met eenen inva.1 in 

/Zeeland bedriegd werd, D I E -
' DÈRIK trok met een -> leger 
derwaarts , en behaalde ee-
ne overwinning, die den vij
and het land deed ruimen ; 
terwijl zijne vrouw de dap
pere ADELHEIDE van kleef, 
W I L L E M , met ./zijne W e s t -
V r i e z e n , i n i l 195, in een 
gevecht bij Alkmaar , waar
in; hij meer dan vierduizend 
man verloor, en zélf met 
moeite het lijf bergdè, be
teugelde. Door -tusschen-
komst van BALDÜINUS I I . , 
bisschop van Utrecht, /«gra
ven moeder ADA , en andere 
edelen j ' *erd te Haarlem, 
de zoen tusschen DIEDERIK 
en WILLEM, en een verdrag 
gesloten, waarbij aan W I L 
LEM j de Vriesche Graaf
schappen\ Dos ter go- en Weg. 
tergo ten deel vielen; Graaf 
DIEDERIK, die bij het over
lijden van Bisschop BOUDE» 
WIJN, in 1196, 2ijn' oom 
DIEDERIK den domproost, op 
don ontruimden Ütteéhtschen 

- . . ï . • ' i i - ':. • - B 

f, zetel' Wilde överhéffen t gé" 
'j: raakte', hierdoor eerst :ia> 
!! onmin met i OTTO I I . , graaf 

van Gelder, doch een hu-
: welijfe Van graaf W I L L E M , 
: met de dochter des Gèlder-
' schen igraafs; ALEIDA bragfci 
j weldra eerie verzoening 1 te; 

weeg. DIEDERIK , door W Ï L - Ï 
: LÈM ondersteund ,* belegerde 
| XJtretfit i;'-terwijl graaf OTTOY 
\ Deventer • overmeesterde ; 
!' doch deze viel aan HENDRIK 
I I . , hertog van Braband in 
; handen. Graaf DIEDERIK 

brak nu het beleg van LT-. 
trecht pp, viel in Braband, 
nam '* Hertogenbosch i n , 
verwoestte Tiel, doch werd 

; door den hertog .overvallen , 
geslagen en gevangen geno-
men. Iii het volgende jaar . 
1203».werd hij en OTTO van 
Gelder, tégen eenen los
prijs van 2000 marken . zil
ver, ' op eene, zeer vernede
rende voorwaarde ontslagen. 
De spijt en het verdriet o-

' ver den ongelukkigen uitslag 
defcer krijgsverrigting, stort
ten graaf DIEDERIK weldra 
in eenè zware ziekte, waar
aan hij in November 1203 
te Dordrecht overleed. 

DIEDERIK VAN NIEM.= — 

'Zie THEODORUS. 

DlEMEN ( ANTONIUS VAN ) , 
Gouverneur - Generaal van 
Nëerlands - Indien , in 1593 
te Culenborg gehoren, al-

j waar zijn vader de waardig-
l heid van burgemeester he* 
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kleedde, had zich eerst'aan, 
den handel • toegewijd, doch,-'« 
zich in die betrekking, zegt 
tóen* , met.' schulden overla
den hebben de,; begaf hij zich 
om zijne schnldeisohers te 
ontgaan , onder, eenen ver-; 
sierden naam, als gemeen 
adelborst," naar Indie. Zich 
aldaar weldra door zijne buii 
tengévvone bekwaamheid in 
het schrijven onderscheiden
de , werd hij ach téreen volgend 
tot de aanzienlijkste posten 
bevorderd.- Zijn bestuur on

derscheidde zich door zeer 
'voordeelige verdragten 'met 
de koningen van Ternateeni 
Jjaos en niet den ónder-ko
ning van 6oa gesloten; door 
de ontdekking van eengroet 
eiland, Diemens eiland ge
naamd, door die van Nieuw-
Zeeland, en van eenige an
dere , door hs. PÉROUSE , 
BROÜGHTOJ)! en KKUSENSTERM 
voortgezet. Hij overleed op 
don 19 April 1615 te Ba
tavia , en werd op den 21 
in de door hem aldaar ge-
stich te kerk , begraven. < / " 

D.IBMERBROEK f YsBRANI) 
vATiV,:den 13 December 16,09 
teMontfoort, in deprovincie 
Utrecht, geboren , en den 17 
November 1674 te Utrecht' 
overleden , onderwees de ont
leed- en geneeskunde in de 
laatstgenoemde stad, met den 
nieesten roem. Zijne wer
ken z i | n : l .° Vier boeken 

V?£ de- pest* Amsterdam, 
" * 5 , m 4. to a mede in ee-
na verzameling van genees-

i kundige' verhandelingen op
genomen teGeneve, in 1721 

;' in 4.Wuitgegeven. De söhrij- ^ 
ver verhaalt de geschiedenis 
dezer noodlottige ziekte, 
door redeneringen on de on
dervinding bevestigd. — %° 
Ontleedkunde van het men' 
schelp kè' ligchaaki, Leij-i 
den, en Geneve, '17.79'» i t t 

' 4.to — %° Verhandeling o~: 
ver de borst- en hbofdziek-
fien. Al deze werken zijn 
door TlMANNÜS PlEWERBROKK, 
apotheker te Utrecht, zoon» 
van dezen geneesheer, teU-
trec/it, in 1G85, in fol- en 
te Genevè, in 1687, 2 dl.* 
in 4.w., gezamenlijk; uitge
geven. De platen der ont-
leedkundige boeken zijn niet. 
naauwköurig, en, de aanmer
kingen schieten soms in juist
heid en" waarheid te kort. 

DIEPENBEEK IABUAJUU) , 
een schilder, in 1607, te 
V Hertogenb'osch geboren > 
beoefende zijne fcnnst onder 
RUBENS , .en\.legde. zich m 

den beginne toe, om op glas 
te werken, Hij Het zu'^S 
vervolgens Weder varen,om, 
ziph- op de - schilderkunde 
met olieverWj; tpeteleggen.-
DIEPENBEEK is minde*;, be
kend doorzijnö schilderijen» 
dan door zijfiü teekeningen, 
die zeer talrijk zijn- / , e n 

bespeurt in•! asfine werkea» 
eéne gelukkige *« ongedwon-
gene genie; zijne zamensiei-
lingen zijn bevallig. Hij was 

bijzonder wel bekend met de 
dagschaduw; z«n koloriet 
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was vol kracht. Het groot
ste werk', dat men volgens 
dezen meester heeft in 'het 
licht gegeven, is de Tem,-
pel der, Mazen. Hij heeft 
veel aan godsdienstige onder
werpen gewerkt. Het is tot 
hem , dat de Vlaamsche gra
veurs hunne toevlugt namen, 
Wanneer zij vignetten, the
sis , kleine beelden; ten ge-
bruike der scholen en con-
gregatien, te vervaardigen 
Hadden. Hij overleed in 1675 
te Antwerpen, alwaar hij 

, tot bestuurder der akademie 
benoemd was. 

DIEREVIMJE ( . . ' . ) , een 
Fransch reiziger, té Pont-* 
hèvêque in Normandijë ge
boren , maakte' .zich eerst 
bekend door eeflige vlugtige 
stukken in den MKRCURE 
galant gelascht, en ging ver
volgens 'den-20- Augustus 
1699 scheep naar Amerika.' 
Bij zijne terugkomst in Eu
ropa'\n 1700, gaf hij een 
verhaal in het licht van zij
ne reis; in Acadië of nieuw 
frankrijk , [iouanen j in 
1.2. mo, -Amsterdam , 1708 , 
in 12.WO 

DlETRïCH (JoANNES KoEN-
RAAn), den 19Januari) !613 
te Èntzbach in Wetteran 

'. geboren , en den 24 Junij 
1669 als hoogleeraar der ta-
ïeh te Giessen overleden , 
maakte zich hekend door 
verscheidene werken, onder 
andere door zijne Oudheden 
»<*& Jiêt mde en nieuwe \tes

tament, 1671 , in f o l . / m e t ' 
diepzinnige geleerde iaan-
merkingen .doorzaaid; door 
een Lexicon el gmologicnm 
grcBcum, ,dat op prijs wordt 
gesteld, en door Historia 
imperalorium germanicorum 
familieesaxonicoe, Giessen, 
1666, in 4 . ° ; een geschied
kundig stuk', dat ' zeer op 
prijs wordt gesteld. • 

• DlETRlCH of - DlEXERlCT 
(CHIUSTI'AAN WiijtiteM ERNST), 
den 30 Octoher 171*2, te 
Weimar geboren» is een der 
beste schilders van de Duit-
sche school geweest. ' Hij 
ontving van zijnen vader de 
eerste lessen der teekenkun-
de, en volmaakte zich ver
volgens onder ALEXANDER 
THMXE. Hij.' volgde in de 
groote zamenstellingen , de 
wij ze van BOTH , van WoU-
WICRMANS , en vooral van REM
BRAND. Hij was de mede
dinger van BERGUKM in de 
beelden der landschappen; 
van Dt'.sjARniNS in de beval
lige kleur der graszoden en 
planten ; van POEI.ENBURO in. 
de vervallene muren en 
bouwvallen. Hij had in 1734 
eene reis naar Holland ge
daan , ook ging hij in 1735 
in Italië de groote meesters 
beoefenen» De beroemdste 
schilderijen van dien kuns
tenaar zijn: e&nCBRTSTtr$r 
leeld', en bene Aanbidding-
der Wijzen\ die men in het 
Museum van het Löuvre op 
de ten toonstelling van h®* 

'jaar 9 heeft igezien. &*** 
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TRICH was öok zeer ervaren, 
in het etsen, Met sterk t wa
ter; Zijn werk, uit: 160. 
platen bestaande jWoritTt zel
den volledig - aangetroffen, 
DÏETRICH overleed ieDres-, 
dent in 1774. » . 

•; daagd,' ylugtte hij naaf Zait» 
seriand;, ei\ kwam vervol
gens te Party's terug., alwaar 
hij zich als .gevangene in de 
abdij stelde. Hij v̂èrd voor 
de regtbank van Straats
burg rgevoerd y en later voor 
die, van Besancon, alwaar 

: hij op de verklaring,der ge
zworenen , bij vpnnisvanden 
7 Maart 17,93, geheel werd 
vrijgesproken; maar daar zij
ne vijanden hem op de.lijst 
der uitgewekenen; hadden 
doen -brengen,, werd hij ge
vangen gehouden en den 28 
December Ï793 door de Re-
vólutionnaire regtbank tet 
dood veroordeeld, Er bestaat 
van hem: t t ° ! % i l « # i ¥ ' 
mulisGROTlAifrderescripH'' 
one , Straatsburg, 1767, in 
4,to:_- y.° Oiseription etc 
{Beschrijving der liggingen 
van, de ertsen •* ijzeren zout
groeven der Pirenèën enz.) 
Dit is het begin van een groot 
werk, dat zich over geheel 

Frankrijk moest uitstrek
ken. Het 3de en 4 * stuk, 
het 3de deel uitmakende, 
kwam te Pary's, in 178?» 
ia 4.to, in/het licht. Nog 
heeft men hem onderschei
dene Vertalingen uit het 
Hoogduitsch,; in het Frans** 
over de delfstof- en schei
kunde te danke'n." 

DlE-TRICH1 (JOANNPS ÖEOR-
6E) , een geleerde Duitsciier, 
heeft de Verklaringen W ^ 
ne taal en in bet Latijn gele
verd, der planten, waarvan 
d» platen voorkómen «» » " 

, DlETRlCH (PHIMPPUS FRE-
DERIK, vrijheer vpN), te 
Straatsburg in 1748 gebo
ren , had een en bepaalden 
lust Voor de bergstof kunde. 
Hij doorkruiste een groot ge? 
deelte van Europa, om den 
grond van" dat werelddeel te 
beoefenen , en gaf te: dien 
einde onderscheidene Memo-
riè'n in. het lióht> die hern^ 
in Frankrijk en Dtdtscli-' 
land bekend maakten. Hij 
was lid van Onderscheidene 
genootschappen en bekleed
de onder LODEWIJK XV. en 
LODÈWIJK XVI. verschillen
de posten, onder andere ,' die 
van Commissaris dés konings': 
voor .-de.' mijnen, vuuwnon-
den en bossdhen des ko-
ningrijks, en van algemeen 
secretaris der Zwitsers en 
GraauwhunderS' enz., Zijn 
staatkundig gedrag gèdurenr 
de de omwenteling heeft, tot 
zulke" tegenstrijdige oordeel
vellingen "aanleiding gege
ven', dat men niets stelJigs 
weet, dan dat hij als eerste 
consritutionelen maire Van 
Straatsburg, het adres te 
weeg bragt e n ontwierp, 
waarin de «tedelijkè raad 
dver stad, in 1792, de on
schendbaarheid des koning» 
vetzotht. Voor 4etali©g«-
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werk, getiteld: Phytantoza 
ieónographia, Regensburg + 

, 1737 -4r 1745, 4 d J . i y in 
fol. bevattende 1025 gekleurd 
de platen. De exemplaren 
op groot papier van dit werk 
Worden zeer gexocht. , 

- - ' • ' • ; . ' '• ' V ' - " 

DIEU (LODEWIIK DE) , een 
Prótestantsch.hpögléeraar, en 
principaal van het Waalsch< 
collegie van Leijden., werd 
den 7 April 15U0 té 'J^i** 
tingen geboren,, en overleed 
den 23 December 1642 ; hij 
was zeer ervaren in de Oos-
tersche talen, en heeft na
gelaten : 1.° Compendium 
grammatica IiebraictB,' et 
dictionariolumrprmcipnarum 

' radicum , Leijden , 1626,in 
4.to __" 2.\ Apocalypsis &. 
JOANN/S ... edifa cAamctere 
syro et heh'rc&o cum versió' 
ne latina etnotis], Lei?'deny 
1627V in 4.to Deze Syrische 
overzetting wordt in de Poly-
glottische Bijbels vatt Parysl 
en Londen gevonden. Lo-> 
IÏEWIJR DE DIEU heeft in zij
ne Vertaling de wendingen 
de^ genie der . Syrische taal 
behdWen.— 3~° Animad-
vernofiès sive Commentarius 
in {/iiaïuor Evange/ia in quo 
collatis syri, etmbici, Ewtn-
gelü Jiebreei vnlgati, e t c , 
versioniBus difficiliora loca 
illuslrantur y Leij'den, 1631, 
in 4.to , _ 4. ? Anlmadversi-
ones in Actus aposfoloriim , 
Leijden, 1632, in 4.to — 
5,° Historia Christi persicé 
conscripta a P.HisnoXmo 
Xtyzna, Mine redditaet 

anirnadversionibus notata f. 
Leijden , 1638 , in 4 . t 0 Hij; 
bewijst in deze aanteékenin-, 

; geit, ,dat! pater HIERONYMUS 
XATIER ;ih onzuivere brotmea 
geput heeft» i-r- 1." Rudi-
menta lingu(B persicts, Leij-
den, 1639, in 4.";o Deze 
Spraakkunst wordt op prijs; 
gesteld , doch dëxélve<,ïsei* 
genlijk niet van LODEWHE 
OE DIEU., maar' van JOAMSES 
EMCHMA , een!en geleerden 
Deen. -f. 7 . ' Animadvergio-
nes in divl BAp-Li > EpislO' 
lam ad Romqnósetc. ,1646 ,* 
in 4 . t 0 De zonen van £ö-; 

; DEWI-IKDE D I E U , verzekeren, 
i als uitgevers van dit wérk, 

dat het doel dier aanmerkin
gen van hunnen vader was ,: 
om dé misslagen der Dord-
sche= vertaling' aantetoonen. 
—•. 9.° Critica sacra, Am-
sterdat/i, 1693. D i t a s eè-
né uitgave, met. al datgene 
vermeerderd, watLöpEWiJK 
rtÉ; DIEU over de t l . Schrift 
geschreven heeft. Men ziet 
er i n , dat hij meer belang 
in dé Vnlgata «telt, dan de 
meeste der Protestanten , en 
dat hij aan deze oude en 
eerbied waardige overzetting 
het regt doet wedervaren , 
hetwelk hetzelve verdient. 
(Zie AMAMS. , ' BUKEXTOP r 

Heilige HIERONYMUS , enz») 
—.. 10.° Grammatica lingua" 
mm orientaiium Aebreeornim, 
chaldtzorum el syrorumin-
ter se collatarkiM} Frank» 

fort , 1 6 8 3 , in 4.to 

AFOI (JOZEF MA»** 



430 D 1JE> 

ARNÖMÏUS '••'MicHA,ëii)> een* 
tqoneel-dichter werd t&Tou* 
lohse in si 762 geboren , vol-
bragt» aldaar zijne reglsge» 
leerde Studiën r en werd a's 
advokaat aangenomen. Hij 
bëgoh dat beroep toen bloed
verwanten, die groote rijk
dommen te ,&f, Domingo be
zaten, hem verzochten naar 
die kolonie te komen. UIKU* 
liXFdt vestigde zich aMaar 
e n : had reeds voordeeltgè 
winstberekëningen gemaakt 
toen de opstand der 'Negers; 
al zijne hoop verijdelde. 
Zijne plantagiën werden ver* 
woest, zijn huis werd in asch 
gelegd en met rnioeite ont
kwam hij in 1793 aan de 
moordenaren der Kaap; door 
dén ëeniggef rouwen Neger, 
die hem overbleef, kon hij 
zrch nog naar Philudèlphia 
redden. In Frankrijk t e 
ruggekeerd, en zijn verblijf 
in Parijs gevestigd hebben^ 

•de , Jegde hij zich van 1798 
af :op het tooneelgedicht toe, 
en werkte voor de bij foonee-
len. DiEULAFoi bleef al lijd 
koningsgezind.<,•- zélfs onder 
de regering Van BONAPARTE 
gaf hij er een bewijs "van . 
door bet schoone lied geti
teld : Réclaniafion despiè-
ces de cinq Hards. Dit on • 
derwerp werd hem ingege
ven door het besluit van 
1803, hetwelk de koperen 
munten* waarop heit letter-, 
teeken van LODEWIÏK X. VI. 
door twee in elkander ge^ 
vlochten L. L . geslagen w a s , 
afschafte * Men kenUe daaren-

| tovën van heni geéhedierge* 
legenheidsstükken geschre
ven, om den afgod'van den 
dag den wierook toe te zwaai* 
jen. Sedert lang ziek, be
reidde hij zich tot eenew 
Christelijken dood j nog ee*r 
nige oógenblikken voor dat 
hij •; den geest gaf en nadat 
hij- de beilmiddelen derKerfc 

[ ontvangen had, zeide hij aan 
een' zijner vrienden de naV-
volgende dichtregelen voor! 

• Folies vanités de la vie, _ 
' Effacez vous dé mou esprit J 

Moii anien'aplusciu'uneenvie»' 
-C'èst , d'crii brasser 'soa' Dieu,' 
, .c'esfc de. voir J.-CHIUSÏ, 
Bien adorable! ö seul bien qui 

me, rëste ' 
Hqte toi de, répondre a mes> 

voeux i è,,ma foi 
Öuvre nioi Dieu clément, la • 

denieure céleste, • 
La.vèritable vie est de rivrft 
• avectoi» , 

DIEÜIJAFÖI, overleed den 13 
December 1823 in den ow 
derdom van fil jaren. Mert 
heeft van hem; 1 °hePor~<, 
truit etc. (Het afbeeldsel, 
van MtciiAëLPËRVAWBs),: 
blijspel in 3 bedrij ven.-, 1803. 
—' 2.° (Met den Heer 
GRESW) JEAXM JO'AM j t i 
3 bedrijven. - 3 . ° ( M e t 
den Heer BnlFFAUT) hes 
dieux rivanx, {De mede
dingende goden) r~ 4.°(»}et 

derizelfden) Olympia °P e r a 

in 3 bedrijven. Wij ga»« 
de titels van meer dan 3ü. 
kleine stukjes geWOonlj)B-
onder den naam yon,- vaude
villes bekend, waarvan er, 
eenige gemeenscbappehj*' 
m%t ander» schavers g«r-
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«chreven zijn , stilzwijgende 
Voorbij. Epitre & nn at Me 
{Brief aan 'een godlooche» 
naar)',\.' aan Mevrouw de 
hertÖ>in van .AUGÖULÈME op-

• gedragen, Ode sur Ie siè
cle de Dovis XiV-iOdeop 
de eeuw van LÖDJBWÏJK 
XIV.) enz» 

' Drr.VE ( PETRUS -YAT? ). • * -
Zie. Div^üs,." • •;" ; , "••''•' ' : - " 

' D I G B Y ' (KENEMI) , onder 
den naam van Ridder Dia* 
JBT in lt.03 geboren , was 
de zoon van; EVRARD DIGBY , 
die deel naih aan de zamen-
zwering des' buskniids tegön 
JACOKLTS l. ;• eri tót straf voor 
die misdaad onthoofd werd. 
De zoon , door de ongeluk
ken des vadems Onderwezen , 
gaf zoo vele bewijzen van 'ge-
trouwheid aari zijnen 'vorst, 
dat. hij in ) het bezit zijn'ér'.. 
goederen hersteld werd. K A -

. itEii I . , die hem niet min
der beminde" dan JACOBÜS, 
benoemde hem 'tot edelman 
zijner kamer, algemeen be-

' wimlhebber zijner zeemagt, 
en bestuurder van het zee-
arsenaal der heilige Drie-
eenheid. Hij onderscheidde 
zich tegen de Venetianen, 
en behaalde op hen onder
scheidene voordeden. De 
Wapenen deden hem de let
teren niet 'verzuimen. Hij 
tevlijiigde zich op de talen, 
°p de staat - wis - en vooral 
°P de scheikunde. Zijne 
studiën waren niet vruchte-
löo*. Hy ontdekte uitmun-

1 

teride geneesmiddelen , -wel
ke hij kosteloos aan de ar-* 
men, en aan a lkandere per» 
sont h. gaf, ••; wi lke dezelve 
noodig; hadden. De verkleefd
heid van DIGBY aan de ko
ninklijke familie., logenstraf
te zich niet, zélfs niet itïde 
ongelukken, AVelke dezelve 
wedervoer. Dé koningin j>' 
weduwe van' KA REL L?, zond 
hem .tweemalen in gezant*' 4 

schap naar Paus INNOCENTIUS , 
3C. OnderCUOMWKL zaghijy 
zöhdef zich te beklager^, 
zijne goederen verbeurd ver* ' 
kiaard en zijn en persoon yer-i . 
bannen. Zonder" te morrere 
nam hij 'de Wijk paai- Franl& 
rijli, en keerde *niet eerder 
naar 'Engeland Jfertig,". dari • 
nadat KARKX I I . op den troon 
hersteld was. Hij overïeejï 
aldaar den' I l Junij 1662 
aan den steen. ' Men heeft 
höni te danken ': X.9 Verhan
deling over de on sterfelijk
heid der zieli -in het En
gelsen , -1661 ; ih 4 ° , in he t 
Latijn vertaald én in 1 6 6 4 r ' 

•te Frankfort, ih 8-W in het 
licht gegeven. De schrijver 
had -over dit gewigtige on
derworp langecónferetitien 
rtiet DESCARTES gehad, eri. 
.daatnan grootelijks partij ge-: 
trokken. — 2 ° Verhandel 
litig over de plant wording f 
door DAPPKT , uit het Ën-
gèlsch in het Latijn ver
taald, 1683, in, 12 röo,— :$.<»» 
Verhandeling over de Sytn-
pathie-poeder, ter genezing' 
van wonden, door LAIIBEN»' 

.Tiüs STRAOsiu» in liet' I*** 
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tijri vertaald» en te Parijs 
eerst" in 1658, daarna in 
166W en eindelijk in 1730 
met de Verhandeling van KA-
KEI» DE DipNiSj: over dé lint-
Worm*: : . • , ' • ; ' 

DtöEóN (de burggraaf A.-
IiEXANDER ' EMZABETH: Ml-
CHAëï.), werd den 26 Juni] 
1771 te Parijs geboren. In 
Januarij 1792 trad, hij als 
tweede: luitenant in eene af-
deejing infanterie , en ging 
jn; Maart met denzelfden titel 
tot het 9.* regiment jagers 
te '.paard ovcrj gedurende 
dien tijd jdiende hij besten
dig bij^hefr paórdenjvolki Op 
liet veld van eer tot onder
scheidene rangen bevorderd i 
werd hij acmejreenvolgend 
kapitein, bij' de dragonders, 
commandant van een esca* 
dronr; eri in 1802 kolonel. 
Toen werd ;hij vbelast met' 
hèt organiseren van het 26«e 

regiment Piemonte/.er - ja» 
gers ê.n na den slagbij.4«#-
terliiz (25 DeeembeF J8Q5.); 
verkreeg hij; het kruis van 
het legioen van eer» JÖIGEOSI 
deed in 1807, in den veld-
tugt tegen, Pntüs&en en; Po
len ,."' zijnen schedel met 
nieuwe lauvyérs «sieren-.-,. en: 
werd den 31' Maart deszelf-
den jaars met den rang van 
brigade generaal beloond, In 
1803 naar Spanje gezonden r 

onderscheidde hij zich in een 
bloedig gevecht tegen de le-
gerraagt van CARTANOS , al
waar hij nieuwen roem ver
wierf. In 1812 werdhy tot | 

I .G. 

burgerlijken : iph militairen 
gouverneur, van^ een gedeelte 
van Antlaluzië'., hetgeen de 
steden en ; districten van 
Cordom en Jaen bevatte* 
aangesteld. Hij was in de-j 
ze betrekking even zoo 
menschlievend ,i als bjj in 
het slagveld kloek was. Dit 
ongelukkig volk, onder elk
ander,afwisselende knevela» 
rijen zuchtende» was in de 
diepste ellende gestort., Met 
de- geestelijkheid -.en ' de 
plaatselijke. autoriteiten me*, 
de werkende, gelukte het 
hem eene maatschappij van, 
Weldadigheidopterigten, wfi!-

• ke zich ten p' ig1 Stelde, pm: 

de meestnoodlijdenden hulp 
toe te brengen; om eenna^ 
volgenswaardig voorbeeld te 
geven, besteedde hij: daar 
een deel van zijn traktement 
t oe , welk voorbeeld de gees--
telijkheid en 'gegoede lieden 
ruimschoots volgde. *»o°r 

dit middel voorzag M ge" 
durende de zes voile maan
den in de behoeften van ze
ven duizend: ongelukkig^. 
Hij had hét beheer, en het 
toèvoorzigt over de verschil
lende depots , door hem tot; 

. stand gebragt, opgedragen, 
I aan den abt DE Vmss,^-

nen uitgewekene» Fransen-, 
man , welke zich bij de in
woners yan Cordova zeet 
beniind gemaakt had. " « , ' 

geestelijke ve rgenoeg zl™ niet met de weldadige in-, 

zigteö van den generaa1 ui_ 
GEON te ondersteunen l'J^T' 
m liet een groot gedeeU* 



ja I G» 433 

akkerland met aardappelen* 
welke daar weinig geplant 
Worden , bepoteh. Dit voor
beeld vond navolging; in kor
ten tijd zag men in een, door 
(Ie ligging vruchtbaar, land , 
eencn overvloèdigen oogst, 
jvelke èen . gezond en,over
vloedig voedsel aan de on* 
gelukkigen verschafte. Al 
de militaire oversten en de 
ambtenaren • van ónderschei
den rang wedijverden in e-
delmoedigheid, om aan het 
edele doel van hunnen gene
raal te beantwoorden* Hier
door zegenden men te Cbr-
dova en te Jaeti den naam 
der Fr'anscben ; terwijl men 
bijna over geheel Spanje al 
datgene vloekte, wat over de 
ïyreneën kwam*, Op het 
einde van 1813 ging de burg
graaf DIGEON tot het leger 
van den maarschalk SuchEf 
over, waarbij nij het bevel 
Pver, de. gansene' ruiterij en 
over de eerste afdeèling 
Voetvolk Verkreeg. ïn Maart 
deszelfden jaars ftog werd 
m «jvisie-generaal. In deze 
^hoedanigheid diende hij in 
*eoniar/j J8Ï4 bij het leger 
Van £#0», onder den maar
schalk * AUGEREAU , en com
mandeerde de achterhoede. 
Hij gaf zijne toestemming 
tot de vervallenverklaring van 
BONAPARTE , verdedigde Lo-
ÜEWIJK XVI I I . en bleef zijn 
eed altijd getrouw. , In'1814 
tot ridder van den. Heiligen 
•koöEWiJK geslagen', werd hij 
daarop inspecteur generaal 

Vïll. DEEL. C 

in de 6.«, 7ie en*9.e mil i 
taire divisie en te gelijk 
belast» om ^verscheidene re 
gimenten; cavalerie te orga
niseren. Op den oogen-
b l ik , dat hij zich in 1815 
met dezelfde benioeijingen in 
de 18.0, 2l.e en 22.e mili
taire divisie bezig hield , en 
dat hij zich te JSivers be
vond , zette BONAPARTE te 
Caiines voet aanland. Des» 
morgens den 7 Maart kreeg 
DIGEON bevel om zich bij 
Monsieur ; ( KABEL X « ) , te 
begeven. Hij Spande-al zij
ne krachten i n , om de sol
daten in de gehoorzaamheid 
te houden," maar hierin niet 
kunnnende slagen, en zich 
door zijne troepen, wejke zich 
met NAPOLEON aan de brug 
van de Guiilotière gingen 
vereehigen , verlaten zien
d e , kwam hij met den hertog 
van 'Tarente alleen te Pa-
rijs aan^ Hij weigerde alle 
dienst gedurende Aehonderd 
dagen van NAPOMCONS nieuw 
bes tuur , en bij de terug
komst van den koning , werd 
hij adjudant van Monsieur, 
daarna van de divisie ligte 
ruiterij der koninklijke gar
d e , en. te gelijkertijd met 
het organiseren .en inspec
teren der vier regimenten 
van diezelfde divisie belast. 
Den 20 Maart 1816 schonk 
hem de koning den titel van 
burggraaf en eenige jaren 
ïater vertrouwde -hij hem ad 
interim de portefeuille van 
oorlog toe , gedurende een» 

C • • • •• •• • \ • • ' . '"; "•••' 
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reis welke de maarschalk 
van BELLUNE naar Bayohnè 
deed. De burggraaf was een 
krijgsheld in zijn har t : ge
tuige hiervan is eene breëde 
wonde in zijn gelaat, welke 
hem echter niet wanstaltig 
maakte. Hij is den 2 Au
gustus 1826 in den ouder
dom van 55 jaren overleden. 

DIGGES (EÉotfARDüs), een 
Engelsen edelman, en wis-

'kunstenaar, in 1574 overle
den-, heeft in het licht ge
geven: 'L?' Tectonicum, 
waarin met weinige Woorden 
de wijze Wordt opgegeven, 
om dé <frootte van alle lan
derijen etiz., naauwkeurig 
ie nieten en te berekenen, 
1547, in 4 . ° — 2>°'Eeuwig-
durende weervoorspellingen 
'enz.,. 1555 -— 1564, in 4 . ° , 
door T H . DIGGES met verbe
teringen en bijvoegsels her
d ruk t , . 1592 , in 4." Dezel
ve kunnen niet die van M A T -
"THIEU LANSBERG en Don AN-
TONio DE MAGINO gelijk ge
steld worden.—THOMAS D Ï G -
GES , zijn zoon, in 1595 o-
verledén $ schijnt door dé 
werken , welke hij in hét 
licht heeft gegeven , zich op 
dezelfde studie te hebben 
'toegelegd als zijn vader. 
Men heeft van hern^ 1." 
Bcalts mathematica , 1573 , 
i » * 0 - 2° Krijgskundige 
rekenkunde, 1579, in 4.° Nog 
heeft hij in het licht gege
ven j Beweeggrond tot ver
eniging : mr handhaving van 
de gevestigde godsdienst, 

1601, in8.vo Deze beweeg
grond kan niet goed zijn, 
dan wanneer dezelve de ëe-
hige ware godsdienst ten on
derwerp heeft. — De zoon 
van dezen laatste, DÜNDLEÏ 
DIGGES , in 1583 geboren, 
heeft zich in de weten schap
pen en de onderhandelingen 
onderscheiden. Hij was on
der KAREL I . verscheidene 
malen afgevaardigde bij het 
parlement, en werd door JA-

.COBÜS I , als afgezant naar 
Kusland^gezonden. Hij 'o-, 
verleed dën 8 Maart 1639. 
Er bestaat van hem:}.°Brie
ven over den handel, 1645, 
i n 4 l to 'i— 2° De volm&k' 
te Afgezant > enz. , Londen, 
1655 , in fol. Deze verza
meling verspreidt een groot 
l icht , over de geschiedenis 
en de kuiperijen der konin
gin EMZABETH. 

DIGNA of DVGXI, eene 
moedige vrouw van Aqmlea, 
eene eertijds zéér bloeijende 
s t ad , en' door A«i,V;Ver-
woest , verkoos'zich never 
van het leven te berooven , 
dan in het verlies harer eer 
toetestemmen. Tóen die,staa 
in het jaar 452 voor J ƒ • 
door genoemden koning der 
Hunnen was ingenomen, 
waagde de barbaar eenen. 
aanslag op harekm'scnneiar 
Zij verzocht hem, om .op 
eene gallerij te komen, zien 
houdende , "alsof zij bern een 

gewigtig geheim Wilde me-
dedeelen ; maar zoodra jö 
op die plaats was, wei«a 
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. op dë zee uitzag ," \vïërjj" 
. zij zich in dezelve neder,-

deri dwingeland töeroepèh'flëi: 

Volg mij'y indien gij triif 
Ml f bezitten'. Men kan in 
de artikels ApoiitONiAèn RA-
ZIAS- eenige overwegingen, 
over het zedelijke van der
gelijke daden lezen. 

DIJK (ANTO;SIUS vAtf), éW 
beroemd schilder, den 2$ 
Maart 1399, te AntwerpèW 
geboren. Zijne moeder, die' 
éen kunstenares met dë,b'or-
düurnaald' was, en ook land
schappen schilderde', vond' 
vermaak V Hem reeds iri zij
ne kindscbhefd'te doen téè-
kenen. Hif vbritf? smaak in" 
die kunst, eri" kwam i n d e ' ! 
school" van1 dën bWoénidèrï I 
RUBENS', die hem mede aiirr | 
zijne schilderijen liet wer- f 
ken. Men heeft zelfs ge- i 
zegd, dat hij het grootste' ^ 
gedeelte van zijn werk ver- ; 
ngtte . VAN DIJK heeft on- ' 
derscheidene geschiedkundi
ge schilderstukken vervaar-' 
<j>gd > die zeer op prijs wor
den^ gesteld; doch vooral 
heeft hij den naam van Ko-
ning^ der Portretschilders 
verdiend. Door zijne kunst 
had deze schilder eene aan
zienlijke fortuin verworven , 
was met de dochter van den 
Engelscheh graaf GORRE in 
den echt getreden , en hield 1 
«ene prachtige egnipage; i 
*jne tafel werd luisterrijk i 
jolend', én hij bad to°n- I 
kwjstenaars en alchimisten II s 

i in zijne* dienst. Öni in zij--

! ne verteringen. te voorzien '.,', 
| moest hij door' zijnen arbeid» 
i zijne inkomsten vermeerde-* 
rèif; de ovefhaasfing, met 

Hwelke hg als toen schilderde, 
j wórdt in zijne laatste'schil-
t dèrijérf- duidelifk1 waargeno-
I riièn, die" opv verre na niet 
• téöó.' zéér óp' prij£ wórden gë-'• 

stfeld als dë; eerste. V^N' 
j DtJÈ begaf zïcff naat Fraiik-
\rijk\ dócti ' v>ftoefde aldaar 
i rilët: lahgY Hij stak daèrop" 
I naar Engeland oxèt, alwaar' 
> KARÈIJ £• hem , door zijne' 
! weldaden geboeid hield. Èen 
; al te aanhoudende arbeid 
j veroorzaakte hem óhgesteld-
I heden , die * hém in 1640' te* 
1 Jjonden aan dë schóonë kun
sten ontroofden. Men" er-' 

| kent in de stukken van VAN' 
DIJK de , grondbeginselen ,, 

idóór RüBÉNè steeds' opgé-
•\ volgd; hij was echter nóch zoo' 
i algemeen , noch zoo' geleerd 
als die groote man-: maar ; 

zijn penseel is vloejjènder: 
en zuiverder dan dat; vaiv 
zijhen meester; aan zijne 
viéeschklèureh heeft hij meer; 

friscbhëid en aan zijne tee-', 
kening meer sierlijkheid ge 
geven'. 

DITJLENÜS (JÓAKNES 'JACÓ»» 
BUS) , te Darmilad, in* 
Vmtschland geboren, ëfl? 

hoogleraar dërkruidkundè1 

te Oxford, overleed'deh"^ 
April 174t. Er bestaat van"1 

hem': \° Catalogus plantê-" 
rum circa Giessam spoHle' 
2 '• ' 
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tiascentiumt Frankfort, I71'9 
in 12.m0 — 2.° Hortus Ef 
thamemisi Londen, 1732, 
% dl." in fol., met een aan
tal platen. •''-— 3° Historia 
muscörum•',,in fol. 

* DlMAS DE IA CR01X (Pa
ter), een barvoeterkarme-
liet, werd te Monteleone, 
in Toskahe geboren. Zijn 
naam was JACOBUS TONELH. 
Hij werd iii 1615 naar de 
imssiën van Perzië gezon
den, alwaar zijne zachtmoe
digheid en liefdadigheid, 
hem zelfs door de vijanden 
van den Christelijken naam 
deden hoogachten. Arme 
Armenianen, schuldenaars 
van het gouvernement, ston
den in de wreede keuze, of 
den dood te ondergaan of 
hun gèlöof te verzaken. Di-
MAS ?n. de karmeliten von
den, gelegenheid, om hun 
een gedeelte der som te ver
schaffen, welke zij schuldig 
Warep , en̂  hun het overige* 
te doen kwijtschelden. Toen 
CttAB-ABöAS, door eene En-
gelsche vloot ondersteund , 
Ormug van. de Portugezen 
veroverde, begaf DIMAS , die 
vikaris te Ornius was , zich 
naar Ispahan, alwaar hij 
dezelfde bedieningen waar
nam. Hij werd vervolgens 
tot provinciaal-vikaris , van 
al de Perzische en Indische 
zendingen benoemd. In 1654 
benoemde Paus ÜRBANUS hem 
tot belooning voor de dien
sten > welke % aan de gods
dienst hewezen had, tof bis» 

schop van Balyloniè' en zond 
hem al de teekenen zijner 
nieuwe waardigheid. Maar 

, ie. nederige religieus wei
gerde deze eer* Hij over
leed te Ispahan, den 23 
December 1639, bemind en 
vereerd van al de Europea
nen , die hun handel naar 
Ispahan lokte, van het ge-
heele volk en van den vorst 
zelfs, dié in dien nederigën, 
religieus , een voorbeeld van 
godsvrucht, liefdadigheid en 
gedienstigheid bewonderde. 
ADAM OLEARII/S , die te Is
pahan als gezantschapsraad 
en secretaris resideerde, 
schept behagen in den lof 
zijner deugden uitteweiden. 
DIMAS had em , Perzisch-: 
Jtalidansch Woordenboek™-
mengesteld , dat bij aan 1M* 

. HOF , hoofd der gezantschaps-
edelliederi gaf. Deze ver
taalde hetzelve in het Latijn, 
en beloofde hetzelve te doen 
drukken; het schijnt nwt,. 
dat hij zijn woord heeft ge
houden». 

D t e R i i . - Zie DEME. 

TR1ÜS. 

DÏNA, dochter van'JAKOB 
en L u , in het jaar 17** 
vóór .3. C. geboren, v/era 
onteerd, door SICHEM, **£ 
van HENOR , koning van*? 
lem. Om zich over-dejjn 
hoon te wreken, maf jen 
S.MEON en LEVI, hare hroe 
ders, gebruik van aentna. 
waarop de Sichemiten «£»*, 
ter uitvoering van het w 



drag tusschen hunnen vorst 
en JAKOB . gesloten , . hadden 
doen besnijden , vermoordde 
hen alle, en plunderden hun
ne stad. ( 

DINARCHUS , een Grieksch 
redenaar, zoon van SOSTRA-
ï u s en leerling van T H É -
OPHRASTUS, won veel geld 
met het zamenstellen van re
devoeringen, en onderscheid
de zich door zijnen haat te
gen DEIVÏOSTHENES , die verre 
poven hem verheven was; 
de beste zijner redevoerin
gen is d i e , waarin hij dien 
beroemden redenaar beschul
digt,, zich door,.het goud 
van HARPALUS te hebbeh dóen 
omkoopen. Hij werd zelf 
beschuldigd, zich door de 
"geschenken van de vijanden 
der republiek te hebben la
ten onikoopen, namdevlugt 
en kwam , eerst na verloop 
van 15 ja ren , in het jaar 
340 vóór J, C. terug. Van 
64 Redevoeringen, welke 
hg had zamengesteld , blie
ven er slechts drie over, die 
°P de rijkdommen van HAR-
PAIJÜS "• betrekking hebben ; 
eene derzelve is tegen D E -
MOSTHENES gerigt. Men vindt 
dezelve in de verzameling 
der oude schrijvers van E-
TIENNE, 1575, in fol. of in 
die van Venetië* 1513, 3 
dl." in fol. —Zie ANPOWPES. 

DINIZ DA CRUZ (ANTOVIUS) , 
•** 1730 té Castello de Vi-
de i in ieysovincïeAlemtejo^' 
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11 geboren, is t<dé beroemdste 
lierdichter van Portugalge-

j weest. Na zijne humaniora 
j) bij de Jesüiteri volbragt té 

hebben, ging hi] de regts-
geleerdheid aan de univer
siteit van1 Coimbra beoefe
nen , te gelijkertijd hield 
hij zich bezig met hét lé- • ' | 
zen der classieke schrijvers, j 
vooral der Grieksché en La- ( ' • \ 
tij nsche dichters, onder wel- ! 
ke PINDARUS zijn gelief
koosde schrijver werd. Daar i 
hij zich beijverde ,; om dei» ': 
goeden «maak,in de Portu- <-\. 
gesche letterkunde té doen ' 
herleven, en in dat oogmerïc '| 
door de Vaders Ordfofisten i 
Van Lissabon ondersteund ! 
werd , stichtte hij in die stad i 
een genootschap , onderden j 
naam van Arcadia bekend, j 
-waarvan de leden door hun-
üe opstellen in onrijm en in ! 
dichtmaat werkzaam waren, , j 
om den goeden smaak te ver- i 
spreiden en er de grondbe- '' . [ 
ginselen van té bepalen. Tij» j 
dens den aanslag, den 3 Sepi f 
tember 1759, tegen den per- / . [ 
soon van koning JOZEF ge1» j 

{déegd, en die dekwaadwü- I 

igen , aan eenige leden ee- j 
ner orde, even zoo eerbied- I 
waardig door hare deugden als 
door hare kunde, toeschreven, 
vervaardigde DINIZ eene 
beroemde Ode, die alleen I 
voldoende zou zijn , om hem li 
onder de grootste dichters » ' 'f' 
te rangschikken. Men vindt 
in dit meesterstuk de vor- f 
men» de majesteit en het |$ 

3 1 
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vuur van dep; Thebaans(5%n 
dichtere Dopr zulk eepen 
schoonen uitslag aangemóe,̂  
digd, vervaardigde pij, op 
de onbevlekte ontvangenis 
der heilige "Maagd, eene an
dere schpón^ Qde, dé talen
ten' vvaardig , welke"" hjj in 
zijn eerste s^uk hpdont 
wikkeld, "^irjiz pn4erna,p» 
Vêcvolgpjigi ,* >i|'n\ Ae 'gcpptSp 
rveld,h\eeren «o, staptsmappep 
4es vaderlands te .vieren, 
jen gat ee^e.^rzame,ling vap, 
^éfdfflaichièn in het licht, 
dje weldra gevolg dwe^djla,p.r 
eene apdere iferiZafgpl^g yap 
vlugtige geiichtf iP,M^ fep 
titel \y4ap ^ertlcaep$ing.en. 
TSTóg bëfptpt e,r jijaP hem ,eën 
hoerti g*ver Î p ve(f jgedj ch,t, ,4e 
Wij-kttmt^ g^a^md.' £>it&e> 
dicht, he,e$ ondanks .het 
.he^zelachtige , (ep de slechte 
Jkeiize des ^n^erw/erps, 'J4$t 
de .. :niipste pvereen|;pépist^ 
jmet ,den Lutrïn (ü^a^.lesïse-
jiaar) van BOILEAIT. 'ÖJUSXZ 
bekleedde ^dersgheiflepè 
.overheidskosten, --o^fr #p-
dere die van kanselier ypn 
Jhet RelctgarQ yan Rjiq-jafiiei? 
ro, en vap lid van d̂ ep ppr 
perstén raad der yplkpi^n-
.tingen. fyeze Jberoenjde,dl<$? 
ter overleed jté fyo-JpneirQ 
in ,17^3. ' yérsclieidepe zij
ner gedich,teP zjjn',te Par'0s 
in 1814 gedrukt. 

piNpCRA^ES, een beroem? 
de p^el4ho«wer, onderna:u 
een tepsachtig werk , waar-
vap de stpf dfi b e r g Afhos ' jj 
moest zijn.' De berg J > % , -

tegep.wpopdig $oti}è-$ai'($Oy' 
is een.aan ĵ «<?$$M$£'gej}eqht 
schiereiland , ,dat ip den Af'" 
c j^e/pits^eékt, tusscpen dep 
zeeboezem van Monierfypto,,< 
eertijds den zeeboezemSM-
fitonicp, en de gfilf Sipgifiica. 
Üiĵ boqd aap, d^en^aj,tenge-
pieep hoogen berg .té behou-
wep, en'^r .een s^ndbeeli 
ya.p A^EXANPBR jen fipofitff 
vpn fte vórnjen,, injeljse hand 
eehe" rui^ite "(e fai^n? waar
op men een e sjtadLkop pp.Hr 
wep;»' ,en dé ,&& jtuss,c;hep 
z^pp ,beepen fó-Mfp do9*" 
jstrooméri, jeft einde ge-
meepscibap dâ ar i;e «te,Ilenf 
"tpsschen de beide zeeboe-
^aeins;" die 'dop* dit schfer-
.eiianjl; van el^andêrgeschei-
(^en warep. '. Utf pverlee* 
$4e« zijn werk pa? in fff 
' jwsjp gpwfrffëit' wasi And?" 
JQW peggen f' A&t A?*W*F 
,weigejrde . ejr hem aan te 
.laten werken. JtyNïps &&,> 
dat » ÜJNqCBfTE.sJen tem
pel van DIANA .te W& n e r ; 

stelde, ,diè , 4 # <ïen M f 
y'an EROSTEAT^IS m™f 
was, en dat, na de ¥ t s » e 

"hand pan. # t grpote _wer£ 
gelegd te hebbep, hij paar 

1A lexandrië overstak, *»" 
waar PTO^OMEÜS ^m^f 
"PHUS, kpnjng y,an E$9P*e* 
Kern heVkl eenen terop̂ » ' e 

houwen, opi^ap de ge,dacn 
tepis vap zijne vr^W A» 
siNoê te worden toegeW«J-
lp 4e tpëkepiög , M*fZ 
hopwkun^itepaar yan dat ge 
J.uw'^ryaarakde:, M | J 
zich voorgesteld, om aan 
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h et gewelf van dien tempel' i 
eeriep. grooien zeilsteen te 
plaatsen, die het standbeeld 
dier Vorstin, dat ' geheel 
van jjzer zoude zijn geweest 
als in -de lucht zoude heb
hen opgehangen , om de vol
leen te verpligtert, door dit 
wonder, meer, eerbied voor 
die koningin te hebben; 
maar daar de koning intus-
schen overleed, werd dit 
Oogmerk niet ten uitvoer' 
gebragt." Dit verhaal komt i 
Weinig met','^de tijdreken'-
kunde Overeen, want bij 
den dood van ARSINOÉ was 
DINOCRATES reeds byna 120 
jaren oud. Men denkt ge
woonlijk dat . DINOCRATES , 
JSTENOCRATUS , STESICRATUS , 
DiocLESi van ^Macedonië, de
zelfde persoon zijn; maar 
het verhaal van PLINIUS 
doet vooronderstellen, dat 
men dezelve moet onder
scheiden en er s ten minste 
twee verschillende personen 
van maken. ••' 

IhNosTRATtis, een oude 
wiskunstenaar, de tijdge
noot van PLATO , bezocht de 
school van dien wijsgeer, 
eene school, die door de 
beoefening der wiskunde, 
zoo beroemd is geweest. 
Hij is een dergenen, die 
het meeste toebragten aan 

de aanzienlijke vorderingen-, 
welke .zij aldaar maakte* 
Men houdt hem voor den 
uitvinder der QuadratriiS (*) 
dus genoemd, omdat, indien 
men dezelve in haar geheel 
kon beschrijven, men de 
quadratura circuli X**);zouV 
de hebben» 

DjNOTH .(RiCHARtx)!, een^ 
protestantsch.geschiedschrij
ver , te. Coutances geboren t 

in 1580 overleden , • heeft 
een Werk nagelaten, ten ti
tel voerende: De 'bello ci« 
vili gallicQ libri VI., Ba-
z e i , 1682, in 4.«> Deze 
geschiedenis gaat van 1555 
tot 1577. Volgens zijne 
bekentenis, heeft DINOTH 
zich enkel van de geschie
denissen van THÈODORUS B E -
ZA en IA POÏ>EÏ,INIERE be
diend. Men heeft Van dieft 
zelfden schrijver verschei
dene andere geschiedkundi
ge werken. 

DlNOUART (A.NT0NIUS Jo-
ZEP TOSSANÜS) , een priester 
te Amiens, den 1 Novem
ber' 1716 geboren, en te 
Parijs, den 23 April 1786 
overleden, is bekend door 
het Journal ecclésiastique 
{Kerkelijk dagblad), een 
nuttig werk , waarin men 
dikwerf belangrijke en leer . 

C c 4 

(*) Eene kromme lijn, door behulp van welke men eenett 
cirkel in vieren kan verdeelen. Vertaler. 

(**)Een kwadraat, Jietwelk juist zoo groot is, at* de 
inhoud van eenen cirkelt Vertaler-
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zame artikels aantreft» In 
het geheel zou meer zamen-
hang en overeenkomst heer-
schen , indien de schrijver, 
door de aanhangers der klei' 
«e kerk (de Janseniste fac
tie) geboeid, zich niet door 
de vooringenomenheden ee-
ner listige sekte had doen' 

- medesiepen , en ruimschoots 
lasteringen had uitgebraakt, 
tegen degene, die dezelve 
.ontmaskerden. De uitgave, 
welke < hij geleverd heeft , 
van de beknopte kerkelijke 
geschiedenis van MACQUER , 
het Leven van PAZ,AFOX 
(zie dat artikel) , dragen den 
stempel dier treurige ge
steldheid, d i e , terwijl zij 
den schrijver foltert ook on
rust en, wantrouwen in den 
geest des lezers verspreidt. 
JNog bestaat er Van hem: 
1.° Marinel des pasteurs 
(Handleiding der Herders), 
3 dl.n in 12.W — 2«° RAé-
torique du prédioateur(Wel-
spreekkundé des predikers), 
uit het latij'n vertaald van 
AüGusTtNUs VALERIÖ , Bisr-̂  
schop van Veroria, eri kar
dinaal , Parijs, 1750, in 
12. rao Óp Verscheidene plaat
sen heeft' de schrijver zijne 
eigene denkbeelden, die van 
het oorspronkelijke doen ver
vangen ; men verwijt hem 
ook, stukken weggelaten te 
hebben, die wel verdien-
den bewaard te blijven, De 

s tij 1 maakt er de yoörnaam-
ste verdienste niet van uit. 
In het algemeen schreef hij 
op eene flaauyve wijdioopige 
en, pnnaauwkeurige wijze. — 
3.° Eene uitgave van de 
Sdrcot&ea ' van M ASENIÜS , 
met de • Vertaling (in het 
fransch). — 4.° Eene be
knopte uitgave' der gewijde 
Embryologia (*), van CAN-
GIAMILA. (zie dat artikel). 

! Men kan hem,' als. den ver
korten schrijver, verwijten, 
in het stuk van'j bovenna-
tuurkunde en physiologie, 
wat al te ingewikkeld te 
zijn geweest, én daardoor 
gevolgtrekkingen; te hebben 
gemaakt, die'Verwarren en 
in het zedekundige onbruik* 
baar zijn. — 5.° Eeniga 
Laiynsche lofzangen; uit
gaven van verschil lende wer
ken enz. Men kan de Ca
talogus van dit alles, door 
den schrijver zelveri ver
vaardigd , vinden in het 
Journal ècclésiastique,. *• 
November 1780, blz. ï»4* 

DlNTER, DlNTHER Of DlN-
TERÜS (EDMOND) , dus ge
noemd, „naar het dorp van 
dien naam in het djstnkt 
'sHertogenbosch, was ach-
tereenvolgeed secretaris van 
ANTOMUS, JOANNES I V ; ' 
Pmwppos h,enPmtiPPvs 

den Goede, Hertogen van 
Bourgondië m Braband. 

K ) Verhandeling over de ongeborene vrucht. 
1 "f Vextalet. 
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Het hofleven moede, om-1 
helsde hij den .geestelijken ; 
staat, werd kanonik van i 
den n. PETRUS të Leuven; ! 
begaf zich vervolgens on
der de reguliere kanoniken 
'van Corsendonk bij Turn
hout t en overleed te Brusr 
tel"t den 17 Februari] 1448. 
Hij heeft,nagelaten: l.° een 
Krónijk 'der Hertogen van 
Lotharingen en Braband, 
van 281 tot 1442, in het 
latijn. Het handschrift deï-
zelve wordt nog te Corsen- : 
donk bewaard en onderschei
dene afschriften in verschil
lende huizen der Nedèrlan-
den, onder anderen een met 
aanteekeningen van dën Heer 
L E MIRE. Deze kronijk 
verdient het licht ,te, zien , 
'uit hoofde van een aan tal 
oorspronkelijke s tukken, die 
dezelve bevat, en om bij
zonderheden,1 welke de schrij
ver, als getuige derzelve 
aanvoert.— 2.° Génealogia 
ducum Burgundia, Braban-
iia, enz. frankfort, 1529 
en in de Renim germanica-
rum, seriptores van FKÉHÉ-
Rl'S_,JJ-tH.'\ en in die van 
STRUVIÜS, 3e dl. Dit ge* 
slachtregister i s niet zeer 
naauwkeurig. 

DINÜS, te Mugello, een 
vlek in Toskanen, geboren , 
een regtsgeleerde, en Hoog
leeraar der regten te Bo-
logna, bloeide op het ein
de der 13.e eeuw. Hij ging, 
o m ziinewelspréekkunde, de 

C 

levendigheid Van zijnen geest 
en dé zuiverheid van zijnen 
stijl , voor den eersten regts
geleerde van zijnen tijd door. 
Paus BoNiFACips V l i l . , liet 
hem aan de Compilatie van 
het zesde boek der Deere*' 
taliën, Sexte genaamd , ar» v 

beiden. Deze regtsgeleer
de overleed té Bólogna in 
1303 , volgens'sommigén van 
verdriet, van' niet met het 
Eoömsche purper te zijn 
vereerd. Hij is de schrij- ' 
ver yan verscheidene 'wer
ken over het burgerlijke règt: 
1.° Lommentariumin regv~ 
las juris pontificiij in §.° 
CYNOS, zijn leerling verze
kert , dat hetzelve de uit
gezochte grondregels dezer 
wetenschap behelst, en vol» 
gens ALCIAT , is het een werk. 
dat woordelijk verdient van 
buiten geleerd te Worden. 
Maar degene,, die weten, 
dat KAREL DIT MOULIN, het
zelve met aanteekeningen 
verrijkende, er eene menig
te fouten in verbeterd heeft, 
zullen zien, dat dezen lof 
overdreven is. •— 2.° De 
glossis contrariis, 2 dl«n 

in fol. , waarin ook vele 
misslagen geslopen zijn, enz, 

Dio CASSIÜS , van JSIicea 
in Bithynië, werd door 
Verschillende keizers tot de 
eerste waardigheden verhe
ven , door PERTINAX tot den 
rang van Senator;, doorS&-
VERUS tot het Consulaat, 
door MACRINÜS tot den poet 
5 ' " ' • ' - • 
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van landvoogd van Stnirna 
én Pergamuè, ' door AxÈXr 
ANDER SÉVERUS tot dien van 
landvoogd van Afrika, van 
IDalmalië en yan Pannónië. 
"Pi'o* "kwam te Rome terug , 
alwaar 'hij in 229 voor de 
tweede maal tot Consul werd 
verheven, en keerde ver
volgens weder naar zijn 
land, alwaar hij zijne da
gen eindigde. DIO-CASSIUS 
was een regtschapen man 
in zoo verre men zulks kan 
zijn» wannee,r men de rol 
yan hoveling heeft gespeeld! 
Toen hij aan het hof was , 
Jbe,gaf. hij zich dikwerf naar 
Capita, om de'letteren te 
beoefenen, en in - rust te 
werken. Na gedurende tien 
jaren memorien te Tiebbert 
'verzameld,, sphreef hij éene 
TRomeinsche Geschiedenis in 
tachtig boeken. Dezelve 
'begon ' met de komst van 
^ENEAS'in Italië, en ein
digde met dé regering van 

AliEXANDER S E V E R U S . Er 
blijft on 's slechts een ge
deelte van dat werk over. 
De vier en dertig eerste 
boeken zijn verloren geraakt. 
De 20 volgende, van het 
einde van het 35.e tot het 
54.e zijn volledig, de zes 
volgende verminkt en er 
blijven ons slechts Pënige 
fragmenten van de 20 laat
ste over. Er bestaat eene 
T r ' j wel geschrevene «er-
üorting dier geschiedenis , 
*a* het 35 boek af» door 
AIPHIMNUS , patriarch van 
Konstantimpel, in de 11.e 

eeuw. Dio had THUCYDIDEÏ 
tot zijn voorheeld genomen, 
hij volgt héril z.eer na in 
zijne wijze: van veuhalen, 
"en vooral in zijne redevoé» 
ringen'. ZQn -stijl is duide
lijk, zijne grondregels bon
dig, beraden en oordeel

kundig, zijne uitdrukkin
gen edel, gzijn verhaaltoon 
yloeifendrzijne afwijkingen • 
gelukkig; maar ,men be
schuldigt hem, zonderling > 
partijdig, en evenzeer tot 
dé vleijerij als tot de he
keling 'genegen té zijn_ge-
weest. , Men moet echter 
niet ligtzinniglijk datgene 
verwerpen, wat. hij van de 
.ondeugden van eenige be
roemde mannen segt, »an 

welke gelijktijdige vleijers 
en .de bewonderende nako
melingschap deugden heb
ben toegeschreven, welKe 
zij niet bezaten. De beste 
uitgave van dezen geschied
schrijver, is die van HEBMA-

NDB' 'SAMOBIi BEIMABÜS.- M 
Hamburg, VmM,to\ZA}'. 
in het Grïeksch en m het 
Latijn , met geleerde aantee-
keningen. Ook wordt dxe van 
LEUNCLAVIÜS op J M J S 
steld, Hanau, infól.,l°u o ' 

DIO-CHRÏSOSTOMUS, dus 
genaamd uit hoofd*- * « 
zijne welsprekendheid» 
redenaar en ^sSfrT 
Prnsa , in' BitAfW'*"* 
te vruchteloos om VSSPA* 

TUNÜS, die hem haatte, wa* 



D l O. 443 

hij *. zelf yerpligt, Rome te 
verlaten. tiy .hield zijnen 
naam en zijne geboorte ver
borgen, en Jeefde verschei
dene jaren onbekend, van 
stad tot stad en van land 
tot land dwalende, aan al- „ 

' l e s gebrek hebbende; dik- f| 
werf Verpligt om het land 
te bebouwen , ten einde 'te 
kunnen leven , en, door zij * 
nen moed, dien stand tot, 
e4er verstrekkende, Elij door
kruiste op deze wijze Mm~ 
sia en Thrdcië, en drong 
tot .bij de Scyten door.. Toen 
DOMITUNUS sneefde, was)Dio 
in het gewaad eens bedelaars, 
in een kamp des Romeinschen 
legers, dat op het punt stond, 
om aan het muiten te slaan. 
Hij maakte zich bekend, en 
bevredigde ^en opstand. Dto 
kwam onder keizer TRAJA
NUS terug. Deze vorst, een 
vriend der talenten, liet 
hem dikjy.erf Jn zijne draagr 
baar_plaats nemen, ten ein
de zich jmet hem te kunnen 
onderhouden, en deed hem 
zijne triomf kar beklimmen. 
JDe eerste uitgave zijner wer
ken , is $ e yan'Milane, 

i .1676, jn fol., de beste van 
Panjs, 17.04, in fol. Men 
'.vindt er 8,0 Redevoeringen in, 
waarin zeer welsprekende 
.stukken v.oorkomen; en een.e 
verhandeling in £- boeken : 
pverdepHgien der koningen, 

waarin de.wijsbegeerte lessen 
aan de koningen geeft." Het 
,tw.eede deel der,F/e* desora-
teurs Greés (Levensè^schry-
vingén der Qriekschë rede-
naars), door BREQuiGNY, is 
geheel aan DIQ-£IHRYSOSTÓ* ., 
Mus toegewijd j he.tzelve be- > 
vat een lieven yèm di,en re
denaar , en de vertaling (in 
het Fransch) yan verschei-
d ene zij her redevoeringen. 

Dtocii js , een ,h>,ld,, bij dé 
Megarjërs, vere.e,rd, die te zij-
er eere spelen vierden," Dio
des \oiÜipcle:ide?i genaamd. 

DWCLÈS, .een jneetkundir 
ge , bekend door de kromme 
lijn, cyssfl'ide genaamd, welke 
hij uitdacht tot de oplossing 
van het problema, der inid-
,delbar.e meetkundige propor
tionele grootheid ((*), bloei
de vóór de vijftiende eeuw. 

DlOCLES.-Zie DlNO(JRATES. 

DjiOCI.EÏ'UN.US .(pAIUS T A -
LERIOS AURËMP^) .,. wiens 
naa,m vóór zijne verheffing 
tot d,e k e i z er l i jke waardig
heid , JDióciiEs w a s , werd. 
in §145 te Diacfea in Dal-
matte geboren. De eene 
zeggen , dat hij dje zoon van 
een griffier was» en ande
ren , dat hij een sjaaf was 
geweest. Hetgene, wat ze-

• (*) Middelbare grootheid tusschep 2 afidere, Zqodat de 
fatrekkhing, welke dezelve met eene dier grootheden 
heft, ^dezelfde ft',- als de betrekMnS d§r andere met de-
ze.foe. '. ., Vertaler. 
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ker i s , ia dat, hij uit eene 
zeer geringe familie was ge
sproten. Hij begon door 
soldaat- te zijn, en klom 
trapsgewijze tot den post 
van generaal. Bij had het 
"bevel Over de Officieren van 
het paleis, toen hij in 284, 
na den moord van NOMERIA-
NUS , tot de keizerlijke waar
digheid werd verheven. Men 
zegt, dat hij APER ' , , den 
moordenaar van dien vorst, 
eigenhandig vermoordde, om 
de voorzegging te vervul
len , welke eene Gfallische 
priesteres hem gedaan had , 
dat hij keizer zou,worden, 
zoodra hij APER zelf* zou 
opgeofferd hebben. Daar dit 
woord in het Latijn wild 
zwijn beteekent, doodde hij 
eerst, al de wilde zwijnen, 
welke hij ontmoette; maar 
toen hij APER had tér dood 
gebragt, zeide hij aan MA-
XIMIANUS - HERCULES , aan 
WÏen hij deze voorzegging 
had toevertrouwd: Ziedaar 
de voorzegging der prieste
res vervuld. Deze MAXI-
MiANtrs - HERCULES was zijn 
vriend. Zij warett eenvoudige 
soldaten in dezelfde com
pagnie geweest; in 286 deel
de hij mot hem het rijk. 
Zeer naauw vereenigd alvo
rens te regeren , waren zij 
zulks nog veel naamver, 
toen zij 0p den troon zaten; 
en, hoewel zij geerie bloed
verwanten waren, noemde 
men hen echter broeders. 
" 1 benQ6Bïde vervolgens in .. 
292 twee riïluwe Casars, i 

CONSTANTIUS CótoRus en GA* 
XERIUS MAXratANüs. Deze 
vermenigvuldiging van kei
zers boorde den staat in den 
grond, wijl ieder hunner zoo 
vele officieren en soldaten als 
zijne ambtgenoöten wilde 
hebben ; was men verpligt, 
de belastingen aanmerkelijk 
te vermeerderen. Het :was 
GALERIÜS , die aan DIOCXE-
TIANUS zijnen haat tegen het 
Christendom inboezemde. 
Volgens EÜSEBIUS had nn 
hetzelve gedurende verschei
dene jaren bemind, maar hjj 
veranderde eensklaps van 
gevoelen. Zijne ambtgenoö
ten hadden be>él, om elk 
in zijn departement, al de
gene tot folteringen te ver-
oordeelen, welke de Chnste-
telijke godsdienst beleden, 
hunne kerken te doen afbre
ken, hunne boeken te ver
branden, de minste onder 

hen, als slaven te v ^ 0 0 " 
,pen, en deaanzienlijks^ 
aan openbare oneer blootte, 
stellen. Deze vervolging» 
de laatste vo'órKoNsTANTiJJ. 
begon in het negentiende 
jaar der. regeringen U-* 
CLETUNUS(datisinhetJBaï 
3 0 3 n a J . C ^ e n ^ j a r e n , 
ha de eerste onder. N«»o),. 
dezelve duurde tien «w»» 
zoowel onder dezen *« '• 
als onder zijne o p ^ Het getal derjVlartelaren^ 
zoo groot, dat de vyan 
des thristendoms aan hetf 
zelve den doodslag, waande" 
te hebben toegebragt. e n ^ 
zich op beroemden » ee" 
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opschrift , hetwelk vermeld
de^ dat zij den naam en de 
bygeloovigheid der Christe* 
tien vernietigd, en de oude 
dienst der Goden hersteld, 
hadden. Om zich over eene > 
dergelijke zaak te beroemen ,' 
had men vele geloovigën 
moéten doen omkomen» Hoe 
durven dus DODWEL, VOL-, 
ÏAIRE en GIBBON , èene zoo 
geloofwaardig bevestigde 
zaak ontkennen ? Maar wel 
verre , dat de vervolging 
den ondergang van het Chris
tendom zoude bespoedigenj 
diende dezelve enkel , oni de 
Godsdienst te doen zegevie-v 

ren (Zie BÜIIN-ART). Temid
den der Barbaarsche strafoe-
feningen verviel DipcLÈTiA-
NIJS, door eene kwijnende 
ziekjte aangeta'st, tot zulk 
eenè zwakheid, dat men hem 
dood waande. Hij herstelde 
Weder van dezelve, maar zijn, 
geest, geheel en al ver
zwakt, had niet meer dan, 
schemeringen van rede. GA-
LERIUS kwam in allerijl van 
Antiochië terug, en zeïde 
hem onbevvimpeld, dat hij 
van het..bestuur des rjjks. 
Woest afzien. Deze taal bèlg-
de den zwaarmoedigen grijs
aard , wiens trotschheid er 
niet van wilde hooren; Maar 
GALERÏUS bedreigde, en men 
moest zich onderwerpen. Men 
hewoog MAXIMIANUS-HERKÜ-
lEs, om denzelfden afstand 
te doen; en de beide Cen-
*«*** GALEuirrs en CONSTAN
T S , werden op denzelfden 
fog\l Mei 305) tot Aupts* 

O, ., v 4 ^ 5 . , -

ttlsseri uitgeroepen. Hij leef- * 
de , of liever leidde nog ne
gen jaren een plantenleven i.. 
in zijne eenzaamheid van 
Solona'fi door sommigen als 
zijne geboorteplaats • l be- ' 
schouwd, aanschouwer, en 
eene der voornaamste oorza
ken der rampen , 'welke hét 
land van alle kan ten teister
den, Wanneer de vervolging, 
slechts bijzonder was ge
weest , waren de kastijdin
gen des Hemels riiet alge-

, meen. Zij verspreidden zich 
in dezelfde evenredigheid als 
de geweldenarijen der god-, 
deloosheid. Na de woedend* 
ste der vervolgingen, het 
toppunt en de voltrekking 
van al degene , welke reeds 
waren voorafgegaan, drukte 
de arm Gods gevoeliger en 
ziglbaarder dan ooit op het 
rijk en de keizers. Behalve 
de verwoestingen der pes t , 
de verschrikkelijke stormen 
en aardbevingen, drongen 
de Barbaarsche volken, vroe
ger met eenige invallen-in 
afgelegene gewesten tevre
den , als door eenen hun 
vreemden geest gedreven , en 
de vrees en den eerbied voog
den Romeinschen naam ge
heel uit het oog verliezende, 
tot in het hart van deszelfs, 
edelste erflanden door, De 
verwoesting wa§ zoodanig, 
dat men verscheidene eeu
wen daarna, zelfs in het 
hart des rijks niet dan ver
strooide hutten vond, daar 
waar vroeger aanzienlijke 
steden waren geweest. '• ft? 
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opstanden en burgeroorlogeny 
voltooiden de verwoesting 
van hergerie, wat de Mr-
baarschheid" had gespaard. 
Het Taats te jaar der heilig -
schendige dwingelandij , had 
er eêrte vernielende droogte4 

plaats, die door ortvrucht
baarheid en hongersnood 
werd gevolgd* Na dateene 
talrijke menigte burgers, 
stuk voor Stuk, alhurine b'e-* 
zittingen Hadden verkocht, 
verkochten zij eindelijk Hunne 
kinderen, ten einde instaat te 
zijn, hun léven te verlen
gen. Behalve eenige schat-
rijke familië'n, waren ouders' 
en kinderen, dienstboden en' 
meesters , alle zoo mager en 
uitgeteerd, dat men zich 
zou verbeeld hebben , veel
eer dwalende scharen van 
schimmen, dan levende men-
schen te zien. Eensklaps 
vielen zij' geheel uitgeput op 
de straten en openbare plei* 
n'en neder, alwaar de lijken 
zonder begrafenis, verrotten. 
De besmetting schfeen bij 
voorkeur diegene tejtreffeny 
welke de rijkdommen tegen-
den honger beveiligden. Er 
ontstond eene zonderlinge 
ziekte, die het gezigt aan
doende, aan eene menigte per
sonen , mannen, vrouwen en 
kinderen één oog of hetge-
heele gezigt deed verliezen; 
®Ven alsof zulks was, om 
P™ liet aantal belijders van 
het Christendom , van eiken 
ouderdom, en van beide ge
slachten te wreken, aan wel-
Ke de vervolgers de oogen 

Hadden dóen uitsteken.» Geen 
dezer dwingelanden, zegt 
een geschiedschrijver, ont
snapte aan de slagen dëfhe-
itlelschet wraak. DitfcrterrA-' 
NÜS verloor, wel is waar, hët 

i leven niet opjeene geweldda
dige- wijze; nlaar zijne kwij*" 

i nende", treurige en verach
telijke' ouderdom was iets 
bitterder 'en wreeflér voor 
hém, om te verdüreni Hij 
deed zich van de eene plaats 

:• naar de andere vervoeren; 
door gestadige schrikbeel
den achtervolgd v gebruikte 
hij bijna geen voedsel, en 
kon h'ij geen uur gerust sla
pen; Onder den last van 
z'ïjn Wézenlijk of ingebeeld 
hartzeer gebukt, had bij de 
kracht. tïiet;, om eenigen 
schnV van' betamelijkheid in 
acht te nemen. Man zag 
hem dikwijls met al de zwak
heid eener.sromv of eens 
kinds weenen. Toen bg den-
voorspoed' van KoNSTANT.™, 
en het begin der zegepraal 
des- Christendoms vernam. 
gaf hïj. zich aan dehev.gste 
aandoeningen derwanhoopo 
ver;irzijne dolle woedegg 
hij zélfs zoo ver, dafhy^ch 

delven sloeg; H 9 » d P « t e 
grond liggen, *>*£% 
kreten ui t | die naar n « ? 
huil vau Wilde «<*!»«£ . 
ken: eindelijk koos b j j j g f . 

ven. Hij overleed te S « g 
in het jaar 313 na J . C - ^ . 
kan niet ontkennen, d j i * . 
der de gruwelijke wreedhfe* 
omtrent de Christenen met ee 
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rïe koelbloedigheid uitgeoe
fend , welkemet de nvensche-
lijke natuur schijnt te strij den', 
en, die eene verfoei)elijke 
inborst vooronderstelt, hij 
als een moedig soldaat i een 
dapper ^officier, en een uit
muntend veldheer", grooten 
lof zou verdiendx hebben. 
Hij maakte een ige regfvaar
dige wetten; verfraade eeni-
ge steden des ri jks, vooral 
Rome, Milane, Nicomediè 
en Karlhago , met prachtige" 
gebouwen'. Maar zijn luis
ter grensde zeer aan .pracht1 

en trotschheid. Zijne opvol
gers , GALERIUS - MAXIMIA-
NIJS , MAXIKHNUS DAJA en 
MAXENTIÜS , zijne, ijdelheid' 
navolgende, wilden naar zijn 
voorbeeld i dai men hen Eeu
wigen zonden noemen, dat 
men voor de standbeelden 
dier aardwormen„, 'even als 
voor die" der Goden zoude 
nederknielen. » DIOCLETI-
ANUS en zijne opvolgers, 
zegt een schrijver, droegen 
prachtige gouden en zijden 
gewaden, en men zag niet dan 
n^et verontwaardiging, hun
ne schoenen zelfs met edelge
steenten bezet. Nipuwe bepa
lingen en nieuwe plegtighe* 
den maakten dagelijks dert 
toegang tot hunne ge wijde'per-
sonen moeijefijker. De dienst
doende officieren, in ver
schillende posten (toenmaals 
Scholen genaamd) geplaatst, 
Waaktefi , met dó grootste 
voorzorg d e toegangen tot h et 
paleis. Be inwendige ap
partementen , Waren aan de 

O, Mi 

waakzaamhied der gesnede-
nen toevertrouwd, wier ge
tal en invloed , onophoude
lijk toenemende, op eene 

• zigtbare , wijze, .den voort
gang der dwingelandij te 
kennen gaven." LACTAN-
TIÜS én, ÉusEBlirs verzeke
ren , dat het keizerrijk on
der dezen keizer, tot aan de 
vervolging tegen de Chris
tenen bloeide, en de eerste 
schrijft deze onmenschelijke 
vervolging meer bijzonder 
aan GALERIUS töe ; tot dïem 
tijd warén.er zeer vele Chris
tenen onder des krijgsbanie-
ren en er bestond zelfs een& 
geheele keurbende van Chris
tenen , welke om hunne gods
dienst niet lastig gevallen 
werden. Maar GALERIUS wil
de zijnen weldoener hatelijk 
maken., om hem te oiittroo-
nen. Hij beschuldigde, hem 
van wanbedrijven, daar zij 
onschuldig aan waren, de 
beide brandstichtingen der 
paleizen van Nicomediè'wer
den hun aangewreven; de 
wigchelaren vervloekten hem. 
DIOCLETIAAN reeds oud zijn
de , en van allé kanten be
sprongen wordende, zegt ' 
LACTANTIUS , kon niet we-
derstaan noch aan zijne vrien
den , noch aan de goden en 
bewilligde in de eischen van 
GALERIUS ; maar wilde dat 
men zich bepalen zoude,met 
hun hunne bedehuizen te ont
nemen en met hen van de 
'legers weg te zenden, en 
verbood alle lijfstraffen; GA
LERIUS vierde in deze ver-
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volging zijne geheele wreed
heid den teugel. Dezelfde 
ïiACTANTlüS , n o e m t DlOCLE-
TIAAN een slecht mensch, 
maar een goed vorst. Di-
OCLETIAAN overwon de Bagar-
den, eenen Gallischen stam, 
de Sarracenen en de The-r 
banen van Egypte; herover
de Mesopotamië op den ko
ning van Per zie., versloeg de 
Anglen, de Germanen, de 
Gothen, en de Sarmaten. HijN 

bragt den Zetel des rijks 
naar JSicomediè'oven en van 
toen af taande de oude luis
ter van Rome. Hij deed ren
banen , tempels, schouwspe
len , muntkamers en tuig-
huizen bouwen, ; enz. enz. 
Jf)e tijdrekening van Dip~ 
CLETtAtfUS of der Mariela
ren .,.' die langen tijd in de 
Kerk in gebruik is geweest, 
en zulks nog bij de Cophten 
en Abyssiniërs i s , begint 
den 29 Augustus van het jaar 
284, Men heeft de afbeel-

, ding der door hem gebouwde 
badhuizen in 1558 gegra
veerd. MenvindtNdezelveook 
in den Trésor d'Anfiquiiés 
(Schatkamer der oudheden) 
van DU BOULAI , in fol* (*). 
BOSSUET , naar den naam van 
den. groot'en vervolger zoe
kende, op eene raadselachti
ge wijze in het XIII. Hoofd
deel van het boek der Openba-

{*) Ook treft men dezelve aan in het werk vanden Am-
'terdamschen,. beeldhouwer PETRUS SciimK, ?nder fV 
J t e ' *><f» Rönia aetcrna bekend < van welke belmgW* 
verzameling dezelve N.° 92 , 93 en 94 uitmaken. 

Ver ta l e r . 

ring uitgedrukt, heeft-ge« 
meehd derizelven in DloChei 
afgVsttfs gevonden te hebben 

; DtpCRiü (RAÏMUMDUS) , ie 
liaam van eenen kanonikder 
Lieve Vrouwen kerk vart 

• Parijs, die men meent in 
1084 in den geur van hei
ligheid gestorven te zijn. 
Men heeft van hem een 
Wonder verhaald , dat door 
de beste Critici wordt te
gengesproken. Nadat zijrt 
lijk, zegt men,, in het koof 
zijner kerk waS;gebragt, 
verhief hij , bij deze vvoor-
den der vierde les uit de 
Getijden voor de' overlede
nen V Responde fliiU etc» 
zijn hoofd-buiten de kist, en 
riep tot driemalen toe, met 
luider stemme: Jiisto l)w 
judicio accusatm sun> • " 
Jndicatu* sum . . . Inzijnö 
Verhandeling de vera. m*** 

, secessns sanc/i Siarvo»"-
in eremiim, beweert l"40" 
Nov, dat voor den <nd.van 
GEUSON en van den heiligen 
ANTONINUS , die ha het jaar 
1400 leefden, geen enkel 
schrijver over dit gewaande 
wonder had gesproken , en 
dat deze overlevering -aer 
Karthuisers slecht gegrond 
ïs; Verschillende geleej» 

nebben op deze . V**?™. ling geantwoord, onder an 
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deren Pater JOANNESCOEÖM-
BI, eeri Jésuit, door zijne 
DissertcttiQ de CftrthusiatiOr 
rum iniliis, seit quod BRÜ-
HQ adacïns fueritin eter 
mum vociius hominis redt' 
yivi Parisiis, qUi se accusa-
£«a»", jüdicatum, damnatttm 
excjamhbat' Hij, haalt jn 
dczelve; de/getuigenis aan 
van' eenige geschiedschrij
vers , die, Ẑoo als hij be
weert',; vóór het -jaarf 1400 
over dat won der' hebben ge
sproken , en onder anderen 
4en schrijver, die inx1150 
een Verhaal der beginselen 
Van de Karthuizers heeft 
zamengesteld,; eenen reli? 
gieus dier orde, uit het 
klooster van plerya in J?«-
•gejj., in een handvest van 
1293 ; WjLLEWt VAN EKBÜRA: 
of yvKEA, die in 1315, 

!' Sqhreef: >fyb. de ^origine et 
Qeritateperfecti religionis} 
de sqKrijver der kronijk van 
de prioors det Karthuizer-
orde, die van 1383 tot in 
1391 gebloeid heeft; e» ein-

, delijk HENÖÜIJK VAN KARKAR , 
die Jn 1398 eene verhande
ling oyer den oorsprong der 
Jvarthnizefs schreef. Het 
Schijnt echter, dat het stil
zwijgen van den heiligen 

j BRUNO, in zijnen brief aan 
KUDOLF, waarin hij de be-
•Weegredén«n zijner afzonde» 

i ring ontwikkelt, een onte-
| gengprekelijke bewijsgrond 

teSen de waarheid eener zoo 
buitengewone gebeurtenis.is. 
k^at ons-hier bijvoegen, dat. 

VJII.;D*g*. © 

•dit wonder, in dëszelfjs ge-
heelej* *,.'• zamenhang > be
schouwd /van de natuur der-.~ 
gene schijnt af te wijken", 
Waarmede dè Voorzienigheid 
haren weldadigen en licht- , 
verspreidenden, gang heeft 
gekenmerkt. De Zaligma
ker ^antwoordde aan denge
nen , die Hem een.dergelijk? 
wonder vraagde: SiMotSEK 
et prophetas non audiunt ., 
neqiie si quis ex mortuisre* 
surrexevit 4 credent (Indien 
gij MOZES en de profeten 
niet /toorts zoo zult gij ook 
niet geloovèn 4 al ware het 4 
dat iemand- van den dood 
verrees). I#jp. '2£VI, 31. * • 

DIODATI ( JOAN'NES ) 4 eeü 
predikant en hoogleeraar dei? 
godgeleerdheid te Gelieve ï 
Werd te tiuóctt geboren, en. 
overleed ie Geneve in 1649* 
in den ouderdom van 73 ja
ren. Er bestaat van hem: 
li° eene Vertaling' des Bij
bels in het Italiaansch, voot 
de eerste maal in 1607,, te 
Geneve, met «aanteekenin» 
gen in het Jicht gegeven, 
en in dezelfde stad, in 1641» 
in fbl.' herdrukt. Zulks is 
veeleer eene omschrijving 
dan eene vertaling» Zijne 
aan teeken ingen komen nader 
bij de overwegingen van ee* ~ 
nen godgeleerde, dan bij de 
aanmerkingen van eenen 
goeden criticus, -r- 2.?*èfté • 
Vertaling des Bijhels itfne* ' 
Fransch,-. in fol. te Geneve 
in 1644» in eenen barbaat 

d •: 
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.sschen stijl geschreven» — 
3*° eene, Vertaling in. het 
Jfransch van de ^Geschiede* 
nis der Kerkvergadering van 
Trente , door ; FRA-PAOLO ,• 
even zoo slecht geschreven 
als zijn b: 

DIODÖRUS van Sicilië, dus 
genoemd, wijl hij oorspron
kelijk Was van Agyra of 
Agirium (tegenwoordig San-
Filippo d'Agirone), eene 
Siciliaansche s t ad , schreef 
.onder JVIAUS C^SAR en on-
dei AUGUSTUS. Men heeft 
van hem eene Geschiedkun
digeBibliotheek, de vrucht 
Tan. dertigjarige nasporin-
gen. Men verzekert, dat 
hij zelf de plaatsen was 
gaan bezoeken, waarover 
hij moest spreken , maar het 
tegendeel blijkt niet dan al 
te , zeer door hetgéne hij van 
dezelve zegt. Zijn Werk was 
in X L . Boeken verdeeld» 
waarvan er ons slechts X V . 
niet eenige fragmenten over
blijven. Het bevatte de ge
schiedenis : van f bijna al de 
volken der aarde, Egyptc-
naren , Assyriërs , Meders , 
Perzers , Grieken , Romei
nen , Karthagers. Zijn stijl 
is noch sierl i jk, nochopge? 
smukt , maar eenvoudig dui
delijk en verstaanbaar; en 
deze eenvoudigheid heeft 
"iets laags noch kruipends. 
Larsgwijiig i n beuzel- en fa-
belachtige bijzonderheden, 
stapt hij Hgtzinrtidiik over 
gewighge 2 a k e n h e v n

J
é m ^ 

wijl hij veel uit andere schrij-

vers bijeenverzameld, had, 
zoo 'stelt zijne Geschiedenis 
van tijd tot tijd belangrijke 
daadzaken' t o o r , en men 
moet het verlies zijtier ove
rige boeken zeer betreuren, 
die veel licht over de oude 
geschiedenis zouden hebben 
verspreid. DÏODÖRÜS is in 
het Hoogduitsch vertaald 
door HÉRotn, in het Latijn 
door POGGIO , in net FranScIi 
ddof ilen abt • TËRRASSON. 
Men w i l , dat de laatste deze 
vertaling, die uit 7 deelen 
in 12.mo' bestaat, enkel on
dernam , om te bewij zen, 
hoe blind de bewonderaars 
der ouden zijn'. Het is niet 
te goeder trouw de zaak der 
nieuwere schrijvers beplei
ten door zich te verbeelden 
hun eenen." voorrang te ver
zekeren ,' mèt hen 'tegen "Ui-, 
onoRtis van Sicilië over ^ 
stellen, die een geschied
schrijver van den tweeden 
rang , hoewel voor de ouae 
geschiedenis on vermij delijK 
noodzakelijk isV. Zijn» J'S1*/ 
geloovigheid schijnt m ver
scheidene plaatsen door, en-
voornamelijk in zijne w* 
schrijving van Jiet eilana 
Banchaja, waarop Wen, zoo 
ver als het < gezigt draagt, 
lanen van welriekende hoo
rnen z ie t , en fonteinen, OM. 
eene menigte met Roemen 
omzoomde -kanalen vormen, 
elders onbekende VOgeen , 
die onder een eeuwig *om-
mer zingen, eenen marnieren 
tempel ter lengte van 40W 
voeten enz. aantreft. »0Ü 
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het overige is de vertaling 
j. van TÉRRASSOTÏ , zeer. on-

naaawkeurig., DIODORUS is 
echter,in het algemeen min
der met fabelen en sprook
jes opgevuld dan.CTEsiAs en 
HEROBOTUS. Hetwelk aan 
PuNius. den oude heeft doen 
zeggen \. Primus• apud Gr<ë-
eos niigari desiit Dtonpiivs. 

1 De eerste Latijnsche uitgave 
! zijner werken, is die van, 

Mttane,. 14.72* in fol. De 
beste'van den tekst zijn die 
van HENDRIK E T I E N N E , in 
het Gfieksch» 1 5 5 9 , , vol-
maakt wel gedrukt ; en die 
van WEISSEMNGEN , te Am-

| i stërtfam^ in het Grieksch en 
in het Latijn, met de aan
merkingen van verschillen-^ 
de schrijvers, de verschil
lende tekstverklaringen , en, 
ai de fragmenten van den 
Griekschen Geschiedschrij-

| ^er ; 1746, 2 dl.n in föl. 
i Deze uitgave is door de 

Maatschappij van Tweebmg-
gen (1793,.i- 1801) in U 
dl." in 8.vo her^uj j t . Die 
•van^L* RODEMANN , Hanuu , 
3 <"•", in 1604 wordt ook 
«eer op prijs gesteld. 

DIODORUS van Antiochië', 
een priester dier kerk, en ver
volgens Bisschop van Tarsus, 
Was een leerling van SYLVA-
"U.S , fen meester'van den H.. 

! ÏOANNES CHRYSOSTOMUS , van 
den H, BASIMUS en van den 
H-ATHANASIUS. Deze Heili
gen weiden gróotelijks uit in 
den lof zijne* deugden en van 

o< m 
zijnen ij verhoor het geloof J, 
loftuitingen , die door de eer-* 
ste Kerkvergadering' van 
Komtantinopelt •, bevestigd 
zijn. De heilige, GYRILLUS 
integendeel noemt hem den 
vyand der eer van J . C. en 
beschouwt hem als den voor-
loQper van; NES-TORIÜS ;. maat 
deze beoordeeling schijnt 
niet gegrond. DIODORUS was 
een der eerste Commentators, 
die zich aan de letter der H> 
Schrift hielden , zonder zich, 
met verbloemde redenen op, 
te houden ; maar. er blijft ons 
van zijne werken niets an
ders over dan fragmenten^ 

. voorkomende in de Chainé 
des pères Grecs. Zulks is 
een klein verlies, indien het 
waar i s , zoo als men ge* 
zegd heeft, dat hij <Je zucht 
voor,den letterlijken zin zoo 
ver dreef1, dat hij zeifs de 
profetiën ten opzigteVan•JB*»" 
sus'. CHRISTUS krachteloos 
maakte. 

DIODOÏÜS.—Zie ÏRVPHON. 

DIOGENES APOLLONIATES , 
onderscheidde zich onder de 
wïjsgeeren, die in Jonie, 
bloeiden , alvorens dat So-
CRATES te Athene filosofeer-, 
de. Hij was de, leerling eft 
opvolger van ANAXIMENES in 
de Jonische school. Hij ver-* 
beterde eenigzins het gevoe
len van zijnen, meester aan
gaande de eerste oorzaak, 
erkende zoo als h i j , dat de 
lucht. de eerste stof aller 
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wezens was; doch hij schreef 
dit eerste beginsel aan eene 
goddelijke kracht toe. Men 
beweert, dat hij de eerste 
was, die opmerkte, dat de 
lncht verdikt èn verdunt. 
Hij bloeide omtrent het jaar 
500 vóór J. C. 

DIOGENES Cynicus, te Si-
hope, eene stad in Pontüs 
geboren, werd, als een val-
sche munter uit zijn land 
verdreven. Zijn vader, die 
éen bankier was , werd om 
dezelfde misdaad verbannen. 
Van een' valschen" munter , 
•werd hij een Cynihèr» Zijne 
straf deed zijne wijsbegeerte 
geboren worden; dezelve 
was eenen zoo edelen oor
sprong waardig. Sinopever-
latende, nam hij eenen slaaf 
mede , MENADUS genaamd, 
die hem kort daarna verliet, 
Toen men hem aanraadde, 
derizelveh te doen achtervol
gen , antwoordde hij : Zou 
het niet belagchelyk zijn , 

. dat MESAHVS zonder. Dïo-
GENES , en dat DÏOGÉNES 
niet. zonder ÏMENADUS kon 
leven ? Te Athene gekomen, 
ging hij ANTISTHENES , den 
stichter der Cynische sekte, 
opzoeken; maar deze wijs
geer, die zijne school ge
sloten had , wilde hem niet 
ontvangen. Hij kwam an
dermaal terug. ANTÏSÏHENES 
ftam eenen stok, om hem weg 
te drijven, doch eindelijk 
door zijne volharding over- „ 
wonnen, stond hij hem toe, 
wjï» leerling te zijn. Hij ö 

had er geen, die eenen meer 
overdreven ijver bezat. DI
OGENES voegde bij dè gebrui
ken van het Cynismus, nieu
we zonderlingheden. Hij nam 
eenen stok, en eenen knap-
zak, en had geen ander huis
raad dan eene fiapv Eens 
een jong kind ontdekt heb
bende, dat uit het holle der 
hand dronk , zeide hij, ter
wijl hij zijne nap verbrijzel
de : Hij leert mij, dat ik 
nóg iets overtoïligs bezit.-
Eene ton diende hem tot wo
ning, en overal voerde hij 
zijn huis met zich rond. Dat 
men echter niet denke, «at 
hij met zijnen gelapten man
tel , zijnen knapzak en zijne 
ton, zediger geworden ZJJ 5 
hij was even zoo trotsch öp 
zijnen misthoop, als een Per
zische vorst oj> zijnen troon. 
Deze trotsche drogredenaar, 
eens bij PLATO gekomen zijn
de, Wiens wijsbegeerte zacnr 
en gemakkelijk was, ging 
op éen schoon .tapflj-staan» . 

' zeggende.' U trap de'P™™ vMPLATometdevo&ten. 
.— Ja, hernam deze,-maar 
niet eene apensoort w». 
pracht....' D a a r « ! 
den <. mensen m^WeetofUg 
dier zonder wderenhadge 
n oemd,zoop]ukfeD.o^s 
eenen haan, én hem in *« • 
ne school werpende, 1"° 
hij! Ziedaar de ^nschvan 
PLA*O< Het ié waarschijn
lijk alstoen datP^TO^eide, 
dat DtOGENMS een geM* °^ 
CÜATES Wa» • • • • *oe0 fa 
tEXANDER de Grootef i* "» 
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rinthe was , wilde hij dezen 
zonderlingen man gaan be
zoeken , hij vraagde hem, wat 
hij voor hem kon doen. -Di-.,, 
OGENES verzocht hem slechts 
eenigzins uit den weg te 
gaan, en hem zijne zon niet 
te benemen. Dit antwoord, 
scheen zoo verheven aan den 
veroveraar, die e r , zonder 
twijfel, hét grondbeginsel 
hiet van inzag , dat hij zei
de: ^Indien ik ALEXANDER 
friet.was, wilde ik-DioGÉ* 
"NES zijn 4 . , . Op een en ze
keren tijd verscheen de Cy. 
niker y op helderen dag, niet 
eene lantaren in jde hand'op 
het openbare plein. Men 
vraagde hem, wat hij zocht: 
Een' menseh, antwoordde 
h i j . . . . Een andermaal zag 
hij regters, die eenen man , 
naar destrafplaats geleidden, 
•Welke slechts de waarde van 
een glazen fleschje uit de o-
penbare schatkist had gesto
len, Ziedaar groots dieven $ 
zeide hij , die eenen kleinen 

geleiden Eene vrouw 
z , 1 .^ e> die zich aan eenen 
olijfboom had opgehangen ,.' 
nep hij u i t : het ware te wen-
sc/ien , dat alle hoornen der-
gelijke vruchten droegen.... 
Hij was eenigen tijd gevan
gen geweest. Toen men hem 
Wilde verkoopen, schreeuw
de hij ; Wie wil eenen mees
ter 'ka open ? Men vraagde 
hem; wat kunt gij doen? — 
Öen menschen bevelen , ant
woordde de ijdele Cyniker. 
Door eenen adellijken Corin-

ther, gekocht zi jnde, zeide 
hij hem: Gy zijtmijn idees-
ter; maar maak n, gereed, 
om mij te gehoorzamen ,even 
gelijk' de grooten aan de 
geneesheeren. Toen zijne 
vrienden hem wilden terug-
koopen , zeide hij hun: Gij 
zijt dwazen; de leeuwen 
zijn niet de slaven der gene ± 
welke hen voeden, Maar 
'deze' zijn de knechten^ der 
leeuwen . . ••:'• . DIÖGENES 
kweet zich in zijne betrek
king , bij 'zijnen nieuwen 
meester, zoóyitel, dat X E -
NUBES (dus was zijn naam) 

^hem zijne zonen en 'goede
ren toevertrouwde. Men ge
looft, dat hij in dit huis 
oud werd en in het jaar 323 
vóór J . C. (tegelijk met A-
IEXANDER den groote) over
leed. Hij beval, zegt men, 
dat zijn lijk in eenen kuil 
zou geworpen worden, en 
dat men het enkel met eenig 
stof zoude bedekken. Maar 
gij zult ter prooie aan de 
beesten verstrekken, zeiden 
hem zijne vrienden; r— Wel 
nu, antwoordde hi j , dat men 
mij eenen stok in de han
den geve, om de beesten 
weg te jagen. — En hoe 
zoudt gij zulks kannen doen, 
hernamen zij , wijl gij niets 
zult gevoelen*1. —• Weinig 
is er mij dus ook aangele
gen^, zeide DIOGÈNES , "of de 
dieren mij verscheuren ? Men 
nam zijne onverschilligheid 
voor de laatste eer niet in 
aanmerking. Zijnelvrienden 

d 3 
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hielden te Corinfhe,- voor 
hem eene luisterrijke lijk-? 
piegtïgheid. Dë inwoners 
yan Slnópe, rigtten stand
beelden op ,te zijner eer» 
JZijn giraf werd iftet eene zuil 
versierd , waarop men eenen 
marineren hond plaatste. Het 
ivas met dit dier, dat men 
de Cynikers vergeleek, wijl 
zij er de geilheid van beza
ten , en iedereen aanblaften. 

' 'Men haalt eenige goede i hoer 
wel zeer eenvondige en zeer 
gewone zederegels van hem 
aan. » Men versterkt zich 
het ligchaam door oefenin
gen y en men verzuimt,(, om 
zich de ziel door deugden 
'ie versterken.*... De taal
kundigen houden zich bezig, 
pm de misslagen,van ander 
jceh te bevitten , en denken' 
er niet aan v om de hunne 
te verbeteren...., De toonr 
kunstenaars zijn bezorgd, 
jom hunne instrumenten te 
stemmen, zonder zich om 
de overeenstemming hunner 
hartstogten te bekommer „ 
r e n . . . . . De redenaars be'-
ylijtigen zich, om wel te 
spreken , doch geenszins om 
Wel te handelen...'., De gie

rigaards zijn onophoudelijk 
bezig, om rijkdommen pp 
een te stapelen, en weten 
ft: zich niet van te bedie
nen." Deze grondregels zijn 
goed; maar de Cyniker had 
ËV °ok die zeer rampzalig' 
waren. Onbeschaamd -gaf 
«y zich aan de verregaand* 
m .butlensporighedcn der 
pnziuverheid <,Ver, ^ g g ^ . 

de , > dat hij, dezelve 'even 
, zoo gemakkelijk wénschte te 
1 k'unnen bevredigen , als de 
begeerten zijner maag." Hij 
beroemde zich, op zijne 
schanddaden, over: yvelke 
men verpligt is, eenen slui-
jer te trekken. Zijn gerin
ge eerbied voor, de openbare 
betamelij kheid-, zijne Irotsch» 
heid onder zijne lompen, 
zijne bijtendife en kwaadaar
dige bèdilzucht, en, vol
gens sommigen, zijne neiging 
tot de godverzaking, Hebben 
der nakomelingschap doen 
denken, dat de gewaande 
deugden van DipGENES, en* 
kei kwalijk vermonde on-r 
deugden waren , en dat zijne 
rede eene ware dwaasheid 
móet genoemd worden. . Het 

schij'nt, dat.God ons in de
zen wijsgeer meer dan m 
eiken anderen heeft Willen 
aan toon en, tot hoeverre de 
buitensporigheden van eenen 
mensch gaan, die eene val* 
sche Wijsheid najaagt» en 
die van de gewone «i1zea;* 
wijkende, met de dollefucht 
behebt is , om zonderling te 
zijn* in zijne grondbeginse
len en in zijne zeden. &«" 

'later schrijver heeft hem op 
'deze beknopte wijze afge
schilderd ; » Zijne ^ssen 
droegen den stempel van ^ 
nen eersten smaak: »\l _ 
minkte de wijsbegeerte., eveu 

had gedaan, De M1" 
sekte behaagde hem ^ 
dan al de andere 5 «etkos'P 
hein weinig, om ya« »H« 
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afstand te dóen; hij had niets; 
en wanneer men niets heeft, 
kan men straffeloos de gehee- • 
Je wereld beleedigen'. Eene* 
nap tot' huisraad , eene ton 
tot woning, „een mantel en' 
een knapzak maakten al zij-, 
ne bezittingen ui t ; maar de 
ze toestel der zedigheid, kon 

. de trötschheid niet verber-. 
gen, die uit zijne poriën te 
voorschijn kwam, Zijn ant-
•vyoqrd aan. ALEXANDER;, zijn 
dwaas zoeken op helderen 
dag met eene lantaren naar 
een mensch, verraden 'zijne 
inborst; zijne niet zeer kiè-
sche zeden, .hebben doen 
zeggen, dat men niet in het 
binnenste zijner ton moest" 
z i e n . " ; , _.>, ,••'••,. 

'" .̂  DIOGENES BabyloniuSi een 
Stoïsch wijsgeer,, dus. ge--

noemd, wijl hij teSeleucia, 
bij Babyiony geboren was. 
Hij was de leerling van 
CHRÏSIPPUS ; •., de Atheners 
zonden hem in het jaar 155 
vóór S. C. met CARNEADES 
en -CRITOLATJS naar Rome. 
DIOGENES, overleed in den ou
derdom ,van acht en tachtig 
jaren, na de wijsheid pp de 
gewone wijze der Filozofen, 
dat is met meer gerucht dan 
vrucht, te hebben gepredikt, 

DIOGENES Laërlius, te La-
ërte, een stadje in Cilicië, 
geboren, een epikurisch wijs
geer , schreef in het Grieksch 
ïievensbescJirijvi'ng der wijs-
.geeréu.m tien boeken yer-

; ' V • . D 

deeid., Dit .werk is tot "ons. 
gekomen» Ofschoon hètzet-
yë zonder :bevalligheid, zon
der , orde', .en/ zelfs • zonder 
naauwkeurigheid is. , is het-, 
zelve den denkenden men-
schen echter dierbaar, wijl 
men , er het karakter en; de 
zeden; der beroemdste wijs-
geeren der oudheid ini be-. 
oefenen kan. Hij bezat geen 
oordeelvermogen genoeg, oia; 
het ware van het valsche te 
pndersqheiden; hij heeft dnk 

alles verzameld, en dikwerf' 
verhaalt hij de tegenstrij dig-
ste overleveringen. Deze, 
geschiedschrijver schoot iri 
geest te kort,; hij hield zicht 
echter met het maken van» 
verzen bezig, waarmede" hij. 
zijne hevensbeschrijving der 
wijsgeeren overladen heeft; 
dezelve zijn nog platter dan. 
zjjne proza. . H i j had eene 
Verzameling van Puntdich
ten zamengesteld , tot welke 
hij dikvverf verwijst. • Hij 
leefde omtrent het jaar 193 
na' J . C. De eerste uit
gave zijner werken, is die 
van Venetië, 147 5 , in;" fo'L 
de beste is die van Amster
dam, 1692, met de aanmer
kingen van MENAGE , 2 dl." 
in 4 . t 0 Een vreemde schrij-, 
ver , heeft dezelve in het 
Fransch, met eenen Hoog* 
duitschen stijl vertaald., Zijf 
ne Vertaling is bij JSCHJJEI-
DËR te Amsterdam 9 en , te 
Bouanen onder denzelfden 
naam. in 1761 , in 3 dl.ü 

in 12t»o gedrukt. Men heeft 
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et het lieven dés schrlj-
vers, die van EPICTETUS' 
en CPNFÜCIÜS^ én eëh be
knopt geschiedkundig ver
slag, der voornaamste wijs-: 
geerige vrouwen' der oudheid 
Bijgevoegd• "Men heeft;eene 
uitgave- van DIOGENES , te 
Coire met de&anteekenihgèn 
vanLóNGUEiLf 2 dl*» in 8.vo 
gedrnkt, welke men bij de 
Schrijvers, cltm notis Vari* 
.orurn voegt. De beide brie
ven van EPICÜRUS , welke 

t de geheele léèr van DIÖGE-
MES L/^ëRTtüS bevatten r zijn 
in 1813, teEeipzig herdrukt. 

DIOGENIANUS y van Bêrar 
ólea in PoniUt•, eën beroem
de Grieksche taalkundige der 
2.e eeuw hééft nagelaten J 
Adagia ± sive Provèrbia grcë* 
ea-i gr. lat. ab Afti>. SGHÖT~ 
3*0, Antwerpen ,1612»in 4.«> 

DioGttETUS, een wijsgeer, 
pnder MARCÜS A U R E U U S , 
gaf aan dien vorst lessen in 

"de deugd, en leerde hem 
zamenspraken maken»; De 
leerling had steeds vele ach
ting voof zijnen meester. 
Men gelooft i, 'dat hi} dezelf
de i s , -aan wien 'de Brief 
aan DÏÓGMEIVS gerigt i s , 
die onder dé werken van 
den heiligen JÜSTINUS ge
vonden wordt. Het schijnt 
aaker» dat deze Brief niet 
aan eenen Jood is géschre
ven, zoo als èenige geleerden 
jsulks geweend hebben * maar 
wel aan een4» Heidteh. De 
wyze, waarop de schrijve*. I 

aan "dengenen \ aan wien h'if 
schrijft, over de valsche go-: 
den Spreekt,"• laat daarom
trent bijna gëérie twijfeling 
over. » Beschouw, zegt hy, 
aan DIOGNETÜS , niet alleen 
met dé o'ogen des ligchaams , 
maar ook 'met die des gees-
tes, op welke Wijze, én on-

| der welke, gedaante > diegé- / 
ne bestaan, welke gij als 
goden beschouwt. De eene 
is Van steen r de andere van 
koper; en desniette^enstaan* 
de , aanbidt- én dient gij de
zelve;" Zou men aldus tot' 
eerien Jood spreken? Deze 
Brief aan DIOGNETÜS is een' 
der dierbaarste stukken der 
kerkelijke oudhéidv Niets 
kan vergeleken worden niet 
het afbeeldsel, hetwelk de 
Schrijver in denzélven van 
hét leven , de Zeden der eer
ste Christenen schetst; e" 
hètgene, wat hij Van de ge
heimen dergodsdienst zegt, 
is vol kracht-eii grootheid. 

DIOMÉDA, dochter.'Van 
PHÓRBAS , die AÖHH.M* «>' 
de plaats van BRISEÏS stel
de, tóén deze hem door A-
GAMEtóON ontnomen «rerd. 

DIÖSÏEÖES,zoon van Tr-
DÈÜS, was koning *a" 
JStolië, en mededinger va" 
ACHILLES en AJAX. "« 
streed ïh het beleg van iro^ 

je tegen JENEAS en HECTOR, 
kwam des nachts metbe
hulpvan UMTSSES in de ci
tadel van Troje', waaruit ny 
het Palladium wegnam. 
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DIOMEDES, een taalkunde 
ge, oüdër dan PRISCIANUS, 
wijl deze hem dikwerf aan
haalt» Wij hebben van hém 
3 boeken, De oratipnepar* 
tibus otatóriis, et vario 
rfyetórum genere Ubri tres. 
Er bestaan verscheidene uit
gaven van dezelve. Die j 
welke ELIAS PUTSCHIUS , in 
1605, in zijne verzameling 
der Grammatici veteres, in 
4. t 0 ' van • dezelve leverde, 
wordt voor de beste gehou
den.''"' 

DION , een beroemd veld
heer , de zoon van, HIPPA-
RINUS , schoon-zoon van Di-
ONYSÏÜS den Oude: tiran, 
van Syracnw, en schoon-
broedér van DIONYSIUS den 
jonge, bewoog dezen laat-
Sten Vorst; PJUTO aan zijn 
hof te beroepen ; maar daar 
de lessen des wijsgëers niets 
aan zijn gewelddadig be
stuur veranderden ',- zoo wa-
pende DION, die allerlei be
ledigingen , tot zelfs de 
schaking zijner vrouw van 
hem had moeten verduren, 
zich tegen hem, en ver*' 
dreef hem mtSyracusa. Na 
groote diensten aan zijn va
derland te hebben bewezen , 
werd hij in het jaar 354 
vóór J . C. door CAIAIPIJS 
*en' zijner vrienden ver
moord* » Het is moeijelijk» 
zegt een geschiedschrijver, 
zoo vele goede hoedanighe* 
den vereenigd te vinden, 
als men er in DION aantrof. 

V •' p 

Grootheid van ziel , edele 
gevoelens, edelmoedigheid» 
heldhaftige dapperheid , uit
gebreide ' inzigten , onwrik
bare standvastigheid in de1 

gröotsée gevaren", eh in dë 
onverwachtste tegenspoeden 
der fortuin; eerte zelfs al 
te ver gedrevene liefde vooi* 
het, vaderland' en voor het 
algemeenè welzijn ; ziedaar 
een gedeelte zijner deugden» 
Het ontwerp, dat hij vorm
de , om zijn" vaderland van 
hét juk der dwingelandij 'té 
verlossen:, de stoutmoedig* 
hei.d en wijsheid met wel
ke hij hetzelve ten uitvoer 
bragi', doen zïeri, 'waartóe 
hij in- staat was. Ihdien het 
waar i s , dat h i j , vim hét 
gevaar geWaarschouwd zijn
de , hetwelk hem bedreigde, 
bestendiglijk geweigerd heeft 
om zijnen moordenaar, voor 
te komen , is deze trek al
leen voldoende, om zijnen 
lof te volmaken. 

DION-CASSIUS . — Zie Dio? 
CASSIÜS. 

DION - CHRYSOSTOMÜS* -?• 
Zie D10 CHRYSOSTOMUS. 

DioNis (PETRUS) , raads
heer en eerste heelmeeester 
van Mevrouw, de Daupldne 
en der kinderen van Frank" 
rijk, werd tot betooger be
noemd der ontleedkundigo 
opensnijdingen eft der-heel-? 
kundige kunstbewerlringen, 
bij de óprigting van die» 

d 5 
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M 
t\ 

leerstoel doorLopEWiJKXIV. 
in den koninklijken, plan-
tentuin. E>0ze bekwame 
man overleed in 1718 , na 
onderscheidene werken in 
het Jicht te hebben' gege-

. ven, die zoo wel in als bui» 
ten Frankrijk op de gun
stigste wijae onthaald wer
den. De bondigheid, de 
o rde , de juistheid gaan in 
dezelve met de. zuiverheid 
van stijl gepaard. De meest 
gezochte zijn: 1.° Cours 
etc. {Verhandeling van heel
kundige kunslbèwerkihgen), 
J707 , herdrukt voorde der
de maal in 1736, te Parijs 
in 8.v o met aanmerkingen 
van den beroemden LA FAYE 
— 2° Anatomie eïc (Ont-
lediging des menscAen) , 
éen werk tot zelfs in de 
Tartaarsche taal vertolkt, 
door pater PARENKUN , een 
Jesui t , en waarvan de bes
te uitgave i s van 1728, 
door DEVAOX. — 3." Trai
te etc. {Verhandeling over 
de : wijze, om vrouwen in 
de verlossing behulpzaam 
Ie zijn), in 8.v 0 zeer ge- , 
acht .enz. * 

DIONIS DU SEJOÜR (A-
cmr^ES PETRUS) , lid der 
Akademie van wetenschap
pen, werd te Parijs den 11 
Januarjj 1634 geboren, fjij 
volbragt zijne studiën ineen 
collegie der- Jesuiten, en 
het was in dat gesticht, dat 
hll Wet den jongen GOÜMN , 
eene vrwndjjchap aanging, 
Walke dezelfde . W e m m i l g 

, en dezelfde smaak voor de 
r,egtsgeleerde» loopbaan, Voor 
hun geheele leven bevestig
de. Zij legden zich bijzon
der op de wis- en sterre-
kuride toe , zónder daarpru 
de beoefening der wetten,te 
verzuimen. DIONIS werd in 
1758 -'tot raadsheer bij het 
parlement aangenomen, eerst 
bij . de hoogere kamer der 
geregtelijke.onderzoekingen, 
daarna ' in 1779, bij d e 

grootere kamer. Hij begon 
met zich bekend te maken 
door de beide volgende wer* 

: ken , ,welke hij gezamenlijk 
met zijnen vriend GOUDJN 
i» het licht gaf:'Traite'etc 
{Verhandeling over de al
gebraïsche kromme lijnen) % 
Pari js , 1756, i ;dl. in 12. 
en Recherches etc. (Naspo-
ringen óver de zonnewijzer-
kunde, de. teruggang der 
dwaalsterren en de zon f 
verduisteringen), 1761 > m 
12.mo De andere werken 
van DIOMS z i j n ; l . ° - f ^ 
etc. {Pr-oeve'over de kome
ten in /iet algemeen envoor-
namelijk . over die, toeine 
de aarde kunnen naderen)* 
1775. LAWNDE gaf aanlei
ding tot de zamenstelJing 
vaif dit werk. Hij had twee 
jaren vroeger eene memo" 
over hetzelfde onderwerp^; . 
schreven, hij kon dezelve 
niet lezen bij <le wederope
ning der Alcadeinierwaaj: 
het onderwerp werd « f ena, 

' en de-<.nkunde strooide W • 
dat hij den val een« k«-
meet had aan| en 
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de verslagenheid maakte zich. 
meester van het geheele volk* 
DIONIS was een dergenen * 
die het meeste werkten, 
om de zwakke gêèstèri ge
rust 'te stellen, ydöor het 
gewaande gevaar aan een 
gestreng onderzoek te on
derwerpen , en, dpór al de 
omstandigheden faekerid te 
maken, die er verei,scht 
werden, om deze botsing 
der, aarde tegen eene ko
meet te dpen plaats hebben , 
en h|j durft bevestigen, dat 
•jïa'af alle Waarschijnlijkhe*. 
den deze verschrikkelijke 
gebeurtenis, eerst na een 
aantal eeuwen kon plaats 
hebben. —. 2° Essai etc. 
{Proeve over de tjtchtver* 
schijnselen, betrekkelijk de 
verdwijningen vanden kring 
van 'SATURXVS) , 1776, in 
8.vp — '3.°:Tr«itérètó.-('Oflt-
leedkundigc verhandeling 
over de schijnbare bewegin
gen der he'melligcfiamen) * 
1786, 1789, 2 dl.n in 4."> 
Dit is eene verhandeling 
van ontlèedkundige, sterre-
kunde. Hij hield zich be* 
zig Wét de algemeene Op
lossing der gelijkmakingen, 
toen hij door eene kwaad
aardige koorts werd aange-
tast; de ongelukken van zijn 
vaderland , en het treurige 
uiteinde van verscheidene 
zijner ambtgenooten bij het 
pari emen t v erergerden zij n e 
ziekte» • Hij overleed den 
•22 Augustus 1794. De 
sterrekunde hééft aan dezen 
werkzamer» geleerde ve#l *p 

danken. : Dé verdüisterin». 
gen vooral waren nooit zoo 
in het bijzondere behandeld 
als door DIONIS. Hij was 
lid der Akademjen.van Stok-
hoim, van . Göltingen en 
van de Koninklijke maat
schappij van Londen. 

• ' • • , ' . ' " . • ' • • ' . • " 

DxÖNISl (PHILIPPÜS XIAU-
RENTITJS) , Reneficiarius der 
hoofdkerk Van het vatikaan 
te Rome In 1711 geboren , 
en in die stad den I I Maait 
1789. overleden, \vas zeer 
ervaren in de Latijnsche, 
Grieksche en Hëbreeuwsebe 
ia]en, en alles wat tot ide 
kerkelijke geleerdheid be
hoort. Zijne werken zijn: 
l . p Sacrarttm vaticaneeba»1 

silictp cryptarum momimen-
ta,- 1773, in fol. met drie 
en tachtig platen. — 2.9 

Antiqnis&imi vesperatüm 
puschalium ritus expositio, 
de sacro inferioris cetatis 
procéssu dominicce resur-
rectionp Christi ante ves-> 
peras in vaticancB basili-
coettsitato conjecliira , zón
der den naam des schrij
vers , Rome, 1780 in fol. 
Hij had daarenboven met 
den abt MARTINETTA groote-
lijks deel aan de zameristel-
ling van het Bullaria vati-
cano, èn de voorrede van. 
dat groóte werk is geheel 
door hem samengesteld. 

DIONYSIUS - AREOPAGITA 
(Heilige), een der regterg 
van den" Areopagus, werd 
na dpor den heiligen PAU» 
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MJS bekeerd te zijn, tot Bis
schop van Athene aange
steld. Hij eindigde in die 
stad zijn leven door den mar
teldood in het jaar 95 na 
J . C. De kerk van Sois* 
gons beweert zijn hoofd te 
bezitten, dat in 1205 uit 
JKonstanlinopel naar Frank' 
rijk zoude overgebragt zijn. 
Paus JNNOCENTIÜS I I I . , zond 
zijn ligchaara, dat uit Grie
kenland naar Rome was ver
voerd, naar de abdij van 
den Heiligen BlQfnsiVS. 
Men heeft aan den heiligen 
DIONYSIUS verscheidene wer
ken toegeschrevefi ,• welke de 
critielc erkent niet van hem 

- te zijn» De stijl dier werken, 
en derzelvér ihrigtitig zijn 
zeer verwijderd van dè wijze,< 
waaróp men in de eerste en 
tweede eeuw schreef, en 
schijnen Van de vijfde te 
zijn. Men ' heeft dezelve 
alle herdrukt in 2 dl." in 
foL Griéksch en Latijn, 
Antwerpen , 1634 » door pa
ter BAÏ.THASAR CORÖIER , 
een J e s u i t , bijeenverzameld. 
Het eerste deel bevat 'de 
Voorreden van den heiligen 
MAXTMVS! en van GEOB&E 
PACHIMBRVS , het boek der 

, Hemelsche Hiërarchie in 
15 hödfddeelen , dat der Két* 
kelijhe Hiërarchie, in 7, 
en dat der Goddelijke {na
men in 13 hoofddeelen. Het 
tweede deel bevat .de ver-
6
K

oriene Godgeleerdheid, ia 

ö hoofddeelen, et* eenige 
Brieven. M e n v i n d t z i j * è 

Liturgie w een klein deel f 

in *8.°, : Keulen', 1530, zel<T-
zaam en ten titel voerende: 
Ritus et observationes a«-
tiquissimcB. Zijne werken 
komen ook in de Biblio* 
theek der kerkvaders voor.. 
Men heeft verscheidene le
vensbeschrijvingen van den 
heiligen DIONYSIUS , uit.Si-
MEON METAPHRASTES , Sül--
DAS , NlCEPHORUS , MBTHO* 

DiüS , 'GrüERiN , Pater HAL-
LÖIX en andere ontleend. 

DIONYSIUS (Heilige), een 
beroemde Bisschop van C°" 
rihthe in de tweede éeuWy 
had verscheidene Brieven ge
schreven. EüSEBius hoeft er 
belangrijke fragmenten van 
bewaard. 

DIONYSIUS (Heilige), eer-
ste Bisschop van Parijs, 
werd ondsr het bestuur van 
keizer DECIUS, in het jaar 
240 , naar Gallie-gewaden. 
,Hij werd niet de martelkroon 

vereerd , daar hij met üijne 

medegezellen RUSTIOUS en 
ELEÜTHERUS, de eene prie
ster en de andere draken, 
op den berg van MERCV-
BWS, naar deze gebeurtenis 
Berg fer Martelaren (Mont 
des Martyrs) m in het ver
volg van tijden M™*«ffZ 
genaamd (en nooit .W" 
Martis, zoo als SAINT-*0}* 
zulks in zijne BomanesKe> 

Proeven over Pary* • >»" 
weert). •'!» Naar den •D^S 
van MERCUMUS , zegt tw-
OUl/DE PRESI.ES, ^.f' 
leid Monseigneur de heilig*5 

http://bevat.de
http://PRESI.ES
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DioNïsibs en zijne medege
zellen , om aan MÈRCÜRXUS in 
zijnen tempel, die daar was ,• 
éü waarvan de oude muur 
nog bestaat, te offeren ,; en 
wijl hij zulks niet wilde 
doen, tyerd hij met zijne 
medegezellen, naar de plaats 
geleid, waar zijne kapel is,'" 
en daar werden zij alle oht-1 

hoofd, en daarom werd de 
berg , diè tot dus verre déri 
naam van Mont de :MÈR--
CURE . had gedragen, Mont 
des Martyrs genaamd;, wel-
ken naam dezelve tegenwoor
dig nog voert." Men heeft 
dezen heiligen Bisschop zéér 
tén onrègte met den heiligen 
DioNYsius ARKOPAGITA ver
ward;. HiLöyiNüs,' abt van 
Saïnt-Denys , was de eerste, 
die in dé negende eeuw on
dernam óm te bewijzen , dat 
dé Bisschop.van Partj's de
zelfde was , als: de Bisschop 
van Athene. Dit gevoelen 
ging door HmpoiNüs van 
Parijs naar' Ro»iexóvtiV, van 
de Romeinen werd het door 
METHODITJS zijnen tijdgenoot 
tot de Grieken overgebragt; 
en uit Griekenland keerde 
nét weder naar Frankrijk 
terug , door de vertaling , 
Welke ANASTASIUS van het 
teven van den heiligen Di-
ONYSius, <lqor METHOUIUS 
geschreven, vervaardigde. 
Dit gevoelen" wordt tegen-r 

woordig geheel en al" ver
worpen , zelfs door de Ie», 
gendeschrijvers, zoo als 
men zulks in de Brevieren 
Tan Parijs én Èouanen kan 

zien. Het denkbeeld, dat de 
heilige DioNYsius na zijne 
onthoofding, zijn hoofd in*, 
zijne handen zoude genomen 
hebtten", is wèlligt h.et uit
werksel dei- onde schilder
stukken en beelden, die op "" 
deze wijze de soort van zij
nen marteldood1 uitdrukten." 
D E MAR&A schrijft aan FÖR>' 
TUNATÜS eene Levensbe
schrijving van den heiligen 
DioNYsius toe, welke FRAN-: 
cisqus BOSQÜET ' in zijne 

< fïistor. eccles. ijallicanat, 
heeft opgenomen Er bestaat 
eéiie kronijk van den heili- , 
gen DioNYsius, herder van' 
Frankrijk , ' in 4 . t 0 gothisch, 
en zonder jaar ta l , en éért 
Leven van den heiligen Di-

: ONYSius in Fransche ver
zen , dóór COURTOT , Parijs, • 
1620, ift 4.to 

DIÖNYSIÜS\ {Heilige) , pa
triarch van Alexandrië, in! 
247 opvolger van HERACXAS _ 
op dien stoel, werd bekeerd, 
door het lezen der Brieven 
van den heiligen PAÜLÜS » 
éêne leesoefening, die . dé 
regtschapene geesten, de 
zielen , geschikt om de waar
heid te beminnen en te sma
ken , niet' anders kan dan o-
verfnigen en diep treffen 
(Zie PAULUS — Heilige—). 
Zijn moed, zijn ijver, zijne 
liefdadigheid, schitterden 
met luister gedurende de 
vervolgingen ,• welke zich 
onder het keizerlijk 'bestuur 
van PHILIPPUS en onder dat 
van -DECius in 250 tegen zij-
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ne kerk; verhieven. • Zijne 
deugden schitterden niet min» 
der gedurende de schearjing 
der Novatiahén tegen Paus 
CoHNEtius 5 ert in de ver
woesting , welke d^ dwaling 
van SABELLIÜS te weeg bragtj 
die de drie personen dejf 
Godheid vermengde. Deze 
ketterij verwoestte Penta* 
polis. * DiÖNYSius vérpletter-
de dezelve door onderschei
dene; welsprekende Brieven. 
Gedurende dè vervolgingen 
van VALERIANÜS werd .bjj 
verbannen. »' In zijne bal-
lingschapj zegt een geschied
schrijver , hield zich dé ij ve-
rige herder ; niet ontslagen 
van de,zorg voor den stoel, 
van welken hij verdreven 
was. Hij onderzocht, zeer 
naauwkeurigJijk naar hetge-
ne," wat er voorviel, voorzag 
de kudde van toepasselijke 
onderrigtingen en vermanin
gen. Hij lokte nu het ee-
n é , dan het andere gedeelte 
der kudde tot z ich, om 
door zich zëïven alles te 
doen, wat hein mogelijk was ;, 
overtuigd, dat de Bisschop
pelijke bediening nooit voL-
maakt wel kan vervangen 
worden, en dat niets van de 
persoonlijke werkzaamheid 
in die betrekking ontslaat, 
dan de volstrekte onmoge
lijkheid." Door het gebrui
ken van eenige vergelijkin
gen , die niet met de eenheid 
van natuur schenen overeen
k o m e n , SABET,MUS weder-
Jegd, hebbende, werd hij da-. 
<leh)k zelf beschuldigd 

en 

verpligt, om zich te regt* 
; vaardigen ;- dit dééd hij op de, 
voldoendste wijze, zich be
klagende , dat men aan ee-, 
nige zijner uitdrukkingen»; 
eenen al te letterlijken en te 
uitgebreiden zin had gege-
vei). Waarop de abt PJCÜ-
QUET , in zijn Woordenboek 
der Icetterijert , drie aanmer-
kingen maakt, die bijzonder 
gewigtig zijn, ten opzigte 
van de leer der oude Kerk
vaders1 over de Drieëenheid,, 
en die wij daarom alhier zul-, 
len aanhalen : ,» l.° SABËL-
liius loochende, dat de Va
der en de Zoon.onderschei-, 
den waren, en de Catholij-
ken beweerden tegen hem, 
dat de Vader en de Zoon on
derscheidene wezens waren; 
door de natuur van'het ge
schilpunt, waren de Catho. 
lijken dus genegen, om tas-
s'chen de verschillende per
sonen , de grootst-mogeiU-
ke onderscheiding te sta
len; daar dus de vergelij
kingen van DioNSSius van 
Alexanirië, die letterlek 
genomen , vooronderstelden 
dat J . C. eene van den Va-
der verschillende natuur 
heeft , als dwalingen zy« 
beschouwd, wijl dezelve te
gen ' de medezelfstand'g-
heid des Woords streden» 
zoo moest dit leerstuk niet 
alleen onderscheiden^ " 
de Kerk onderwezen, maar 
daarenboven nog a l l , » 
grond-leerstuk vandeL-nn* 
lelijke godsdienst beschouwa 
worden* 2.° Het blijkt*"1 
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duidelijkste , dat de Caïho-
lijkén beweerden , • dat de 
"Vader, de Zoon en de hei
lige Geest, noch verschil
lende^ namen waren, aan 
de; Goddelijke natuur" ge-' 
geven, uit hoofde der ver-
schillendemitwerkselen, wel
ke zij vqortbragt, nóch drie 
zélfstandigheden , noch drie 
Wezens van eene verschillen
de natuur. Het geloof der 
Kerk ten opzigte van de 
Drieeenheid was dus toen
maals , zoo als hetzelve te
genwoordig i s , ërï het be
wijst in JÜHJÉU, FAYDÏT 'en 
doctor (EHK(BS eene verre
gaande onkunde, als zij de 
Catholijke kerk durven be. 
schuldigen , omtrent dat leer
stuk veranderd te zijn. 3.° 
Het. voorbeeld van DioNYsius 
van; AleüodndHë doet zien , 
dat men 'niet moet oordeelen, 
dat een Kerkvader, de me-
dezelfstandighéid desWoords 
met geloofd heeft, wijl rrfen 
in dien Kerkvader, verge-
Hlkmgen aantreft, die, ge-: 
drongen en ten strengste ge-

f0'nf" z p d e , tot ge'volg-
fekkingeh geleiden, welke 
met dit leerstelsel strijden.'! 
\&lê CORDEMOI L . G. BE 
~-Buw, , PETAU). De hei
lige DioNYsiüs overleed in 
het jaar 265, na de kerk van 
Ahxandri'è, gedurende elf 
jaren bestuurd te hebben. 
Zijne schriften zijn niet tot 
ons * gekomen. Ér bestaan 
slechts èénig'o fragmenten 
van met zijnen Brief aan 
•BASILTDES , Verscheidene 

malen gedrukt met eehê La-
tijnschè ' vertaling "enf een 
Commentarium valt, BALSA-
MON , iJParys, .1561 , 1575 
en 1589. Deze Brief i s ón
der de oude Canons der 
Grieksche kerk begrepen. 
Men heeft, ook den Brief van 
den -heiligen' DIÓNYSIUS te
gen PAULUS .Samosatenus ,\ 
Grieksch en Latijn , niet ver-. 
klaringen van TÜRIUEN, Pa
rijs, 1610 en 1624. Zijn' 
stijl is verheven; hg is hoog
dravend in zijne beschrij-v 
vingen en aandoenlijk in zij* 
ne Vermaningeh. Hij '.was* 
het leerstellige , de tucht en 
het zedekundige volkomen 
meester, met de sterkste be-' 
Wijsgronden tegen zijne te-

^genkanters'paarde hij de ge
matigdheid en zachtmoedig
heid. De vaders der tweede-
kerkvaderjng van Antiochè', 
tegen PAULUS Samostenn*, 
vereerden zijne gedachtenis» 
en de heilige ATHANASHJS 
nam zijne verdediging op 
zich tegen' dé Ariapen. Do 
Latijnsche Kerk viert zijn, 
feest den 17 November. 

DIONYSIUS {Heilige), een 
Romein, de opvolger van 
den heiligen SIX^ÜS I I . op 
den stoel van den heiligen 
PETBITS, bestuurde de Kerk i 
van Rome, stichtte fin on
derwees dezelve, gedurende 
10 jaren en eenige maan
den. Hij werd verkozen den 
22 Jnlij 259 , en overleed 
den 26' December 269. I» 
het jaar 261 hield hij • • » • 
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"kerkvergadering , waarin hij 
dé ketterij van SABBLLIÜS ,• 
en de tegenovergestelde dwa
ling , later door ABÏÜS ver
dedigd , veroordeelde. Men 
vindt in dé Epistoleeroma-
tiorum pontificuni van D. 
GÖÜSJANT in fol. Brieven 
van dezen,Opperpriester te-, 
gen SABELLIUS. ' , 

'• DIONYSIUS (Heilige)» Bis ' 
schop van Milane, verde
digde'in de kerkvergadering^ 
dier stad in 355 , het geloof 
van het Concilie van fficea. 
Hij had vervolgens de zwak
heid , om de vefoordeeling 
van den heiligen ATHANA-
SIUS te onderteekenen; maar 
zijnen niisslag hersteld heb
bende , zond keizer ' CON-
STANTIUS , hem in balling
schap naar Cappadociè', al-
/Waar hij na eenigen tijd , 
overleed. 

DIONYSIUS , uit hoofde van. 
zijne gestalte de Kleine bjj-; 
genaamd, werd in Scytië 
geboren. Hij begaf zich 
naar «Rome:, en werd abt 
van' een klooster. Hij is* 
het , die het eerste'de wijze 
heeft ingevoerd, om dé ja-
jren sedert de geboorte van 
3. C. te tellen , en die de
zelve volgens het tijdvak der 
gewone tijdrekening heeft 
bepaald, welke nogtans de 
"ware niet is. Er bestaat 
y^n hem een-Codex van 
kanon* v volgens de getui-
*f nis Van CASSIODORUS , door 
«e Kerk van Rome, en vol

gens die van HINCMAR j door 
de Kerk van. Frankrijk en 
de overige Latijnsche ker
ken goedgekeurd "en aange-

| nomenA(JÜSTEL heeftin 1628 
eene uitgave dier verzame
ling geleverd). DIONYSIUS 
vermeerderde denzelven la
ter met eene Verzameling 
der pauselijke wetten, wel
ke met die van Smicius be
gint , en met die van ANAS-
TASIUS eindigt. Nog bestaat 
er van hem de Vertaling der 

I Verhandeling vari den •hei' 
ligenQREGoniuswnNivte'» 
over de schepping van - den 
mensch; van eenen Brief 
van PRATERIÜS over het 
Pascha, van het .Leven w® 
den heiligen PACOMUS , van 
eené Verhandeling en t\vee; 
grieven van Pmctvs. \ve 
zin wordt getrouw en zuiver 
medegedeeld, maar geens
zins , in' sierlijke en uifge-
zochte, bewoordingen, ^AS-
sioTooRUS, die hem met Jor-
spraken heeft overladen .ver
zekert, dat hij hetGnekson 
zoo volmaakt wel kende, 

,dat wanneer hij de oogen 
op een boek wierp, in . « * 
taal geschreven, hij hetzelve 
in het X.atijn las, eneen 
Latijnsch in het Öneksch. 
DIONYSIUS overleed m owt 
onder de regering van Jv» 
TINIANUS. 

DIONYSIUS Lmisi D1J8 
naamd de Karthutzer,^ 
Rikel bij LoflZ, i» d,e f" 
vincie Limburg - V^^l 
leefde 43 jaren jbij d e ftW 
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thuizêrs van Röerfnond •»' en 
overleed in 1471 in den on-
verdom van 69, en» volgens 
EIBIUCIÜS van 77 jaren, na 
de Kerk door zijne, kunde 
eri zijne deugden gediend te 
hebben. Zijne aanhoudende 
verkleefdheid aan de bespie
geling verwierf hem den' 
naam van Verwikkend leer-
aar. Hij schreef aan den 
Paus, ven- aan onderschei
dene Christén-vorSten, om 
hen te oftderrigten,dat het 
verlies van het Oostersche 
rijk een uitwerksel der gram*-
schap, Gods Was, billijker 
wijze tegen de gelóovïgen 
ontstoken. Alen heeft van 
hem een aantal werken, vol 
van heilzame lessen , en ee
ne opwekkende zalving., doch 
zonder beschaafdheid en ver? 
hèvenheid geschreven. Eu-
GENIUS IV.) zeide','• dat de 
Kerk; gelukkig was , zulk 
eeften- zoan te bezitten.. Di* 
«Nvsiüs had veel gelezen,' 
en in de gewone zaken, ont
brak het|hem niet aan schran
derheid. Hij maakte èener 
gelukkige toepassing van de 
teksten der heilige Schrift. 
Hij was matig en wijs in 
zijne geestelijkheid en er is 
zeker geen mistieke schrij
ver, wiens werken met meer 
vermaak en vrucht gelezen 
worden..' De zijne zijn in 
21 deelen in fol. zijne Com* 
mentariën daaronder begre
pen, te Keulen in. 1549ge* 
Namenlijk uitgegeven. Zijne 
Verhandeling tegen den Ko* 

mi. DE*L E 

{ran, Keulen , 1 5 5 3 , in 8.vo 
is; niet zeer algemeen» Dep 
zelre is in. vijf boeken ver-
deeld. • Zijne Verhandeling 
De guatuor nvvissimis wordt 
zeer op prijs gesteld. JA* 
COBUS BoiLEAUt noemt zijnp 
Verhandeling: De viia et 

I moribus tsanonicorum, Keu-
Jen , 1670, in 12.mo p e 
verhandeling 'De bello in-

I istituendo adversus Turcas 
werd, onv eènige gedwon» 
gene toepassingen, en om 
verscheidene . zonderlinge 
hersenschimmen, welke de
zelve bevatte verboden. Er 
kómen ook jn zijne Verhan
deling fiver net Vagevuur 
zulke zonderlinge : zaken 
voor, dat: PossEf IN , in zijn 
Apparatus sacer^vermoedt > ' 
dat dezelve er door- eene 
vreemde hand ingelascht zijn. 

DWNYSIUS,' tiran van He-
raclea^ in Pontlis, maakte 
gebruik van. de overwinnin
gen van* AiiEXANDER, den 
Qrööte op de Perzers, om 
zijne tirannie tfe bevestigen; 
maar enkel door buigzaam
heid handhaafde hij zich ge
durende het leven - van dien 
held. Na deszelfs dood werd 
hij verontrust door PERDIG- . 
CAS, een van deszelfs opw 
volgers. Toen deze in het 
jaar 321 vóór J. C gedood 
was.,-: huwde de tiran mét 
AMESTIUS , eene dochter dés 
broeders van DARIUSÏ > nam 
den titel van. koning aan * 
en vereenigde met zijne'sta-
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ten verscheidene gewigtige. 
plaatsen, welke hij in den 
omtrek van Heraclea vero
verde. Het overige van zijn 
leven werd enkel door verma
ken ingenomen. Hij was zoo 
overmatig d ik , dat hij niet 
zijne logge .massa niet in het 
publiek durfde Verschijnen. 
Wanneer hij gehoor gaf, of 
geregtelijke uitspraak deed » 
sloot hij zich zegt men, in 
eene kas opV uit vrees dat men 
zijn aangezigtmogt zien. Hij 
sliep bijna altijd zoo vast, 
dat men hem niet kon wakker 

. jilaken dan door hem haalden 
in het vleeseh te stekem De
ze gedrogtelijke man overleed 
in het jaar 304 vóór'J. C. in 
den ouderdom van 55 jaren, 
twee zonen ,en eene dochter, 
onder het Regenschap zijner 
vrouw, nalatende. 

DIONYSIUS I . , tiran van 
Byracusdi zoon van HËK-
OTOCRATËS , werd van een
voudig griffier, veldheer der 
Syracüsers, en vervolgens 
hun tiran. Hij voer met na
druk uit tegen; de oude o ver
heidspersonen, deed hen af
zetten,, nieuwe aanstellen, 
en plaatste zich in hei jaar 
405 vóór J. C aan hun hoofd. 
Om zijne tirannie te vesti
gen , vermeerderde hij de 
soldij, der, soldaten , rïép dê 
bannelingen terug, en liet 
zich door het volk wachten 
geven. Hij onderhield bijna 
^ « d den oorlog tegen de 
Karthagers, doch met ver- , 
sehxllend geluk. Nadat de II 

|i stad Gela dóór deze wasin» 
genomen, stonden de Syra
cüsers tegen hem op. Be 
tiran beteugelde hen, be
val den moord der' in Sici
lië verspreide Karthagers, 
en zwoer eenen eeuwigen 
haat aan Karthago. Bij de 
drift, om te bevelen, voegde 
hij nog die van verzen te ma
ken, Hij zond zijnen broeder 
TayEODQBUS naar Olympia, 
om er in zijnen naam naar 
den prijs der dichtkunde 
en naar dien des wedloops 
te dingen. Zijne werken 
werden uitgejouwd. Daar hij 
zich niet op de spotters kon 
wreken, wreekte, hij ̂ zich 
op zijne onderdanen. Ai de 
schoone geesten van Si/ra-
erna, die aan zijne tafel 
aten +! waren bezorgd, den 
krijgsman , maar nog meer 
den dichter te prijzen. 
Slechts- een zekere PHIIO-
XENUS;, beroemd doorzie 

> drinkliederen<• liet zich door 
den stroom niet medesiepen. 
DIONÏSIUS las hem eens een 
dichtstuk voor, waarover in) 
zijn gevoelen wilde weten, 
deze openhartige man vei-
klaarde hem zonder omwe
gen , dat hetzelve slecht was. 
De vorst beval, dat men 
hem naar de steengroeven 
zoude brengen; doch opvei 
zoek van zijn hof, 1«*«JJ 
hem weder, in vrijheid stei 
len. Den volgenden ;«ag 
koos hij. datgene, wat WJ 
zijne meesterstukken waa»»̂  
de, om dezelve aan lefij» 
xmvs te laten zien. 
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llichtêr4 zonfief êèn énkel 
Woord te antwoorden , wend
de zich tot deö hoofdman 
der lijfwacht, en Zeide hein: 
Dat men mij naar de steen
groeven terug brenge. Dit 
tooneel heeft zich in zekei? 
opzigt in onze tijden ver
nieuwd» \Men weet, dat de 
eerste, die eehige critiek 
op het gedicht van SAINT-
LAMBEUT heeft gewaagd j de, 
gevangenis tot antwoord heeft 
bekomen. Hieruit volgtj dat 
onze wijsbegeerte niet zach
ter, is i dan die van den 
dwingeland DioNYsius. Nog 
was hij een koning * dié zich 
aldus, over de critiek wreek
te , in" plaats dat het alhier 
slechts een eenvoudige aca-f 
demicus is. De tiran werd 
te Athene minder gestren-
gelijk beoordeeld, Om naar 
den prijs te dingen * liet hij 
ér «en zijner treurspelen ten 
ïooneele voeren, en men 
verklaarde hem als overwin
naar. Deze zegepraal vlei
de hem méér dan al zijne 
overwinningen. Hij beval, 
dat mén aan de goden pleg-
t'ge dankbetuigingen zoude 
doen. E r hadden gedurende 
verscheidene dagen , te Sy-
racusa prachtige , feesten 
plaats. Dé vervoering zij
ner vreugde' stond hem.niet 
toe zich aan tafel te mati
gen, en volgens C. NEPOS 
overleed bijkan eene maag-
overlading ', in het 38.«e jaar 
ayner regering, iA368vóór 
J« C. het 63.e van zijnen 

'• - • . • . • • JE 

ouderdoms jPifNiüs verfiaalèy 
dat hij, even als SoPHoetEsfj 
bij het vernemen , dat zijn 

' dichtstuk den prijs had be-' 
haald , van vreugde stierf j 
ijiaar JUSTINUS zegt $ dat hij 
door zijne onderdanen ge
dood werd. DioNYSius wap 

[ met al de ondeugden v(ati 
eenen pverweldiger beheht^ 
hij : was heerschzuchtig i 
wreed j wraakgierig '$ arg
wanend. Hij liet een on-
deraardsch huis bouwen met 
eéhe bréede gracht omringd* 
hetwelk zijne vröüw en zijne 

üonett niet mogten binnen 
treden, dan na hunne klee-
deren te hebbèh afgelegd* 
uit vreeze dat zij verborge
ne wapenen mogten hebben. 
Hij droeg altijd een harnas. 
Toen zijn barbier hein eens1 

gezegd had, dat zijn leveri 
in zijne handen was, deed 
hij hem sterven, en zag zich 
verpligt, om zich zei ven den 
baard af te branden. Z|jnö 
goddeloosheid is niet min
der bekend dan zijn wan-* 
trouwen. Hij plunderde de 
tempels en standbeelden dei? 
goden, en trachtte zijne foof-
zucht door kwinkslagen te 
regtvaardigen; maar deze ge
welddadigheden , hoewel ten 
opzigte van éefle valsche go« 
dendienst uitgeoefend jVef--< 
raden niet te min eehe mis
dadige en ongodsdienstige 
ziel, de gramschap.van den 
waren God waardig, die dik* 
werf de heiligschending zelf* 
onder de Heidenen gestraft 
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heeft (Zie PTOLOMJEUS P H I -
liADEIiPHUS). 

. DIONYSIUS I L , bijgenaamd 
de Jonge, zoon en opvol-

, ger van den voorgaande, Jliet 
op raad van DIAN* zijnen 

i schoonbroeder, /: PLATO aan 
.zijn.'hof komen. De wgs-> 

•„ geer verzachtte het hart van 
den dwingeland . n i e t ; er 
worden andere lessen en an
dere indrukselen vereischt , 
om het hart der menschen 
te veranderen.. Deze belee-
diging deed de .wraak in het 
hart van DION ontwaken, 
die DioNïsiüs aanrandde, en 

-hém in het jaar 343 vóór 
J . C. verpligtte Syracusciie 
verlaten. Tien jaren daar-

.na kwam. hij weder binnen 
hetzelve, en werd ander
maal verdreven door TiMo-
liEON, veldheer der Corin-
theis . Deze zond hem.naar 
Athene, alwaar b i j , om een 
bestaan te vinden , verpligt 
w a s , eene school te openenj 
deze laatste bijzonderheid 
is echter door sommige ge
leerden tegengesproken. De 
omstandigheden van zijnen 
dood zijn onbekend, doch 
hij bereikte eenen hoogen 
ouderdom. 

DIONXSIUS HALICARNAS-
SEUS, werd te Harlicarnas-
fiu», eertijds Zephyrium, 
eene stad in Carië, de ge
wone verblijfplaats der ko
ningen van dat gewest, waar 
ook HERODOTDS het eerste 
levenslicht zag , geboren. 

DioNYSius verliet dezelve in 
het jaar 30 vóór J. C» en 
kwam te Rome, alwaar hij 
22 jaren vertoefde. Hij leer
de aldaar de latijnsche taal, 
ten «inde zich in staat te 
stellen, om de geschied
schrijvers van dat land te 
raadplegen^ ,Op de naarstig-
ste wijze beoefende.hij alle 
schrijvers, zoo wel Griek-
sche als Latijnsche, die over 
het Romeinsche volk gespro
ken" hadden.. Het is met die 
hulpbronnen, dat hij zijne 
Romeinsche- Oudheden, in 
20 Boeken schreef, waar
van er ons enkel de II eer
ste overblijven, die tot het 
jaar 312 der stichting van 
Rome gaan, en eenige'frag
menten der overigen. De Abt 
BELLANGER, doctor der Sor-
bonnet heeft er eene Fran-
sche vertaling met aante
keningen van geleverd, r& 

rijs, 1723, 2 dl.» » * 
Te gelijkertijd is er ook ee
ne door pater LE JAI J 'e^n 

Jesuit ' in het licht versche
nen. Dezelve hebben beide 
hare verdiensten, doen in 
eenen Verschillenden smaaK. 
Dè oude en nieuwere schrij
ve r s , die over DIONVSIM 
hebben gesproken, erkennen 
in hem, volgens P a t e r e 
SAX, eene vlugge f>»«» 
eene diepe geleerdheid, « n 
naauwkeuril . onderschei-
dingsvermogen, en eene oor-
deelkundige critiek. ö E * 
DRIK ETIENNE zegt, Q™ , 
Romeinsche geschiedenis 
niet beter kon geschreven *>J» 
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dan DIÖNYSIUS HAMCARNAS-
SEÜS," in het Grieks.ch en 
Ï ITUS Livms in het Latijn 
gedaan hebben. Deze uit
spraak is met betrekking 
tot den stijl niet naauwkeu-
rig waar. Die van den La-
tijnschen geschiedschrijver 
is veel schoonër, edeler, 
grootschör, levendiger dan. 
die van den Griekschen ge
schiedschrijver, bijna altijd 
zwak; langdradig en kwij
nend. Hetgene , wat dezel
ve genveen hebben , is dat 
zij beide somtijds te ligtge-
loovig zijn; maar DIONYSIUS 
is veeleeï een afschrijver 
van oude stukken dan een 
geschiedschrijver. Nog oe» 
staan van hem: I.° Verge-

' lp kingen van eenige oude 
geschiedschrijvers. Deze 
stukken komen voor in dé 
uitgave zijner Werken, te 
Oxfordyin 1704, i a 2dl.ö 
«» fol. door JOANNES HüD-

| SON, in het Grielïsch en in 
i het Latijn in het 1 icht gegë-
I ven , deze uitgave is de bes-
, *e, welke er tot dus verre 
; bestaat; Aié van Frankfort, 
i 1586 in fol, wordt ook zeer 

°P PriJS gesteld. — 2.° De-
stmctura orationis, in het 

! Grieksch en Latijn, Londen, 
i 1702, in 8.vo 

DIÖNYSIUS, koning van 
Portugal, den 9 October 
1261 geboren, volgde zijn, 

' vader ALFONSÜS I I I . op., en' 
huwde met de Infante E M -
ZABETH dochter van don 

[ O. 46̂ 9 

1
 PEDRÓ I I I . , koning van* Ar-
ragon, in 1282. In het 
volgende jaar bevestigde h i j , 
in' de algemeene Staten, de 

' kerkelijke vrijheden , en ver
kreeg daardoor de onthef
fing der Censuren, waar
mede hem de Bisschoppen 
belegd hadden, wijl hij de
zelve geschonden had. De
ze vo r s t , een vriend 'der 
letteren* rigtte te Lissabon 
eene Universiteit o p , wel
ke hij in 1308 naar Coini-
bra verplaatste; de voorreg-
t é n , welke Jhij aan dezelve 
verleende, lokten een groot 
aantal geleerden derwaarts. 
Het was alstoen dat de Por-
tugesche taa l , esne regel
matige gedaante begon aan 
te nemen. ' De steden van 
Portugalwaren grootendeels 
in slechten staat; DIONYSIUS 
bevlijtigde z ich, om dezel
ve te herstellen én te ver-
fsraaijen. In het jaar 1312 
stichtte hij de stad Mont-
réal. Nadat de Tenpeliers 
vernietigd waren , verkreeg 
hij van den p a u s . in het 
jaar 1319 de vereeniging 
der goederen , welke zij in 
Portugal bezaten , met die 
van de militaire Christus-
orde , welke hij ju is t ge
sticht had. In 1320 was 
hij verpligt de wapenen op 
té nemen, om zijnen zoon 
ALPONS US te betengelen, die 
een gedeelte der natie te
gen hem in opstand had ge-
bragt. De Koningin ' E M -
ZABETII , die als eene hei-
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Jige vereerd wordt ,'bewerk-~ 
,te in 2322 eené verzoening 
tusschen haren zoon, en den 
koning haren echtgenoot, 
maar deze vrede, was niet 
bestendig, en de verdeeld
heid begon in het volgende 
jaar reeds weder* De Ko
ningin werd . nog eenmaal 
middelaarster, en slaagde 
in 1324, om den vader met 
den zqón op nieuw te ver
zoenen. , Deze huisseïijke 
verdrietelijkheden onder
mijnden , zoodanig de ge
zondheid des kpnings , dat 
hij den 6 januarij 1325 o-
yerleèd. De Kronïjk dpr 
regeripg van DJO^YSIUS is\ 
d.00r RoDERICH DE PINA be* 
schreven , £4s$ql>on, \729, 
in fpl. Men kan ook die rege
ring in hét Menarchia lusf?-
fqnct. van BRANDAM, 5.? en 
6 D/l.n raadplegen. 

DIONYSIÜS van Gavap of 
Periégeles, een aardrijks
kundige ,;'fei'-' Carax in Ge-

, lukkig-Arabië', te Byxantium. 
volgens SÜIDAS , en volgens 
anderen te Cptihthë gebo* 
fen, aan vvien men eene 
Beschrijving dèt. Aarde in 
Griéksche verzen toeschrijft. 
De eene, onder andere Vbs-
RUJS, doen hem leven ten 
tijde van 4-Ü<TÜSTUS ; maar 
SCA&IGER en SAUMAISE , Ver-t 
plaatsen hem onder de re
gering van ^yER^ofJjlAK-
cps A.UREI,I;US; et» dit set. 
w»len schgnt het meeste 
gegrond, z » n ^ e f . k i s t e 

Q$fir4, ï & r , 1704, m 

1610, in 8.w, gedrukt. De 
uitgaye van 1710 is de vol» 
ledigste, maar in die van 
1704 komen kaarten vóór, 
welke' noch 'in de uitgave 
van 1697 i noch in die van 
171P voorkomen» ÖJog be-
Staat er eene anders uitgaT 

" vp in het Grieksch en in hét 
Latijn door Ti IE FEVRB, 

JSaumur, 1676, in 8.v<> 

DioNvsitrs van Genw{?&-> 
ter), een Kapucijner in 1636 
geboren en jn 1695 overiei 
den, geschiedschrijver zij* 
rier orde, heeft nagelaten? 
Bibliotheca scriptornm -w« 

\dinig minorum sahctiFnANi 
'crsci papucinorum, Genua* 
1680, ibid, 1691,"'in ftl< 
herziene en veel verbeter
de uitgave, Venetië, 1/47, 
in foï., deze vierde uitgave 
heeft men aan de zorgen 
van Pater BERABD \W f0' 
/ ^ « a , tot dezelfde ordebe-
Ijoorende, te danken^ v<* 
ze uitgave i* boven\y^\ dere verheven, hoewel dezer 
ve nog • niet zonder vele ge
breken is. Pe whfflw» 
zijn er in eene alphabeu, 
sche orde volgens hanW 
doopnamen gerangschikt, 
maar de familie-naam ont 
breekt bijna altijd. D e ^ . 
sten der werken zijn er& 
wóonlijk in het IaUln.;.* t a a l d e n somtijds verminkt, 

en daarenboven zijn e r ^ 
aantal schrijvers van ver 
diensten vergeten» " Q ^ p r k 
volmaakt echter dit «w* 
ooi? wezen moge, is het nQO'! 

file:///dinig
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zakelijk en zelfs onvermij
delijk om "de BibliograpAie 
der kloosterorden volledig 
te maken. Men zou zich 
daarenboven bedriegen, in
dien mèn, dacht, dat deze 
orde arm is in schrijvers en 
beroemde mannen. Men telt 
in dezelve duizend twee en 
tachtig schrijvers , Geschied
kundigen, levensbeschrij
vers ,; reizigers, aardrijks— 
letter» taal-, natuur-, en 
wiskundigen, dichters, en 
vooral Godgeleerden. 

DIOPHANTES , een Grieksch 
wiskunstenaar, waarvan ér 
ons 6 boeken met rekenkun
dige vraagstukken.', voor de 
eerste maal in 1575 , daar
na te Parijs in 1621, in 
fol. gedrukt. Dit is het 
eerste en eenige Gxieksche 
schrift," waarin men sporen 
van de Algebra aantreft, 
hetwelk doet Vooronderstel
len, dat hij er de uitvinder 
van is., 'In de bewerking 
zijner oplossingen , die "zeer 
moeijelijke vraagstukken ten 
onderwerp hebben, legt hij 
vele schranderheid aan den 
dag. Deze, zes boeken, het 
overblijfsel van een werk in 
13,, zjjn in den beginne 
vertaald, en met aanteeke-
ningen vermeerderd geweest, 
door XYLANDER; vervolgens 
op nieuw, en op eene meer 
schrandere wijze", door BA-
CHET DE MEZ'IRUC; en ein
delijk herdrukt met de aan,-
^ekeningen vap FJSBMAT in 

J5 e 

1670. Dé tij 4 , waarin deze 
wiskunstenaar geleefd heeft,.. 
isjzeer onzeker, de gevoelens 
daaromtrent verschillen van 
200 jaren vóór J .G. , tot 400 
•jaren na het begin der Chris
telijke tijdrekening. ; 

• ' • • ' . ' ' ' ) ' , • < - • : . ' . . ' • ' ' . • ; • • . ' 

DlOSCotUDES (PEDANUJS ett 

Vliet JPEDACÏUS), een genees
heer te Anazarbus in Ciliciè, 
omtrent het begin der Chris
telijke tijdrekening geboren, 
heeft een zeer beroemd werk 
over de geneeskunde in het 
algemeen, uit de dxie rij
ken • der Natuur ontleend * 
nagelaten. Er hééft eertijds 
een groot geschil bestaan 
tusschett PANDUI-PÜS COI,-
IENUTHJS ', en LEOWC^JS THO» 
• KUBUS-, om te weten of Pia-
NIUS DioscoBXDEs was ge
volgd, zoo als de laatste 
zulks meende, of dat Di-
OSCORIDES zijn werk uit dafc 
van PMNIUS had ontleend, 
hetwelk het gevoelen van 
COLLENUTIUS was. Wat hier 
ook van wezen moge, Dr-
OSCOIUDES volgde in den be
ginne de loophaan der wa
penen , en legde zich ver
volgens op de kennis der 
geneeskundige kruiden toe, 
waarover hij zijn werk 
schreef, Venetië, J499, in 
fol. in het Grieksch en in 
het latijri zeer spoedig ge
volgd , door degene, die na 
hem dit onderwerp hebben 
behandeld, en door MAT-
THIOIIE in de 16»e eeuw met 
aanteekeningen verrijkt» 
4 
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Dioscorcusj patriarch van 
Alexandrië', vroeger diaken 
en gevolmagtigde {apocrisi-
aire) dier kerk, oefende 
deze laatste bediening ui t , 
toen hij den ouden, twist d-
ver den voorrang op den. 

•patriarch van Antiochiëver
nieuwde. Toen de zaak in 
439 voor eene kerkvergade-' 
ring van Konsiantinopol ge-
bragt vvas, verdedigde THEO-
IIORETÜS, suffragaan van 
Antiochië, dé regten dier 
kerk op zutk'eene welspre
kende wijze dat DiosooRüs, 
aan de kraehfc zijner rede-, 
neringen toegaf? maar zulks 
was ondanks zich zelven, 
en van dien pogenblik af, 
vatte hij eenen onverzoenlij-» 
ken haat op tegeh zijnen o» 
verwinnaar. In, 445-, na 
den dood van den heiligen 
CYRIMIÜS , tot patriarch ver
kozen , riatt** hij, den ketter 
ÉUTYCHES in zijne bescher
ming. In de valsche kerk
vergadering van Efez$, in 
449, met zoo veel regt de 
plundering van Efèze ge
naamd, verdedigde hij op 
eene hardnekkige wijze zij
ne dwalingen. AHe regels 
werden in die oproerige ver
gadering geschonden. Hon
derd dertig Bisschoppen'door 
vleijerijen omgekocht, of door 
bedreigingen beschroomd ge
maakt ^ onderteekenden de 
herstelling van EÜTYOHES , 
en de afzetting ' van den 
heiligen F ^ V U N U S , die de-' 
ze slechte behandeling niet 
lang overleefde. Na de ver

gadering durfde Djtosconus 
tegen den heiligen paus LEO 
een banvonnis uitspreken, 
hetwelk hij door tien Bis» 
schoppen liet onderteekenen; 
maar in het volgende jaar 
werd hij, in1 eene kerkver
gadering van Konstantino-
pei afgezet.'. Voor de alge-
meene Kerkvergadering van 
G/talcedon gedaagd, weiger
de hij aldaar te verschijnen. 
Dit Concilie in ,451 gehou
den , zette hem, na drie op
roepingen, en bij verstek af 
van de Bisschoppelijke en 
priesterlijke waardigheid. 
Verscheidene personen bo«' 
den smeekschriften tegen 
hem aan» waarin-men al 
zqne misdaden ontsluijcrde. 
De keizer verbande hem naar» 
Qiingrës in Paphlagottië, 
waar hij in 454 op eene el
lendige Wijze overleed.» Ee« 
"né geveinsdheid van stelsel 
meer nog dan van inborst, 
zegt een geschiedschrijver > 
eri eene. aaneenschakeling 

. vanjisten hadden dezen ge
vaarlijken man op de t\.Pa" 
triarc'halen stoel van Alex
andrië gebragf; een vm 
EOTYCHES geheel verschil-' 
lende huichelaar, en die 
zonder zich, zoo als AW 
gestrenge verleider* \ot.J 
uitwendige en moeijeJJKe 
waarnemingen der deugd 
Verbinden , zich niet. een^ 
wereldsgezindheid en eene 
geheel wereldsche W»?™' 
met meer dan dubbelzinni
ge zeden, met schreeuwen
de qnregtvaardigheden., en 
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war? knévelarijen voor ee-
i nen Heilige uitgaf, die door 
j de schrik, welke zijne wil

lekeurigheid inboezemde, en 
j' door tle kuiperijen eener me-
Ij nigte ondergeschikte dwin-
I gelanden , welke de smaak 
| . voor dezelfde ondeugden, en 

de verzekering 'van de straf-
! feloosheid, aan zijn, lot ver-
' bonden, tot zelfs de-betui-
) gingen van achting en eer-
j bied afperste; een onder-
| nemende geest, wienshard-
\ nekkigheid niet te beteuge-
j len was, wiens vermetel-
; heid Zelfs niet door het voor-
| uitzigt der noodlottigste ui-
j tersten kon bedwongen wor-
| den, zoodanig eindelijk als 

het noodig was, om de droo-
| merijen van eenen onbeken

den opgètogene berucht te 
maken, en èr het belag-
chelijke van te bedekken," 

•<• ' DIOSCOROS , 'diaken van 
J Rome, in530,opdenzelfden 

dag waarop BONIFACUUS I I . , 
op den 'opperpriesterlij ken 
stoel werd geplaatst, tot on-
wettigen paus verkoren, o-

• verleed drie weken daarna. 

I DlPPEL (JoANNES KoEN-
| RAAD), een schrijver, be-
| rucht door overdrevenè en 

dweepzuchtige gevoelens, 
! werd den 10 Augustus 1663 
| op het slot Frankenstein, 
j bij Darmstadt geboren, en 
l- noemde Zich in zijne wer

ken CHRISTIANUS DEMOCRI-
TÜS. Hg legde zich in den 
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beginne 'toe, op de wedèr-
leggende' godgeleerdheid te
gen de piëtisten, eene sekte, 

, tegen welke hij te Straats~ 
burg openlijk uitvoer. Daar 
zijn ergerlijk leven, hem 
verpligt" had, die stad te 
verlaten, kwam hij te Giès-
sen. Hij droeg zich aldaar 
ais een even zoo ij verig voor
stander van het pïétismus , 
als hij te Straatsburg et een 
tegenstrever van was ge
weeste Hij wilde eene vrouw 
en eenen post van hoogleer
aar hebben, en daar hij in 
beide verwachtingen werd 
te leur gesteld, ligtte hij 
het masker af, eri randde 
de gewaand hervormde gods
dienst in zijn PapismusprO-
testaniium vapulans, op 
eene hevige wijze aan. Daar 
dit werk de Protestanten te
gen hem in het harnas had 
gejaagd , zoo liet hij de god
geleerdheid varen , om zich 
op de scheikunde toeteleg-
gen.. Hij strooide uit, dat 

'het hem' na verloop van acht 
maan den , gelukt was * ge* 
noeg goud te vervaardigen, 
om eene buitenplaats, wel
ke hij voor 50,000 Gulden 
kocht, te betalen. De goud
maker verkeerde toenmaals 
werkelijk in eenen behoef-
tigen staat, en moest zich 
tegen de vervolgingen zij
ner schtildeischers verbor
gen houden. Na- verschil
lende landen doorkruist, Ber
lijn, Koppènhagen, Frank
fort, hèijden, Amsterdam, 

e 5 
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Altona, Hamburg bezocht, 
en alom gevangen gezet te 
hebben , werd "hij in 1727 , 
naar Stokkolm beroepen, om 
den koning van Zweden ge-
neeskundig te behandelen. 
De geestelijkheid 'van dal; 
rijk , hoewel verheugd, dat 
men den koning genas, was 
echter verbitterd, dat zulks 
door een' man geschiedde,-
die openlijk met hunne gods
dienst den spqt dreef, en 
verkreeg, dat de goudzoe-
Jkende ar ts , de hoofdstad 
moest verlaten. DIPPEI. keer
de naar Duitschland terug, 
zonder noch van gedrag, 
noch, van, gevoelen te ver
anderen. Daar het gerucht 
van zijnen dood zich ver
scheidene malen valsch'elijk 
had verspreid, zoo gaf deze 
zonderling in 1733, eene 
soort van patent in het licht, 
waarin hij aankondigde, dat 
hij niet voor het jaar 1808 
zonde sterven; eene voor
zegging, die niet vervuld 
werd j want op den 25 April 
1734, vond men hem dood 
in zijn bed op het, kasteel 
van Wjttgenstein. DIPPEÏ. 
verdiende eene plaats in de;, 
geschiedenis der scheikun
dige wijsbegeerte, zoowel 
als in die der zinnelooshe-
den van het menschelijke 
geslacht. Men schrijft hem 
echter eene nuttige uitvin
ding toe, namelijk die van 
het Berljjnsch of Pruissiscb, 
blaauw. Zftne wérken zijn 
ten getale van zeventig. Men 
kan de titels derzelve inde 

Geschiedenis der HeSsischc 
geleerden, door STRIEDES 
zien. Al deze werken zijn 
in het Hoogduitsch. 

DIRCE, koningin van T/ie-
6e. ', LYCUS scheidde van AN'-
TIOPE , om met haar in den 
echt te treden. De kinde
ren van ANTIOPE over dezen 
hoon gebelgd, bonden hare 
medeminnares aan deri staart 
van een en woedenden Stier. 
-T- E r ' heeft „. eene andere 
DIRCÉ bestaan, die, daar 
zij hare schoonheid met die 
van P A L U S had durven ver
gelijken in eenen visch ver
anderd werd., 

DIRK, r - Zie DIEDERIK» 
Graven- van Holland. 

DIROYS (FRANCISCÜS) , lee
raar der Sorbonne, waS in 
den beginne de leermeester 
van THOMAS DU TOSSÉ, den 
vriend der kloosterlingen van 
Port-Royal. Zijn kvveeke-
ling bragt hem in betrek
king inet de broeders van 
dat beruchte klooster; maae 
zijne verkleefdheid aan de 
besluiten van den heiligen 
JStoel; bragt hem bij hen in . 
ongenade. Hij overleed ais 
kanonik van Avranches', al
waar hij in 1691 nog'eet-
de, bij'zijne ambtsbroeders 
en zijnen' bisschop zeer "i 
aanzien. Ër bestaat van hem» 
I.° Preuves etpréjugesetc» 
(Bewijzen en vooroord&elen 
voor de Christelijke en Wm 

thohjke godsdienst* te§en 
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de valscjie godsdiensten en 
de ongodïstery)3 

1,683, in 4.°; een vrij 
goed Werk. -— 2.° Histoire, 
etc. (jHerkelijke Geschiede'' 
nis van elke eeuw), welke 
wen inde Beknopte Geschie
denis yan frankrijk van MÉ-
ZÉRAI aantreft, is volgens 
wemoriën geschreven, wel
ke hij geleverd had; en of<-
schoon dezelve met meer 
naaüwkeiirigneidi dan sier
lijkheid geschreven is, waakt 
zij echter niét het minste 
sieraad van dat werk uit, 

• DÏTMAR , bisschop van 
Mersburg, in 1005; in 1018 
in den ouderdom van 40ia-
ren overleden, was de'zoon-
van SipGPRiED, graaf van 
Saksen, en was een benedik-
tijner-monnik in, het klooster 
van Maagdèbürg 'geweest. 
Hij liet eene Kronijk na , 
op, tot de geschiedenis der-
Keizers, HJENDRIKL, ÖT-
TQ 11. èn III., en HÈX-
URIK II. te dienen, Deze 
kronijk, met opregthejdge
schreven , is verscheidene 
Walen in het licht gegeven. 
Be geleerde LEIBNITZ , heeft 
deze kronijk in zijne schrij
vers , tot luister der geschie
denis van BrunsyipA ver-, 
strekkende, met verschil
lende tekstverklaringen en 
verbeteringen, in fol., in 
het licht gegeven. Deze uit
gave is de eerste geweest, 
waarin geene gapingen voor
kwamen ; maar die, ' wet-
fee in J79p te Dresden in 

het licht'gegeven , en door 
URSINES in het Hoogduitsch 
vertaald" i s , is nog boven 
dezelve vfcrheven. Doormid-' 
del. van het handschrift van 

't Drèsden , heeft .de uitgever 
onderscheidene fouten ver
beterd-, die in; de. uitgave 
van LEIBNITZ voorkomen.' v 

DlTMAR (JüSTUS CHRISTOP-
Ï-EL) , den 13 Maart 1677, 
te Rothemburg, in het Hes-
sische geboren , lid.der aka-
demie ,yan Berlijn , hoog
leeraar in de geschiedenis 
t.e frankfort aan de Oder, 
in d& stad in 1737 overle
den'.,- heeft nagelaten: 1.° 
Scriptor urn rerum germani-
sarum volumen,, Frankfort, 
1727, in fol. —• 2.°pisser-
tationes academicce, l^eip-
zig, 1737 , in, 4.° ; betrek
kelijk tot de lessen, welke 
Vlij gaf. -r- ,3.° Eene Uitga
ve van TACITÜS ';, De mori-
bus Germqnorum, met een 
geleerd ' Commentarium, 
Frankfort, 1735. -— 4.0 
Commentatio de ordine mi-
litari Batneo , 1729, in fol. 
— 5.° Geschiedenis der or
de van den heiligen Jo&N-
NES , In Brandenburg,1728, 
in 4 .° , in het Hoogduitsch. 
-—6.° Eene Uitgave der 
Jaarboeken van de hertog
dommen Kleef, Gulik., enz* 
van TESCHENMACHER (zie dat 
artikel), welke hij metaah-
teekeningen handvesten,, enz. 
heeft vermeerderd, J?rank" 
fort en Zieipzig, 1721, in 
fol, Nog heeft men hem 
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akademiscbe Verhandelin
gen , betrekkelijk' zijne cur
sus te danken. ' 

DITTON (HÜMPHREY) , te 
Salisburif, in 1675 geboren, 
meester van de wiskundige-

school, in het CHRISTUS-
gas thuis , te Londen opge-
r igt , vereenigde zich met 
den beroemden WittiAM 
WHISTON ; zijnen vriend, om 
het geheim der lengten ter 
zee optesporen. Zij vleiden 
zich beide zulks gevonden 
te hebben. Deze ontdek
king was eene koddige zaak. 
Zij hadden uitgedacht, om 
op eenen zekeren, afstand 
vuurwerken te plaatsen, die 
aan de schepen den lengte-
graad móesten te kennen ge
ven. Gedurende eenigen tijd 
zag men te Londen en 'in 
de omstreken niets dan die 
luinstfiikkeringen , ten ein
de proeven hunner uitvin
ding te geven. Dit alles 
slaagde hun zeer slecht: 
met schande en eene groote 
schade, kwamen zij er af. 
DITTON hield zich nuttiger 
bezig met de bewijzen ,van 
de godsdienst, waarover hij 
het volgende werk heeft in 
het licht gegeven: Bewijs 
der Christelijke 6odsdienstt 
tonder», 1712, in S.vo De 
schrijver volgt de wijze der 
meetkundigen, en bedient 
Kich van dezelve met roem 
tegen de Deïsten. Hy o-

Diüs-Finiüs, ««n 0Ude I 

God der Satijnen, wiens 
dienst naar Rome overging. 
Deze Dius ófDEüs'-FiDius, 
en somtijds eenvoudiglijkFi-
mus , Werd als de God der 
goede trouw beschouwd; vau 
waar bij de ouden het zoo 
menigvuldig in zwang zijnde 
gebruik ontstaan was, van 
bij die godheid te zweren. 
Het formulier des eeds was 
Me Dius-Mdiiif, hetwelk 
men in denzelfden zin moet 
verstaan als Me Hercules, 
Men hield hem voor eenen 
zoon van JUPITER, en som
migen hebben hem met HER
CULES verward. 

DIVJSUS of VAN DIEVB (PE
TRUS) , te Leuven in 1536 
geboren, legde zich reeds 
in zijne jeugd met het beste 
gevolg op de schoone lette
ren toe. In 1571 werd hij 

.griffier der magistraat van 
Leuven, en in het jaar 1573 
droeg men hem de naspo-
rïng der voorregten dier staa 
op. Hij legde zijne bedie
ningen neder in het jaar 
1582, om zich aan de partij 
van den prins van yra»J* 
te verbinden, hetwelk doet 
vermoeden , dat hij hetgelooi 
zijner vaderen verliet. l°f* 
in 1590 Mechelen door d* 
Engelschen en V e r e e n ^ 
Staten was ingenomen, ff" 
Div^us tot Pensionaris nier 
stad benoemd. Niet lang 
had hij genot van deze be
diening , want hij overleea 
in 1591. Hy stond met on
derscheidene geleerde» ** 
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eene naauwe vriendschaps
betrekking, en vooral met 
JÜSTÜS LÏPSIÜS , die ver
scheidene malen heeft ge
zegd , in de Nederlandsche 
geschiedenis en in de oud
heden, veel nut van de kun
digheden van DiviEUs te heb
ben gehad. Ër bestaat van 
DIVJEUS : . I.° De antiquita-
tibus Brabantice , et rerum 
brabanticarum,. Ubri XIX., 
welke AÜBBRTÜS LEMIRE , 
in 16)0, te Antwerpen heeft 
doen drukken; een werk, 
waarin eene groote geleerd
heid doorstraalt. — 2,° De 
Gallies belgices antiquitati-
bus Uier, statum ejus, quetn 
sub Homanorum imperio ha-
buit, complectem, Antwer
pen, 1565. — 3.° Rerum 
Lovaniensium Ubri IV. et 
Annalinm oppidi Lovanien-
*is, Ubri VIII, De heer PA-
QUOT heeft eene schoone uit
gave van al zijne werken, 
ïn één deel in fel. , met bij
voegsels en tafels geleverd, 
Leuven, 1757. DIVÜÜUS heeft 
nog verscheidene met de 
voorgaande overeenkomende 
werken geschreven; maar 
dezelve hebben het licht niet 
gezien. 

DIVICON, aanvoerder en 
veldheerderHelvetiè*r8(thang 
de Zwitsers), maakte zich 
beroemd door de nederlaag 
van CASSIÜS, en door de 
trotschheid, met welke hij tot 
Juucs GESAR sprak. Hij was 
tot dien veroveraar gezonden, 
om hem deszelfs bondgenoot

schap te vragen, en daarGas-
SAR gijzelaars eischte, ant
woordde hem de dappere) 
veldheer, dat zijne natie niet 
gewoon was, gijzelaars te 
geven, maar wel van er te 
ontvangen; en verwijderde 
zich daarop in het jaar 58 
vóór J* C. De tegenwoordi
ge Zwitsers bezitten nog iets 
van de dapperheid en de regt-
schapenheid van DIVICON. 

DIVITIAC, een Gallisch, 
priester en wijsgeer door 
CICERO en CJESAR , die hem 
gekend hadden, geacht en 
bemind, was een der hoof
den van de Republiek van 
Autün. Hij was de eerste, 
die de Romeinen in dat ge
deelte van Galliè' invoerde. 

DJAAPAR-KHAN , neef van 
den beroemden KERYM, vorst 
van Perziè', was in 1779, 
door SSADIC , zijnen vader, 
den opvolger van KERVM, tot 
landvoogd van Be'tboun en 
Chester benoemd. Toen SBA-
DIC in 1781, door den eer-
zuchtigen Awr - MouRao 
C11&H, werd verdrongen en 
verdelgd, behield DJAAFAR 
zijnen post, door zich op 
eene lafhartige wQze aan 
dien overweldiger te onder
werpen. Na den dood van 
AI.Y-MOÜRAÖ» ïn 1784, wil
de bij den troon beklimmen 
en kwam in mededinging; 
met den gesnedene Aon* 
MOHAMMED, den oom van 
FATH-AMT , tegenwoordig»" 
keizer van Verzie, ! ) • w**** 
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teling was lang en verschrik> 
kelijk, en Perzië bevond 
zich gedurende eenigen tijd, 
tusschen dié beide heersch-
zuchjige, mededingers ver
deeld. Na eindelijk een ge
deelte van zijn leger Ver
loren , en met verwoëdhèid, 
door den geduchten gesne
dene vervolgd te zijn ge
weest , ' zag PJAAFAR zich 
genoodzaakt, de vliïgt te ne*. 
nten; maar bij kon aan het 
vergif en :het staal der bei
de samenzweerders niet ont
snappen, die hem te C7iy-
raZ den 14 Mei 1788 deden 
omkomen. Zijn zoon LOÜTHF-
Aty-KHaN sneefde in 1794 in 
den strijd tegen AèHa-Mo-
HAMMED. Mét hém eindig
de het huis der ZENDS , door 
VELYL-KERYM KHANjin 1750 
in Perziëu gesticht. 

DJEZZAR, ( AHMED), pacha 
,van Accon en Saté, was in 
Bosnië geboren. Na zich 
zelven. aan eenen slavenhan
delaar verkocht te hébben, 
werd hij naar Egypte ver
voerd , en door dên beroem
den ALÏ-JBEY gekocht, en 
van eénen Mammelukschen 
slaaf, geraakte hij tót de 
waardigheid van landvoogd 
van Cairo* Eene buitenge
wone wreedheid deed hem 
den naam van slagter geven, 
en onder al zijne titels was 
• l 6 , d f % e n e ' waarop hij 

zich het meeste beroemde, 
«oor den Emir yoosoup, || 
tot het bestuur van Bairout, 
eencSynscheS(ad,benoemd, » 

- O 3 EY 
. ' i 

was hij naauwelijks in hél' 
bezit getreden i of hij maak
te zich meester, van vijftig 
duizend piasters,y aan den 
prins' Yousotw toehehoo-
rende, en om "dezelre te 
behouden, verklaarde hij 
geenen anderen meester dan-
den sultan te erkennen. 
YousoOp heimelijk door de 
bescherming van den pacha 

»van Damascus, van JDHA-
HEU en de Bussen onder
steund, kwam Bairout be* 
legeren. '. DJEZZAR, genood
zaakt, om zich over te ge-
ven, volgde DHAHER naar 
Accon, vanwaar hij wel* 
dra ontsnapte. Met dapper
heid en vernuft en eene steeds 
gunstige fortuin begaafd, 
werd hij in 1775 door HAS-
S AN , kapitein - pacha, die, 
hem met de beteugeling dei' 
muitelingen belastte, tot 
pacha van Accon en Sap* 
benoemd. Hij kwam de be
velen van zijnen begunsti
ger' met getrouwheid na^ 
beteugelde dé Beduinenjan 
Sagr, vernederde flie W»1* 
sers en vernietigde de fa
milie van den cheïk en bijna 
al de' Motwalis. Door de
zen voorspoed verwierf H 
nieuwe gunstbewijzen van 
de porte, die hem in »/«»' 
de drie staarten en «e» '£ 
tel van visir ,zottd. "JJ ve ^ 
grootte zijne staten, cn - ,e* 
hield zijA bestuur ondanks 
de porte, van welke hj] met 
meer wilde afhangen, «edu-
rendemeer dan twintig jaren 
oefende hij verschrikkelyKe 
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knevelarijen tegen de inwo
ners van Syrië u i t , toen 
het Fransche leger in;Egyp
te landde. Sedert lang het 
gezag der porte niet meer 
erkennende , wachtte hij de 
bevelen derzelve niet af, 
om zich tegen de Franschen 
te verklaren; zonder ant
woord zond hij den officier, 

1 hem door BONAPARTE gezon
den , terug, en liet al de 
Franschen , die zich te Ac-
con bevonden , 'in boeijen 
klinken. Daar de por te hem 
middelerwijl tot de waardig
heid van pacha van Egypte 
had verheven, maakte hij de 
noodige voorbereidselen, om 

, den Franschen het hoofd 
te bieden. Op alle punten 
geslagen en achtervolgd , zag 
hij zich verpligï, zich in 
Accon op te sluiten. Hij 
stond zelfs op het, punt, om 
die stad te verlaten y toen 
SIDNEY-SMITH , zijnen moed 
kwam opwekken 5 terwijl 
PHÉLIPEAUX , een uitgewe
ken Fransch/ officier, zich 
met de verdediging der stad 
belast had, zagen de Fran
schen, zich na 61 dagen, 
den 21 Mei 1799 verpligt, 
hét beleg op te breken. Ge
durende dit beleg deed DJEZ-
ZAR ^onderscheidene uitval
len, >vaarin hij bewijzen 
eeoer groote dapperheid aan 
den' dag legde. Toen de 
Franschen Egypte verlieten, 
gelukte het aan DJEZZAR , 
°m zich in zijn bestuur te 
handhaven, en zulks on
danks het ongunstige ver

s lag, hetwelk de Groot-vi
zier jnèt wien hij aanmer
kelijke geschillen h^d ge
had , aan den Grootén Heer 
deed. Hij overleed in Méi 
1804', onnoemelijke schat
ten nalatende. Zie hier het 
afbeeldsel, hetwelk een En-
gelsche re iz iger , die in 
1801 Accon bezocht, van 
dezen Pacha maakte : » D J E Z 
ZAR was te gelijkertijd, zijn ! 
minister, kanselier, schat
meester en secretaris , dik
werf zelfs zijn kok en tuin* 
man , en somtijds regier eri 
heul." Zijne vrouwen on* 
dergingen de wreedste sla
vernij en zijne bedienden, 
waren grootendéels op aj-v 
lerlei Wijzen verminkt. Vol
gens het verhaal van den 
vrij heer van TOTT , liet DJEZ
ZAR ,.toen hij het binnenste 
gedeelte van Bairout liet 
vernieuwen, om hetzelve 
tegen de Bassen te verde
digen, een aantal perso
nen van dé Grieksche Gods
dienst , in muren metselen , 
en tijdens zijne reize door 
Syrië, zag men de hoofden 
dier ongelukige slagfoffers 
nog , welke de slagter had 
ontbloot gelaten, om des te 
beter genot van hunne gru
welijke foltering teskunnen; 
hebben. De kolonel SEBAS- , 
TIANI (later Generaal en mi
nister) , werd met eene,zen- 'j 
ding bij dien pacha belast,: 
toen het fransche bestuur 
zijnen handel in den Levant 
wilde herstellen; hij werdE 
vriendelijk' door DJEJZZAK 
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ontvangen,, die hem zeide; 
» Weet gij , waarom ik u 
heb ontvangen èa ik ver
maak heb , u te zien ; het 
is omdat gij -zonder firman 
komt, ik $telniét het min
ste belang in de bevelen 
van den divan, en ik koes
ter de* grootste minachting 
voor zijnen eenoogigen vi
zier. Men zegt, dat DJEZ-
ZAR een wreed mensch i s , 
maar intusschen heb ik nie
mand noodig , en men zoekt 
mij op. Ik ben arm gebo
ren, mijn vader heeft mij 
enkel' zijnen moed nagela
ten. - Door mijnen ijver ben 
ik , verheven; maar zulks 
maakt mij niet trotsch, want 
alles eindigt j en welligt he
den , of morgen zal DJEZ-
ZAR een einde nemen. . . , . 
"Wijl Gfod het aldus gewild'. 
heeft, ist de koning van 
Frankrijk, di e vermogend 
was, r omgekomen. - NABÜ-
CHODONOSOR , die de .groot
ste koning van zijnen tijd 
was, werd door eene mug 
gedood," enz. 

DLÜGÖSZ (JOANNES)» een 
ooi i kanonik van Krakau ii, icanoniK van ixranau 

en Sandomir, overleed in 
1480, in den ouderdom van 
65 jaren, is de schrijver 
eener QescAiedenis van Po-
ten, in het latjjn, Frank
fort, 1711, in tol. in 12 
boeken. Het 13.e werd te 
Leipzig i n 1712, in fol. 
gebukt. De schrijver, hoe
wel naauwketirig en getrouw, 
is j zegt IJBNtjuEXj niet vrij 

geweest van de barbaafsch-
heid zijner eeuw. Hij be
gint zijne geschiedenis met 
den oorsprong zijner natie 
en vervolgt dezelve tot in 
1480. •.: 

DoBRITZHOFFER (MARTI-? 
NUS) , een Duitsche Jesuit;» 
werd als missionaris naar 

.Paraguay gezonden', na er 
22 jaren in de.moeijelijkste 
Apostolische bedieningen te 
hebben doorgebragtj kwam 
hij in Europa terug, en gaf 
in het licht Bistoria de A-
hiponihns equestri belli-co-
saque Paraquaries mtione.» 
enz. 

Weenen, 1783 —1784» 
3 dl .«in 8.y°, met kaarten 
en platen. . A. KREU. ,. Hoog-
leeraar te PesU gaf er te 
gelijkertijd eene vertaling 
in 'het Hoogduitsch van in 
het licht. Deze Jesuit Q-
verleed in 1791. Zijn werk 
bevat belangrijke bewijs
stukken, in alles wat de 
natuur- en staatkundige aara-
rijksbeschrijving) en, de na- ; 
tuurlijke historie van hei 
land 'betreft, wordt er mde 
geringste. bijzonderheden in 
behandeld. 

DOBSON (Wï'tWAM), e f 
Engelsche schilder, te.ltf» 
den ia 1610 geboren» v* • 
bond zich aan de wijze van 
V A N D « J K , en werd hemend 
van dien . beroemden scnw 
den Deze meester boon 
hem aan KAREI. I. &* * dl®' 
hem tot FtoogatdeszeUs eer 
sten schilder benoemde. "'J 
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werd aan ;,het hof én in de | 
stad, zoo zeer gezocht, dat; 
hij niet kon voldoen aan al 
hetgene , wat hem besteld 
Werd. Zijne wijze was te '. 
gelijkertijd zacht en kracht
vol »'.. zijne hoofden schijnen 
t e ' l even . Zijne niet zeer 
geregelde levenswijze ver
kortte zijne dagen. Hij ó-
verleed te Londen in 1647, 
slechts 37 , jaren oud zijnde. 

DODAUT (DIONVSIUS) , raads
heer en geneesheer des ko-
nings van Frankrijk,en 
eerste geneesheer van den 
prins en, de prinses , vah 
Conti , en eindelijk van JLo-
iDEWHK X Ï V . lid der Aka-
d.emie van wetenschappen ,, 
werd te Pary's in 1634 ge
boren, en overleed aldaar 
in-1707, algemeen betreurd. 
•Hij was. met eene ernstige 
inborst geboren, zegt FON-
TENELIE? . en ; de Christelij
ke aandacht, met welke tij}' 
tyj voortduring op zich zel-
ven waakt^, was niet ge
schikt , om hem daarvan af 
te brengen. Maar wel ver
re dat; dit ernstige met iets 
•gestrengs of zwaarmoedigs 
zoude gepaard gaan , Het 
hetzelve veeleer die wijze 
en duurzame vreugde, dê 
vrucht, eener gezuiverde re
de , en van een gerust ge
weten j ten duidelijkste blij
ken, GBI 'PATIN , even zoo 
karig in lofspraken als mild 
in hekelingen, noemde hem 
Monstrum sine vitio, een 
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.wonder :vanrWjjsheid fen*xy.ef 
tenschap, Zonder eenigge]-
brek. Er bestaat, van hem : 
.MéwPire e^ci^erAande/ing 
om tot de, geschiedenis det 
planten-te dienen.)v, P a r y s , 
I676, \ in fol. één werk door 
de Akademie }n bet licht 
gegeven , welke- hij: met eê* 
ne schoon e voorrede ver
sierde; — 2.° Statica; me* 
dicina gallica , in eene ver* 
Zameling over dit onder
werp^ 2 " dl.n in 12.mó _!- , 
3.° Verhandelingen*, . in 
handschrift over de aderla-" 
t i ng , over den leefregel der 
ouden j"; over hunnen drank. 
Hij; had ook\,veel gewerkt , 
over de spijsvertering en de 
uitwaseming, ten einde de 
waarnemingen van SANTÓT 
Ritis ha te gaan ,. eft te be
krachtigen ; waarnemingen » 
welker uitslag van zoo veïe^ 
omstandigheden afhangt, dat 
men denzelven nog niet met 
juistheid heeft kunnen be
palen, r— JoANNES BAÏ-TISTA 

CLAUDIUS DoDABtf,, zijn zoon» 
zoo als hij , eerste genees
heer te Part/s, in 1730 o-
verleden, liet Aanteekenin* 
gen na , op de algemeene ge
schiedenis der geneesmidde
len door PETRUS POMEY. 

DÓDDKIÖGÉ: (jPjttiLipfus)» 
een, Anglikaansch Godge
leerde , in 1702 te honden 
geboren, en in 1751 'tejLis-
suhon overleden j werwaarts 
hij zich begeven bad , om 
van lucht tè Veranderen» :**< 
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de schrijver van onderschei
dene wérken, die» iii'Eügè}-
'land zéér gezocht worden. 
De» nlëest bekende zijn Leer-
'reden, in 8 . v 0 , mét een
voudigheid geschreven*' 

DoöECHifcr, êèö priester 
"def 14.e eeuw, te Logèn-
stëin in het ketifvorstendom 
'Trier geboren, bezocht Pa-
lëstind,- waarvan hij eéne 

'Beschrijving' levérde, én 
"vervolgde de KrOnijk van 
BilABiANüs SCOTÜS van 1Ö83 
tot 1200. 

• DötiORffiUS of DODOENS 
(REMBERT), den 19 Jiinij; 
1517 te Mëcheléft gêbórefl.; 
Zijn vader DIONYSIUS DÓ* 
BOENS was uit Staveren, in 
Vriesland-, 'afkomstig.- Reeds' 
zeer jong werd hij naar 
Leuven gezonden, om zich, 

: op de geneeskunde toé te 
leggen. Na ïii zijn zeven
tiende jaar den doctöralen 
hoed ontvangen te hebben , 
begaf hij zich naar dé he - , 
roem d sté Hooges chöl en Van ; 
Dultschlantf,, Frdnkryk en 

"Ititlïë; iféruggekomen; droeg 
• keizer MAXIMILIAAN I I . j eii 
"ha het overlijden Van diëh 
vorst, RüóotVilI. hèni', we
gens zijne uitstekende kunde 
de waar di ghèid van lijfarts op. 
De zucht naar eert hièer stil 
leven, deed hem'naar zijn 
vaderland terügkeereh, waar
na hij in 1582, tot hoog* 
leeraar int dé geneeskunde 
te Leijden Benoemd werd, H 
en alwaar hg in 1585 over* II 

lëedi Hij liet verscheidene 
wérken hadvér zijne kunst J 
1.° Geschiedenis der plan' 
ïèn, in het Latijn met pla
ten, Antwerpen, 1644, in 
foli Dé beschrijving der 
Vreemde planten, vooral die 
dér Indische is voornamelijk 
trtitleend uit de werken Van 
KAREJ/&.USIDS. —2.°Ee-
ne Uitgave van PAULÜS-Ü!!-
GINBTES , Bazel, 1546. •— 
3.9 Medicinalium. ofoervw 
tiottüm ettempla'rara, Ant' 
werpen,,1585, in 8.vo ensi. 

DODSON (MtCHAët), een 
kundig advokaatj werd in 
1732 te Marlboróiigh) in 
het Graafschap Wiltshire 
-geboren. Hij bezat al de 
schitterende hoedanigheden 
des redenaars niet, Waar 
hij onderscheidde zich voor-
aldoor de wijsheid üijöer 
raadgevingen. Hij maakte 
VM dé gewijde schriften zij-
iie geliefkoosde studie,_ en 
behoorde tot éehé maatschap
pij ih 1783 ter bevordering 
Van dé bijbelkehnisj inge
steld. In 1770 iverdhij tot 
een detCommissanssen van 
de bankbreüketf betto^md» 
en hij bekleedde dezen post 
tot aarizijnen dood, l e j j * 

den,;iA7Wrt»*ff0»lZ 
Er bestaat Vatt hem Jl.Jie« 
nieümvèrUlingwalsj^. 
mei aaMeëkèningen om * 
vervolg te dienen, pp W 
van doctor LomByenfn 
mërkingen op eenigedeew 
der vertaling van fren 9* 
leerden bisschop> do<or eeiien 
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' lee/t, l?90i tdl", ih 8.v0 — 
2»° Levempeschryving van 
iir MicRAët FonsTER, zijn' 
oom, die in de nieuwe uit
gave der BiograpAia hrit-
tanniea, in fol. herdrukt is. 

- DODSWORTH (RüTqER)j in 
1585 te Sint Oswald'y in het 
Graafschap Yorck gehoren, 
heeft met DCJGDAIJE (zie dat 

• artikel) aan het Mbnasticon 
•anglicanum gewerkt. Hij(, 
overleed in 1654. 

DODWEM. ( HENDRIK ) , te 
Dublin, in 1641 van arme 
ouders geboren. kon niet 
dan met vele moeite ' zijne 
eerste studiën volbrengen. 
Door een zijner bloedver
wanten ondersteund, maak
te hij vorderingen , die hem 
in 1688 deni post van höog-
leeraar in de geschiedenis 
te Oiïjvrd bezorgden ; maar 
in 1691 werd hij van deze 
bedienjng berooid , wijl hij 
geweigerd had, dén eed van 
getrouwheid aan • .koning 
WILLUM te zweren. Hij ö-
verieed in Ï711\, als een 

•man , 3 die zeer ervaren was , 
in de heilige Schrift, de 
kerkelijke Geschiedenis, en 
de werken der Kerkvaders, 
maar dié van dén anderen 
kant eene eigenzinnige en 
-gemelijke inborst bezat, 
welke somtijds in zijne wer 
ken doorstraalt. Men heeft 
van hem verscheidene schrif
ten, waarvan de voornaam- j 
«te ziin: 1.° Eene verkan- " 

F f 

deling tegen 3e nonéonfor* 
misten, vol zonderlinge 
denkbeelden , maar die niet 
te verwonderen zijn, in ee-
neh man van eiken leer-en 
geloofsregél önthloot, ên aan 
de gevolgtrekkingen van den 
privaat- geest overgegeven* 
«Hij beweert in dezelve?,dat 
de ziel, van natuur sterfe* 
lijk, de onsterfelijkheid , 
'énkel door het doopsel- be
komt ,' dat door vaii de bis-. 
schoppen Wettig gewijde 
prieste'i'S bediend wordt. —-
1° Latijnsche Derhandelin
gen over de» heiligen CY-
VPRlAXtrs,' 1684, in 8.vo 
Mij beweert iri dezelve, dat 
het getal der martelaren niét 
zoo groot is geweest, als de 
kerkelijke geschiedschrijvers 
zeggen. Dom RuirtART We* 
derlegde hem bondiglijkj in ' 
de geleerde Voorrede waar
mede hij de oprekte Aeteü 
der martelaren Verrijkte. Een 
schrijver , die het gèVoèlen 
van DODWELI/ omhelsd heeft, 
beweert dat zijneft tegen
strever dè martelaren , en 
dé gewone overledenen, de 
vervolgingen , om het stuk 
van godsdienst, en de staat
kundige vervolgingen niet 
genoegzaam onderscheiden 
heeft. Maar dit gevoelen 
is valsch , én het is des te 
minder aannemelijk, daar. 
het van een en schrijver voort* 
komt, die het zich tot-ëenè 
taak heeft gesteld, om al 
de bewijzen van het Christen
dom (e verzwakken (Zie DK>-
2 '• • • 

\ 
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CLÉTlANUS, RÜINART) . —- 3jr° 
Eèiie Verhandeling over de 
wijze om de Godgeleerdheid 
te beoefenen, in het En-
gelsch. — 4 . ° Geographia 
peteris; scriptor es gr (Bei 'mi' 
iiores, Oxford , 1698 en 1712 
4 dl.", zeldzaam en geacht. 
De schrijver heeft deze uit
gave met aanmerkingen en 
verhandelingen versierd.-—-
5° De veieribus Groecorum 
Romanórumque cyclis., Ox
ford, 1702, in 4*°'.'— 6,° 
Amales Tm/CYDTMS etXs-
NOjPHOXicis, 1702, in 4 . ? , 
een zeer gezocht w;erk. — 
7.° Verscheidene uitgaven 
van, classieke ; schrijvers , 
welke hij doop aanteekenin-
gèn heeft opgehelderd. De
gene , die meer in het bijzon
der de overige voortbrengsel 
Jen van DotiWEiii/ wènschen 
te kennen, kunnen het JB<?-
kwpte overzigt der werken 
vati, HENDRIK DODWELL,, 
met een levens berigt van dien 
schrijver door FRANCISCÜS 
BROKESBY in het licht ge
geven, raadplegen. Maar 
men moet zich fliet let
terlijk honden aan hetgene 
wat die schrijver er "van 
zegt, die dikwerf den toon 
eens lofredenaars aanneemt. 
DoèwEM. ' was er bijzonder 
op gesteld, om zich te on
derscheiden en dit gebrek 
is welligt de eenige oor
zaak der zonderlinge en on-
verdragelijke gevoelens, wel-
*e bij aan den dag heeft 
gelegd. Het is wellïgtook 
deze gesteldheid van-zün 

hart, die Hem op het denk-; 
beeld heeft* gebragt, dat de 
martelaars, welligt den dood 
uit ijdelheid zouden hebben 
kunnen ondergaan; een e-
,vèn .zoo buitensporig als on
christelijk denkbeeld. Een 
schoone roem, om als boos-. 
Wichten ter dood te worden 
gebragt, om voor de oogen 
van het geheele Romeinsche 
rijk eetlqos te worden ver
klaard , en bij eene verach
telijke en vervolgde sekte te 
worden vereerd. Deze uit» 
sppxige gevoelens, hebbert 
den Heer BURNET, Angli-
kaansch Bisschop van Sa
lisbury in eenen brief aan 
DODWELI. doen zeggen, dat 
een VANINI , een HOBBES , 
een SPINOSA , geen ongerem
der en ongpdsdienstiger za
ken zouden hebben ka»* 
nen voortbrengen. » IntusJr 
schen voegt •hij', er,hij: g'J 
hebt uwe .misslagen niet er
kend, zoo als gij z u , k s °' 
penjijk had behoeven te 
doen.;. . . I k kan «ver
zekeren, dat ik liever zou 
wènschen te kunnen lezen 
noch schrijven, dan te stu
deren of hoeken te schrij
ven , met de bedoeling, 
welke gij ü sedert dertig 
jaren hebt voorgeste ld. £U 
zijteen vriend der nieuw g-
hèdën en paradoxe steen
gen, en gy, stelt uwe-WOT 
d e i n h e / w e r k , omdezel-

ve te verdedigen • • • * -• 
acht, zoo als ik zulks ver-
pligtben, verscheiden^ goe
de en schoone hoedanigne* 
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den, welke gij bezit; maar. 
ik betreur uw ongeluk , in 
alles* wat gij berispelijks 
hebtgedaan." De heer CHIS-
HÜLL, doctor in de Godge
leerdheid en lid der Uni-
.versiteit van Oxford stelt 
BOBWEM. irt dien rang van 
geleerden , welke geschikt 
zijn om te compileren, maar 
niet in staat, om pver het 
verzamelde, wel te oordee-
len i en .wel te redeneren : 
» Ik wil geenzins, zegt hij , 
den roem verminderen, op 
welken hij aanspraak heeft; 
maar ik--w.il dat.gezag ver
nederen , onder welks be
gunstiging hij zijne dwalin
gen uitstrooit'. ' Ik geloof 
dat het menschelijke geslacht 
meer regt op de kennis der 
waarheid heeft, dan de 
Schrijver op den roem, wel
ken hij door een e valsche., en 
ten onregt aangewende kun
de , genieti" De eerste 
werken, waarin DODWELL 
zijne valsche leer begon te 
ontvouwen, waren zijne ver
handelingen over dë pries
terschap ,'en het altaar, 
1683, zijne verhandeling 
Over het regt der geestelijk
heid en der leeken en voor
al zijne opregte handelingen 
der martelaren. 

DcBDERliÊlN (JOANNES CfiniS-
TOPI'EII) , een Lulhersch pre
dikant en hoogleeraar in de 
godgeleerdheid, werd den 
20 Januarij 1746 téJVinds-
ieim in jtrankenland gebb-

: . •-. * f 

rèn. Na zijne studiën, dite 
zich niet alleen tot de god
geleerdheid , tataar, ook toü 
wiskunde, en Oostersche 
talen uitstrekten, aan dë u-
niversiteit van Altorf Vol-
bragt te hebben-, kwam hij 
te Windsheim terug', alwaar 
hij Diaken der hoofdkerk 
werd; zijne vrije uren be
steedde hij aan het lezen 
der kerkvaders en der god* 
geleerden , erf werd, in 1772 
aan de universiteit'van Al"-
torf beroepen, om ereenëtt 
leerstoel der godgeleerdheid 
waartenemen. Hij was-be
gonnen zich bèroettid tema-
kén, door zijne begaafdheid 
voor den kansel, en hij vol
tooide zulks, door de ge
leerde werken, welke nif 
in het licht gaf. In 1782 
begaf hij zich naar: Jena, om 
er den tweeden leerstoel der 
godgeleerdheid te beklëeden, 
waarin hij den beroemden 
GRIESBACH opvolgde, die tot 
den eersten bevorderd was. 
Deze geleerde overleed ' te 
Jena den 2 December 1792. 
Onder de talrijke schriften» 
W«lke hij heeft nagelaten , 
onderscheidt men: 1.° eene 
Latijnsche Vertaling der 
Profetiën van ISAÏAS , vol
gens den Hebreeuwschen 
tekst vervaardigd, «n met 
beoordeelende aanteekenin-
gen vergezeld; — 2.° Èe'ne 
Hoogduitsche Vertaling iet" 
Spreuken van SALOMON , met 
aanteekeningen, 1778, *n 

g.vo — 3.o De Ecctesiastet 
f 3 • , - . 
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en h$t Hooglied, in het 
Hoogduifsch vertaald, met 
aanteekeningen, 1784 en 
1792, in 8-vo;?» 4.» !«•*«.. 
tutio theologi. Christiani, 
dikwerf herdrukt, ,-r- 5.Q 

Summa instifutioriis theo
logi CArisfipni, 1782, in 
8.vp — 6.° Qpuscula theo-
logipn, ï^eijjzig, 1789,.in 
8,vo „ Tf Christelijke leer , 
naar de behoeften van onzen 
tijd ingerigt, i,n het Hoog" 
duitsch, l$entenberg, 'van 
1785 tot 1802 ; dit is eene 
nieuwe inrïgting van het 
Institutio theologi Christin 
ani. De jzes Jaatste deelen 
zijn na dep dflod vatt Dqü-
ÏIERLEIN,^doqr Cr 6*-JONGE 
in het licht gegeve»» -r* B° 
Godgeleerde1 BH>Udt7ieëh, in 
het Hoogduits,ch>, fieipzig, 
van 1780 tot 1792 in,8,vo, 
4 dl.n „-. 9.? Godgeleerd 
dagbladt in het rloogdiiUsch, 
J e«« , 1792, in 8,™, eèn 
dl. ~ 10.° Bifrltcf hebrat-
cd;«.. Ci/im variis leelio-
üihis, Leipzig , 1793, in 
8JO, daarbij moet uien nog 
voegen een aantal Jjeerrpden 
on Verhmdelwgetlt De 
•Schriften van dezen gelee?-
de zijn even belangrijk, en 
door de sierlijkheid en zui-
verheid des sfijls , fln door 
de uitgebreide geleerde aan
merkingen, en de dikwerf 
naauwlpeurige critiek, waar
van zij flen Sfempel dragen. 
yffiOEBtteiN is een dergenen , 
die het m e e s t hebben bijge
dragen tot de invoering van 
" a t «««»?** theologische stel

sel , hetwelk tegenwoordig 
in . bijna al de Luthersche 
Universiteiten van DuittcA-
land'de overhand heeft, en 
dat, terwijl het de grond
beginselen Vernietigt, waar
op de eerste hervormers het 
Protes tantsche geloof ge
bouwd hadden, het Chris
tendom mede.met omverwer
ping bedreigt. Op het ein
de- van zijn leven, zag hij 
met bekommering de nood
lottige gevolgen van dat 
nieuwe stelsel in r hoezeer 
zou hij ziéh niet bedroeyen» 
indieri hij tegenwoordig-zij
ne vrees geheel en aj yer* 
wezenlijkt zag! 

! DoEDUNS.^ Zie DOÜDUNS. 

Doëq, een ïdumeër, schüd-
knaaj? van 8A$L. Hij was 
het,: die aan dien vorst het 
berigt bragt, dat DAVID, 
door Nobé trekkende, /net 
den hoogen-priester AOHIME-
LECH,-tegen hpm in zamen-
zwering was getreden^ l>flr 
ze laster maakte -SAÜii zoo 
verwoed, da* hij de stad 
MoM verwoestte, en door 
de hand van den lafÜBrt!' 
gen DoëG in het jaar 1051 
vÓü'r J. C. den hoogen-pnes-
ter en 85 priesters van het 
leven liet berooven. HeyB 

hij deze gelegenheid, «at 
D W d e ö I . e e n l O S . ^ s a l -

men samenstelde. 

DOES, — Zie DOÜSA. (JA-
WS). 
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l DOES (JAKOB VAN DER ) , 
I een .'Hollandsen schilder, in 

1623 te Amsterdam gebo
ren , was in den beginne de 
kweekeling van NipoiiAAs 
'MOJAART , en reisde vervol
gens in Frankrijk en Italië ̂  
alwaar hij zijne eerste stu^ 
dien tot volkomenheid bragt. 
In Holland teruggekeerd, 
vestigde hij zich te, 's Gra-

| k vetihage, alwaar hij in 1673 
i overleed, Ofschpon de stuk-
{ keil van VAN DER DOES meest-!' 
j al den stempel zijner zwaar* 

moedige inborst, ~dr,agen , 
schilderde hij echter beval
lig; was zeer ervaren in'het 
verkiezen van licht en bruin; 

i verstotid de groepswijze kop
peling der dieren bijzonder 
wel; gn is dqor niemand in 

| het schilderen van schapen 
i en geiten, zoo in natuurlij-
j ke teekening-als wijze yan 
! (schilderen, overtroffen. In 
j het keizerlijke kabinet te 
j Weenen' bevindt ziph een 
! uitmuntend stuk yan de?en 
I meester, een- landschap in 
| den omtrek van Rome voav 
| stellende. 

X)0ES (SimON VAN DER), 
! zoon van den voorgaande , 
j in 1653 geboren, volgde de-
! zelfde, loopbaan en dezelfde 
I sphüderwijze en vestigde 
j zich te Antwerpen, alwaar 
i hij veel voor de schilderij-

koopers werkte, die zijne 
j voortbrengselen', in ver-
i ' schillende kabinetten van 

Europa hebben verspreid. 

\ E . 'v ..-487. 

Hij overleed in 1717. ' ,••• 

DOES•(JAKOB VAN D E R ) , ; 
in ,1654 geboren, broeder , 
van den voorgaande, was 
de kweekeling van KAREI, . 
DUJARDIN en Van LIAIRESSE. , 
Hij was, in het gevolg., van 
den Hollandschen' afgezant, 
té Parijs gekomen, toen,,;, 
een vroege dopd hem, aan de 
kunsten ontrukte, welke 

[i hij met het beste gevolg-, 
beoefende, 

DOEVEREN , (€huï.TERUS 
! VAN) , werd in 173P te Phi* 
lïppine, in dit distrikt Hulst 
der prpyincie Zeeland, ge- t', 
boren. Te Lpyden, en te ' 
Parijs oefende hij zich in 
de voornaamst^ takken der 
geneeskunde onder de be
roemde hoogleeraren Mus-; 
SCHENBROEK , de beide 'At- , 
BINUSSEN, GAPBIUS, VAN 
ROÓIJEN en WINTER i'-te Leij-
den en te Parijs onder Noi>/.' 

; iET, TERREIN ? 'ASTROC , Pe-
TIT en LEVRET. In 1753•,. 
werd hjj te heijden tot doc
tor in de geneeskunde be
vorderd, Welke hij sedert 
dien tijd in die stad uitoe
fende. Reeds in het volgen
de naar werd hij tot Hoog
leeraar in de heel- en, ont
leedkunde aan de Hooge-
sehool van Groningen be
roepen, in welke' betrek
king hij zoo veel roem inoog-
ste, dat hem in 1771 den 
leerstoel der beschouwelijke 

' e n praktikale geneeskunde 
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te Leijden Werd opgedra* 
gen. VAN DOEVEREN slaag» 
de bijzonder Jgclükkirig met, 
de inenting dëf kinderziek
te', van xvelkë hij een bijzon
der 'voorstander twas. Hij 
overleed den 31 December 
1783. Als geneesheer ge* 
noot hij dè"achting van het 
algemeen, .zoowel als het 
vertrouwen zijner ambrge-
höoten. Nadat de Hoogleed 
r%ar- BUKMAN, uit eëne 
kwaadaardige koorts hef 
Steld was , in welke hij hem 
ais arts'bediend had, sprak 

. hij hem met deze woorden 
tóe : quod vivam, quod vi-
geam, hoc, DOVVÉREXXË/ 
tuum est. Vele uit- en in-
üaiidsche geleerde maatschap* 
pijen hadden' hem' het lid
maatschap opgedragen , zoo1 

als. die- van Haarlem, 'Rot
terdam , VHssingen, het ge
nootschap der 'natuuronder
zoekers te Berlt/n, de konink* 
lijke maatschappij van genees-

• kunde te Parijn, de maat
schappij van landbouw in .4»»-
flerdam, Vtrec/ils-provinci-
aal genootschap, en de genees
kundige maatschappij te E-
dimburg. Behalve verschei
dene uitmuntende Akademi-
pche redevoeringen heeft deze 
geleerde nog nagelaten : 1,° 
Epistola ad CL. ECBABD 
SAyDtiroRT de felici succes-
su ifisitlonis variolarum. —-
2.Q PrimoS linea de cog-
noseen&U mulierum morbis 
in. urn» Academicos, sedert „ 
den druk in 1775 op nieuw 
te beyzlg uitgegeven door U 

i J . C. f. ScHtEGEI,. — 3°. 
: Sertno Academicus de reme-
• dio mofbi'•', sive de * malis 
• qua hominibüs 'a remediis 

sanandi causa adhibiiis ses* 
penumero accidere solent, 
welke in 1779 te Lêyden 
in liet licht kwam. Wijders 
vindt men van hem in het 
12.é deel der Verhandelin* 
gen van de maatschappij der 
wetenschappen te Haarlem, 
eene Verhandeling over de 
ware kinderpokjes, die meer 
dan eenmaal denzelfden 
mensch aantasten en in het 
1.°' stuk der Verhandelin
gen der maatschappij van 
proefondervindelijke wijsbe
geerte ' te Rotterdam een ver
toog over de 'nieuwe manier 
van het doorsteken der blaas» 
met proeven, bevestigd» 

DoissiN (LODEWIJK) , een 
Jesuit in] 1721 in Amerika 
geboren, is bekend door 
zijne beide latjjnsche Ge
dichten , het eene over de 
Beeldhouw-m het anderen-
ver de graveërlitinde* Men 
bespeurt in dezelve eenen 
zuiveren en vlo.eijenden stijl} 
eene vrije en ongedwongene 
bewoording, vol vuur en 
verhevenheid; lijet smaalc 
uitgekozene voorbeelden, 
die met even zoo vele "f. 
valligheid, als J U ' ^ T 
aangewend worden. «8n 

dichtstuk over de Beeld-
houwkunde vooral, biedt be
schrijvingen en eenekracjit 
van koloriet aan, die dik* 
werf de taal der eeu# van 
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AUGUSTUS doen herleven I 
Beide kwamen te Parijs in ' 
17S7, in 1 d ï . , , in 12.m° .niet 
de vertaling in hèt licht. De
ze Jesuit overleed ' te Parijs 
ïn 1753 aan de kinderziekte. 

DoKKUM. (HERMANUS VAN), 
uit zeer aanzienlijke ouders 
in dé stad, van dien naam 
geboren , was een man, die 
zich van de jeugd af,, met 
grooten roem in alle be
schaafde wetenschappen, en 
óok in de Godleerdheid , oe
fende; waartoe de natuur, 
als zijnde hij zeer welspre
kend , mede het hare toe-
br,agté Eerst Priester te 
Leeuwarden zijnde, werd hij 
er naderhand ;alsopperpas"* 
tóor van Si. Vitusaangesteld, 
in welke waardigheid hij zich 
met allen lof en roem ge
droeg. Gedurende fcijn leven 
in ;het jaar 1514, werden 
eenige van zijne schriften 
gedrukt, onder anderen eenê 
Verklaring- over de zeven
tien eerste Psalmen van DA-, 
V-lj». Met den achttienden 
bezig zijnde, begonnen hem 
zijne verstandelijke vermo
gens te begeven en kort 
daarop volgde zijn dood. 

BOKKÜM (JoANNES VAN) , 
was , volgens"de getuigenis 
van V I G H C S , in een zijner 
brieven aan NipoiAAS EVER-
HARDI,een man'met een meer 
dan gewoon- verstand be
gaafd; In het werk van Vi-
GUVS vindt men een troost- U 
' v . ..--.. ' F i 
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brief, duor ViGMus aan VAN 
DOKKTJM , over het afsterven 
van zijnen zoon geschreven. 

' DoLABÈLÏ.A jf'PuBLHJS CoR-
NEMÜS) , schoqnzoón van C I 
CERO , onderscheidde zich 
gedurende de' burgeroorlo
gen van t, Rome ,! door zijne 
oproerige inborst , en door 
zijne verkleefdheid aan de 
partij van JuLius CAESAR. 
Hij bevond zich met hein 
iir.de veldslagen van Phar-
sales, van" Afrika ' en van 
Munda* Tot* volkjstrïbuun 
verkozen, wilde hij eéne 
voor. de schuldeischers zeer 
nadeelige wet invoeren. MAR-
CÜS .ANTONIUB verzette zich 
openlijk tegen een ontwerp 
hetwelk hij enkel gevormd 
had , om diegene te leur te 
stellen, aan welke hij schul
dig w a s , en om jhet volk 
in zijne belangen' te win
nen. De terugkomst van 
CAESAR te Rome njaakte een 
einde aan deze onlusten. 
Toen deze held eenige ja 
ren daarna op het punt 
stond, dm tegen dé Partners 
op te t rekken, liet hij Do-
I.ABETXA in zijne plaats tot 
consul benoemen, hoewel 
deze de door de wet gevor
derden ouderdom nog niet 
had bereikt. MARCUS-AN-
TONIUS , zijn ambigenoot 
dwarsboomde deze verhef-, 
fing; maar nadat CAESAR ge
dood was , zag hij zich ver-
pïigt DoLABEELA.' te erken
nen , aan wien de ImAvoog* 

http://iir.de
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dij schap van Syrië ten deel 
viel. CASSIÜS kwam dezen 
nieuwen . landvoogd voor. 
Daar DOLABELLA vreesde hem 
niet te zullen kunnen, ver
drijven , zoo hield hij zich 
te Smy'rna op, alwaar hij 
TREBONIUS , landvoogd' van 
Klein-Azië', een der za-
jnengezvvorenen, die deel 
aan den dood van CAESAR 
had gehad , verraderlijk liet 
vermooorden. Deze moord 
deed hem tot vijand der re,-
publiek verklaren. Na ein
delijk eenigen voorspoed" in 
KIe in» Azië behaald te heb*-
ben , . bragt hij zich zelve!n 
te Laodicea, waarin hij door 
CASSIÜS

 ;' belegerd werd» in 
het jaar 43 vóór .X. Cs om 
het Ievpn. Hij was alstoen 
eerst 26 of 27 jiiren oud, 

DOLCÉ (LODEWIJK) t te Ve-

k nètië In 1508 geboren, en 
in dezelfde stad den 29 A-
pril 1568 overleden , .werd 
in hetzelfde graf gelegd, 

1 dat drie jaren vroeger de 
overblijfselen van BUSCELLJ, 
zijnen ZOÏLE, had ppgeno-

i men. •.'Hjj; is meer bekend 
door zijne dicntwerken , «n 
door verschillende verfalin-r 

\ gen der oude, schrijvers , 
k dan door zijne daden. » Hij 

Was , zegt IJAIL&ET , een der 
beste schrijvers zijner eeuw. 
Zijn stijl 'iè zacht, zuiver 
en sierjjjk, maar de hon
ger noodzaakte hem dikwerf 
zijne werken te verlengen , 
en stond hem niet toe, er 
ai ae naauwkeurigljeid in 

te brengen i welke dezelve 
zouden gevorderd, hebben." 
De volgende wórden ge
zocht: 1.° Dialogo della 
Pittura intitolato VAreti-
no , Venetië , 1557, in 8,° 
Dit werk is met de fian-
sche vertaling daarneven 
herdrukt, Florence, 1735. 
—-, 2.° J / primo librö di sa-
cripanle paladino» canti 
X , Venetië, 1536, in 4.° 
•een: dïchtstük, daf onvolle* 
dig is gebleven. — 3.° V 
Achitle e l'Eneidedi mes' 
•sef. Lópovico DQÏCE, dove 
egli teisendola tqria delfa 
Iliade d'HoMERo <i quella 
di VEneide di FtnGfLrof 
Qfttbedue Vha marnviglio-
samenle ridotle in ollava 
rima, Venetië, 1572, i« 
4tö ^_ 4.e 'Jjg prime impre- ' 
se deleonte OntANDO, 1572, 
i n 4.0, _ 5.° Gedichten in 
verschillende verzamelingen, 
onder anderen, in die van 
BEUNU — 6,° Leven mn 
ƒ&**£ F . , Venetië, 156U 
in 4.to, in het Italiaanscti, 
zeef op prijs gesteld, d o c h 

I niet zeer , algemeen. — 
[. 7«° Leven van Keizer J^m-

Dimxo I . , Venetië, löoö, 
in 8.vo De Italiaansche Bi
bliotheek van HAYM, haait 
meer dan 70 werken ™n 

hem aan, wij hebben enicei 
de voornaamste aangevoerd. 

Dar,CE of DOLCI (CABÏ'»); 
eeri beroemde schilder aer 
Florentijnsche school j ^ 0 6 

kweeke'ling van JACOBÜS VIG-
« u t , in 1616 te Elorence 
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geboren, en aldaar in 1686 
overleden', onderscheidde 
zich door een zacht en over
eenstemmend koloriet. Zijne 
portretten worden zeer ge
zocht, 'en als meesterstuk
ken beschouwd, Ook be
staan er van hem verschei
dene zeer geachte schilder
stukken, onder andere: J, 
C. in den olijftifin, dat' 
men voor 1815 in het mu
seum van het Louvre zag. 
HBRÖDIAS het hoofd van 
den heiligen JoAtntES den 
JDooper dragende ; eene hei
lige CMCIMA; '— JÉSUS 
CHMSTUS , het brood Zege
nende; —• de Ü. Maagd 
den Zaligmaker zogende. 
Dit laatste is door F . BARTOD 
I,OZZI gegraveerd.—-, AGNESJ 
zjjne dochferj, in 1690 over
leden , • heeft met het beste 
gevolg talrijke kopijen der 
schilderijen van haren vader 
uitgevoerd: het koninklijk 
museum van Frankrijk bezit 
van haar CHRISTUS voor 
eenen kelk» 

Oor,ï:tu (CtfeMENs), Bis
schop van Foligni, kardi
naal der orde van den hei
ligen FRANCISCUS , waarvan 
hij evenzeer overste werd , 
was te" Moneglia geboren ; 
hij.^onderscheidde zich door 
zijne kunde en zijne deugd, 
en overleed te Rome in 1568. 
Het voornaamste zijner wer
ken voert ten t i te l : Com
pendium theologicaruminsU* 
iutionem, Rome, 1565, in 
8.vo 

DOLET (STEPHANÜS)-, werd 
te Orleans in 1509 van ou
ders geboren , die zich e-.' 

• venzeer door hunnen rang/ 
-als. door hunne pracht on
derscheidden. Hij vermeldt 
Öns zelf zijne geboorteplaatss 

in eene opdragt* . aan - den. 
kardinaal BE * TquRNoN, in 
het H 6 boek zijner hatijn-
iche gedichten^ Sommigen 
hebben beweerd > dat hij de 
natuurlijke zoon' van FRAN-
CISCUS 1. was , ofschoon hij 
nooit als zoodanig is e rkend . 
geworden ; maar behalve , 

"dat deze daadzaak -niet be
wezen is»• koirtt dezelve 
daarenboven zeer weinig met 
den ouderdom van .FRANCIS-
CUS I . , overeen, die- zelf 
ïn 1494 geboren werd. W a t 
hier ook van wezen moge , 
D O Ï , E T , tegelijkertijd boek
drukker , dichter , redenaac 
en oudheidkundige, was in 

| alles overdreven, de eene 
met loftuitingen overladen
de , de anderen zonder ma
te schendende, steeds aange
rand en aanrandende , van de 
eene buitengemeen bemind, 
van anderen woedend ge
haat; boven zijnen ouderdom 
geleerd, onophoudelijk werk
zaam , voor het overige 
trotsch , minachtend, wraak
gierig en onrustig. Hij w e r d 
om zijne pngodsdienstighcid 
gevangen gezet. In de hoop-, 
dat deze verbetering hem 
wijzer zou hebben gemaakt, 
verwierf de kundige CAS-
TKtiiANUs Voor hem de vrij
heid. Hij beloofde veel en 
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'II hield niets , en werd in 1546, 
ie 'Partfs als een godloo
chenaar verbrand,.» Men 
ziet niet, zegt een schrij
ver', dat onze vvijsgeeren 
zich beijverd' hebben, om 
zulk een ijveraar te regt-
vaardigen. Zijne al te klaar
blijkelijke en al' te zeer be
oefende bngodisterij j heeft 
hem welligt van de gemeen
schap uitgesloten, en de 
welsprekende pennen terug
gehouden, die soms bekoord 
mogten zijn geweest, om 
hem zoo als zoo vele ande
ren , in zijne vorige eer te 
herstellen. Het is echter 
waarschijnlijk , dat hij in de 
oogen der schrijvers van het 
Systême de la nature^ge
nade zou • hebben gevonden. 
De grondbeginselen van dat 
gedrogtelijke werk, zijn juist 
dezelfde als die van DotET. 
Men zegt, dat hij alvorens 
den geest te geven, betüigf 
de , dat zijne werken zaken 
behelsde, welke bij zelf 
riiet verstond , en nooit vér-
staan had; hetwelk onge
twijfeld ligtelijk is te ge-
looven: welke materialist be
grijpt dé wartaal, waardoor 
mj het bestaan van eéhën 
God zoekt te verdonkeren ? Er 
bestaat van hem : 1.° Cpm-
mentarü linguee latinie, 2dl.n 
infol., Lyon, 1536 — 1538, 
die door een derde hadden 
behooren gevolgd te worden. 
•JLht werk, een meesterstuk 
•der boekdrukkunst, is zeld
zaam geworden. Het is ee- „ 
«e soort van Woordenboek » 

der (Latijnsche taaL Men 
wil dat hij de wendingen en. *• 
fijn heden derzelye zeer wel 
kende, vooral die van CI
CERO , ' zijnen gelief koosden . 
schrijver; hij schreef echter 
niet natuurlijk, in het La
tijn; zijne proza ruikt naar 
den scholier, die thema's 
maakt; het is een zamen-
weefsel van gebedelde vol
zinnen. — 2.° Carminum 
libri IV. * 1538, in 4 . " ; 
déze dichtstukken zijn er
barmelijk, vooral de lier
dichten.— 3.° Formuiah"-
tinarum locutionum, Lyon, 
15S9. in fok, dit werk is 
een Woordenboek, hetwelk 
twee andere deelen behoor
de te Rebben. H- 4.° Twee
de Hel van DotMT, 1544, 
in 8.VO _ 5.° De officiok' 
•gaH-t Lyon, 1538, in 4.ro 

— 6.° FRAwtsct 1. facto,, 
in verzen, LIJM, 1529, in 
4.to _ 7.o Hetzelfde in het 
Fransch , in 4.» — 8-° l).e 

re navalir. Lyon, 1537» i n 

4.to-_, .0.0 BecueiUte. {ver
zameling pan Brieven w, 
Fransehe verzen). Er be
staat eene Levensbeschrij
ving van STEPHANÜS DOLET , 
door NEE DE IA BOCHEWEK 
Parijs, 1779, in 8.™ Aa» 
welker einde men de «Jse 

der werken van DofcET aan
treft. 

J ' • ' • ' • 

DoLGOROUKI (IWAN,^ 8 

van), zoon van AtEXisJJo^ 
GOUOUKI , onder-gouverneur 
van PKTER I L , Czar van 
Rusland^ wist zulk eeneo 
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invloed op'dien: vorst té vet" 
krijgen, toen dezelve in 

„ 1727 den troon beklom,, dat 
hij MENZIKÖP verdrong,, die 
zich van Tiet gelieele gezag 
had ïheestef gemaakt en al-< 
leen regeerde. MÈNZIKOF eh 
zijne geheel e familie wer
den naar Siberië verbannen. 
DoLGoRouKi genoot de ge< 
heele gunst van den jongen 
vorst. IWAN . had eene zus
t e r , die aan'den Czar werd 
verloofd; maar. de vroege 
dood van dien vorst was 
oorzaak dat het -huwelijk 
niet plaats had; Ziende dat 
de Czar aan' de ziekte, waar
door hij bevangen w a s , be
zwijken zoude, fabriceerde 
DOLGOROUKI een .testament, 
waardoor de prinses CATHA-
KJNA, als keizerin en erfge
name des , rijks werd be
noemd. Prins IWAN had dit 
testament in den naam des 
Czars onderteekend, wijl hij 
gewoon w a s , om gedurende 
het leven des vorsten» en 
°P diens bevel , deszelfs 
naam te • onderteekenen. 
Naauwelijks had PETER I I . 
dé oogen gesloten , of prins 
IVVAN verliet met den degen 
in de hand zijne kamer, 
roepende : Leve de Keizerin 
CATHARIXA! maar daar hem 
niemand antwoordde , , g ing 
hij beschaamd henen en ver
brandde het testament. Som
migen beweren , dat di t tes
tament nooit bestaan heeft. 
W a t , h ier ook van wezen 
m o g e , de vader van IWAN 
Het de keuze v a l l e n , op de 
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prinses ANNA, hertogin yart 
Coerland, Hij wilde haar 
gezag bepalen, zij stemde 
in alles toe; maar'wist er 
zich in het vervolg van to 
bevrijden. De DOLGORÓUKI'S 
wefdeh naar Siberië verban
nen , en de zonen van M E N 
ZIKÖP uit hetzelve terugge- „ 
roepen. In 1738 werd deze"-,' 
ongelukkige familie bijna 
geheel en al aan de afgunst 
van BIREN, Staatsdienaar der 
keizerin ANNA, opgeofferd. 

; De prinsen IWAN en WASILIJ 
werden geradbraakt, twee 
anderen gevierendeeld, en 
nog anderen onthoofd. De 
nakomelingen dezer, familie 
Werden door. PETER I I I , in 
de waardigheden hersteld, 
welke door hunne voorouders 
bezeten waren, welke veïhe- v' 
vene posten bekleed hadden* 

: DOLGOROUKl (JoANNES Ml» 
CHAEiiówiTZ", Prins van ) , 
uit de beroemde familie van
den voorgaande, in 1764 te 
Moskou geboren , en in 1824 
overleden, had in den be
ginne de wapens gevoerd en 
met roem onderscheidene 
veldtogten tegen de Turken 
en de Zweden gemaakt. Hij 
bekleedde vervolgens aan* 
zienlijke administrative pos
ten , en verkreeg in 1812 
met den rang van geheim-, 
raad , zijn ontslag. Deze 
P r i n s , die uitmuntende stu
diën had gemaakt, en de 
doode talen volkomen mees
ter was« heeft zich door on
derscheidene dichtstukken » 

\ 



49* D O L, 

M l ' l 
waarin dé liefde tot de waar
heid evenzeer als die des 
Vaderlands doorstraalt in 'den 
eersten rang der nieuwere 
letterkundigen van zijn land 
geplaatst; hij heeft vooral 
in Brieven en Hekeldichten 
uitgeniünt. Er bestaan drie 
•volledige uitgaven zijner toer • 
hen. De derde, die de bes
te i s , kwam te Moshau in 
1819, met eene opdragt aan 
de Universiteit' dier stad in 

• het licht. 

Döiiii (FREDERIR WILLEM) l 
Hoogleeraar der beeldhoiiw-
kunde in Gotha, te Hild-t 
burghaüsen in 1750 gebo
ren, een der bekwaamste 
beeldhouwers van Diiitsch-

, land, die door de onder
steuning van den hertog 
ERNST van Gotha en onder 
de Jeiding van eenen REI-

' PENSTEÏN' 'en,'' •' WINKELMANN 
zulk een uitmuntende kuns
tenaar werd. Zijn éérste 
werk Van belang was Wltf-
KELMAüN's- Gedenhleèhen, 
andere beroemde kunstwerk 
ken van hem zijn: Geloofd 
hief de en Hoop, Het ge-
denhteeken van LEIBXIZ té 
Hanpvér en het Gedenk-
teeken Van KÊPLER, te Re
gensburg. Al zijne Werken 
dragen het kenmerk van 
eene diepzinnige studie der 
oudheden. Hij overleed té 
Gotha in 1816. : 

. DoiHiRBg (tf.j ' éen Je- l 
Tl^- Lff*^ringen} heeft 
*««n ,m. 8^ door zijnen || Maastricht geboren 

'ijver én zijne werkzaamheid, 
•van 1758 t'ot 1780 onder-
scheiden , in welk laatste 
jaar hij te Pekin overleed, 
na eene uitmuntende Cate
chismus in het licht te heb-
bert gegeven, waarvan er 
meer dan 50,000 exempla^' 
ren in dat uitgestrekte rijk 
in omloop zijn. 

DOLLOND (JOHN), een be
roemde Engelsche gezigtkun-
dige, in J706 geboren eii in 
1761 overleden , Lid der ko
ninklijke maatschappij is de 
uitvinder der Achromati
sche verrekijkers. Aau de 
Wijsgeerige 'overeenkomsten. 
(Transuctions PJdlosophi* 
qties) heeft hij verschillen
de Verhandelingen aw Of* 
tische onderwèrpengeleverd. 
•— DOLLOND (PETRUS),' zoon 
van'den voorgaande en mede 
ëeji beroemd gezigtkundige, 
werd in 1730 geboren, en. 
Overleed bij Londen, w 
1820, Lid. van de Améri-
kaansche wijsgeerige maat
schappij vaïiPhilade¥fa> 
heeft behalve onderscheidene 
Verhandelingen, m *UÜ" 
schriften opgenomen, nage
laten i Som» account W tf 
aUcovery made ty the late 

1789, in 4,w Waarin I»J "e 

gedachtenis van «J n fV„ 
der tegen een vreemd «ag-
blad verdedigt. 

< DÖLMAN* (PET)Süs),een 
Jesuit, in de omstreken van 

- - enden 

% 
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20 September". 1751 overle
den, heeft medegewerkt aan 
de Aèta Sanblorum.'tan 1736 
tot 1739 ')'.•• 

D0L05tlEü(DË06AttfÖ GüY-
SyiVANÜS T A N C R É D E ^ G R A -
TËT, markgraaf.van), Werfl. 
den 24 Juhi j1750 ïè DóU-
mein bij Ltttonr^ Düpin in 
DaupMné gëbórett. Reeds 
van de wieg af in de orde 
van Mallff, opgenomen, ging 
hij in den ouderdom" van 15 
jaren in hoedanigheid V8n 
officier onder de Carabiniérs. 
Daar hij in -den .eersten 
krüistogt reeds geschil had 
met eenen ridder der gale i , 
ging bij te Gaeta aanlandy 
én doodde zijne tegenpartij. 
De statuten warêri uitdruk
kelijk ; hij werd veroordeeld 
om het gewaad te verliezen; 
maar de Groot-meester, door 
zijne jeugd getroffen , schonk 
hem genade. DOLOMJEU bleef 
échter negen maanden in de 
gevangenis j^eri bet is^als-
foen, dat hij -j • om zijhen 
treurigen toestand te Ver
zachten .-• zich aan dèft ar
beid toewijdde» én de lust 
voor de natuurkundige studi
ën zich in hem ontwikkelde, 
die zich uitbreidde en be* 
Vestigde,'• door de léssen , 
welke hij te Metz van den 
bekwame» Natuurkundige 
THIRION ontving.. Aistoën 
•wenscheride, om zich geheel 
aan eené wëteriscbap over» 
tegeven , die voor. hem'een 
hartstogt gewöfden was i 
verliet hij dé CarabinierS; 

zich .naar Malta begeven 
hebbende} ondernam hij'ver
scheidene reizen naar Sici
lië en1 Italië t en maakte 
nuttige ontdekkingen • voor 
de aa>d- ën delfstof kunde. 
In Fr anktijk teruggekeerd ; 
liet hij zich door den vloed der 
omwenteling medeslëpen y ëö 
zijn ijver Voor de< nieuwe 
ontdekkingen in de natuur
lijke historie, bewoog h e m , 
om'zich bij den t'ogt naar 
Egypte ié voegetté JDaar de 
Franschë tlöót zich aan de 
fusten van Malta »had op
gehouden , had DojLoitfËu de 
onvöorzigtigheid, om zicii 
met eene zending , naar den 
Grootmeester të belasten, 
waarvan het doel „ was , om 
het eiland aah de Franschen 
te doen overgeVëtt. Europa, 
de beweegredenen niet kèn-
kende, wèlkë ?liëm töt deze 
daad kon bëWégén , kon hem 
niet dan laken , en hem be
schuldigen dé orde verraden 
te Hebben, welke hij gezwo
ren had te Verdedigen, '—y 
Gedurende al den tijd, dat hij 
in Egypte verbleef, hield 
hij zich bezig, om het land 
te beoefenen, en aan ont
dekkingen te werken , die 
Voor dë natuurkundige we
tenschappen nuttig zijn. Den 
7'Maart 1 ̂ ÖÖ te Alexandrië 
scheep gegaan zijnde, om' 
vtredèr naar Frankrijk over-
tèsteken , kwam- ér een lek 
aah het wrakke schip, aan 
bofrrd van hetwelkehij zich 
bétond,, en hij achtte zich 
zee* gelukkig * te Tarente 
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aan land te kunnen komen; 
maar Napels was toenmaals 
in oorlog met de Franschen. 
Hij werd met de overige, 
Franschen in hechtenis ge
nomen, en in 'eene stinken
de gevangenis " geworpen , 
waarin men te zijnen opzig-
te allerlei wreedheden uit
oefende , en de vrijheid werd 
hem niet wedergegeven, dan 
door een uitdrukkelijk ar
tikel van het verdrag, den 
15 Januarij 1801 tusschen 
Frankrijk en FERDINAND IV. 
gesloten , - en iia; eene een 
en twintigmaandsche gevan
genschap. In Frankrijk aan
komende, werd hij tot den 
leerstoel der delf stof kunde 
bij het museum, door den 
dood van den beroemden 
DAUBENTON, openstaande, be
noemd. Met roem vervulde 
hij dezen post, doch bekleed
de denzelven niet lang. Na 
eene réis door Zwitserland 
en Savooye , werd hij ddor 
eene boosaardige koorts aan
getast, die hem den 28 No
vember 1801, na eene ziekte 
van* zeven dagen, in het 
graf sleepte. Zijne voor
naamste werken ;zijn: 1.° 
Voyage aux Hes de hipari 
{Reis naar, de Liparische efa 
landen enz,), Parijs, 1783, 
in 8.vo.__ 2.0 Mé'moireelc. 
(Verhandeling over eene 
aardbeving in Calabrië), in 
8£? Rome, 1784.. -—3,°, 
Memoire etc, {Verhandeling 
o*»er de Ponza-eilanden,en 
Beredeneerde lijst, over de 
voortbrengselen van denMt* 

na), Parijs, 1788 ,. in' S.yo 
-T- A° Mémoires etc. {Ver' 
handel(ng over de uitgedoof
de vuurspuwende bergen Van 
Val-di-Noto), beknopt ver
slag , eenér reis,... in Janij ' 
1781, naar den JStna ge-: 
daan. Hij heeft daarenbo
ven onderscheidene belang-. 
rjjjke Verhandelingen en\Me«s 
morien, over algeiïieene ge
ologische onderwerpen in het 
Journal de physique, en 
een -aantal bijzondere plaats
beschrijvingen enz* in het 
licht gegeven. > 

DOLON , één Trojaan, en 
buitengewoon snellooper, die 
als verspieder naar de leger
plaats der Grieken gezonden 
zijnde , door DIOMEPES W 
ÜLYSSES gedood werd. 

' DoMAT Of DAÜMAT (JOAN-
NES), koninklijke advokaat 
b\\ hetIandsgeregtvanC7ef-
mont in Auvergne, was in 
die stad den 30 November 
1625 geboren.' Door zijne 
kunde, zijne regtschapen-
heid en zijne opregtheid werd 
hij 'de scheidsman van ZJ}H 
gewest. De kloosterlingen 
van Port-Royal, met welke 
hij in zeer naauwe betrek-
king stond, raadpleegden 
hem, zelfs in godgeleerde 
onderwerpen. Gedurende de 
laatste ziekte van P * 8 0 ^ ' 
was DOMAT te Parijs- «U 
ontving zijne laatste aucnt' 
en werd "de bewaarder van 
een gedeelte zijner geheim-
^ e papieren. De verwarring 
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die in de wetten heerschte,-
bewoog hem, zich dezelve 
tot eene bijzondere studie te 
maken. Hij legde zich op 
dezen arbeid toe , die in den 
beginne enkel voor hem en 
diegene zijner kinderen be
stemd was , welke den tab
baard zouden aannemen. Ee-
nige zijner vrienden, aan 
welke hij zjjne denkbeelden 
mededeelde, bewogen hem 
dezelve aan de eerste pver-
heidspersonen medetedeelen; 
hij kwam te dien einde in 
1685 te jP«ry*3vop het be-
rigt van den heer PELWETIER, 
toenmaals algemeen tegen-
boekhouder, beval LOREWIJK 
xi y. aan DOMAT, dezelve 
in het licht te geven en ver
leende hem eene jaarwedde 
van 2000. Uvres, DÖMAT te 
Parijs gevestigd, vertoonde 
zjjn werk haar mate , dat 
hij hetzelve schreef aan de 
beroemdste regtsgeleerdèn. 
P'AUGUESSEAU , toenmaals 
staatsraad , zeide hem , na 
het hooren voorlezen van een 
gedeelte, waarin er over den 
woeker wordt gehandeld: 
» Ik wis t , dat de woeker 
door de H . Schrift «n door 
de wetten verboden werd , 
maar ik wist nie t , dat de. 
zelve met het natuurregt , 
Streed." De _ Burgerlijke 
wetten in derzeïvernatuur-
lijhe orde kwamen eindelijk 
in 1689, in 4- t 0 in het licht. 
l)ezelve bestaan uit 6 dee-
len , jn welke men niet al
leen ziet , dat de schrijver 

den geest der .wetten mees
ter , maar dat hij daarenbo
ven zeer iti staat was , om 
er de jonge regtsgeleerdèn 
mede bekend te maken. Di t 
is het voornaamste doel van 
zijn werk , en dat doel schijnt 
geheel bereikt te zijn. De 
drie eerste deel en , hande
len over de burgerjijke wet
ten , in derzelver natuurlijke 
orde, het 4«e en 5.e over 
het openbare r eg t , en het 
6>e bevat eene keuze der 
wetten. Deze bekwame man, 
overleed te Parijs, in 1696,' 
in .den ouderdom, van. .70 ja 
ren.; Na zijnen dood gaf 
men te huxeitibxirg, in 1702, 
eene uitgave Van ziju werk 
in folio , in het l icht ; het--
zelve is later verscheidene 
malen herdrukt. Deiheest-
yolledige uitgave i s die van 
T777 in fol. met eene bijla
ge door BE Jotiy. ' 

DOMBROWKA , de CLQTII .DE 
der Polen, was de dochter 
van BOLESIIAÜS I - , koning 
van Bohème. Nadat MICIS-
LAVV , hertog van Polen , 
haar ten huwelijk had ge
vraagd, werd zij aan hem , 
op voorwaarde verleend, dat 
hij en zijn volk de Christe
lijke Godsdienst zoude om
helzen. DOMBROWKA begaf 
zich naar Gesne, door eenè 
menigte jonge priesters ver
gezeld , die den Polen het 
geloof moesten verkondigen. 
MICISLAW hield woord; hij 
werd op denzelfden dag (5 

S -: '•••";•: -
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Maart 965) gedoopt en ge
trouwd. De heeren van zijn 
hof volgden zijn voorbeeld , 
en hij vaardigde een besluit 
u i t , waarbij' zijnen onder
danen bevolen wérd? debij-
geloovighedért des, Heiden
doms te verlaten. Onder an
dere kinderen werd DOM-
EROWKA uit haar huwelijk 
geboren , BOLËSIIAUS , bijge
naamd de Onverschrokhene, 
eerste koning van Polen. 
Deze vorstin overleed te Ges
tie, in 976. 

DOMENXCHI (LoDEwnjir), ée 
Piazenza geboren, en in 
1564, in den ouderdom van 
50 jaren overleden, heeft' 
behalve véle Italiaansche 
Vertalingen van oude schrij
vers , de volgende kleinig
heden in hét licht gegeven: 
1° De Hertog als Hoveling, 
een Blij spel j, Florence, 1563, 
in 8.v° — 2,° Dialoghi d'a-
more. Venetië, 1562, in 
g.vo __ 3;° Jfacezie, motti 
e burle di diversi persone, 
Tenetië , 1568, in 8 ,vo, m e t 
bijlagen Van THOMAS POR-
CACCHI. — 4° Storid de 
deiti e fatti notabili di di
versi principi, 'etc. 1565 , 
ïa 8.vo —. 5,o• TJ« nobilta 
delle donne, 1554, in 8.v0 

— 6.° La Donna ai corte, 
tmcca, 1564, in 4 £o — 7.° 
•Ritne, Venetië, 1544, in 
8.vp __ N o g h e e f t jjj. i n n e t 

licht gegeven; Over de Ze-
TiïJeT Turken, Venetië, 
1548, i n s.vo e n Geschied-
Aundige stukken, in 14boe

ken, Venetië, ,1594; een 
belangrijk werk, dat naar 
de wijze van VALERIUS MAXJ-
RIUSV eene mengeling van al
lerlei geschiedkundige daad-
zaken bevat. 

' DOMENICO o f DpSïENlQHJNO, 
— Zie ZAMPIERI. 

DOMINICA (ANNIA) , eene 
dochter ' van den patriciër, 
PETRONIUS, en echtgenoote 
van keizer VALENS , bept 
eene driftige inborst, en 
eenen hardnekkigén geest. 
Zij Vervolgde op eeriewree-
dè wijze de Catholijken, en 
bewoog VALENS het Aria-
nismus te beschermen. Toen 
tachtig geestelijken aan het 
hof waren gekomen, om den 
keizer te smeeken, eenen 
Ariaanschen bisschop, van 
den stoel van Ronstantmo* 
pel te ontzetten, antwoord
de hun deze. vorst, door zij
ne echtgenoote tegen to»»' 
bitterd, niet anders, dan 
door hen aan boord van een 
schip te doen gaan, hetwelK 
men in volle zee m brand 
stak. Na dendopdv^iVA 
t E N s , in 378,.verdedigd 
DOMINICA Konstantinopd, 
dat door de Gothen belegerd 
werd; en door de aannioe 
digingen welke «B «f JJ 

t m X n - o S e r £ : 
dat deze vorstin kort daar 
na in ballingschap gejmdej 
werd; maar dat zij later va 
keizer THEODOSIÜS de vwj 
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heid' Verkreeg, ora hare da» 
gen te .Konstantinopëly te 
kómen eindigen. 

DoanNici öf DOMIOTCUS 
(JOANNES) , te Florence van 
arme ouders geboren, ging, 
na vele pogingen 'daartoe aan
gewend te hebben, in de or
de van den heiligen DOMI-
NICUS j en onderscheidde zich 
in dezelve door zijne gods
vrucht en zijne kunde. Hij 
ging door al de rangen zij* 
ner ordè'j en- was een groote 
ijveraar der kJoostertucht. 
De scheuring, die toenmaals 
de kerk verwoestte, trof hem 
op eene smartelijke wijze; 
Hij sprak met veel vulir en 
onverschrokkenheid over de
zelve tot GRËGORIUS, X I L , 
d ie , wel verre van er zich 
oyer te beleedigen, hem tot 
Aartsbisschop van Ragusa 
benoemde, in 1408 tot kar
dinaal verhief, èn hem als 
legaat «aar de kerkvergade
ring van Constans zond. 
Hij legde eénigen tijd daar* 
jia zgne Aartsbisschoppelij
ke Waardigheid neder, en 
werd tegen wil en dank in 
hoedanigheid van legaat naar 
Polen, Bohème en Horiga-
vïj'è gezonden, ten einde aan 
de uitroeijing van de dwa
lingen der Hussiten te ar
beiden; Hij overleed in 1419. 
De heilige ANÏONIÜUS , Zijn 
kweekêling, heeft in weinige 
woorden zijne lofrede uitge
sproken;Üllrd dignitatem 
eximiqtri scieriUa et sapien-

G 

titi, fobrUm SUnc'titatë êfo 
falsit in ecclesia Dei. 3Mfëö 
heeft van DOMINICI eene Velc-
handëling over de Liefda
digheid in het I tal iaansch, 
èn Luóula. noctis irt hétLa<-
tijn , die meri bij de paters 
Dominikaneh ;te Florence 
in handschrift 'bewaart. 

DoftiiNitiÜsi (Heilige)yZo'i-
tïcat'of de geharnaste•", dus 
genoemd, wijl hij een hemd 
van ij zërén maliën d roeg , 
hetwelk hij enkel uittrok 
om zich) eene vrijwillige 
tuchtiging ,té gevëïi» Het 
was niet enkel voor zich 
zelven , dat DOMINICÜS zich 
gëèselde , hét was ook otf» 
Voor de boosheden van an
deren te boeten; én de ge
makkelijke zondaars waren 
niet huiverig', om tot de 
ihoedigö liefdadigheid van 
den göedeft kluizenaar hun
ne toëvlugt te' nemfeh. Hij 
overleed d ën 14 petober 
1060, in éene kluizenaars 
woning van' hét Appènijtir 
sche gebergte. Men zon ze
ker onregfc handelen, indien 
men die buitengewone boet-
plegingen wilde laken , de
zelve hébben haar nut ge
had , wijl z i j , diegene hei
ligende , welke dezelve uit
oefende , oofc goede uitwerk
selen op den geest der vol
ken hadden. » Dëmërischeta 
zegt een wijze en godvruch
tige schrijver, hebben wei
nig vertrouwen , in degene, 
die tnet herf s ën' zoo als zij 

•ga ' ••• 

i 
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leven * er moeten van tijd 
tot tijd buitengewone men-
schen opstaan,.die hen ver
bazen i die hunne aandacht 
opwekken, om; hen gezeg-
gelijk te maken , om. hun 
eene zedeleer te doen sma
k e n , die hun mishaagt; 
God heeft er zoodanige ..ver
wekt , wanneer het Hem 
behaagd • heeft, en ten spijt, 
•der wijsbegeerte.hébben zij 
veel goed gedaan." ( Z i e 
P A T R I C I Ü S , SIMEON S T Ï M -
TES. ) De schrijver van het 
a l te beruchte Dictionnaire 
yhilosophique {Wijsgeerig 
Woordenboek), heeft den 
JieiligenDoMiNiCus Loricat, 
jnet den volgenden verward 5 
jnaar dergelijke, misslagen 
behoeven niet te verbazen , 
daar de geleerdheid der he-
.dendaagsche» wijsgeer'eh ger 
noegzaam beljend i s . P E * 
TRUS • DAMIENS heeft zijn le
ven beschreven, dat ook 
Uitgebreider •»" en, met verr 
handelingen doqf TARCHI is 
in het licht gegeven; Rome., 
1 7 5 L 

, DoMiJSiCüS (Heilige),' In-
steller van de; orde 'der pre-

.dikheeren, werd te Cola* 

.horra (qudtijds; Calagora), 
i n Oud-Kastilië, in 1170 
, van adellijke^ en deugdzame 
ouders geboren. In den on
derdom van 14 jaren werd 
Wj naar Palentia'gezonden, 
waar toenmaals de beroemd
ste school, van KaMiliëxvas, 
Koning AIFONSÜS I X . , had 
er de geleerden van Frank-

rtfk en Italië bijeenverza
meld , en Hoogleeraars in 
alle faculteiten aangesteld. 
DOMINICOS onderscheidde er 
sjich gedurende 9 jaren, 
door de dubbele verdienste 
des geestes en der wijsheid. 
Na deze school verlaten te 
hebben werd hij regulier 
kanonik én' onder-prior der 
hpqfdkerk van Osma. Na 
dat zijn Bisschop door Ai.-
PONSUS naar Frpnkrijk werd 
gezonden , om de aan zijnen 
zoon verloofde Prinses te 
vergezellen, volgde hem 
DOMINICUS. De dood dier 
"Prinses deed hun van het 
oogmerk afzien ;< om naar 
Spanje, terug te kéeren: zfl 
vestigden zich in Iranknjfi 
met abten van de Cisterzien-
ser-orde , legaten: van de? 
paus , om aan J e bekeering 
der Waldenzer en Albigenzer 
ketters- te arbeiden, waar-, 
mede Languedoc, besmet 
wasv De zending nam van 
dien oogenblik af eene nieu
we gedaante aan.» DoM'M-
Cüs,0zegt een latere godge
leerde, overtuigd, dat de 
geest der ketterij " i t ^ 
godvergetenheid, uit de ver 

fakingëvan de dienst God*, 
endeverachting^derCbris 

t e l i i k e w e r k e n g e b o r e n ^ , 
ondernam, omdegodsvru 
te doen herleven, en, SJWR 

de door dit, » ^ d e J t a n 
dan door gescbilpunte°p

a^ 
te vperen.8 Alom voerde ha 

het gebruik van ^ ^ L 
kram i n , die uit e e n J J 
menhang der meest algemee 
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neen hartelijkste gebeden be» 
staat, die gemakkelijk te be
grijpen ien te beoefenen zijn, 
die het volk onderwijzende, 
hetzelve tevens op eene hei
lige wijze bezig houden , en 
door de overweging der hei
lige waarheden treffen, waar
bij de eenvoudige geloovige , 
zonder 'kennis van boeken 
èn zelfs van l e t t e r s , lan
gen tijd i'een bepaalde orde 
Van gebeden volgt , die zij
ne ziel zonder inspanning 
des' geéstes en zonder ge
dwongenheid tot God ver
heven houden; eene oefe
n i n g , die een onbereken
baar nut heeft gesiicht en 
zulks nog dagelijks op diê 
plaatsen doet, waar deze 
stichtelijke oefening tegen 
de verstrooijing en de on
verschilligheid der eeuw, 
nog onderhouden wordtTee-
ne oefening, aan de nede
rige en aediglijk godsdien
stige sielsn des te dierbaar
d e r , ^ ! zij niet */an dere 
smaak een er gekunstelde en 
scherpzinnige godsvrucht is* 
De perste vruchten van den 
ijver van BOMINICUS open
baarden zich op de Co*}fe-
rentie van Pamier?%n 1206. 
Het hoofd der Waldensers 
zwoer zijne dwalingen af, 
in handen van den Bisschop 
van Osma, ». De ongeloo-
vigen, naschrijvers derpro-
testantên (zeggen de ency
clopedisten) zijn öp de 0 n-
betamelijkste en hevigste 
^ijze tegen PojviiNicus uit-

gevaren. Zij hebben hén» 
als eénen onstuimigën en 
dweepachtigen prediker af
geschilderd , die tégen de 
Ketters liever den wereld
lijken arm , dah de over'tni-
ging gebruikte, die de oor
zaak was van den oorlog, 
welke men den Albigènzers 
aandeed, alsmede ^van de 
wreedheden 9 waarmede die 
krijg vergezeld ging. De 
Waarheid i s , dat de H. Do-
MÏNICUS tegen de Albigen-
aers nooit iets anders dan 
leerreden ,; conïerentiën ,' 
Christelijke liefde engeduld 1 

in het ,werk stelde. In de-
\Sé missie komende, deed 

hij den abten van Citepna!* 
die er -werkzaam waren, op
merken , dat het eenige mid
del om te slagen was , de 
zachtmoedigheid, den ijver 
en de arraoede der Aposte
len na te volgen , hij over
reedde hen , hunne rijtuigen, 
en bedienden weg te «en
den , en gaf hun het voor
beeld, der Apostolische lief
dadigheid, flij had niet het 
minste deelman den oorlog 
welken men den Albigèn
zers aandeed. Deze ketters 
hadden ér zelve aanleiding 
tce gegeven, door, onderde 
bescherming der Graven van 
Töulouse, Foix, Comminges 
en Béarn de wapenen op te 
nemen , door de Bisschop
pen j priesters en monniken 
te verdrijven , door de kloos
ters en kerken te plunde
ren en te vernielen en het 

g 3 ; , 
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bloed der Catholijken te 
doen stroomen (ZIE MONT« 
P O R T — JSIMON —). De H» 
DoMiNiCUS predikte zoowel 
tegen de buitensporigheden 
door de kruisvaarders be
dreven, als tegen de wreed
heden ' der Albigenzers*" 
(Encyclqp, mêth.od., art. 
pominicain\* .' DOMINM?ÜS 
Verkreeg door zijnen ijver 
<|en post van geloo/sonder-
zoeker jn L&nguedoc; en 
legde in 1216 de grondsla
gen zijner orie te Toiiloifse^ 
welke door Paus HONQRJÜS 
Ï I I . werd goedgekeurd, jfn 
pyereenstemmigg met zijne 
ambtgenpoten,, had de hei
lige ordestichter, pm; zich, 
tegen de nieuwe godsdiens
ten, naaf liet Goncijie van 
pqterqnen, te, rigten, den 
ïegel van den heiligen A.U-
GÜSTINÜS pninelsd; maar hij 
yqegde er feenige strenger 
oefeningen bij. De predik-
fieeren waren bij hunne eer
ste instelling noch bedel
monniken , noch aan het 
regtsgebied der Bisschop
pen ontheven, maar regu
liere kanonjken. In 1217 
Verkregen zij van de Uni
versiteit van Pqrtfq,, de 
kerk van den heiligen JA-
COBÜS, yajn waar zij pok 
den naam van Jacob'y'nen 
verkregen. DOMIMCUS was 
de eerste overste zijner or
de. Dit nieuwe gezin ver
menigvuldigde zich zooda
nig» dat hetzelve tegenwoor-, 
j ' 8 "» 40 provinciën ver
deeld l g , waarvan er 11 in 

Azië, Afrika en Amerika 
zijn, zonder 12 Congrega-
tiën of bijzondere broeder* 
schappen te tejlen , die door 
algemeene - Vikarissen ' be
stuurd worden. De meester 
van het heilig paleis- te Ro
me 'is altijd. een religieus 
dier ordéf Het was de hei
lige DoMiNieus, die HONO
RIÜS III . overhaalde, om 
eenen Lector van het heilig, 
paleis aan te stellen; deze 
post was' in den beginne 
niet zeer aanzienlijjk; maar 
degehe, die er later mede 
bekleed waren , den titel van 
meester van het heilig pa' 
leis bekomen hebbende, zij" 
aanzienlijke officieren ge-
wprden. , De orde van den 
heiligen ID.OMINICÜS had bij 
den' dood van den stichter 
in 1221 voorgevallen reeds 
groote vorderingen gemaakt* 
Hij had kort te voren in 
een algemeen kapittel, dat 

jaar gehouden, acht provw-
. cialen doen verkiezen, om 
zijne broeders in Spm**-
JBranhrijh, Lombardybi^0'' 
magna, Provence, Duitself 
land, Hongarije en Enge
land verspreid, te^besturen. 
Paus GREGORIÜS IX-, cano
niseerde hem 14 jaren na 
zijnen dood. Degetie, J«* 
méér by zonder deze» Be
roemden ordestichter wenj 
schen te. kennen, ku n" e", 
het Leven van den «• *J0r 

Jttistcm- (Vie de Saint U»' 
MimwB), Parijs v 17i}y ' 
in4.to, door Pater ToimoN, 
geschiedschrijver der »e ' 
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roemde mannen zijner orde, 
raadplegen... Men telt meer 
dan tien Levensbeschrijvin
gen van den H» DOMINICUS , 
in het Latijn, Fransch en 
Spaansch geschreven; vijf 
gelijktijdige Geschiedschrij
vers .hebben dezelve ge
boekt. De orde van den 
heiligen DOMINICUS heeft 
zich te allen tijde bijzon
der onderscheiden* door ha-* 
re regtzinnigheid, ep hare 
verkleefdheid aan de Catho* 
lijke kerk, én in .deze eeuw 
van bedorvenheid en wijs-
geerige dolzinnigheid,, is 
zij eene dergene , welke in 
haren schoot de minste ont
aarde en bedorvene kinde
ren heeft gehad. 

• DOMINICUS van San - Qe-
mignanq, een beroemde 
regstgeleérde der vijftiende 
eeuw, schreef Cömntentari' 
è'n op het 6e boek der De* 
cretaliën, 1471, in fol., en 
andere werken ,• waarin noch 
orde noch oordeel sterk door
stralen. 

DoMlNIS (M.4RCU& ANTONI-
ÜS D E ) , een ex*jesuit, be-
hoorende tot de familie van 
Paus GREGORXUS X.: hij ver* 
liet de maatschappij _ om bis
schop van Segnia, in Dal' 
matië te worden, en ver
kreeg vervolgens het aarts
bisdom Spalairo. De v i p -
rijen der protestanten, de 
hoop op eene ongestoorde 
tnst en de vrijheid, jokten 

hem in 1616 naar Mngeland, 
Deze reis, zëide hij , had 
ten doel, om aan de veree-
niging der godsdiensten te 
werken ; maar werkelijk was 
zulks, om een land te be-:1 

wonen, waar hij zijne wer
ken kon laten drukken, zón
der de gevoeligheid derCa-
tholijken te vreezen te heb
ben. Gedurende zijn ver
blijf op dat eiland, gaf hij 
in'1619 in het licht: Gfe-
schiedenis der kerAvergade-' 
ring van Trente, door FRA« 

, PAOLO , onder den naam van 
I PETRUS SOATE JPOLANO. De

ze onrustige en ondernemen
de prelaat was aan koning 
JACOBUS 1., wiens heerschén-
de hartstogt was, eén . ge-, 
leerde te schijnen, niet nut» 
teloos. Te midden der be» 
tuigingen van vriendschap, 
eerbied en achting, waar* 
mede de koning en de En-
gelsche geestelijkheid hem 
overlaadden, gevoelde hij 
wroegingen. Dezelve namen 
toe j toen zijne laatdunkend
heid, zijne ijdelheid en gie
righeid , die hij in den be
ginne verborgen had gehou
den, en later al te zeer ont
wikkelde , hem allen invloed 
in Mngeland] hadden doen 
verliezen" GRÉGORIÜS XV. > 
zijn vriend, en medeleerling, 
daarvan , onderrigt zijndet 
liet hem door den Spaanschen 
afgezant zeggen, dat hij zon
der eenige vrees terug kon-
Ae komen. Alvorens te ver
trekken , wilde DoiniNisdoor 

' 8 . 4 •'• • . • 
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eene opzienbarende daad zij- ^ 
ne terugkeëring tot het ge
loof dei' kerk kenmerken ,' 
door eene daad, die geschikt 
zoude zijn , om de ergernis 
uittewissohen , die zijne ver
wijdering uit" dezelve had 
te weeg gebragt. Hij be
klom te Londen den predik
s toe l , en herriep alles, wat 
hij tegen de kerk gezegd of 
geschreven had. JACOBUS I . 
door deze opspraak- maken
de daad, verbitterd, beval 
hem binnen,drie dagen zij
ne staten te verlaten, De 
aartsbisschop te Rome aan^ 
gekomen , zwoer openlijk 
zijne dwalingen af, en vraag
de in een openbaar consisto
r ie vergiffenis voor zijne af
valligheid. Zijne onbesten
dige" en eigenzinnige inborst 
stond hem niet toe, om iri 
vrede genot te hebhen, van 
de bevalligheden van zijn 
nieuw verblijf* Onderschep
te brieven deden oordeelen, 
dat hem reeds in 1623, dat 
i s zes maanden na zijne te
rugkeëring , zijne bekeering 
berouwde. ÜRBANUS V i l l . 
liet hem in het kasteel van 
Sint*Angelo opsluiten, waar
in hij in 1625 , in den ou
derdom • van 64 jaren over
leed. l Er bestaat van hem i 
1.° Eene groote verhande
l ing: De republictt êcclesi-
astica 3 dl.n in fol., Lon~ 
den , 1617 en 1620 : Frank-

f°r*> 1 6 5 8 . » Dit we rk , 
«egt een kunstregter, niet 
aüeen vervaardigd , om het 
gezag der kerk en den voor

rang des pauses, maar zelfs 
de noodzakelijkheid van een 
zigtbaar Opperhoofd te ver
nietigen, moest Zeker aan 
de" Engelsche- puriteinen be
hagen; maar het is te ver
wonderen, dat JACOBUS I . 
hetzelve geduld, en niet ge
zien heeft, dat een man, 
die geen hoofd i n d e kerk 
WÏl} er ook geen in den 
staat zal gedoögen." Het 
Werk werd den 15 Decem
ber 1617 door de, theologi
sche faculteit van Party's 
gecensureerd , op eenè ge
leerde wijze wederlegd dopt 
NICOLAAS COEPPETAÜ , en, 
bij vonnis der regtbank van 
gèloofsonderzoek, met het 
lijk van desz'elfs schrijverij 
het FJCORA-WW verbrand. 
Een .beruchte Compilator 
dezer eeuw , die hem in zij
ne leer is gevolgd, heelt 
hem ook gevolgd in zijne on
bestendigheid en zucht tot 

J • o ° lip ra-
veranderingen. — *< "a . 
diis vim? et hei» in vttrts. 
jnërspectiUs et iride, tritc^ 
iatus, Venetië, 1611 »',n ,' 
Hij spreekt hierin over de ver
rekijkers, waarvan de uitvin
ding toenmaals nieuw was ,en 
redeneert oVer het licht en dö 
kleuren, Vooral over diege
ne , welke in den regenboog 
schitteren: een onderwerp 
dat pater GRIMAX-DI lang voor 

hem had behandeld, dat pa
ter DES CHALES, DBSÖABTES 
en NEWTON later hebben be-
handeld, zonder dat de ne
velen , waarin hetzelve ge
huld i s , geheel verdwenen 
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zijn: want men moét het 
ontstaan van den regenboog, 
niet de verscheidenheid van 
deszelfs kleuren niet ver
warren (Zie NEWTON). De
ze scheurzieke bisschop was 
bijna in de vergetelheid ver
vallen , toen riieuwigheids -
predikers dezer eeuw, on
dernamen, om zijne dwalin
gen te doen herleven, ten 
opzigte van het huwelijk, 
dat hij aan de eigenzinnig
heid en veranderlijkheid der 
menschelijke wetgeving on
derwerpt. LAUNOY had reeds 
Vruchteloos getracht, om de
ze dwaling ingang ' t é doen 
vinden.. Maar behalve de 
Catholijke Godgeleerden j die 
zich eenpariglijk tegen éene 
leer verhieven', welke niet 
alleen de Godsdienst, maar 
zelfs de burgerlijke maat
schappij ondermijnde, zag 
men zelfs wijsgeeren van 
den dag, zich tegen eene 
regtsgeleerdhëid verheffen, 
waarvan 'zij de geheele on
gerijmdheid, begrepen. 

DOMITIA - LONGINA , doch
ter van den beroemden COR-
BULo, veldheer onder NKHO , 
vrouw van DOMITIANUS , 
maakte zich berucht door 
hare losbandigheid, daar zij 
eene eer in stelde. Zij was 
in den beginne uitgehuwd 
geweest aan Lucrus Mhtvs 
LAMIA , van wien DOMITIA
NUS haar schaakte. Haar 
omgang niet den tooneelspe-
ler P A B I S , en hare overige 

uitspattingen ontdekt zijnde, 
werd zij door dëH keizet 
weggezonden , maar hij kon 
zich niet onthouden , haar 
eenigen tijd daarna terugté-
nemén,( DOMITIA, haren echt
genoot moede, nam deel aan de 
samenzwering van PARTHE-
NIUS en STÈPHANUS , in wel
ke DOMITIANUS het leven ver
loor. Het was óp deze wij
ze ,." dat zij zich van de vrees 
bevrijdde, waarin zij dage
lijks verkeerde, van'aanzij
ne wraak en zijnen minnen-
nijd opgeofferd te worden. 
Men had haar van bloed-
schande met keizer T ITUS , 
haren schoonbroeder, be
schuldigd; zi] onthief zich van 
dien blaam door eenen eed, 
en de onbeschaamdheid, met 
welke zij hare overige mis
daden bekende, maakte haar 
bij deze gelegenheid geloof-, 
waardig. DOMITIA overleed 
onder TRAJANUS. Zij bezat 
eene volmaakte schoonheid, 
bevallige manieren, eenen 
grooten lust, om te behagen , 
en eenen verheven geest , 
die in staat w a s , om alles, 
te ondernemen. DOMITIANUS 
had zij eenen zoon gebaard, 
dié jong stierf, én onderde 
Goden werd geplaatst. 

DOMITIANUS (TITUS FÜ'A-
VIUS) , broeder van TITUS , 
zoon van VESPASIANUS én van 
FLAVIA DOMITIOJA, in het 
jaar 51 der Christelijke tijd
rekening geborejr, deed zich 
in het jaar 81 , zolder den 

g 5 : 
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dood van TITUS aftewachien, 
tot keizer uitroepen ; doch ,, 
volgens sommige schrijvers, 
ontdeed hij zich weldra van 
denzelve , door vergif. Zij
ne komst tot de, keizerlijke 
waardigheid» beloofde in het 
begin aan het Romeirische 
volk» heldere jdagen» Hij 
nam eene gemaakte zacht
heid i milddadigheid, gema
tigdheid • belangeloosheid 
aan , hield zich alsof hij een 
vriend der regtvaardigheid, 
en een vijand der haarklo-
verijen der aanbrengers en 
hekelzuchtigen was. Hij 
herstelde dé door het vuur 
verteerde boekverzamelin-
gen 5 en liet van verschilt-
lende plaatsen, voornamelijk 
van Alëxandrië, exemplaren 
van boeken komen. Hij ver
sierde Rome niet onderschei
dene, schoone gebouwen. 
Maar deze gelukkige begin
selen eindigden door onge-
hoorde wreedbedetf: hij stort
te het bloed der Christenen 
en wilde hunnen naam ver
delgen. Het is onder zijne 
regering" en op zijn bevel, 
dat de heilige JOANNES ,: de 
Evangelist, in eenen ketel 
met kokende olie werd ge
worpen. ,,. Onder voorwend
sel van onkuischheid liet hij 
CóBNBtiiA.i. de eerste der Ves-
taalde maagden, levend be
graven. Het was zeker niet 
«'t eene beweegreden van 
deugd , dat hij een zoodanig 
vonmg veld», want het ge-
drocht leefde langen tijd, j 
«iet zijne eigene nicht, als I 

met zijne wettige ,vrpuw. 
Niet te vreden van zich met 
deze bloedschande te bezoe
delen , maakte hij zich eer- r 
loos, door ,die misdaad tegen 
de natuur, welke zoo vele 
verwoestingen onder de heer
schappij des Heidendoms 
heeft gemaakt» e n die de 
H. PAULUS met zulke ver
schrikkelijke kleuren in het 
ie Hoofddeel van den brief 
aan de Romeinen, afschil
dert; • niets evenaarde zijne 
geilheid, dan alleen zijne 
trotschheid., Hij wjldé dat 
men hem, in al de hem aan
gebodene verzoekschriften, 
de nameri van God én Beer 
zoude geVen. Dit gedrpgt, 
door de wroegingen zijner 

, misdaden, en door de ver
schillende voorzeggingen der 
sterrewigchelaars verontrust, 
verkeerde in aanhoudende 
angsten. Zijne vrees deed 
hem op het denkbeeld ko
men , om de galerij van zijn 
paleis, op welke hij gewoon
lijk wandelde», met.steenen • 
te doen omringen» waarin 
men zijn afbeeldsel bijna ais 
in een spiegel zag, ten 
einde door, de weerkaatsing 
van het licht te ontdekken» 
of niemand hém volgde. Al
le voorzorgen waren hem 
echter van geen nut. «U 
werd den 18 September'«o* 
door STEPHANUS » eenen vrij
gelatene zijner vrouw ü0* 
MITIA, na ï5 jaren en 5ua-
gen geregeerd te hebben* 
vermoord. De senaat, be
roofde hem na zijnen dP0<f 
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van alle. eerbewijzen, en 
zelfs van de begraving. Hij, 
had eertijds dit beroemde 
ligchaam beroepen ̂  om te 
beslissen , in -Welke soort 
van vaas hij eene.tarbot moest 
doen koken. Een andermaal 
belegerde hij hetzelve, en 
liet her met soldaten omrin
gen. Op eenen anderen dag 
de voornaamste , senatoren 
te eten genoodigd hebbende, 
liet hjtj dezelve plegtstatig-
lijk, naar eene groote zaal 
geleiden, die geheel met 
zwart behangen was, en door 
eenige lijktoprtsen verlicht 
werd, dié enkel dienden , 
om verschillende doodkisten 
te doen zien, op welke.njen ' 
de namen der gasten las. 
Op denzelfden oógenblik zag 
men geheel naakte mannen 
de zaaL binnen treden, even 
zoo zwart als het behang
sel .,•• in de eene hand eenen 
degen en in de andere eene 
óntstokene toorts houdende. 
Nadat deze soort van Furiën 
de Senatoren eenigen tijd 
verschrikt hadden1, ijpenden 
zij bun de deur. DOMITIA-
NÜS deed deze verschrikke
lijke tooneelen met Belag-
chelijke gepaard gaan. Hij 
hield zich geheele dagen in 
zijn kabinet op, enkel be
zig om vliegen met eene 
scherpe gouden stift te van
gen. Men vraagde aan ee
nen zekeren snaak of de 
keizer alleen was? — Zoo 
geheel alleen,.- antwoordde 
hij, dat er zelfs geene vlieg 
ty' Item «'*» Men moet ech

ter bekennen , dat DOMITXA-
NÜS , niet zoo, dwaas „ en 
niet zöo' teugelloos was, als 
CAÏ.IGT[ÏJA en NERO. Te mid
den van al zijne buitenspo
righeden , was hij er op be
dacht, om de geregtighpid 
in zijn rijk te handhaven; 
hij verdreef dé filozofen wier 
trotschheid , heimelij ke lis
ten en gevaarlijke kuiperij
en hij kende (Zie VESPASI-
ANUS). Hij is de laatste der 
12 keizers, welke menC^Sr 
sars noemde,. NERVA-.volg
de hemog» •,; , : 

DoMITIANÜS ( DoMITlUS ) , 
veldheer van keizer DÏOCLE-
TIANUS in Egypte , nam het 
keizerlijke purper in' 288, 
in Aleooandrië aan. Hij 
handhaafde ,zich gedurende 
twee jaren, en behaalde 
zelfs eenige overwinningen. 
Zijn uiteinde is onbekend, 
waarschij rilijfe was h etzelve 
treurig. Zjjne gedenkpen
ningen stellen hem als om
trent 40 jaren oud, met een 
ernstig gelaat en regelmatige 
wezenstrekken voor. 

DoMITIIXA (FiAVlA) , doch-
ter van FLAVIUS LIBERALIS , 
griffier der geldmiddelen, 
behaagde aan VESPASIANUS * 
die in het begin van het 
jaar 40 met haar in den echf; 
trad. Op het einde van De
cember deszelfden jaars ̂  
bragt zij TITÜS ter wereld. 
De geschiedschrijvers wijden 
uit in haren lof. 
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DoMiTiï-tA {Heilige' F L A -
VIA) , echtgenoote van den 
consul 'FIJAVIUS CLEMENS , 
en nicht van, DOMÏTIANUS ; 
•zij had zoowel a'ls haar echt-
gerioot, hët Christendom om
helsd. Zij werden beide be
schuldigd ; FJCAVIÜS werd op 
bevel des keizers ter dood 
gebragt, en zijne vrouw naar 
net eiland Pandataria ver
bannen. De geschiedenis 
maakt verder geen gewag 
vari D0MITIM.A; enhetgënë, 
wat men er verder bij voegt i 
ï s uit verdachte bronnen ge
put. : 

DOMITIÏA'A {Heilige FI.A» 
VIA) , nicht van FJCAVIUS 
CLEMENS , ontving den ge-
wijdensluijer van den hei
ligen CLEMENS ^ werd naar 
het eiland Pontia verban
nen , alwaar zij in kleine 
cellen woonde, die men ten 
tijde van den heiligen HrE-
RONYMÜS nog zag {J&pist. 
27 de PAULA). Gedurende 
de vervolgingen van DOMI
TUNUS J werd zij in 'het jaar-
9 6 , te Teracina, met Eu-
PHROSINA en THEODORA ver
brand. • 

DoMisius J3NOBARBUS (CNE-
JÜS) , een Romeinsch (jon-\ 
sul in het jadr 96 vóór J . 
C. voerde net bevel in het 
Transalpiscft Gtalliè', wer-
waarts hij gezonden werd , 
om de onlusten te doen be» 
daren , die aldaar waren ge-
'TVf\' , B , T Ü I T Ü S , koning 
oï Opperhoofd der Auvergna-

ten y . die" toenmaals hun ge
bied van Narbonwe tot aan 
de grenzen van MarseilU 
en van de Pirèneën tot aan 
den. Oceaan en den Rijie 
uits t rekten, 4e BUne met 
een talrijk leger overgetrok- • 
ken zijnde, zoo trok DOMI-

'• TIÜS tegen hem op. De troe
pen, elkander bij de zamen-
vloeijing der Sorgue en Mo-
ne ontmoetende, werden 
handgemeen. DOMITIUS was 
zegevierend;, „20,000 man 
van BITÜITÜS werden in de 
pan gehakt, en 3000;gevan-
gen genomen. De schrik» 
welke het gezigt der olifan
ten 'den Galliërs inboezem
de , bragt veel-toe tot hunne 
nederlaag. De overwinnaar 
l iet op de plaats een gedenk-
teeken zijner overwinning 

oprigten. Sommige schrij
vers zijn vap gevoelen, «at 
dit zegeteeken in Carpen-
.' * "t „./.r. nndf te* tras, alwaar men nog 
genwöordig éenen vierfcan-

.len toren l i e t , aan welker 
zijmuren gekluisterde ge
vangenen zijn uitgehouwen, 

werdopgerigt. Downs \W 
vol troTschneid e" h e e r s 
zucht. Men vindt aangetee-

k e n d , dathi j «chop .een^ olifant als in zegepraal door 

het geheeleBomeinschege 
west liet ronddragen. *J 
was he t , iSt Occmnvot 
Langwdoc aan de repubUeK 
onderwierp. 

DOMNA, ^ Z ^ JÜWA 

DoMNA. 
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'DoMNUs'of'DONUS I . , éeh 
Romein , tot Paus verkozen, 
den 2 November 676 , na 
den dood van ADEODATUS I I . , 
overleed den 11 April 678 * 
Hij maakte een- einde aan de 
scheuring der Kerk .van Ra
venna, die beweerde Van 
het regtsgebied van den hei
ligen Stoel ontheven te zijn. 

DOMMIS of DONUS I L ) een 
Romein, volgde BENEDIOTUS 
T I . in S74 o p , gedurende 
de geweldenarij van den on-
wettigen Paus BoNiPACiüs 
VIL , die* BENEDICTUS • VI . 
had doen wurgen. Het 
schijnt, dat zijne, pauselijke 
waardigheid slechts eenige 
maanden geduurd heeft. B E 
NEDICTÜS VIL volgde hem. op, 

DONALD, I . , was de eerste 
koning van;Schotland, die 
het Christendom omhelsde, 
maar, ondanks zijne pogin-, 
gen , kon hij het Heidendom 
in zijne staten' niet geheel 
ontwortelen. Hij liet zijne 
onderdanen de zachtheden 
Van., eenen langdurigen vre
de • smaken , zonder, echter 
te verzuimen hen in den 
Wapenhandel te oefenen. Hij 
deed KEPTÏMUS -SEVJEBOS , die 
met eene groote magt in 
Bretagne was gevallen den 
oorlog aan, en sloot vervol
gens den vrede met dien kei
zer. Deze wij ze* en deugd
zame koning overleed in 216, 
na 21 jaren geregeerd te 
hebbem — DONALD IL* kor 
"ing -van Schotland in de 

3. e eeuw, overleed kort jna 
den troon Ie hebben beklom
men , door DONALD , prins 
der Bebridische eilanden 
overwonnen zijnde. —- D O 
NALD H L , maakte zich 
meester van den troon na 
den dood van den voorgaan
de , deed zijne onderdanen 
door zijne dwingelandij aan 
het muiten slaan , en werd 
in 260, na ëene vijfjarige 
regering gedood. ~- DONALD 
IV. koning van Schotland, 
in 647 overleden, bragtveel 
toe , om het koningrijk 
Nor thumber land, weder on
der het gezag der zonen van 
ETHELRED te brengen j eh 
bevorderde het geloof in dat . 
land.*— DONALD V . , koning 
van Schotland, in 858 over
leden; hield zich veel meer 
met zijne vermaken, dan 
met het geluk zijner onder
danen bezig , werd door de 
Picters en Britten overwon
nen , verloor een gedeelte 
van zijn ri jk, werd door zij
ne eigene onderdanen ont
troond, en overleed in de 
gevangenis.— DONALD VI, , 
koning van Schotland, be
hoorde tot het klein getal 
dergenen , welke eene he- • 
roemde herinnering hebben 
nagelaten, onderscheidde 
zich door zijnen moed, door 
met ALFRED tegen de Dee-
nen te strijden, bevredigde 
de onlusten, die in het Noor
den van Schotland ontston
den , en overleed volgens 
sommige geschiedschrijver»* 
in het jaar 903» -~ DONAW» 
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VI I . , of DÜNCAN I . , regeer* 
de Srfiotlarid met regtvaar-
dighëid; maar zijne regering 
werd door verdeeldheden en 
door de ondernemingen der 
JNFoorwegers verontrust. Hij 
kwam in 10-10 om het leven, 
als een slagtoffer der strik
ken, welke MACBETH hem 
spande. —- DONALD VII I . , 
bijgenaamd. Bane (de Tuitte) y 
zoon van. DONAIÜÏ VII. , en 
broeder, van MALCÓLM H l . , 
begaf zich, tijdens de over
weldiging van MACBETH, 
haar de 'Hehridische eilan
den, riep de hulp in van 
MAGNUS, koning van iVoor-
wegen, onttroonde MACBETH,1 

maakte zich ten nadeèle der 
zonen van MAXCOLM , mees-

' ter van de kroon, werd zelf 
iia eene regering van 3 ja» 
ren onttroond, en overleed 
in de kluisters, in 10Ö8. 

DONATI (ALEXANDER) , een 
Jësuit van Sienna, in 1640 j 
te Rome, in den ouderdom 
van 56 jaren overleden , deed 
in 1639, in die stad , in 
4,to een&t Beschrijving van. 
bet oude en nieuwe Rome,' 
in het licht verschijnen: 
Rortia ,vetus repens utritis-
que eedi/lciis ad eruditam 
cognitionem expositis. De-
Zelve is veel naauwkeuriger 
en beter bewerkt, dan al, 
negene , welke vo'ór' hem in 
het licht waren verschenen. 
Men verwijt hem echter de 
zuilen,- en andere bouwkuns-
tige sieraden, welke door 
de oudheid beschadigd wa

ren , door ingebeelde te heb- \ 
ben vervangen. * GR^VIUS 
heeft hem eene plaats gege-. 
ven in'hét 3.e dl. zijnerÈo* 
meinsche oudheden. Nogbe-, 
staat er van hem Gedichten, 
Keulen, 1630, in 8,™ — 
2° Ars poëtica Ubntres, 
een zeer geacht' dichtstuk. 
~~ 3.° Sueviq, eenLatijnsch 
treurspel.— 4.° CONSTAXTI-
N(rs Romm liherator, dicht*, 
stuk , '1640 -,f en Frankfort 
1654. — 5.° eerthevéh van 
PAULVS Vi enz. 

DoNATOj meer bekend on- i 
der dèn naam van DONATEN-
LO J een bouwkunstenaar en 
beeldhouwer, te Florence 
geboren, werd door de Re
publiek van Venetië verko
zen , om te Padua, bet me
talen standbeeld te paard, het
welk dat ligchaam aan GATA-
MELI-ATA , veldheer der Vene-
tiaansche legerbenden toe
wijdde , op te rigten. CosMUS 
DE MEDICIS gebruikte bemin 
verscheidene niet minder be
langrijke werken. Ook ver
vaardigde hij voor den raad 
zijner geboortestad eeneJV* 

DJTB.; het AoofdwnHo' 
LOFEÏINUS afhouwende, dat 
hij als zijn meesterstuk be
schouwde. ' DONATO oyerleea 
in 1466, in den ouderdom 
van 83 jaren. 

DONATO (HIERONVMÜSK ** 
Venetië geboren, was .ze» 
ervaren in de schoone lette
ren en in de talen; in J 4 y o 

voerde hij het bevelinBrei* 
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cia en in 1498 in Ferrare* 
In 151Q werd hij tot afge
zant benoemd bij Ju t iu s I I . 
dien hij met de Republiek 
van Venetië verzoende. Hij 
overleed te Rome in 1513. 
Hij was een zeer goede staat-
knndige.' Er bestaan Van 
hém: 1,.° Vijf'Brieven, vol 
geest, en met die van Po-
UTIANUS en Pic DE LA M I -
RANDOLE, in 1682 gedrukt. 
2.° De Xatijnsché Vertaling 
eener Verhandeling van A -
I.EXANDER APHRODISEUS , ' In 
het Grieksch. — 3.° Eene 
Verdediging van den voor
rang der ,Roomsche Kerk, 
1525. 

DONATO (MARCELLUS), rid
der van den heiligen S T E -
PHANUS van Florence, had 
aanzienlijke bedieningen te 
Mantua en overleed' in 'het 
begin der I6«e eeuwv Men 
he,eft van hem Vérk laringen 
op de halijiische Schrijvers 
der Romeifysche Geschiede" 
«*»> Frankfort, 1607, in 
8-v0 een \vêrk , waarin vele 
geleerde,aanmerkingen voor
komen. 

' DONATUS (Reitige), Bis
schop van Arezzo in Toska~ 
nen ,. was volgens den hei
ligen GREGORIÜS den Groote, 
beroemd door zijne deugden 
en zijne wonderen. Hij werd 
°nder de regering van Ju-
^ANUS den Afvallige, • door 
% VÖRATIANUS , keizerlijk 
landvoogd van Tosknnen, om 
^jne Godsdienst'in hechte-

O N * 511 

nis genomen. Geweigerd 
hebbende, ont aan dé afgo- ' 
den té offeren , werd hij tot 
onderscheidene folteringen 
veroordeeld, die hij met ee-
nen waarlijk GhriStelijkeH 
moed onderging. SHif bé-

1 kroonde zijne marteling in 
3 6 1 , met het zwaard. Zijne 
overblijfselen worden nog in1 

de hoofdkerk van Atezzo; 
bewaard» 

y i' ' • • • • • • ' • . ' ' ' . ' 

DONATUS (Heilige)', zoon-
vaii WANDALENUS , Hertog 
'van het Transjiirascli-Bowr-' 
gondi'è, werd door den hei
ligen COLÜMBANUS, Abt van 
Liixeuil, gedoopt. In de ab« 

.'dij opgevoed zijnde j legde 
hij in dezelve zijne geloften 
af. Zijne deugden deden, 
hem in 624 op den bisschop-
pelijkeh stoel van Besanpon 
verheffen. In het volgende 
jaar was hij ƒ hij de eerste , 
kerkvergadering van ReiM» 
tegenwoordig, alsmede bij 
d i e , welke ih 644 of 650 
te Chalons gehouden werd. 
Hij was Het , die in zijne 
bisschoppelijke stad het 
klooster van den H . P A U L U S 
stichtte. De heilige DONA
TUS overleed in 660. Hij i s 
de schrijver eener ohderrig- '• 
ring , getiteld: ComnionitO' 
Hum , aah de monniken van 
den heiligen PAuLus-en dén 
heiligen JSTEPHANÜS gerigt.' 

DONATUS ( i E u ü s ) , een 
taaikenner te Rome, in de 
4. e eeuw, en een' der leer-

||. meesters van den heilige» 
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HIERONÏMÜS , schreef- Com-
•mentariën op TsdENTlus 
en VineiLIüs, die verlo
ren zijn geraakt; degene » 
die den naam van dezen 
schrijver dragen , zijn onder
geschoven. Men heeft van 
hem t»ene verhandeling De 
barbarismo et octopartibus 
orationis, die bij DIOME-
JJES gevonden wordt, Vene
tië , in.'fol. zonder jaartal, 
en afzonderlijk, 1522, in 
fol« : Men schrijft het Com' 
mentarium op ^TERENTIUS 
aan EVANTHIUS toe. 

DONATUS, Bisschop, van 
Cassanorus in Numidië. 
beschuldigde MENSÜRIUS , 
Bisschop van Karthógo van 
gedurende de .vervolgingen 
dé heilige Schriften aan de 
heidenen te hebben overge
leverd, en kwam in scheu
ring met hem. Dit is het 
eerste tijdvak der scheuring 
van de Donatisten. Hij was 
in 311 bij de Kerkvergade
ring van 70 Bisschoppen van 
JYumidiè' tegenwoordig, die 
CjaciMANUS afzetten, wiens 
voornaamste.beschuldiger hij 
in de Kerkvergadering) van 
Rome was. Hij keerde ver
volgens naar Afrika terug, 
alwaar hij zijn afzettings -
en excommunicatie -vonnis, 
tegen hem door paus MEL-
CHUDES uitgesproken , ont
ving. 

DONATUS , een scheurzieke 
«isschop van Karthago, van ., 
den Voorgaande onderschei- |j 

den, doch tot dezelfde sekte 
behoorende en zelfs , na den 
dood van MAJORINUS , dien 
hij in 316 .opvolgde, het 
hoofd dier partij, was een 
bekwaam, geleerd en zede
lijk man , maar zoo onver-
dragelijk trotsch , dat hij ie
dereen onder zich stelde. 
Hij bevestigde de scheuring 
in Afrika , zoo door zijn ge
zag , als door zijne schriften. 
Zekere dolzinnigen zijner 
sekte, die zich verdedigers 
der regtvaardigheid noem
den,, gingen met de wapens 
in de hand^ de slaven in 
vrijheid; stellende, en de 
schuldeischors noodzakende 
hunne schü denaars kwijt te 
schelden..) Men zond sol
daten tegen hen op, die 
er verscheidene doodden, 

het kwaad was al te. 
ingeworteld, om op 

eene wijze te emdi-
Deze sectarissen, door 

verschillende ^eVgTZ 
ringen veroordeeld, door 
d'ie van Rom\w 313,door 
<lie van Arles, w ól*> 
werden geheel beschaamd 
gemaakte in df beroemde 
Conferentie, f 411 ' e 

'Karthago tusschen de w 
tholijke Bisschoppen en qe 
Donktisten gehouden .^ 
heilige AüGUSTiNüs (W*™ 
artikel) belastvomvoorde 
Catholijken te spreken, roer 

de alJde .g^ fPg-y ; 
den grond aan. v* _.g_ 
honderd zes en tach«D *> 
schoppen, waaruit " 
vergadering was zaïneng 

maar 
zeer 
zulk 
gen 
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Steld, boden op "zijne aan-, 
sporing aan, om hunne ze
tels, ten gunste van deDo-
natiste JBisschqppén, die zich 
vereenigen wilden, aftestaan, 
indien het , Catholijke volk' 
ongaarne twee hoofden op 
eenen zelfden ze te l , zoude 
zien' zitten. De welspre-

, k'endheid en fle zachtmoedige 
heid van den heiligen Aii-
GUSTINUS, gepaard met de 
edelmoedigheid dier prela
ten , doofden deze ongeluk
kige scheuring bijna geheel 
en al uit. . DONATUS , net on
derwerp van dit a r t ike l , en 
bij welke gelegenheid • wij 
over de Donatisten gespro
ken hebben,, was.in 355 in 
ballingschap overleden. 

DONÖI (JACOBUS) , in het 
het Latijn DONDUS of DE 
DoNDis, een beroemde ge
neesheer van Padua, bijge
naamd Aggregator, uithoof
de van de groote verzame
ling van , geneesmiddelen , 
Welke hij vervaardigd had, 
was niet minder ervaren in 
de wis- dan in de geneeskun
de. Hij vond een uurwerk 
uit van een nieuw maaksel. 
Men zag er niet alleen op 
de uren van den dag en den 
nacht, de dagen der maand 
en de feesten des j a a r s , 
maar ook den jaarloop der 
zon en dien der maan- De 
goede uitslag dezer uitvin
ding, die sedert dien tijd on
eindig verbeterd i s , deed 
hem JACOBÜS HOBOLOGIÜS | 

VIU. 0HJ6... H 

noemen , een naam \ die in 
zijne familie, altijd, i s be-r 
waard gebleven. Hét was ook 
DoNDt, die het eerst het ge
heim uitvond, om zout te 
vervaardigen uit water van 
de fontein Albkno in het 
Paduaansch. \ Hij overleed 
volgens sommigen in 1350, 
en volgen» anderen in J 345 j 
er zij n e r , die hem tot in 
1385 doen Ie Ven. Hij h eeft 
eenige natuur - en genees-

, kundige werken nagelaten. 
Men heeft van hem alleen: 
Prompluarium medicin/é, 
Venetië,, 1481 , in fol. en 
gezamenlijk met JOANNES 
D O N D I , zijn zoon: De f on-
tibus calidis Patavini agri., 
in eéne Verhandeling De 
balneis, Venetië, 1553, in 

f o i . ' ' ., / . . ••••' 

DoNDUCÖt. 
TELLETA. 

— Zie MAS-

DoNEATJ of. DöNELLUS (Hü-
6 0 ) , . in 1523, en volgens 
sommigen in 1527 * te CM' 
löns - sur - Saóne geboren, 
hoogleeraar in de regtsge*" 
leerdheid te Bourges en te 
Qrlean*, begaf zich naar 
Vuilschland, om er onge
hinderd het Calvinismus te 

,kunnen belijden. Hij werd 
Hoogleeraar in de regten , 
en rector der universiteit 
van Heideïberg, hij verkreeg 
vervolgens denzelfden post 
te Letjden ; maar , verdacht 
van deel te hebben genomen 
in eene zamenzweririg (want 

h 
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öe onrast der sekte is dé 
*enige niet, die de afvalli
gen achtervolgt) verkreeg hij 
fyeyel, om hef? land te oritrui^ 
inéni ' DONEAU begaf zich 
ïiaar AUorf bij Neurenberg, 
onderwees er deregtsgeleerd-
heid, en overleed aldaar in 
'1594. Men heeft z:ijne wer
ken gezamenlijk uitgegeten 
ónder den titel van Commén-
taria de jure civili, door J . 
Av KONING , 4 dh"ï in '$:S° 
Neurenberg, 1801 — 1808; 

v —. Opera po&tAyma, in 8.v° 
De meest geachte zijn diege
ne , welke hij zamenstelde, 
over de testamenten eh ui-
iefstetoillen, Hetgene, wat 
evenzeer tegen zijne kunde als 
tegen zijn karakter inneemt 
ï.s, zijne blinde afgunst tegen 

. CÜÏAS , oVer wien hij nooit 
dan met. verachting spreekt. 

PONELI.US.~- Zie het voor
gaande artikel. ; /;' 

•" DONGEN (APRIANUS VAN) , 
«en 30 Augustus 1754 óp 
den Hopt,' een gehucht on-r 
der Oostérhönt, in dë pro
vincie Noordbraband i van 
brave, deftige ouders gebo
ren , : gal van jongs af dé 
Schitterendste blijken van 
bekwaamheid en godsvrucht, 
en deed * zien , dat hij tot 
Hooge dingen was bestemd, 
•"«.lagere studiën met den 
«rootsten lof ten einde ge-
bragt hèhbehde,- volgde hij 
aan fle Vermaarde hooge-
school van Leuven den elf- ,, 
««* d«r pHilosophie met het II 

gevolg,,, dat hij' éene eerste 
plaats verwierpen begaf zich 
vervolgens, ten einde zijne 
aangeborené neiging, de roep
stem des Heeren, te volgen,. 
in het' bisschoppelijke se
minarie te Antwerpen, al* 
Waar hij door godsvruchten 
vernuft, zich onder dè kwee-
kelingen der H. Godgeleerd
heid, allergunstigst onder
scheidde y en zijne zuivere 
zeden en zijne geleerdheid, 
aldaar op dé schitterendste 
wijze uitblonken. Den '19 
December 1778, werd hij tot 
het H. Priesterschap, verhe
ven , welker genade-kracht 
ook in hem niet ledig is 
geweest; want, Van toen af 
belast men de zielzorg in on
derscheidene plaatsen ,neeit 
hij" zoo alsEzECHiAs'gedaan, 
hetgeen goed, regt el) waar
achtig js voor den Heere zij
nen God, inde geheele waar
neming van de dienst van 
des Heeren huize; «oovvei 
toen hij in lagere bedienin
gen was, als inzonderheid 
tóen hij om zijne uitmunten
de trouwe over het weinige, 
weldra over véél gesteld 
wordende, tof P f toor .van 
Breda werd bevorderd. Want 
nu over dien schaapstal ge
steld zijnde, wordt hij ^ 
kudde, een luisterrijk voor 
beeld, ontziet hij'geenen 

arbeid, geené moeite? <".) 
brengt weder het weggedre
vene^ verbindt het gekwet
ste, versterkt het «wakKe 
en geneest hét kranke; "-" 
hg voedt zgne kudde d°or 

http://Poneli.us.~
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woord en voorbeeld, door 
de vrucht tan zijne vurige 
gebeden. IntUssehen wordt 
het,bisdom van Antwerpen 
vernietigd, en krachtens, de 
overeenkomst van den H. 
Stoel met. het toenmalige 
Fransché bestuur, op den 
15 Julij 1801 getroffen , ten 
•deele in het aartsbisdom van 
Mechelen ingelijfd v zoodat 
dé dekanaten van Breda en 
Sergewop-Zofim nvt zonder 
Jierder waren. Qver dat voor-
name gedeelte des genoem
den Voormaligen bisdoms , 
,Werd ADRIANUÜ VAN DlONqEN 
door Piüs Vit. i bij: Breve 
van den 22 Maart T803 , tot 
apostolischen vicarius , aan
gesteld. Nu zich een uit
gestrekter werkkring aange
wezen ziende, paarde hij de 
bijzondere' zorg Voor zijne, 
gemeente, met die voor het 
gèheele vikariaat, op eene 
luistervolle Wijze. Niette
genstaande, dat zoo uitge
strekte zorg zijne schoude
ren zwaar drukte, behartig-
" e hij de belangen zijner pa-
rochip, met den meesten 
ijver, terwijl hij hesefte, dat 
hij niet alleen het voorheeld 

.der kudde, maar ook die 
der herderen moest wezen* 
•Deze verhevenheid verdon-
leerde in geenen deele dèn 
luister zijner deugden, maar 
hij oefende zich gestadig in 
ootmoed , • altoos, gedachtig 
aan het zeggen: Die onder 
u de meeste is\ ioorde als 
& minste, m die oQQrgan-

% 

ger is zij als dienaar. In 
zijn huis ,. dat voor een ieder 
open stond, heeft h i j , alrf 
een tweede,ABRAHAM, het ge
luk: gehad, een' Engel te her
bergen , in den persoon -van 
zijne eminentie den kardi
naal VAN FRANKENBERG , die 
door de Fran sche conventie 
uit zijn aartsbisdom verjaagd, 

,in iietzelve zijn godzaligle-
ven heeft geëindigd; terwijl 
.de , gemeente der Heiligen , 
zijne aalmoezen verkondigt. 

„Hij heerschte niet over.de 
geestelijkheid, maan -wist 

• met ,dén grooten FENELON, 
alleen door -liefde te heér-
schen. Vriend, van eendragt 
doelde hij alleen om allen 
met zich, en onderling te ver-

.eenigen. ;In hetgeen de Za
ligmaker van zijne Apostelen 
vereischte , eenvoudig. - als 
duiven , en voprzigtig . als 
slangen te zijn, blonk hij 
uit r immers, Welk eene voor-
zigligheid en eenvoudigheid 
'vereenigde hij in- «ich , bij 
den drang der omstandig
heden, welke hem onder 
verschillende rijksbesturen 

.drukte. Bij alle voorvallen 
wist hij den keizer wat des 
keizers , Gade wat Godes is 
te geven , : week waar te 
wijken en stond waar te 
staan, pligt gebood; altoos 

.onwrikbaar steunende op de 
rots, op welke CHRISTUS 
„zijne kerk gebouwd heeft. 
.Regt kinderlijk was zijne 
gehoorzaamheid en zjjn êer-

jbied; jegens den algemeenen 
H 2 

http://over.de
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-Vader der geloovigen Pius 
VII. i die hem ook, na
dat hiet onweder der Fran-

• sche bef oerten was voorbij-
getrokken, met eenen brief 

•van: gelukwerischingen en 
-goedkeuring • zijns gedrags 
-vereerde% met één- woord, 
• hij was • alIes voor allen en 
had goede getuigenis ook 
•van. degene," die buiten Zijn. 
sNadat hij, dertien jaren lang 
op de bijzondere zorg voor 
zijne gemeente j als mede 
op die < van zijn vicariaat,' 
zich onvermoeid had toege-

-legd, vermeende hij , ont
warende , dat zijne krachten 
verminderden, de dagen die 
:hem nog overig waren, uit^ 
fluitend tot het algemëene 
•welzijn te moeten besteden, 
legde zijn herdersambt ne
der, en vertrok naar hét 
dorp Hoeven, in de.genoem-
de provincie,, alwaar hij door 
de goedgunstigheid des* Ne-
derfandschen konings, het 
bisschoppelijke huis Boven* 
donk tot zijne woonplaats', 

•en tezamen tot een semi
narie had verkregen. Inde-
ze rustplaats- Was, hij niet 
werkeloos, maar zag van 
daar, als'van eenen hoogeri 

• wachttoren op zijn volk ne
der; bespiedde de nood en 
zijner kudde, en diende met 
de hem eigene omzigtigheid, 

'ti]dig de noodige hulpmid
delen toe. Hier beraamde, 
nier ondernam hij een werk, 
«at hem een' onsterfelijken 
naam heeft verworven ; een 
w«rk, dat aan gróót* *wa« 

riglieden' was onderworpen, 
en slechts door groot beleid 

' en standvastigheid, kon ten 
uitvoer.: gebragt worden ; te 
weten: de' stad Breda was 
niet in parochiën verdeeld; 
hier uit sproten', zoo als hij 
bij ondervinding wist, geene 
geringe nadeelen voort. Dé 
herder kende er zijne scha
pen niet genoegzaam , en de 
schapen hadden er geenen 
vasten herder.- De ijvervolle 
man omschreef die stad, ver
deelde haar in drie paro
chiën , en bereikte in kor
ten tijd dóür beleid en moed, 
volkómen zijn doel; terwijl 
niet de jaren, zijne herder
lijke zorg toenam, en nn 
grootere dingen tot stand 
bragt.> Het H, Sacrament 
des vormsels was in deNoordr. 
Nederlandsche gewesten t>j] 
gebrek aan bisschoppen, den 
geloovigen in langen tijd niet 
Toegediend. Onze Hoog Eer
waardige, ou grijs geworden 
in de zorg voor de zijnen , 
welke hij tot hiertoe» "' 
«oli.b-Hrr- Aanv woord zoo 
gelukkig", door woora ^n 
voorbeeld had gevoeg werd 
bij besluit van Z. HvP^s 
VIL van den 26 Januari 
1823', wadr41g<geoordeeld, 
om als buitengewoon W* 
naar des vormsels ,,gedure" 
de den tijd van drie jaren, 
de zwakken aan de bijzon 
derè genade van den hem 
gen <£est, ter vers erking 
in geloof ert deugd,, e doen 

deelachtig worden. N« mogt 
men onzen zeventigjarjg 
grijsaard, met onvermoeide» 
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ijver, steden,en dorpen zien 
doorreizen, om duizenden 
van allen ouderdom r zoo on-
derhoorigen als van elders 
toesnellenden,' de handen pp 
te leggen. De jaren van die 
delegatie geëindigd, zijnde, 
ontwaarde hij , dat de tijd 
zijner ontbinding nabij was, 
en bereidde hij zich alzoo' 
tot een zalig sterfuur, blij" 
véride altoos even bezorgd 
v.oor het heil zijner onder-
iwörigen , en» opdat hij ook 
na den dood, ten voorbéelde 
zoude dienen, beval hij «ene 
ontelbare menigte liefdewer
ken , na zijn verscheiden 
te verrigten; na alles tèn 
-beste geregeld te hebben, 
rukte de dood hem, den, 
leidsman, den herder, den 
vader zijner nnderhoorigen, 
Voorzien van de heilige Sa
cramenten der stervenden, 
zoo wij vertrouwen , vol van 
verdiensten in CHRISTUS,dèn 
27 November 1826, uit het 
midden der zijnen weg. 

Dom (ANTONIUS FRANCIS-
cys), een Flórentijuer, was 
eerst een Seryiter monnik, 
en daarna een wereldlijk 
priester: hij overleed in 1574, 
in den ouderdom van 60 ja
ren. Hij vas lid der aka-
demie Van Peregrini en nam 
er den akademischen naam 
van BizARRö aan •, volkomen 
passende aan zijne inborst, 
die hekelachtig en bijtend 
was. Er bestaat van hem: 
linliaantohe Brieven, ia 

8.vó-,.La Itibraria, 1557, 
in 8.v°, La Zuccat 1565 » 
4 dL" , in 8.VQ, met platen » 
2; Mptidi celesii, lerfiestri 
ed infernali enz., in 4.«>; 
van dit werk bestaat 'er eene . 
oude vertaling inhetFranschy 
1 Miirmij cioè Baggioria» 
menti fatti a i marmi di 
Fiafenza, Venetië', 1552» 
in 4.to 

. DoNI fi'ATTlCHl (Loi)E-
WIIK), oorspronkelijk van 
Florence, werd een minder
broeder. De kardinaal van 
RICHELIEU , die hem gedu
rende zijne afzondering in , 
Avignon gekend bad » ?\yas* 
over zijne zedigheid en zij
ne kunde 'getroffen geweest. 
Hij deed hem hét Bisdom 
van Biez geven, waarin.hij 
veel nut stichtte. Van den 
stoel van Biez ging hij tot 
dien van Autun over, en 
en overleed in 1664:, inden 
ouderdom van 68, jaren. Hij 
heeft in het licht gegeven : 
1.° Histoire etc* {Algemee-
ne geschiedenis , der. Fran~ 
ciskaner orde), Parijs ,1624. 
in 4 . t 0 , niet zeer op prijs 
gesteld. — 2.° Vie etc. \Le-
vensheschrijving der Kp-
ningin JOAÏWA), stichtster 
der Annonciadeh, Parijs., 
1625» in 12.i»o - . ? 3 . ° Die 
van den kardinaal BEBUL' 
LE, in het latijn, Parijs , 
1649, in 8.vo __ .4," Q0r 
schiedenis der ^kardinalen , 
in het latijn, 1660, 2 dl.» 
in fol., en», Zijne Latijn-

M i ; ; : , : ..':'.•••• •' 
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«coö perken «ijn in een ver»' 
dragelijker stijl dan de fraR-
Bche, welker uitdrukkin
gen 'verouderd, en nooit zeer 
schitterend zijn geweeste -

DONKER (PETRUS) , had tot 
meester in dè schilderkunde 
den beroemden JACOBUS JOR
DAANS \ van Antwerpen , on
der'wièn hij zulke aanzien
lijke vorderingen maakte, 
dat hij zich in staat stelde, 
om zonder gids te arbeiden. 
In 1659 begaf hij zich. naar 
Frankfort, om 'er de kroo-
iring van Eëizei* LEÖPOLD 
bij te wonen, en vervaar
digde aldaar eenige schil
derijen. 'Van daar begaf hij 
zich ija hét gevolg Van den 
Hertog van CHECQT/I 'haar 
Rotoië, èn legde er zich ge* 
durende, zeven, volle- jaren 
meÊ de meeste vlijt op de' 
schilderkunde toe.' Daarna 
keerde hij naar zijn vader- • 
land terug, 'alwaar "hij in 
1668 overleed. 

DÓNNE' (JOANNER) te Tjon-
4ehm 1573 geboren $ werd 
in de Catholijke godsdienst 
opgevoed, die hij later ver
liet;' hij reisde door een ge
deelte ya'n Europa Ven maak
te- zich in zijn vaderland 
bekend door zijne Minne- en 
WeKetdichten. Hij overleed 
ia '1631. Deze dichter was 
te gelijkertijd een*zintwis
ter over gëloofsgeschillen , 
een predikant en een asce-
titch schrijver. Men beeft 
van fanr nUarïei toort van 

(I werken. Het me?st beken
de is een slecht zintvvistehd" 
boek, getiteld: Phudü-Mdt*' 
tyr\ 1613, ih 4,° De; 
schrijver vervaardigde het-: 

'zelve op 'bevel van-JACOBUS 
I I t om .. tot antwoord óp de -
bewijsgronden- der Catholij-!' 
ke kerk tegen den eed'van 
suprematie' etï getrouwheid 
te ^Henen ; hij wer,d er voor 
beloond , door den'post van 
kapellaan des konings en dë-' 
ken van den heiligen PAU* 
LUS. 'Nog kent men' hem 
een Vèrdedigsbhrift wnden 
zei/moord toe >• waarin hjj 
ter bekrachtiging zijner bui
tensporige denkbeelden, het-
voorbeeld van een aantal 
Heïdensche helden, dat van 

eenige Heiligen Van hét ou
de Testament, van eeneme
nigte martelaren, belijders, 
boetelingen enz. aanhaalt; 
Ja , JËSUS CHRISTUS zeü 
wordt als een bewijs van z/m 
ongerijmd stelsel aangevoerd. 
(Zie' zijne levensbeschrijving 
door JOANNES WATTON t̂e 
Londen, 1658 , in het bn-
gelsch in het licht gegeven») 

DoNNER (GEORGE BAPHAëlr), 
een beroemde beeldhouwer 
i n : 1680 te Eszhngent 
bij Weenen geboren, * f 
in het begxri goudwerker, 
ontving zijne eerste ontwik 
keling?in de kunst van JJ 
ANNÉS GUIMANI , eenen beeiu-
houwer, die zich in n;e Se/ 
westen ophield , Wf* VBt' 
volgens stempelsnijder • «» 
^vijdd* jsiljsh sedert l#2o ge ' 
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heel aan de beêldhouwkun-
de: toe» De , werken, van 
DÖNNER 'prijfeen als mees
terstukken in onderscheide
ne kerken en paleizen van 
Oostenrijk; voornamelijk be
wondert men de heerlijke 
beel d zuilen , die een sie
raad 'der sprjngfontein, op 
de nieuwe markt ïeWeenen 
zijn, en het standbeeld van 
KAREL VI. te Breitenfurttu 
Onder zijne leerlingen telt 
njen als 'voorname kunste
naars, zijne'broeders', MA-
THUS , Medailtenr en Hoog-
leëraar dèr Akademie, én S E -
BASTUANV- eenen bekwamen 
beeldhouwer > verder FRITSCH 
BAtTHASAB ; NlCÓtAAS MoLTy 
en FREDERIK CESER . Hij o-
verleed te Weeneh, den 16 
Februarij 1741. 

DONÜS, '—• Zie DOMNÜS. 

•DOPPEÏJMAYR (JoANNES G A -
BRtër,), te Neurenberg in 
1671 geboren, liet de stu
die der regtsgeleerdheid, 
waartoe zijne ouders hein 
bestemd hadden, varen, öm 
zich op de wiskunde toe te 
loggen, waartoe de natunr 
hem eene meer bijzondere 
begaafdheid scheen geschon
ken te hebben. Na zich 
door reizen, welke hij in 
Holland'en Engeland deed, 
üi deze -wetenschap'meer 
ervaren te. hebbén gemaakt, 
onderwees hij dezelve in 
^jne geboortestad* De Aka-
"ei»iënvan Petersburg, JLon-
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den en Bèrlpn namen hém". 
tot 'lid aan. Hij. pverleed in' 
1750. ' Behalve Vertaling 
gén in het Eioogdüitsch, vsin 
verschillende franschè en 
Ehgelsché werken in het 
vak van sterre- ën werktuig»" 
kuhde', heeft meti hem.' on-Y 
derscheidene aardrijkst en, 
natuurkundige wérken, in* 
rijne taal geschreven te dan
ken. Hij heeft "bok ëénige 
Laüjnsche in het licht' ge-' 
geven, zoo als: 1.° P7iysi~ 
ca ëxperimentis illustrata.j 
in '4.to'••-*-' 2.° Atlas cezlès-' 
tis , in- qtio 30 'tabulte as-
irónomictB dsril incisos coh* 
ïinentiir, in fol. J742. 

DOPPET (FRANCISCUS, AMÉ*; 
DEUS), té Chambéry, ' i n ' 
Maart 1753 geboren , , koos 
in den'beginrte den militair' ' 
r»en stand;, en diende onder 
de Franschè gardes. 'Na de-' 
ze loopbaan té hebben ver
laten , beoefende, hij dè ge
neeskunde, en werd aan de' 
universiteit van Turin als 
doctor aangenomen; na ée-' 
nigen tijd in Zwitserland ia 
hebben ' gereisd ^ begaf hy 
zich haar Pari/s, alwaar hij 
geneeskundige werken j ro
mans en gedichten ïn het ' 
licht gaf, die een slecht 
denkbeeld van zijne kunde 
en talenten gaven. Mét ee-
ne buitengewone geestdrift 
omhelsde hij dè grondbegin
selen der omwenteling. In 
het begin der omwenteling 
te Grenable gevestigd, óh-

i 4 ' •• ' 
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derscheidde hij z ich, onder 
de Democraten dier s t ad , 
door zijne opioerige redevoe
ringen. Door AUBERT D U -
BA YET naar Parijs gevoerd, 
was hij lid der volksgenoot-' 
schappen, rigtte de Club 
der Vreemdetingen > en het 
Legioen der Allobr'ogen o p , 
en werkte met CARRA en 
MERCIER aan de uitgave der 
Annales pplitiques (Slqai~ 
ftundige jaarboeken), van 
1792 tot op den noodlottigen 
dag van den 10 Augus tus , 
dien hjj door z«JBe schriften 
hdd voorbereid , en aan wel
ke r yoltrekking hij, een zeer 
werkzaam aandeel nam. Toen 
na den inval van Savooije, 
de Savoijaarden eene natiö-
rjale' vergadering vormden , 
>yas DOPPET lid dezelve; hij 
stemde voor de yereenigihg 
van dat gewest met Frank' 
rjjk, en was een der vier 
afgevaardigden in 1792, te 
dien einde door de Conven
tie gezonden» In den Fede-
ralismus-oorlog, diende hij 
onder CARTEADX , in hoeda
nigheid van Brigade-gene
raal. Tot opper-veldheer van 
heer van, hét leger dér Al* 
pen benoemd ,. belegerde hij 

.Lyon, ep trok den 9 Octo-
ber 1793 binnen die stad. 
Het schijnt, dat hij zich 
uit al zijne magt tegen de 
plundering .en bloedstprting 
verzette, DOPPET werd ver
volgens met de herovering 
van TonlQn belast; hij be
gon het beleg dier s tad , en 
werd ali bevelhebber naar 

het leger der.Oostelijke P!« 
reneè'n gezonden. Hij deed 
in den beginne de Span
jaarden wijken en behaalde 
eenige voordeelen, maaree-
ne ernstige ziekte staakte 
zijnen. Voorspoed, en . hij 
werd in het bevelhebber» 
schap door den generaal Du-
GOMM;IER vervangen. Zoo-

"dra; bij hersteld was , werd 
hij met het bevel der groe
pen in de beide Cerdagnef 
„belast, die- de dood, van DA-
GOBERT zonder : hoofd had 
gelaten. ' Bjla in Katalonie 
te zijn doorgedrongen, sloeg 
hij de Spanjaarden, en ont
nam hun onderscheidene ste
den; maar Qp zijne beurt 
geslagen zijnde, wierp hij» 
in eenen brief aan de Con
ventie , ' onderteekend ? de 
•Sou:- Culotte DOPPET (ee
nen t i t e l , die hem dierbaar 
scheen) de geheele schuld 
daarvan, op de veldheeren 
DELATRE en DAVOÜST. Ue 
slechte staat zijner gezond
heid , dwong hem, ander-
maa l , om den 28 Septem
ber 1794 het bevelhebber-
schap neder te leggen. Hij 
bleef eenigen tijd buiten be
diening, en werd vervolgens 
tot bevelhebber van Met* 
benoemd; maar ook dezen 
post behield hij niet Jang. 
Na den 18 FmcMor op ne 
tooneel herroepen, werd m 
tot lid van den raad dei 
yij f honderden benoemd; maar 
zijne verheffing werd ver
nietigd door de wet van de» 
22 Ftorëul. Van dat t p -
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«tip af .lieeft DOPPET in dé 
vergetelheid geleefd, tot 
aan zijnen dood , in 1800 té 
Aix^ in Savootje voorgeval
len. Indien hij niet al de 
hoedanigheden van een be
kwaam veldheer Heeft aan 
den dag gelegd, kan men 
hem echter geene dapper
heid betwisten , zoo als men 
ook moet zeggen, dat hij 
van natuur,zacht en mensch-
lievend, enkel in de dol
zinnigheid en misslagen der 
omwenteling heeft gedeeld , 
door de zwakheid van zijn 
hoofd, die hem niet toe
stond zijne geestdrift te be
teugelen. Ónder de door, 
hem nagelatene werken, 
willen wij aanhalen: 1.° 
Traite etc. (Bespiegelende 
en beoefenende verhande-
ling over het dierlijk tiiag-
netimus), Turin , 1784, 6 
dl." in 8.v 0 — 2.° Le me* 
decin etc. (de Wijsgeerige 
Arts), 1786, dit is eene 
hevige uitvaring tegen de 
verkooperg en uitdeelers van 
geheime geneesmiddelen. -— 
3.? -Le Medecin etc. (De, 
Hefde - arts), Paphos ; en 
Parijs , 1797 , in 8.° , een 
medico • romantisch werk , 
om ons van de uitdrukking 
des schrijvers te bedienen. 
— 4.° Dès moyens etc (0-
ver de middelen, om de per* 
sonen tot het leven terug 
te roepen, die naar allen 
schijn dood zijn.), Cham-
bery, 1787, in S.vo — 5.ff 

Mtat mor aletc. (Zedelijke, 
... . H 

burgeli/ke en staatkundige 
Staat van het hui» van Sa-
vooyë), Parijs , 1791 , in 
8.°; in het Hoogduitsch ver
taald , 1 7 9 3 , in 8.° — 6,° 
Mémoire etc, (Staat' , en 
letterkundige gedenkschrif
ten van den generaal Póp-
PBT) , Carouge, 1797, in 
8 . % . dit is het beste werk 
van den schrijver. Hetzel
ve bevat belangrijke daad-
zaken , waarvan de geschied
schrijver kan : gebruik ma
ken ; maar de stijl van het
zelve is slecht», 

. DoRAT pf DAÜRAT (JpAN-
NES) , in liet latijn AUHATDS 
een Qrieksch,, Latijnsch en 
Fransch dichter, te Limo-
ges geboren, bezat een on
aangenaam uiterlijk, met 
eene kiesche en edele ziel. 
Zijn ware naam was DINE-, 
MANDI óf DISNEMATIN, en hij 
sproot uit eene aanzienlijke 
familie. Hij verwierf zoo 
veel roem door ztjne Ge
dichten, dat de dichters , 
zijne tijdgenooten hem den 
naam van ïfranschen P/N-
DABVs gaven, een bijnaam, 
dien de nakomelingschap hem 
niet heeft laten behouden. 
KAKEI* IX» stichite voor 
hem den post van Konink-
lijk dichter. SCAUGER zegt 
dat hij meer dan 50000 
Grieksche of Latijnsche 
dichtregels vervaardigde. 
Men gaf geen boek in het 
l i ch t , of.'hij versierde het 
titelblad mét eenig vers*er 

M :"••" " . 

V 
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Stierf bijna geen sleclité ee 
nigziris" bekende persoon, of J 
zijne Zangnimf bezong het 
verJies deszelven. Hij over
leed den 1 November 1588, 
in den ouderdom van meer 
dan ' 80 jaren. Op het ein
de zijner dagen verloor hij 
zijne -vrouw en hertrouwde 
met een meisje; van negen
tien jaren > aan zijne vrien
den f' die hem- daarover be
spotten , ten antwoord ge
vende , dat Zulks eenè dich
terlijke vrijheid was. Zijne 
gedichten werd«nv gézamé-
l i jk , te Parijs i in 1586, 
in 2 dl." in 8.™ gedrukt. 
Dezelve zijn voor het groot
ste gedeelte «onder kracht 
zonder kieschheid en zon
der zuiverheid. Indien hij 
zijne Lierdichten had we
ten té verbeteren en te be
schaven', en vooral aan de
zelve die kracht en nadruk 
te geven / Welke' die van 
HÖRATIUS en PINDARUS ken
schetsen , zou hij een ig deel 
aan den roeni dier beide 
dichters kunnen gehad heb
ben. DORAT Was de eers te , 
die in frankrijk de ana~ 
gramma'ö (kunstige letterver-
zettingen), invoerde, een 
schóolspel. dat men aan de 
vervaardigers van naamver" 
zen en woordenraadsels 
moet overlaten. Dé groot
ste verdiensten van DORAT 
Ï S , veel te hebben bijge
dragen, tot de herstelling 
der <3riek.sche taal , die hij 
onder uitmuntende meesters 
geleerd had. Hij had te 

Parijs, eenen leerstoel Var» 
koninklijk hooglëeraar in die 
taal', waarmede hij in 156ft 
voorzien werd, en bekleedde-
denzelven met veel roem. 

DOR AT • (Cfc A umus JOZEF) , 
musketier der lijfwacht des 
Iconings van Frankrijk, se-• 
dert 1758, in de Jetterkun»' 
de bekend, schrijver van:, 
een dichtstuk over de moii* 
dettngtche • voordragl ,• van 
een treurspel, REGULUSge-
naamd, enz. , werd den 31 
December 1734 te ' Parijs 
geboren. Men heeft hem deïi 
Dichter der bevalligheden 
genoemd, maar. hij was te 
gelijkertijd de • dichter der 
losbandigheid. Na VOLTAI-
RE heeft in onze dagen nje- -
malid beter dan hij ih de, 

. lughtige dichtsfükken ge
slaagd; hij heeft in die soort
eene menigte aangename wer
ken vervaardigd , aan welke 
er enkel meer eerbied voor 
de bescheidenheid en deug*-
ontbreekt; degene, waarin 
hij omzïgtïger is te werte 
gegaan , worden d*oor o e 

weidenkenden met vermaak 
gelezen; men vindt m de
zelve die naïviteit , die zach
te ongekunsteldheid, welfce 
enkel aan de genie ^fo0fa 

Iedereen keilt het volgende 
stuk uit den Brief aan <te 
kometen, die de sterrekun-
digen , voorspellers „eener 
komeet, die in UI** u c 

aarde moest verdelgen, zo° 
zeer beschaamd heeft. 

En tragant votpe jtinéraire, 
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Tous les radoteurs culculans, 
Et'toüs les aveugles lor£«a«s,; 
Epars sur nótre fourmilière, . 
Sóuvant, par botiheür poür la 

*erre r
:.-

Se trompent de quelques nvilV, 
Ie atis. . . . . . . , 

Cètte erreur, quoiqüe très-lé-
. • R e r e ; " •• '.• ' 
Rend un peu de calmea nos 
• • sens; . . - " .' •; . -
,ÉIle. rassüre nos'enfans; ••'; 
Nos esprits forts, nos femme? 

lettes; 
Fait qu'on në croit plus aux, 

I lorgnéttes, • ' ' '' 
A 1'astrolabe deê savans ; 
Que 1'on' rit au nèé des pro-

phètes, , , 
Que 1'ón danse au bruit des 
.volcans,' : s 

Ët'-qii'on se bat 1'ceil des co-. 
nietes.. , . ' • , •_ • • '» 

Degene', die de Gedichten 
van DORAT beminnen ,', zul
len niet te vreden zijn, over 
heteenigzins strenge enhe- , 
keiachtige- oordeel, dat een 
voor het overige schrandere 
schrijver, over den dichter 
en deszelfs voortbrengselen 
Velde: . . " ; ' . • , " 

Von berne tant la manie in-
. discrete • . 
De ces messieurs qui, dans 

leurs petits vers, •,....; 
voulant se peindre enherosde 

. toilette, 
De leurs ardeurs glacent toutr 

1'univers. 
Tel fut DORAT, ce fameux co-

ryphée 
Des écrivains accueillis & Pa-

phos" 
II 'n'y puisait dans sa tête e-

chauffée . , 
Qu'un vainjargon et des sen-

timens faux. . •' 
Sans cesse il eut la fureur de 

naraïtre . , , ' 
Pin persifleur et léger peht-
^maïtre» • :•'• ».-•.• 

pompt a ranter les préten-
'dus appas ' .. . 

Dè cent LAÏs qu'il nq connais-
•sait pas. . • ,. ;,-. - . , :,,., 

Suivant; 1^ rinie il variait leur:„ 
rforme", \ "•", ,.'•'*, •• '•'. •• '.' ' *'' 

Tbut.fut changé sitöt qu'il lei*': 
' •; ch.anta: •' [; ;.:•""••'• /•". • V>' 

, La rieiile IRIS', malgré*sa tail
le énorme, 

: Entre dixdoigts dans ses vérs 
s'ajusta; • . .. . ? ; 

Et bien 'qu'elle eut unnezdong 
et diiïornfè) ' -• ' 

"D/un nez friponi' sa muse la-
• dóta. '. : • •• ".• . 

D O R W 'is 'te/Parijs j , den 29-
April- 1780 overleden. I n -
1786 .heeft 'mén ' zijne £&«-'• 
vrës ckóisieS (Uitgezochte ' 
Werken)', 3 dl.» in 12.mo i n 

het licht'gegeten* '•-.''•• 

DoRBAY(FRANCtsGüs), een 
Fransche bóuwkunstenaar, 
én kvveekeling' van den be- ' 
roemden LODEWIJK LEVAU , 
leverde de teekening der 
kerk van het Collegie der ; 

Vier-Natiën', en van vér-' 
scheidene grooté werken aan 
het Louvre en de Ttlileriè'n^ 
Hij -overleed in* 1697, te 
Parijs, zijne geboorteplaats. • 

DORÉ (JAGOBÜS) , een Do-?-
minikaner, doctor der Sor-
bnnne, hoogleeraar der god
geleerdheid in zijne oftle, 
te Orleans op het eindie der 
v\jftiendé eeuw geboren ,; en' 
niet t e"Sa in t -Po l , in Ar-, 
toiSi zoo als Pater I E LONG ,» 
zulks zégt , in 1569 over- , 
leden * is , naar mën meent, 
door BABEXIAIS té kennen ge
geven, onder den naam van 
onzen meester DORT BUS. Hij 
is enkel bekend» door wer
ken , óp 'è&ie zonderling» 
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wil ze geschreven y en even 
zoo,zonderling getiteld; dit 
was de smaak zijner eeuw. 
D„e roeesti in het! oog loo-
pende zijn: I;° Het tor' 
feididfje des ' wediiwtijken 
staats , 1574 , in 16.° . **- \ 
2° De eenzame moselk. — 
3.° De negen geneesmidde
len .van den Heken Chris
ten* — > 4 ° üe zwavelstok-
ken des goddelijken vuurs, ~ 
5 ° Het geestelijke hert.^— 
6°, Het genade-conserf,, uit 
den Psalm Conserva me ont
leend. —,7.° De onilédfng 
der ledematen onzes Heeren 
Jm C. enz. 

DORU (ANDRÈAS) , een e-
dele Genuees, de grootste 
zeeheld zijner eeuw, werd 
ïn 146&, te Oneglia, een 
stadje aan de kust van Gè-
nila, waarvan zijn vader 
mede-leenheer was», gebo
ren. Hij begon met de wa
pens te land te dragen , en 
onderscheidde zich gedu
rende Verscheidene jaren in 
de dienst van verschillen
de Italiaansche vorsten. In ' 
zijn Vaderland teruggekeerd, 
Werd hij tot tweemalen naar 
Corsika gezonden, voerde 
er C met roem den oorlog te* 
gen de muitelingen van dat 
eiland , die weder onder de 
gehoorzaamheid der Repu
bliek kwamen. De ,roem 
van dapperheid en voorzig-
tigheid , dien DORU verwor
ven had , deden hem in 1513 
tot liapitein-generaal der ga-
ïeyen van Genua benpemen; 

en het verdient opmerking1 

dat'hij reeds ineec dan 42 
^'aren oud was,.toen hij het 
beroep' van den zee «oorlog 
begon. ' De Afrikaansche 
zeeschuimers, die toenmaals 
de Middel/andscke zee on
veilig maakten , verschaften 
hem de eerste gelegenheid 
om zich te onderscheiden; 
Hij achtervolgde dezelve on
ophoudelijk , " en verrijkte 
zich in korten tijd met hun
nen buit, waarvan de op
brengst,, gevoegd bij de on
dersteuning zij ner vrienden, 
hem in staat stelde, om vier 
galeijen te koopen. Omwen
telingen , in het bestuur van 
Genua voorgevallen, .bewo
gen in het vervolg DORIA» 
om ïn de dienst van FRAN-
CISCÜS I. te gaan. 'Na de ge
vangenneming van dien vorst 
te Pavia,op de Fransene 
ministers misnoegd, e"a^n" 
gezocht door CLBMENS VII-, 
verbond hij zich a f d ' e" 
opperpriester, die hem tot 

.hoogstdeszelfs admiraal be
noemde. &taaïr nadat Kom 
in 1527 door den Connesta-
bel van BOURBON was inge
nomen, bevond de paus Zich 
buiten staat, -om- DORIA WJ 
zijne soldij të onderhouden, 

en bewoog hemV om w * ^ 
in dienst van i ^ ^ f . J * 
gaan." JFRANcrsctrs I. ontving 
hem met open armen, en o. 
noemde hem tot generaal zij 
nér galeijen, met een m,Ko 
men van 36,<X)Ü kroonen, 
waarbij hij later den titei 
va» Admirwl dfif ZWanf' 
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't'èhe. zeeën voegde. BORIA 
was toenmaals de eigenaar 
van 8 welgeWapende galei-
jen. Bet is. aan hem voor
namelijk, dat de Franschen 
de onderwerping van Genua 
te danken hadden , waaruit 
de .A'boRNEjfJ in dat zelfde 
jaar 1527 verdreven werden. 
In het volgende jaar behaal
de PHIIAPPINUS DORIA , zijn 
nëe'f en luitenant, dien hij 
met acht galeijen naar de 
kusten van het koningrijk 
Napels had gezonden, om 
er de krijgsverrigtingen van 
het Fransche ' leger , onder 
de bevelen van LAUTREC te 
begunstigen ,eeneVolkomene' 
overwinning op de zeemagt 
'des keizers te: Capö-d'Orso, 
bij de golf van " Salerno. 
Nadat de keizerlijke vloot 
vernield was , kon J\apels, 
door LAÜTREC, belegerd , ter 
zee niet meer bijgesprongeri 
worden; maar het stond op 
het punt, om te bezwijken , 
en de inneming der-hoofde 
Stad, zou de verovering van 
het geheele rijk na zich heb
ben gesleeptV toen DORIA 
eensklaps Frankrijk verliet, 
om den keizer te dienen. 
Deze afval deed de onder
neming op JSapels misluk
ken , en had het volkomen 
verval der zaken van FRAN-
CISCCS I . in Italië ten ge
volge. W a t d e beweegre
denen betreft, die hem tot 
deze verandering bewor 
gen, zoo schijnt he t , dat 
de ministers van FRAKCiscus 
I . , den invloed van dezen 

vreemdeling benijdende, die 
hen daarenboven met de fier» 
heid van eenen republikein 
en de openhartigheid van ee
nen zeeman: behandelde , ge» 
tracht hadden , om hem in 
den geest des koning in on
genade, te brengen, en er ge
deeltelijk in, geslaagd had-
den.. DORIA , verbitterd .en 
verontwaardigd , Wachtte 
slechts op een voorwendsel 
om zijnen spijt te doen uit
barsten , zijne vijanden de-, 
den hetzelve weldra geboren 

, worden. Zij bewogen den 
•koning, om zich van dé stad 
Savona , den< Genuezen toe» 
behóorende, meester te ma
ken , de haven derzelve t;e 
vergrooten, en er eene me-
dedingster der hoofdstad van 
te maken. Vruchteloos deed 
DORIA in den naam der re
publiek vertogen , om zulks 
te beletten; dezelve werden 

j niet alleen niet aangehoord, 
maar zelfs kwalijk verklaard, 
etj men; schilderde hem bij 
dénv koning af, als eenen 
man , die zich openlijk l e 
gen zijnen wil verzette. Men 
deed meer, men bewoog zelfs 
den vorst hem te doen in 
hechten|s nemen, en 12 ga
leijen, onder aanvoering van 
BARBEZIEOX , ontvingen be
vel , om (eerst naar Genka te 
gaan , ten einde er zich van 
zijnen persoon te verzekeren, 
en daarna naar Napeis o ver
testeken, om er zich van zij,-
ne galeijen meester te ma
ken , waarover PHIMPPINU», 
tijn neef, het bevel voerdo. 
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Maar DORIA was den slag 
-voorgekomen door zich naar 
Jierice, aan den zeeboezem 
van Spezitt te begeven , van 
waar hij eenenï Brigantijn 
naar JPHIUFPINUS afzond, om 
hém in allerijl tot zich ;*te 
roepen. Hij achtte 'zichbe-
règtigd, om zich -laldus te 
gedragen,; daar de tijd van 
zijne verbindtehis met den 
koning ten einde was* Van 
'dien oogenblik af was : Do-
•KIA op niets meer bedacht, 
dan om, zijne verbindtehis, 
met den keizer te sluiten, 
die hém sedert lang had aanr 
gezocht. Men zag als toen , 
door eene vrij gewone terug-
keering, maar waarvan de -t 
geheele eer» aan DORIA toe
behoorde , dat FRANCISCUS I. 
hem door allerlei véizóen-
-ningsmiddelen weder» voor 
'zich zocht te winnen ; maar 
noch de luisterrijkste belof
ten , noch de bemiddeling 
zelfs van paus CLEMENS Vi l . , 
konden zijn besluit veran
deren. Hetgene , wat ten 
allen tijde de gedachtenis van 
DORIA in eere moet houden, 
is de weigering, welke hij 
bij deze gelegenheid deed, 
van het oppergebied van Ge
nua , hetwelk hem door den 
keizer werd aangeboden. Den 
titel van hersteller boven 
dien van' meester verkiezen
de, bepaalde hij dat Genua,in 
geval hetzelve de Fransche 
oveïheBrsching mogfc afschud
den, onder de < keizerlijke 
bescherming zoude vrij blij
ven. Het ontbrak .enkel nóg 

aar> zijnen' roem j van zelf 
de bevrijder ïvan zijn vadert 
land te zijn» • De ongeluk
kige uitslag vah den togt naar 
Nape/s y bemoedigde hem, 
om nog in hetzelfde jaar 
(1528), de onderneming te 
beproeven; én zich met 13 
galeijen en 500 manschap
pen voor Genua vertoond 
hebbende, maakte hij zich 
ineenen enkelen nacht mees
ter van hetzelve, zonder een 
druppel blöeds • te storten. 
Door dezen togt verdiende 
hij den titel van Vader en 
Bevrijder des Vaderlands^, 
die hem door een. besluit -
van den senaat werf toege
kend. Hetzelfde besluit be
val, dat er te zijner eer, 
een standbeeld zou worden 
opgerigt, en' dat men vèör 
,hemt uit de openbare schat
kist een paleis i?óude koo-
pen. Er werd alstoen te 
.Genua ' door de raadsheeren 
een niéuw bestuur gevormd; 
en dit,bestuur is hetzelide, 
dat nóg tegenwoordig t be
staat; zoodat hij niet alleen 
de bevrijder , maar selfs de 
.wetgever van zyn vaderland 
werd, DORIA vond bij kei
zer KABEÏ. V. al de voor
d e l e n , die hij kon ^ e n -
schen. De vorst schonk hem 
zijn geheele vertrouwen, en 
benoemde hem tot algemeen 

nen zeevoogd , niet een ge
heel en onbepaald gezag- n « . 
bezat toenmaals in eigendom 
12galeijen, die0;doo«;z«n 

verdrag, in de dienst nes 
keissera moe^teifdnderho**»»1 
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worden, én dit getal werd 
later tot 22 gehragt. DORIA 
ging Voort met zich door on
derscheidene 'zeëtogten te 
'onderscheiden, en beweeg 
den keizer de gewigtigste 
diensten. ','Iri 1532 ontnam 
hij den Turken de steden , 
Coron en Patras aan de 
Grieksche kusten. Dè ver
overing van Tiittis: en het 
fort Qoletta,-waarbij 'KAREÈ 
'V. 'in 1535 in persoon wil
de tegenwoordig zijn , had 
men voornamelijk aan de dap
perheid en bekwaamheid van 
DORIA te danken. - Het was : 

tegen zijnen wil en raad , 
dat de keizer in J541, den 
ongelukkigen togt van Al
giers ondernam, waarbij hij. 
een gedeelte zijner vloot en 
zjijnèr, soldaten , en DORIA 
elf zijner galéijen verloor/ 
Andermaal onderging zijnen 
roem in-1.539'eenigen schok 
bij het gevecht van Prevesa. 
Jfiiclr'.met de keizerlijke 
vloot, vereenigd met die der 
Venetiarien, en de .pause
lijke galéijen, in tegenwoor
digheid van het Torksch.e 
leger, onder de bevelen van 
B.\RBARossA,die veel geringer 
in sterkte dan de zijne was, 
bevonden hebbende, vermeed 
hij het gevecht ën liet eene 
zegepraal ontsnappen., die 
verzekerd scheen., Sommige 
geschiedschrijvers- . hebben 
deze werkeloosheid voorge
meld als. tiet uitwerksel ee* 
net overeenkomst met .Jkk-
BARossi aangegaan ,"om den 
oorlog t« doen Voortduren; 

B V , '"' ' . . : • • . " 5 2 7 

maar dit sprookje ddör-BibAk-
TOME aangenomen, dié steeds 
gereed is om aan volksge
ruchten - gewigt biji te zet-

' ten , - is van allé waarschijn
lijkheid ontbloot. Men wéét , 
dat ^de groote veldheeren 
dikwerf door ernstige' be
weegredenen worden" terug
gehouden , daar waar de me* 
nigte der strijders niet dan 
den gebaandén weg tot dé 
Zegepraal zietï De' Afri-
kaansche, zeeschuimers had-, 
dèn nooit een geduchter vij
and dan DORIA ; : hij en zijne 
luitenants ontnamen hun ge« 
stadig onnoemelijk rijke 
buiten. De ij ver en de diens
ten, door d i en grooteh man 
aan KAREL V. bewezen , ver-
Wierven voor hem de orde 
van het . Gulden Vlies , -de 
beleeriing van het prinsdom 
Melphes en het markgraaf
schap Tursi in het koning
rijk Napels, voor '•* hém en 
zijne erfgenamen , benevens 
de waardigheid van groot
kanselier van dat rijk. Het 
was eerst in het jaar T556, 
in den ouderdom van'bijna 
90 j a ren , dat hij ophield, 
zijne galéijen te bestijgen èn 
in persoon het bevel te voe
ren. Onder het gewigt" der 
jaren gebukt, verkreeg hij' 
van Pmiiippus I L , koning 
tan Spanje, de vergunning; 
om JOANNES ANDREAS D O 
RIA, zijnen neef, tot' zijnen 
onderbevelhebber te. verkie
zen. * Hij eindigde zijne lan
ge én roemrijke loopbaan in 
156& in den ouderdom va» 
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bïjna 93 jaren zonder nako
melingschap, ofschoon hij 
gehuwd is geweest, en zon
der op verre na een zoo groot 
vermogen na te laten, als 
men het zou kunnen ver
moeden , na de gelegenhe
den , die hij had gehad, om 
zich te verrijken. Maar de 
overdrevenheid zijner.pracht, 
en geringe orde in zijne huis-
selïjke „zakenƒ hadden zijne 
fortuin zeer verminderd. 
"Weinig menschen hebben, 
zonder den privaatstand te 
verlaten, op het tobneel der 
wereld j eène zoo groote rol 
gespeeld als DOHIA: in Ge-
ftua, door zijne medebur
gers als de verlosser env de 
beschermgeest des vader
lands vereerd, buitenslands, 
om zoo te spreken , met zij
ne galeijen alleen den rang 
eener zee-mogendheid hand
havende. Weinig menschen 
hebben tevens in den loop 
van een zoo lang leven een 
meer bestendiger voorspoed 
genoten. Tweemalen was 
zijn ondergang beraamd; de 
eerste maal in, 1547 door de 
zamenzwering van den graaf 
JOANNES LODEWUK FlESQUE , 
voornamelijk tegen hem ge* 
rigt: maar de onderneming 
mislukte door den dood van 
den aanvoerder, juist op den 
oogenblik der uitvoering; de 
andere maal kort daarna door 
die van JULIUS CIBO, welke 
ontdekt werd-, en aan der-
^elver bewerker het hoofd 
kosttej deze beide zamen-
ïwetingen hadden geen an* 

der uitwerksel,? dan te Ge-
nna en in geheel Italië het 
gezag en den roem Van dezen 
grooten titan te doen toene
men. Sommige schrijvers heb
ben DÓRÏA van wreedheid be
schuldigd , en er eenige voor
beelden van aangehaald; maar 
zij hebben welligtgéén behoor
lijk onderscheid gemaakt 
tusschen "de wreedheid én 
die gestrengheid, welke ee-
nen zeeman ter handhaving 
der tucht en ter voorkoming 
der . ononderwerpelijkheid, 
volstrekt nqodnakelijk is. 

DORIA. (ANTONIUS), een 
beroemd Genueesch kapitein, 
de bloedverwant vanden 
voorgaande ,r maakte zich te 
eeliikër tijd'beroemd. Er be
staat van'hem: Geschiedenis 
der gebeurtenissen onder HA-
BEL V. in de wereld voorge
vallen , Genua, 1571, m 4. 

DORIGNY (Micmët),^ 
schilder en graveur ia. iwi 
te Saint-Quentin g« b o r° n ' 
leerling en schoonzoon jan 
den beroemdenTOÜET,volg
de zijne wijze van zeer• «r 

ter , hét grootste gedeelte 
zijner Werken en gaf aa« dezelve, he tvva reka r^ r 

van derzelver meester. *> 
kunstenaaroverleed als no°g 
leeraar der akadem* van 
schilderknride te •PW' >J. 
1665. Bij liet WT

eef"e
s 

die zich mede m i e •«»" 
der- engri»veerkundcon<Jor 
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scheiden hebben. De oudste 
overleed te Verona in 1742, 
en de jongste in 1746, te 
Parijs als lid der akademie. 

DORIGKS.— Zie ORIGNY. 

DORINCK of DORING (MAT-
THBUS) , een Duitsche Fran-
ciskaner-monnik , hoogleer
aar der godgeleerdheid in 
zijne orde, in de veertiende • 
eeuw in Tliuringen geboren 
en te Kiritz overleden * zon
der dat men. het juiste tijd
stip van zijnen doodkenne; 
maar sterke redenen doen 
gelooveh, dat hij in 1465 
niet meer leefde. '.Hij'is naar 
men ineent de schrijver van 
den Bèknopteti geschiedkun
digen Spiegel door VINCENT 
TIUS van Beauvais , tot in 
1493 vervolgd. Men gelooft 
dat dit het i s , wat men ge
woonlijk de kronijk van Neu
renberg noemt, wijl de eer
ste uitgave deszelven in 1492 
in die stad in 4 ° plaats had. 
Sommige schrijvers kennen 
deze kronijk , welligt met 
meer regt,, aan HERMAN 
SCHEDEL toe. De sch rij ver, 
Wie hij ook wezen moge, is 
in zeker opzigt de voorloo-
per van LUTHKR geweest: 
zijne dweepzucht behoeft het 
b(j die van dien ketter in 
het minst niet onder te doen. 

D'ORLEANS. — Zie CHE-
&U61N en ORLÉANS. 

DORMANS ,( JOANNES DE ) , 
VIII. DEEI» I 

Kardinaal Bisschop van Beau-
• vais,' Kanselier "van Frank
rijk, onder KABEL V . , over-
'leed den 7 November 1373, 
höd te Parijs, in 1370 het 

• Collegie van ÜÖRMASS , bij
genaamd van den H. JOAN-
NES van Beauvais, gesticht. 
Zijn roem als een bekwaam 
en regtschapen man , was de 
oorzaak zijner fortuin, zijn 
vader was slechts een een
voudige procureur, die zich 
VAN DORMANS liet noemen, 
wijl hij van dit vlek af koms-
tig was. Zijne zonen koch
ten vervolgens de heerlijk
heid van hunne geboorte-
teplaats. V De Kardinaal had 
tot heef MILO DE DORMANS ,'•' 
achtereenvolgend Bisschop 
van Angers, Bayeux en 
Beauvais en in 1380 kan
selier. 

DOR«AU(GASPARD), in het 
Latijn DoRNAVius, een ge
neesheer1, redenaar en dich
ter te Ziegènrück in het 
Voigtland geboren , en den 
28 September, 1632, in den 
ouderdom van 55 jaren, als 
raadsheer en lijfarts der 
vorsten van Brieg en Lig-
nitz overleden. Er bestaan 
van hem verscheidene wer
ken , waarvan de meest be
kende zijn : 1.° Amphiihea-
trum sapïeMia socratiees , 
enz. in fol. 2 dL", Hano-
ver, 1619. — 2.° Homo 
'diabolu* , sive silloge scrip-
torum de eolumnia;Paral-
Ie Ha morum saculi; Ene»-
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miutfi scaralóeis lnvidies 
encomium.l ;.t Calumnice re-
jire&seritatio / Encomiuril ets-
ciiaiiS ,nem iriisfrigilleÊ pel-
licani, authprïbus incerlis, 
Frankfort , 1 6 1 8 , in 4."> — 

.'3.° De. incremento domina-
tionis' iurcicee, enz. . 

DoRNEVALy een Parij ze-
n a a r , in 1766 overleden, 
heeft zijn leven doorgebragt, 
rtlet alleen of in gemeen-
schap voor la Foire (een' 
schouwburg) te wérken. Zij
ne beste stukken komen in 
het lltèCdre dè la Foire 
(Tooneel van la Moiré) voor, 
dat hij met JCE S A G E , in 10 
deelen in 12.° heeft in het 
licht gegeven. ^ 

PoRNKREii- (JAÖOBUS) , een 
Lutersche godgeleerde en 
predikant , te Luneburg in 
1643 geboren ', en te Ham
burg , in 1704 overleden, 
l i e t , onder den titel van 
Biblia hUtorico - harmonica, 
enz . , een door de geleerden j 
zeer geacht werk ria. 

DOROTHEA (Heilige), eene 
maagd en martelares , is be
roemd door dé bestendige 
weigering, die zij deed van 
in den echt te treden , en 
de afgoden te aanbidden, en 
zulks ondanks de verschrik
kelijkste folteringen , welke 
*Aïmicms, landvoogd, van 
^area, haar deed verdu-
*®?r*: -öJJ bekeerde twee af-

S ! n g l V r < ï U w e n ' a a n welke 
">«» <J«n la«t had opgedra

gen , om haar* tel verleiden, 
üaaf niets in staat was, 
om hare standvastigheid aaa 
het wankelen te brengen, 
zoo veroordeelde haar de reg-
t e r , om het hoofd te verlie
zen. Toen men haar naar 
de strafplaats voerde, vraag
de haar een jongeling, TITB-
OPHILUS genaamd, die haar 
had hooren zeggen, dat zij 
zich met haren goddelijken 
Bruidegom ging vëreenigen, 
al schertsende, naar vruch
ten eft bloemen uit den tuin 

•van haren Bruidegom.- Door 
een uitwerksel der goddelij
ke almagt, zond hem de 
Heilige dezelve werkelijk. 
Het wonder trof THEOPHI-
liüs zoodanig, dat hij zich 

• bekeerde Men' is van ge-
; voelen, dat de marteldood de
zer "Heilige onder Diocrxn-
ANOS plaats had. Haar lig-
chaam rust in d<* beroemde 

• k e r k , die te Rme, fn 

gerie'zijde iesTihrs, ha
ren naam draagt. Zij wordt 

, in het oude Martyrologium, 
aan den heiligen HIKRONV-
na-s toegeschreven,genoemd. 

. <- Men moet haar niet ver
warren met eene andere Hei
lige van denzelfdeh naam, 
en uit een der beroemdste 
huizen van Alexandriè ge
sproten , die na op eene 
standvastige wijze gewei
gerd te hebben, om aan de 
le l ie drift van M^IMiNVS 
te voldoen , door dien kei
zer in 308 van al hare goe
deren beroofd, en tot bal
lingschap veroordeeld ffero. 
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DoROTHÉüs j een leerling 
van den Monnik JÖANNES , 
bijgenaamd; den Profeet, 
en meester van den Jood 
DOSITHIOJS , was in het jaar 
560» aaci het hoofd van een 
klooster in Palestina. Er-
bestaat vari hem; Leerreden 
of OnderHgtingen voor de 
Monniken, door den abt DE , 
RANCÉ in het Frahsch ver
taald, '1686:, in 8 . ° ; en 
Griefcsche en Latijnsche 
Brieven. Deze werken ko
men voor in het Actuarium 
Van de Bibliotheek der kerk
vaders , van 1623, l.Q dl. 
bladz. 743. De stijl derzel-
Vé is vrij eenvoudig,, doch 
vol zalving. Anderen schrij
ven deze Leerreden en Brie
fen , hiet genoegzame waar
schijnlijkheid , aan eeften 
DoROTHKUs t oe , in Ponlus 
geboren, bijgenaamd den 
Jonge, archimaridriet (Griek-
sche abt) van een beroèrrid 
klooster, dat uit hoofde van 
«ft aantal monniken, Chü 
liocowus werd genaamd. Hij 
leefde omtrent het jaar 1020. 
JÖANNES MAUROPUS , zijn 
leerling, heeft zijn leven be
schreven. 

DORPIUS (MARTWUS) , te 
Nnaldwijk in Zuid-Holland 
geboren," Hoogleeraar der 
wijsbegeerte te Leuven, 
Was, volgens de getuigenis 
^ ERAS&IÜS , de ee rs te , 
"ie de studie der sohoone 
««teren met die der wijs
begeerte en godgeleerdheid 

c m ; ''• ' . S3ï 

,' vèreenïgdé* Hij stierf ïw 
dén bloei zijner jaren den 
31 Mei 1525. HADUIAAN VAN 
BAARLAND heeft hein in zijne 
Kronijk der hertogen van 
Braband éene schóone lof
spraak toegewijd. Er be
slaat van DORPIÏJS: \.° Epis- -
tóla de tiollandorum mori- . 
bus. — 2 ° Oratio de lau-
dibus academies Lovanien^ 
sis, Leuven , 1 5 1 3 . — 3.° 
Een Brief aan ERASMÜS' 

. óver zijnen Lof der dwaas-', 
lieid. — ;.4.° ÈJehige Akade-
misclie Redevoeringen en 
Gedichten enz. •'•_• 

DORSAN^É (ANTÓNIDS), té"; 
lssóudun, jn ïierry gebo
r e n , doctor der Sorbonnê, 
zanger der kerk van Pari/s, 
was groot-vikaris, en offici-
aal van hetzelfde diocees, 
onder den kardinaal DE N O -
AIU.ES. Hij overleed in 1728 
van smart, over de zuivere 
eh'eenvoudige aanneming der 
bulle XJnigenilus, die de 
kardinaal DE NoAiitES ge
daan had. Er bestaat van 
hem een Dagverhaal (Jour
nal), bevattende de Geschie
denis en bijzonderheden van ! , 
hetgene, wat er te Rome^ 
en in ïrankrijk belnngrijks 
in de zaak der bulle Unige-
nïtns is voorgevallen, 2 dl.n 
in 4 . ° , of 6 d ln i n 1 2 . ° , ' 
de Bijlagen daaronder begre
pen. "Vir.i.KFORÉ, de schrij
ver der bijzonderheden, be
trekkelijk' die bulle, heeft 
zich in dé zamenstelling van 

http://aiU.es
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ssijn werk Vgèl van"dit Dag-
•verhaal bediend , zoodat men 
in beide deze werke;n vele 
valsche daadzaken aantreft. 
De schrijver, der •; bijzonder
heden brengt zijne geschie
denis niet verder, dan tot 
in 1718 r,dé\ schrijver van 
het Dagverhaal heeft dezelve 
tot in-1728-voortgezet. Pe t 
verhaal van: den eerste is 
levendig en vloeijend; dat 
van den tweede is eenvou
dig en onbeschaafd. Beide. 
verraden den partijgeest,> 

DORSET ; (THOMAS SACKVII.-
I K , Graaf van), groot-schat
meester van, Engeland f in 
1536, te, Wj,thdm tgeboren,, 
reisde door Frankrijk . en 
Italië. Hij oefende zich in 
die landen,, in de geschie
denis, de talen en de staat
kunde. Bij zijne terugkomst; 
in Engeland, nam hij be
zit , van de aanzienlijke goe
deren , welke zijn vader, in 
1566 oyerieden > hem had 
nagelaten. In korten tijd 
verteerde hij het grootste ge» 
deellederzelve. Tot vrijheer 
van Bnckliursl, in het graaf
schap Dorsets verheven, werd 
hij , in, 1571 , als afgezant 
naat Frankrijk ,: tot KAREL 
IX , en in 1587 , in dezelf
de hoedanigheid naar de Ver-
eenigde Provinciën gezon
den. Oe goede uitslag, waar
mede hy zich van deze ver
schillende zendingen kweet, 
«eden hem in 1589 tot rid-
T?n,Van 4m kousenband, in 
iJ9I tot kan«eliec der uni

versiteit van Oxford, en ein
delijk in 1598 tot groot-schat
meester' van Enge/and be
noemen. Hij' bekleedde de
zen post met eer. tot aan zij
nen dood, die den 19,Au
gustus 1608, bijna plotse
ling , te midden zijner arnbt-
genooten, en in tegenwoör-, 
dighëid der koningin, plaats 
had. Men heeft van hem 
eenige Brieven, in verschil-

• lende werken gedrukt, die 
ten bewijze verstrekken, dat ' 
hij een geleerd man was» 

DORSET ( K A R E I I SACKVir-LE 
Graaf van), afstammeling 
van den voorgaande, in 1637 
geboren, hield zich bijna en
kel en alleen met de schoo-
ine letteren bezig. Zijn ijver 
voor die studie, deed hem 

f eenige openbare bedieningen 
van de hand wijzen. ,Hij nam 

'i.' echter gezantschappen aan,, 
i waarbij het enkel, om corn-
i' pi imenten te doen was. pij 

behoorde tot het getal der 
• misnoegden, die JACOBÜSIL 

verdreven, om ,-WIM.IAM op 
den troon te plaatsen, en 
hij diende dézen laatste zoo 
wel, dat hij lid van deszelfs 
geheimraad'werd. Hij ver
wijderde zich in 1698, e " 
overleed te Bath, den IU 
Januarij 1706. Er bestaat 
van hém: 1.° Spiegeler 
Overheid$perÊonen, berijmd, 
met eene prozaïsche voorre
de. De inleiding, die op 
deze voorrede volgt» \s,v0 

van eene waarlijk schilder
achtig© dichtkunde. — 2. 
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De berijmde Geschiedenis 
van den ongeluMigen her" 
tog van BucKnfGüAM tten 
tijdevan RICHARD II» Zijne 
gedichten Zijn met die van 
KOCHESTER en ROSCOMMON, 
gezamenlijk uitgegeven, 
Londen, 1731,-in l2;mo 

DOSA (GEORGE) _, een boer, , 
uit Ciculië (een gewest van' 
Zevenbergen), werd in 1513, 
door de Hongaarsche boeren, 
toen zij de wapenen tegen 
de geestelijkheid én déri adel 
opnamen , tot koning van" 
Hongarije gekroond. JOAN-
NES , waijwode van Zeven* 
iergen, versloeg de muité-
lingen in het yolgèndejaar, 
en nam hunnen koning ge
vangen. ,Om hem voor zij
ne overwèldigingen én zijne 
misdaden te straffen, liet 
men hem op «enen gloeij end 
5j«eren troon zitten, met 
éene kroon op het hoofd en 
eenen schepter in dé hand, 
die beide van .hetzelfde me
taal , en evenzeer gloeijend 
•Waren. Negen zijner med'e-
P'ïgtigen, dié aan eene vol
strekte vaste van 15 dagen 
overleefd hadden (40 waren 
er tot deze straf veroordeeld 
geweest, onder welke er 31 
bezweken waren) ontvingen 
Wel hunnen ongelukkigen 
«chijn«. koning aante vallen , 
«n met de tanden te ver
scheuren. Na deze gruwe
lijke folteringen, werd hij 
gevierendeeld, en zijne le
g a t e n in de verschillende 

gewesten van Hongarije' ten 
toon gesteld. De ongeluk
kige DOSA onderging deze 
ónmenschelijkheden , zonder 
zich te beklagen. Het eeni-
ge , wat hij verzocht, was, 
dat men zijnen broeder mogfc 
sparen. De overige gevan
genen werden gespitst, le
vend gevild uf aan molen
wieken gebonden. Ofschoou 
er geene soort van geraffi
neerde wreedheid was of de
ze booswichten hadden de
zelve , ten opzigte van de 
beroemdste mannen in de' 
geestelijkheid en den adel 
uitgeoefend, zou men echter, 
wenschen , zegt de wijze en 
oordeelkundige ISTHUANFI , 
dat de Christelijke zachtmoe
digheid , hunne regtvaardige 
strafoefening eenigzins ge- . 
matigd had. -

DOSCHES (FttANCiscus), een 
zihnelooze kweekeling van 
den zinneloozen SIMON MO
RIN. De schriften , waarin 
hij zijne buitensporigej droo-
meiijen heeft opgeteekend 9 
zijn buitengemeen zeldzaam , 
en verdienen alleen door rij
ke filozofen gezocht te wor
den , die begeerig zijn , om 
te weten, tot welke onge
rijmdheden de menschelijke 
geest vervallen kan. Zij zul-
zullen in een zeer zeldzaam 
schrift van DOSCHES , 
slechts uit 4 bladz." in 4t*o 
bestaande, en Beknopt tuig* 
huis des geloofs getiteld, 
vinden, tot hoever een mk<-
3 : : 
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taris zijne • dolzinnigheid 
t a n brengen* , 

D o s m i E u s , een Joodsch 
officier ; zoon van BICENOR ; 
versloeg het leger van T i -
MOTJttEUS , Sloeg GoRQlAS , 
en maakte hem krijgsgevan
gen ; maar terwijl hij hem 
wegvoerde, hieuw hem een 
vijandelijk ruitpr met eenen 
sabelslag den schouder af» 
DOSITHEUS. overleed aan deze 
wond-, in het jaar 163 vóór 
J , C . , na door zijnen moed , 
waarmede hij eene groote 
voorzigtigheid paarde, -zijn 
vaderland groote diensten te 
hebben bewezen. 

~JDos»u DGUÏADO ( RODE-
K I C K ) , kanon ik van Bada-

joz in Spanje,., zijne ge
boorteplaats , was jseer er
varen in de Oostersche ta
len 5 - er bestaan van hem 
onderscheidene werken over 
d e H . Schrift, onder andere 
eene verhandeling De auc-
toritate sanctee scriptura t 

in foL Hij overleed in 1607, 
in den 'ouderdom van 74 
jaren . 

Dosso (Dossi en *GUMBAT-
TISTA) , twee :broed*rs , en 
zeer bekwame schilders, die 
in de 15.e &n 16.e eeuw leef
den. De eerste was de gun
steling van den hertog ALPON-
stiis- van' Perrare, en de 
ymtid van ARIOSSTO ,<die hem 
in -sifnen OnfeANno (23 e ge
zang)i vereerde. OokïVnAAïj, 
«» wiens manier bij meestal 

werkte , en met'wienhl)on« 
derscheidene kamersvanhet 
hertoglijke paleis beschil
derde , was hem bijzonder 

\ toegedaan* in Z?Wfife« bevin
den zich acht, schilderstuk
ken van Dosso Dossi, on» 

' , der welke een, den redenstrijd 
• der vier Kerkvaders voorstel
lende , bijzonder uitmunt. 

Dol-TËViLLE (JOANNES HEN
DRIK) , den 22 December 
1716, te Palaiseaii, bij 

, Versai/ks, geboren , ging 
' in de Congregatie van het 

Oratorium, en overleed den 
25 October. 1807. Hij is 
door de volgende werken be
kend,: 1.° Traduction etc. 
{Vertaling — in het Fransch 
— van SAWSTIVS, niet het 
Leven van dien geschied? 
schrijver en beoordeëlende 
aanmerkingen)* Er zijn ver
scheidene uitgaven van w 
het licht verschenen , de 5.e 
in 12.™ 'is van I«06. Deze 
vertaling wordt als zijn bes
te werk beschouwd. —r 2. 
Hisloire etc. (Geschieden* 
van TAOITUS, in het Latijn 
en in het Fransch, tnetaan* 
teekeningen op den tekst), 
1772, 2 dl.n inï2.«n° — i. 
Annales etc. (Jaarboeken 
van TACITUS-, regeringen 
van CLAVDIVS en JSERO), 
1774, 2 dl." in 12.™°,' < « £ 
geringen van TrjtSB'f 

in l2.mo Op verzoek znner 
vrienden gaf hij eene volle
dige Vertaling (*» bT 
FK»n«eh) van TMirTfi* m 
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z e n , 1?wam hij te Parijs 
de geneeskunde beoefenen , 
en ' werd aldaar als doctor 
aangenomen. In 17,80 werd 
hij tot i geneesheer van het 
ziekenhuis _ Vaugirard be
noemd , hetwelk voor ' de 
vondelingen bestemd, e n , 
op zijnen raad ópgerigt was; 
zijne voornaamste werken 
zijn: 1«° Observations etc» 
(Waarnemingen indeafdee-
Üngen der burgerlijke gatt-
huizen - gemaakt), Parijs , 
1788, 4 dl." in 8.vo, éfi 
uitgave. —- 2.'°, Nouvelle* 
ree fier chesetc» {Nieuwe na-
sporingen over de schar la» 
henkoórts), 1791 , in 8 . ° , 
op bevel des konings van 
Frankrijk in het licht ge-

, geven. — 3.° Mèmoire etc. 
(Verhandeling over de nood
zakelijkheid om eene verbe
tering in de gevangenissen 
daar te stellen y en over de 
middelen-, om dezelve te be
werkstelligen), Parijs , 1791. 
Hij heeft verder onderschei
dene belangrijke artikels 
voor de Encyclopedie tne-
thodique geleverd. Deze 
kundige a r t s , overleed' te 
Parijs, in 1795. 

.het l icht, maar deed dezel
ve vergezeld gaan, met, de 
Vertalingen ' van het keven 
van AGRICOLA, Over de ze
den der Germanen, en het 
Leven van TACITUS , door 
den Abt DE £\ BLKTTERIE , 
4.e uitgave, 1779, 7 dl.« 
in 8*° Pater DOTTEVILLË , 
heeft door eene Bijlage de 
gebeurtenissen, in de Jaar
boeken beschreven , in ver
band gebragt met het be
gin der Geschiedenissen. 
•— 4.° Vertaling (in het 
Fransch), van het blijspel 
\'an PLAÜTUS , MosleUaHa 
genaamd , met den t eks t , 
volgens onderscheidene hand
schriften en de beste .uitga
ven , herzien; 1 8 0 3 , in 8.° 
AL deze" vertalingen , Wor
den in het algemeen op prijs 
gesteld, en zijn vooral be
langrijk door de geleerde 
aanteekeningen, waarmede 
dezelve vergezeld gaan. 

"Dou. — JÖotiw» " 

. DOUBLET ( FRANCISCUS ), 
te Chartres in 1751 geho
o n , Was besturend doctor I 
der geneeskundige faculteit 
van Parijs , en later Hoog^ 
keraar aan de gezondheids- : 

school dier stad. In zijne 
jeuvd door het lezen van 
reisbeschrijvingen verleid, 
ontsnapte hij uit het vader
lijke h u i s , ' eti doorkruiste 
>»et een'; zijner medeleerlin
gen Italië én Holland; maar 
van dezen hartstogt gene-

DOÜCIN ( LODEWIJK ) , een 
Jesui t , te Vernon geboren, 
en in 1726 te Orleans over
leden , w a s , .volgens som
migen, de schrijver van liet 
beruchte Kerkelijke Proble-
ma, waarin hij rhet gedrag 
van den Heer DE NÖATLLE» 
ten opzigte yan de Bèjlexi-
4 '.' : 
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ons morales^Zedeitjké over' 
wegingen) van. pater QUES-
NEï.;, hekelde. (Zie NOAII»? , 
lES-LoDEWIJK ANTONIUS D E - ) 
Hij werd naar Rome gezon
den , en onderscheidde zich 
door zijneft; ijver voor de, 
bulle XJmgenitus. Er bestaat 
van hem : l.° Histoire etc. 
(Geschiedenis van het Nes-
torianismus), Parijs•-, 1698, 
in 4 . t 0 ; belangrijk en zeer 
gezocht. Al hetgene, wat 
deze beruchte ketterij 'betreft» 
wordt ér naauwkeuriglijk in 
ontwikkeld; aan het hoofd, 
van het boekdeel vindt men, 
als om tot voorrede te dienen , , 
eene, verhandeling , welke 
ten, titel voert: Over de god* 
heid'van J. C, door NES-
troRrtrs bestreden, en door 
den heiligen CVRTLLVS be-
wezen» — 2.° Histoire etc. 
{Geschiedenis van het Ori-
gen,ismus), vol geleerde na-
sporingen , en met eene ge
zonde oordeelkunde. — 3.° 
Mémorial etc. (Beknopt ge
denkschrift over den staat 
en den voortgang van het 
Jansenismus in Holland), 
door den schrijver zamen» 
gesteld, toen hij zich1 in 
1697, in het gevolg van den 
Graaf van CRECI ,'; naar het 
congres van Rijswijk begaf. 
4»° Onderscheidene Schrif
ten over de tijdsomstandig
heden. 

WP0*JDIJNS Of DOEDIJNS 
yVito.EM), een beroemd Ne-
dcriandsch historie-schilder, 
werd in 1630 te ' , Gravenha-

u . •• 

ge geboren. Zijn vader Was:. 
burgemeester .en kapitein der 
burgerij,- en wijl hij in hem 
lust voor de schilderkunde 
ontwaarde, plaatste hij hem 
bij ALEXANDER PETIT. Maar 
de genie van DOUDIJNS bragt . 
meer oe aan zijne vorderin-
gen, dan de kunde zijns 
meesters, en stelde hem 
wéldra in staat, om den weg 
van Rome inteslaan, ten ein
de aldaar zijne talenten vol* 
kpmen te ontwikkelen. Hij 
beoefende zorgvuldiglijk de 
oorspronkelijke stukken der 
grootste meesters , en schep
te daarin zooveel vermaak, 
dat hij twaalf achtereenvol
gende jaren te Rome ver
toefde, gedurende welke hij 
dien goeden Jtaliaanschen 
smaak verwierf, die zijn 
penseel in zijn vaderland 
zoo zeer op prijs deed stel
len. Hij was'een der eer
sten en voornaamsten, die 
in 1661 medewerkten aan de 
oprigting van een genoot
schap van schilders te ]*wf«-
venhage, waarvan hij dik
werf bestuurder was. Hij 
was verheven in zijne ordon-
nantiën , naauwkeurig in de 
teékening zijner naaktbeden, 
natuurlijk in zijne kleedin
gen en' bewonderenswaardig 
in zijn koloriet. Duizenden 
door' hem vervaardigde stuk
ken , zijn hiervan getuigen, 
en voornamelijk dat voor
treffelijke schilderstuk, op 
het stadhuis zijner geboorte
plaats , het règt van SAto-
MON voorstellende. V°u" 
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DUNS overleed in 1697. 

DoUFFET, DüFFET, bf, 
DOUFFLETT (GERARDUS)L». eert 
bekwaam schilder, werd te 
Luik den 16 Augustus 1594 
geboren., JOANNES TAUIJIER, 
epn Luikenaar, en, een ze
kere PERPÈTE van Dinant ,'. 
waren zijne eerste meesters. 
In 1609'begaf hij zich naar 
Antwerpen, alwaar de be
roemde KCBENS hem onder 
zijne kweekelingen opnam; 
DOUFFET maakte aldaar groo-
te vorderingen. In 1614 be
gaf hij zich naar Bom.ey en 
verbleef aldaar zeven jaren, 
de beoefening der groote voor
beelden , met diêv der dicht
en geschiedkunde vcreeni-
gende, welke laatste Weten
schappen eenen schilder voor 
de ordonnantie zijner onder
werpen zoo noodzakelijk zijn. 
Na zich eenigen tijd te Fe-
Befte' te hebben opgehouden, 
kwam hij in 1622 in zijne 
geboortestad terug. Zijn roem 
was hem aldaar vooruitge
gaan, als om strijd maakte, 
men gebruik van zijne kunst: 
de kerken en huizen van 
aanzienlijken, leveren nog 
de bewijzen üijner begaafd
heid op. Maar om een 
juisi denkbeeld van het ta
lent dër zamenstelling van 
DOUFFET te hebben, moet 
men de zeer breedvoerige 
beschrijving lezen, welke 
«EPIGAGE van de twee voor
naamste stuiken van dezen Ij 
meester geeft, welke m de ü 

kunst-galerij van Dus ieldorp 
bewaard worden, en die eer
tijds te Luik bestonden, 
waarvan het. eenè N.° 39 
voorstelt de Vinding van het 
heilige kruis, en het ande
re N ° 65, Paus NICOLAAS 
F . , den grafkelder vanden 
heiligen FnAwciscvs van 
Assise bezoekende. Hij munt
te evenzeer in geschiedkun
dige stukken en in portret
ten uit. Zijne houdingen 
z\jn wel gekozen-, in zijne 
gelaatstrekken heerschteéne 
Be won d eren s Waard i ge ver-
scheidenheid, zijn koloriet 
is buitengemeen zacht. Hij 
overleed in 1660. 

DoUGLAS ( WlMtEM VAN ) f 

een'Schotsen heer'der veer
tiende eeuw , uit een der oud 
ste huizen van dat rijk, van 
hétweike BUCHANAN de ge-
scheideniS heeft geschreven. 
Nadat ROBERT BIUJCB , ko
ning van Schotland, gelof
te had. gedaan , van tegen, 
de ongeloovlgen ter kruis-
vaart te trekken , en zulks 
bij zijn leven niet had kun-

!hèn volbrengen, zoo, beval 
hg aan DOÜGÏ;AS, zijn hart, 
na zijnen dood , naar Pales
tina Ie brengen, en hetzel
ve aan het heilige graf aan-
tebieden. Nadat de koning, 
in 1327 overleden was, ver
trok DODGLAS naar hetffet-
hge hand; maar hij werd, 
zegt men, onder weg, met 
zijn geheele gevolg, dat uit 
den aanzienlijksten «del vm 
5 ;•. 
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• 'het land was zamengesteldj 
venuaüwl, '. e-r . , • ••>. 

.DOUGLAS ,( JACÖBÜS ) , een 
Ëngelsche iiatleedkundige , 
die in de praktijk der be
vallingen.uitmuntte. Hij on
derwees de' geneeskunde te 
ïjomlen, ia 'hkt -begin der 
achttiende eeuw; Men heeft 
hem de volgende werken te 
danken: l,° -Bibliographiee 
anatomicce specimen, voor 
de eerste maal te honden 
gedrukt -; en in het vervolg 
met vermeerderingen te Leij-
dett, 1734, in 8 vo _ 2.° 
Myognarpfiim comparafce spe' 
cimen, Londen, 17;07.. • De 
schrijver toont in dit s t uk , 
het verschil der spieren in 

-d-en menseh en in den hond 
aan. ' Men heeft hetzelve 
in het 'Latijn .vertaald, en 
te JLeijdm in 1729 gedrukt. 
—~ 3.° Beschrijving van /iet 
hnikvUes, in het Engelsch, 
Londen, 17301 DOÜGLAS is 
te Londen, .in 1742, over
leden , eenen roem nalaten
d e , dien de tijd gewettigd 
heeft. 

'Doi'Gtis ( J O A N N E B ) , «e,n 
Anglikaansch bisschop , in 
1721 te Piffenween in Schot" 
land geboren. Na zijne stu
diën aan fle universiteit van 
Oxford volbragt :te =hébben, 
werd hij in 1744, in hoe
danigheid van kapellaan aan 
het 3e «eg.t der gardes te 
voet, hetwelk toenmaals een 
gedeelte uitmaakt», va« het 
leger der bondgenooten in 

Vlaanderen ^ verbonden t, en 
i hij was bij den slag van 

Pontenoi tegenwoordig. In 
Engeland teruggekeerd, be
kleedde hij er onderscheide
ne kerkelijke .bedieningen, 

; en vergezelde vervolgens 
|,den zoon van Lord BATH , 

op zijne reizen. Hij verkreeg 
onderscheidene beneficiën, 
en werd in 1762, door de 

• bescherming van LordJÖATH , 
die. hem zelfs bij zijn over* 
lijden, zijne bibliotheek le
gateerde ,' tot kanonik van 
Windsor benoemd. In 1787 
werd hij tot het bisdom van 
Carlisle verheven , en ver
volgens naar dat van Sa/is-
burij verplaatst. Hij was lid 
der landbouwkundige maat
schappij van Londen r v&n 
die der'oudheidkundigen der
zelfde stad , en een der op
zieners van het Briisch mu
seum. Deze prelaat over
leed in 1S06. Men kent van 
hem: 1.° Crileritimmiracn-
lorum, 1 7 5 3 , in 8 ™ Een 
w e r k , waarin DoUGUsmet 
even soo veel begaafdheid 
als voordeel het gezag der 
wonderen, dat 'HÜME in zij
ne wijsgeerige proeven had 
aangerand, verdedigt .—2. 
MILTON, van de beschuldi
ging van letterdieverij, hem 
door LAV aangewreven, ver
dedigd, 1750. 

DouJA-rgoANNEs), »e ï;0«-
louse uit eene aanzienlnke 
familie geboren, te Pary* 
dea 27 Qctober 1688* »» 
den ouderdom van 79Jaren 
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ÖVerJtetlerï, was Deken der 
besturende doctoren van de 
regtsgejeerde . faculteit van. 
Parijs i eerste koninklijk 
hoogleeraar in het,kanonieke 
regtj geschiedschrijver des 
konings van Frankrijk , en 
lid der Frarische akademie. 
Hij werd door PERIGNI tot 
eetsten, onderwijzer van den 
Dauphin benoemd , om' aan 
dien prins de eerste grond
beginselen der geschiedenis 
en fabel leer medetedeelen. 

' Zijne werken en zijne dien-
, sten verwierven hem den lof 

der geleerden en jaarwedden 
van den troon. Hij verdient 
nog meer lof door zijne zedig
heid, zijne belangeloosheid 
en zijne regtschapenheid, t« 
midden van de klippen des 
hofs, dan door zijne boeken. 
Dé voornaamste' zijn : 1.° 
Abrégè etc. {Beknopte Griek-
sche en Rameiésche geschie
denis , naar VELIEÏUS, PA-
TEitcULUS vertaald', Parijs, 
1679 en 1708 , in 12 mo De
ze vertaling is in eenen 
zwakken stijl geschreven: 
de vertaler versierde dezel-
de inet bijlagen, uitxle bes
te schrijvers der oudheid 
ontleend, én met eene tijd
rekenkunde. Dm abt PAUL 
heeft er in 1770 in 8.vo en 
in 12.m o eene beïere van ge
l e v e r d . — 2° Eene goede 
Uitgave van TITUS - L m u s ; 
een werk , even als het voor
gaande -tot gebruik van den 
Dauphin vervaardigd, en 
met geleerde aanteekeningen 

-verrijkt, 6 d l , « i n 4 . * — 3.D 

Prtenotionet canonica et ei-, 
viles, Parij's, 1687, in 4.° 
dit is zijn beste werk. -— 
4 ° Hisloire etc. {Geschie
denis van het hanonieke regt), 
1685, in l2.mo _ • 5.° Die 
van het burgerlijke regt, 
Parijs", 1678, in 12.° in het 
Latijn. — 6.° Eene hatijn-
sche uitgave der instellin
gen tot het kerkelijke regt 
van L\NCEI,OT, Parij's, 1685, 

j 2 dl.n in l2.mo } m e t vele 
aanteekeningen. 

DOUSA (JANUS) , of eigen
lijk JoHAN VAN DEB DoES, 
werd den 6 December 1545 
te 'Leijden geboren , zijne 
ouder.s waren JOHAN VAN 
DER DOES en ANNA VAN NEY-
ENRODE, beide uit adellijk 
geslacht gesproten. In 1550 
was hij reeds ouderloos en 
werd • door zijn grootvader 
FRANS VAN NEYENRODE in 
1555 naar hier ter schole 
gezonden, vervolgens be« 
zocht hij Leuven en Douai, 
en voleindigde zijne stu
diën te Parijs, van waar 
hij in zijne geboorteplaats 
terugkwam, en in 1564 
huwde met EMZABETH VAN 

ZÜYLEN VAN DER H A Ë R , .bij 
welke hij twaalf kinderen 
won. Reeds in 1566 betrad 
VAN DER DOES , het staats-
tooneel , als onderteckenaar 
van het verbond der edelen. 
Toen in 1572 de staten van 
Holland en Zeeland beslo
ten onderstand van geld en 
volk te verzoeken bij E M 
ZABETH , koning van Bnge-
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land., was VAN DER DOES 
een der gezanten; doch zijn 
grootsten roem verwierf hij 
door het kloekmoedig ver
dedigen van Leijden, over 
welke stad hij het bevel 
voerde toen zij in 1574 door 
de Spanjaards belegerd en 
öp het uiterste gebragtwas, 
en waarbij hij eenen moed 
aan den .dag legde, die ee-
ne betere zaak waardig was. 
Na het ontzet der stad werd hij 
Bezorger {Curator) der al
daar opgerigte Hoogeschool, 
welke waardigheid hij ne
gen en twintig jaren met 
lof bekleed heeft, behalve 
die van Dijkgraaf van Rijn
land, Registermeester van 
Holland, lid van den Hoo-
gen Raad en andere gewig-
tige ambten. Zijn staatkun
dig beleid, zijne schrander» 
heiden zijne beproefde trouw 
bleken in de hagchehjkste 
omstandigheden des lands. 
Na den dood van WIMJEM 
L , Prins van Oranje, be
gaf hij zich in stilte, zelfs 
holten weten van zijne vrouw 
én vrienden, naar Engeland 
met oogmerk om den weg 
te banen tot andere onder
handelingen met de konin
gin , terwijl anderen hulp 
zochten bij Frankrijk; en 
toen, na het afbreken van 
den handel met dit rijk de 
opperheerschappij over de 
Nederlanden in 1585 der 
Engelsche koningin EMZA-
BETH werd aangeboden, was, 
VAM »aa' DOES «ndeir de ge-
«ante» ds eerste wegen*. J 

Holland. Meermalen is hij 
ook tot andere gewigtige ge
zantschappen gebruikt ge
worden en den listigen Graaf 
van Leicester dwarsboomde 
hij op alle wijzen in zijne 
heerschzuchtige oogmerken 
gedurende deszelfs kortston
dige . landvoogdyschap. VAN 
DER DOES was ongetwijfeld 
als staatsman, als held, als 
geleerde en als dichter een 
der grootste mannen van zij
nen tijd. Het is onbegrij
pelijk, dat hi j , overladen 
jmet gewigtige doorgaans 
ongelijkaardige werkzaam
heden , genoegzaam tijd en 
gelegenheid heeft kunnen 
vinden tot het zamenstellen 
van zulk eene verbazende 
menigte geschriften, mees
tal in Latijnsche dichtmaat 
dat ons bestek niet toelaat, 
die hier allen op te geven. 
Ondertuccohen werd zijn 
werkzaai;i en roemvol leven 
slechts tot het negen en 
Vijftigste jaar gerekt, in 
den nazomer van 1604, on
gesteld uit Vriesland m 
JVoordtoijk teruggekomen 
zijnde, verergerde zijne sjiek
te en hij stierf den 1 2 ^ 
tober deszelfden jaars. Zijn 
lijk werd naar 'sGravenlia-
ge gevoerd en aldaar begra
ven. De bezorgers der 
Leijdsche Hoogeschool de
den zijne nagedachtenis vie
ren met eene lijkrede door 
DANitsb HEINSIUS, hetwelk 
insgsljjks door PETBÜSBER-
TIÜS geschiedde, ook werd 

htent ter eere een fraayege" 
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denkpennïng gemunt, die 
men in de Beschrijving der 
Nederlandscke Historiepen-
ningen, van VAN LOON , 1 
Dl., blz. 200, afgebeeld en 
beschreven vindt. Een zij
ner achtings waardige af
stammelingen liet in 1792 
in' de kerk ie NoordwifA 
een prachtig marmeren ge-
denkteeken oprigtien ter eere 
van zijn' onsterfelijken voor
zaat » met een uitvoerig La-
tijnsch opschrift, ten bewij
ze hoezeer nog in later tijd 
zijne nagedachtenis in waar
de gehouden werd. De 
voornaamste van 's mans na
gelatene schriften zijn : 1,° 
Jaarboeken van Holland,• 
(Batavia- Hollandiague A* 
nales), in treurverzen en in 
proza, in 4.° , Leijden, be
gonnen door JANUS DOUSA» 
zoon, en vervolgd tot het 
jaar 1520.door DOUSA , va
der herdrukt, enkel in on-
rijm in 1Ó17 , met een Com-
mentarinm van den geleerden 
Hueo GROTIUS» ~ ' , 2 ° Aan-
leekeningen op JSAtLUSTiüs , 
PKTRONUUS, CATIJLWIS , Ti-

''"fiuiiiaüs en PBOCEBTIUS, HO-
RATVUS, Pl.AUTUS.enz. — 3.° 
Echo, sive lusus imaginit 
jQCOsai, 'sGravenhage, 1603, 
in 4.? *_. é.° Poemata , L i j 
den , 1609, enz. Een zui
ver en sifirlijk latijn , vele 
verscheidenheid van,naauw-
keurig ontwikkelde denki 
beelden, is hetgene, wat 
de werken van .DOUSA on
derscheidt; regtschapene lie- . 
den verwaten hem echter 

steeds, ih dezelve, de re
gels der welvoegelijkhéiden 
kuischheid geschonden te 
hebben. — DOUSA liet vier 
zonen n a , die den roem 
van hunnen vader handhaaf» 
den. De meest bekende 
waren JANUS , een dichter» 
wijsgeer en wiskunstenaar» 
de leermeester van Prins 
FRBDERIK HENDRIK, en op
ziener der Bibliotheek van 
Leijden , alwaar Hij in 1596 
in den ouderdom van 25 ja
ren overleed , Ér bestaan 
van hexa Latpmche gedich
ten, 1607, in 8 ° — GiKÓa-
GE, zeer . ervaren in de ta
len , die eene reis deed naar 
Konstantinopeï. en ïn het. 
licht gaf: 1.° Verhaal zij
ner reis, Antwerpen, 1599 
in 8.° — 2 ° Georgii Codi-
ni selecta de origimbus Con-
sfanfitiopo/itanis, in het 
Grieksch en Latijn, met 
aanmerkingen van MKURSIUS 
Geneve, 1607, in 8.° —. 
GKORGE DOUSA, overleed in 
1599, op het eiland Sint-
Thomas, op reis zijnde,om 
zich naar de Indien te be
geven. . 

D'ouvn,i,te. —• Zie OUVHJLE" 

DOUVRE (THOMAS DE), rent
meester der kerk van Ray* 
euós , in die stad in 1027 , 
uit eene oude familie gebo
ren, is de, eerste Norman-
dijnerj dien WitLEM de Ver
overaar » op den bisschop-
pelijken stoel van YorcA in 
Engelwd plaatste. H# w«** 
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zulks waardig j doop zijne 
deugden en zijne kunde. Bij 
herstelde zijne Hoofdkerk', 
onderwees zijne leeken door-
zijne redevoeringen en zijne> 
voorbeelden, bewees fijner 
geestelijkheid groote welda
den , schreef eenige wérken 
over het kerkgezang, en o-
verieed in 1109, na zijnen 
stoel 28 jaren te hebben be
kleed* 

DOÜVRE (THOMAS DE) > neef 
van den voorgaande, als gees
telijke aan HENDRIK I . , ko-. 
ning van Engeland, ver
bonden , Werd in .1*108 ook 
Aartsbisschop van Yorch. 
Zijn vader SAMSON DE Dóvé 
VRE, was , alvorens kanonik 
yanBayënx, en vervolgens 
bisschop van Worcester, in 
Engeland te worden, ge
huwd geweest, en had, ten 
minste nog eenen anderen 
zoon ( R I C H A K D I I . ) , die bis
schop van Bayeux werd. 
THOMAS had groote geschil
len met den heiligen ANSEÏ.-
i i u s , aartsbisschop van Kan* 
telberg f over den voorrang 
hunner kerken. Mèn ver
haal t , d a t , toen in eene 
ernstige ziekte dé genees-
héeren, hem een geneesmid
del opgaven , hetwelk met 
de zuiverheid s t reed, hij 
verklaarde liever te willen 
s te rven , dan zijn leven 
tot zulk eenen prijs te 
koopen. G0d zegende zijne 
standvastig*,^ e n z i j n

 J 

loof, en gaf ihem zijne vo- ., 
Mge-gezondheid temS, Hij f 

overleed in 1114. 

DoUVRE (fsABEMA DE), Uit 
dezelfde familie als de voor-, 
gaande, was de minnaresse 
van ROBERT, graaf van Glo+ 

• cesier, natuurlijken zoon van 
HENDRIK I . , koning van En< 
geland, en baarde hem ee
nen zoon ( RiCHARO ) j dien 
die vorst in 1133 tot hét 
bisdom van Bdyetixverhief. 
Zich 'in den herfst der jaren-
ziende, en afkeerig van de 
wereld, die eenön afkeer 
tegen haaf had opgevat, be
gaf IsABEr.l'.A zich naar #«#•»' 
enxi om aldaar hare dagen 
te eindigen , en Overleed al-; 
daar, hoog bejaard, in 1166. 

Douw of DOÜWESZ (GÉ-
RARDIÏS), van Vriesche af
komst , werd dort 7 April 
1613 , te heijden geboren; 
een kweekeling van den be
roemden schilder RKMBRAOT 
VAS R U N zijnde, maakte hij 
onder dien uitmuntenden 
meester buitengewone vor
deringen in de schilderkun-
de- DeZé kunstenaar hield 
zich voornamelijk bezig met 
het vervaardigen van kleine 
schilderstukken, ' welke hij 
deed betalen , naar evenre
digheid van den tijd, dien 
hij er toe besteedde, én waar
bij hij gewoonlijk een nuf 
arbeidstegen eenen Gulden 
berekende. Niets '^ v n ' k ° -
menêr dan zijne kleine schil
derstukken ,' en men heeft 
een vergrootglas noodig. om 

er al. dè «rekken naauwke"* 
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• — de -watetzuchtige vrouw , 
waarvoor 30,000,Gulden is 

'betaald geworden, en welk 
stuk zich niet een ander 
niet minder schoon , zijne 
moeder 'voorstellende, die 

'in den Bijbet leest, en 
zijne oude vrouw, die aan~ 

' dachtig toeluistert, in het 
Museum te Parijs bevindt. 
Enkele uitmuntende stuk
ken , henevens zijn eigen 

'afbeeldsel, bevinden zich in 
de galerij te Dresden. Het' 
eënige groote schilderstuk,' 
dat er nog van hem bestaat ,• 
stelt de Onfhoofdivg " van 
den' H. JÖAWSES den Doo-
per voor. — Douw overleed 
in 1680, een aanzienlijk ver
mogen nalatende; nog he
den zijn zijne stukken de 
duurste van die der Neder -

landsche school. In 1X09, 
kocht men eèn zijner kleine 
schilderstukken voor het ko
ninklijk Hol'aridsch museum 
Voor 17,000 Gulden en in 
het volgende jaar golden zij
ne werken , op de verkoo-
"ping van P. DU SMETIÏ , te 
Amsterdam, het meeste , 
daar" dezelve in het alge
meen , voor de som van 5 
tot 10,000 Guldens verkocht 
werden. 

rig Van te onderscheiden. 
Zijne beelden zijn vol leven 
en bezitten èen bewonde* 
renswaardig karakteristiek; 
zijn koloriet i s 'frisch. en 

Jkrachtyol. Douw spaarde 
den tijd niet aan hetgene , 
wat hij vervaardigde Hij 
hield zich verscheidenene 
dagen bezig, om een bezem
stokje voorgestellen., en vijf 
dagen , om de hand: van Me
vrouw ISPIKRING , op eenen 
leuningstoel rustende, afte* 
schilderen. Men beschouwt 
hem als den uitvinder eener 
kunstige 'wijze, om groote 
schilderstukken, in het klein 
te -brengen .Tot zijne voor; 
naamste schilderstukken be-
hooren : Een 'Kluizenaar • 
ten voete uit getëekend , i ig r 
gende geknield te bidden, 
terwijl op zijn gelaat opreg-
te godsvrucht is fe lezen; 
— een oude ma.1i hij knars, 
licht eene pen versnijden-
de; — eene oude vrouw, 
Welke wet' hare kat speelt; 
— de avondschool^ waar de 
vVfi bij de kinderen geplaal-
*tè\ kaarsen, licht op de ta

fel verspreiden en de gehee-
le school Verlichten, trekt 
de aandacht en verwon de-
rifig van ieder tot zich. Dit 
onschatbaar kunsigewrocht, 
is op het Triphuis te Am
sterdam, thans tot een mu
seum ingerigt; 'een Bar-
bierswinhet, en daarin een 
ioer, die van de huig ge-
kgt wordt, daar een oud 
^esh faj' staat te huilen, 
oenevens andere beeldjes; 

Dovu (PAUT-US.MATHUS), 
uit de beroemde familie van 
dien naam, eenen tak der 
prinsen van Angri te Na-
pels geboren, alwaar hij in 
Maart 1745, in den ouder
dom van S4 jaren overleden 
i s , is de schrijver van on-
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soheiderïe;. Wiskundige wer
ken , van verscheidene Be-
oordeelende en tèysgeérige 
Verhandelingen, en van een 
werk , ten titel voerende: 
La Vita.-civile.de PkoLO 
MATTHIA DoviAi can «» 
Trallato del la educazione 
de* principi, Frankfort en 
Napels, 3 dl.» in !2.°. De 
3p uitgave, die uit 541, bladz. 
bestaat, is de beste van al
le. Nadat de schrijver het 
nut der staatkandige werken 
heeft vastgesteld, doet hij 
eenen hevigen uitval tegen 
die van MiCHUVEi.» .•• DOVIA. 
heeft in. dit werk de grond
beginselen , op welke de 
burgerlijke maatschappij ge
vestigd i s , zeer Wel ontwik
keld, en heeft aan vorsten 
en onderdanen regels van ge*-, 
drag gegeven , die even zoo 
wijs als bondig zijn. 

Dow (AÏ.EXANDEB), in 1720 
in Schotland geboren , was 
de zoon van eenen koopman , 
die hem tot den handel be? 
stemde, toen de jonge Dow 
ten gevolge. van een twee
gevecht, zich verpligt zag, 
zijn vaderland te verlaten. 
Hij verhond zich als eenvoiir 
dig matroos, op de schepen 
der Indische - maatschappij , 
en door zijne talenten ge
lukte het hem, om tot se
cretaris , van den gouver
neur van Bencoulen benoemd 
te worden. Kort daarna werd 
*»J tot den rang -van luite
nant-kolonel verheven; zij
ne militaire werkzaamheden 

plaatsten hem weldra in den 
rang der beroemdste officie
ren. Hij was kolonel, toen 
lord CiiKVEin Jndiê'de grond
slagen der Engelsche inagt 
legde. Dow, de knevela-
rijen moede» waaronder de 
inwoners van dat ongeluk
kige gewest gehukt gingen , 
was een der officieren, die 
weigerden V om deel te ne
men , aan. die willekeurige en 
gewelddadige handelingen, 
die de staatkunde^ welligt 
eischte, maar die door de 
regtvaardigheid en menscbe-
lijkheid verworpen werden ; 
woorden die voor de Ën-
ffélschen slechts ijdele klan
ken zijn, wanneer het om de 
voldoening hunner heersch -
en hebzucht te doen is. In 
Engeland, teruggekeerd»gat 
hij eèn werk in het licht 
getiteld ; ttistory of Hm-
doos tan, uit het Perzisch 
vertaald, 1768-1770. Twee 

jaren na de laatste uitgave 
gaf hij helderde deel m het 
licht. Döw heeft de ver
dienste, in eene Europesche 
taal de eerste geloofwaardi
ge geschiedenis der voor-
naaniste, Muzelmansche Dy-
nastien in Tndië geleverd te 
hebben. Aan het hoofd van 
het werk heeft hij eene ver-
handeling geplaatst over de 
taal, de inborst, de gewij
de boeken en de Godsdienst 

der Indianen. Deze verhan
deling is in het Fransch ver
taald door BERGIBB , Pup** 
1769, in- I V Dow -heett 
nog eene andere vertaling 
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geleverd - \ an "de, Perzische 
verhalen, onder- den titel 
van: Ta/es oflnel Ullahof 
pe/iitf, 1768, : 2 dl.n in 
12.°, in het ' fransch ver
taald , 1769, 2 dl." in 12.° 
Dow beoefende' de tooneel-

iioëzij, maar met minder ge-
uk dan de Oosiersche let

terkunde. Hij overleed, ini 
Indië in 177,9. . , 

, DOYAT (JOANNES nÉ) , een 
inan . van zeer geringe af" 
komst, Vassaal, des Her-
togs ,van BOURBON, won door 
het-vernederende beroep van 
bespieder en aanbrenger, 
Bet vertrouwen van Lon'E-
WIJK XI . Hij wilde zich 
onderscheiden door de offi« 
eieren en zelfs den persoon, 
des hertogs van BOURBON 
aan te randen ; maar ' die 
prins werd van de lasterin-' 
gen tegen hein ingebragt 
ontheven.. Dan wel verre , 
dat zijn vijand zoude ge» 
straft worden , werd hij tot 
landvoogd van Auvergnebe-
loetnd , en hij maakte zich 
den dwingeland, van diege-

1 e , welke zijne .meesters 
hadden behnoren te zijn. 
LoUKWtjK X L beval hem, 
hij zijn overlijden aan Kx-
'HEI. VIII- aan. Zijn in
vloed verblindde hem ;• hij 
had de onbeschaamdheid, 
om op de. goederen en per
sonen van eenige prinspn 

,inbreuk te maken. Zijne 
aanslagen' hieven niet onge
straft , in 1 484 werden hem 
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Tia door heulshanden gegeè-
seld te zijn, aan de kaak 
te Parij's detong doorboord , 
en een oor afgesneden, - Van 
daar werd hij naar Itfötii-
ferrand in Auvergne, zijne 
geboorteplaats, gevoerd ', al
waar h e m , na andermaal 
gegeeseld te zijn, het an
dere oor werd afgesneden. 

DqYEN (GABRlëli FRANcis-
c u s ) , een schilder, te P ö -
tij8, in 1726, met eenen 
bepaalden smaak voor . de 
teekenkunsjt geboren. Naau-

Weli jks twaalf "jaren oud 
zijnde_, ging hij in de school' 
van VAN: Loo , én dong in 
den ouderdom van 2i) jaren 
naar den hoogslen prijs derf 
schilderkunde jnede, wel
ken hij behaalde. Hij* ging 
zich vervolgens^n 1718 te 
Rome' vpjmaken'j alwaar de ' 
meesterstukken «yfln CARAC-

ClO, CüRTONA , |ui,IUS Ko-
MANUS , en vooral van Mi- , 
CHACI, ANGEI,O , beurtelings 
het voorwerp zijner' oefenin
gen , en zijner, verrukkin
gen waren. Na de roor. 
naamste steden van llnlïê 
bezocht te hebhen , kwam 
hij in 1755 te Parijs terug. 
De s tukken , welke,hij in 
die stad ten uitvoer bivigt, 
zijn Ae Dood van< VinatyiA , 
waaraan* hij twee volle j a 
ren op de ijverigste wijze 
werkzaam w a s , en waar-

/ dpor hij in 1758 als lid der 
schilder*Akadèmie werd. aan
genomen, de pest ziekte het 
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3dö ÜOYs 
hèitigè muf getiaamd, voor 
de kerk van 'den .heiligen 
Eócilcjs. Dëzé Schilderij 
tyordf voor het meesterstuk 
van DOYÉÜ gehouden. De 
zegëptaai van TÜBTIS op 
de éalerèn, op bevel van 
het hof Ondernofrten. Deri 
Dood tafi den hkitigen Lo* 
pKtPÏJk, voor de kapel der 
iniltaire. school». Toen de 
éiiiusten der omwenteling 
de kunsten noodzaakten, 
óin kalmte in vreemde lan
den te gaan zoeken, begaf 
DOYEN zich naaf Rusland, 
alwaar de Czarin hem op 
eene vléijendé wijze ont-; 
haalde, en hem tot Hoog
leeraar der schilder-Akade-
mie van Petersburg benoem
de. Na dè*n dood dier .Vor
stin , gaf PAUL I. hem de
zelfde bewijzen van toege
negenheid. ' DOYEN "vervaar
digde verschillende werken 
voor het paleis dés Czörs, 
zoo in oliéverw als op nat
te kalk, die zijnen roem 
waardig waren. Deze be-
liwanie kunstenaar overleed 
te $t. Petersburg den 5 
Junij I8Ö6, na een zestien
jarig verblijf in Rusland. 

Dii ABlciüs ( Jf tcot AAs ) , 
een JProtestantsCh predikant 
in 1587 te Struiniiz'itiMo-
ravië geboren, werd uif zijn 
land vefdrèvert, ën begat1 

«en m 1628 haar TÊonga. 
$>«• t Hij Hét de predik-
dienst varen, om zich aan 
de dronkenschap over te ge
ren. Daar hy *ich dfor « 
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dit gedrag verachtelijk maak* 
t e , kwam hij , om'.zichwe* 
der in achting te, brengen 
op het denkbeeld, om open
baringen te veinzen. Zijne 
droomerijen, die alle door 
de uitkomst gelogenstraft 
werden , hadden géén ander 
doel dan om den oorlog "te
gen de Gatholijken, en te
gen het huls Vari Oosten
rijk, dat den ^Calvinisten 
zoo vijandigwas, te verwek
ken. De keizerlijken Wreek
ten zich, óp zijne opfoerige 
schriften door hem te doen 
omkomen. Anderen bewe
ren, dat hij in Tilr/nj'ë-
stierf, werwaafts hij _de 
wijk had genomen. Zijn 
voornaamste werk is geti
teld.' Lux in tettebris, Am
sterdam, 1657, étn titel 
zeer slecht passende voor 
hei duistere des ondérwerps 
en voor de eigenzinnigheid 
det denkbeelden, d<?s schrij
vers^ CóMMÊMiu? heeft er 
in 1660 eene verköffingvan 
in het licht gegeven, deze 
droomerijen zi> berdruKt 
met die van KOTTÈKUS en 
van CHBISTINA PONIATOWSKI , 
onder den titel vari.Revela-
tiones secnli nostri ab an-
no \m ad m& cü^noU? 
et figuris, 1665• in, «• 
De Vorst EiGOTskt bedien
de zich van deze verschijn
selen als van eenw^rk/nig» 
om het volk ïh beweging te 
brengen, maar hïj hechtte 
er het minste geloof niet aan. 

* . . , ' . • ' 
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JXCOB) , een Noordsohe hon» 
derd-jarige y over wien men. 
dikwerf in de nieuwspapie-
reh heeft, gesproken, over-
leed te Aar/tam in 177(X * 
in 'hét I4fre jaar van zijnen 
ouderdouu Hij was in lft24 
te Stavanger in JSoorwege 
geboren, en tot in zijn H 3 . e 

jaar -origèhiiwd gebleven < 
wanneer hij £ met. eene zes
tigjarige weduwe in den 
echt trad. Gedurende de 
laatste jaren zijns levens 
werd hij door personen"van 
den hoogsten rang bezocht* 
die zijn gezond oordeel, zij
ne tegenwoordigheid van 
geest en zijne npg bloeijen-
de gezondheid bewonderden; 

D r u c o , een Atheensch 
wetgever, in het jaar (524 
vóór J . C* Tot archónt 
(eersten Overheids - persoon) 
verklaard , vervaardigde hij 
ter verbetering zijner mede
burgers-, wetten , die alom 
eene wreede gestrengheid 
ademden. De moordenaar 
en de van ledigheid over* 
tuigde burger werden gelij
kelijk met den dood gestraft. 
Toen men hem naar de re
den eener zoo kwfclijk ge* 
plaatste gestrengheid vraag
de , antwoordde hij : » idat 
de geringste overtredingen 
hem hadden toegeschenen 
den dood te verdienen, en 
dat hij geen e andere straf-
fet|, Voor de grootste had 
kunnen vinden," -Zijne, 
volgens de uitdrukking 

K 

van den redenaar DEMAXIE&J 
\ met bloed getcArevetie wet

ten , hadden het lot der ge* 
t weldige middelen. Zij wer

den in den beginne, ver
zacht , en later verwaar
loosd» SOLON schafte dezel
ve alle a i \ met uitzonde
ring' van die op de moor
den- Al wat ons nog van 
de wetten van Diuco over
blijft, i&gezamenlijk in het 
Meht gegeven in een werk 
te Lyott, in 1.538 .onderde
zen titel gedrukt , Jurispru-
deïi'lia veins Uraconis Pra* 
dulpho Fraleio coltectorè 
inlerprete. , Hft uileinde 
van DKACO was even zoo 
treurig als. koddig. J\a op 
het tooneel te zijn versche
nen» juichtte hem het volk 
bij herhaling toe , én wierp 
naar het gebruik van dien 
t i jd, zoo \eel kleederen en 
mutsen op hem af» dat hij 
onder den last der bewijzen 
van achting welke hij'ont
ving , stikte. Het was om 
zoo te spreken het lot der 
wijzen des UeMendouis om 
op eene belagch^lij-ke wijze 
te leven en te sterven; eene 
straf, die aan hunne irotsch-
heid en opgebl»z<ne ver- , 
waandheid verbonden scheen. 

DRACONITES (JQANNKS) , een 
Protestantse!) predikant van 
Carls/utll in J^rtniheviund 
ondernam een polyglot uit
gave des Uijbels , die hij 
echter niet kon ten einde 
brengen, daar hij in 1566» 

k 2 
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in den ouderdom van 70 j a 
ren overleed. Er bestaan van 
hem Commenlarien op de E-
vange'fiè'n der zondagen, in 
h*eV latijn , in 'fol. , en andere 
Werken , waarin men eenige 
letterkundige onderwerpen , 
zeer wel behandeld vindt. 

; DRACÓNTIUS , een Spaansch 
Christen-dichter, omtrent het 
midden der 5 e eeuw. Er 
heslaat van hem een l.? 
'DicMstuk op het Zesdaag-
'sche\ scheppingswerk. — £.° 
•Een Treurzang, aan keizer 
THKOBOSIUS den jonge opge
dragen , Leipzig, 1653, in 8,9, 

DRAGÜT-RAÏS r. dat is ka
pitein „ uit geringe ouders 
Tan JSatolië gebaren , eerst 
knecht bij een' kaper , werd 
vervolgens de gunsteling van 
BARBAKOSSA* en eindelijk 
zijn opvolger. Hij voerde 
de deeigenootenzijner zee-
schuïmerijen," met even zoo 
veel geluk en bekwaamheid, 
als die beruchte zeeroover 
tot den buit. -Hij onder
scheidde ztch eerst aan de 
kusten van het koningrijk 

•Napels en Calabriè'. Maar 
in 1550 werd hij Hoor Jo-
ANNES DORIA , neef en luite
nant van den beroemden A N -
BREAS DÖRU , aan de kus
ten van Corsika overrom
peld , en rnet verscheidene 
zijner schepen gevangen ge
nomen , en verkreeg de vrij
heid eerst na eenige raren ; 
èn door middel van een los
geld weder. Deze lange 

gevangenschap verbeterde 
den roover niet. In 1560 
kwam hij in de haven van h e (f 
eiland Gerbes voor anker lig
gen. ANDREAS DORIA ging 
er hem met zijne galeijen 
insluiten , welke alle aan l 

den mond der haven der-
ze! ver anker wierpen, om hem 
alten terugtogt aftesnijden. 
De kaper , zich'ingesloten 
z iende, bedacht een red
dingsmiddel , dat hem ge
lukte. Door zijne bezorgd
heid om de oè.vers Van: de 
haven te versterken , bragt 
hij DORIA in den waan , dat 
hij besloten had den ingang 
dêrzelve tot het uiterste toe. 
te verdedigen. Hij deed te, 
gelijkertijd eenen weg ba
nen', die'op de plaats begon, 
waar zijne galeijen geankerd' 
lagen, 'en óp welken men 
eene verhoogihg oprigHe, 
uit verscheidene sf ukken 
hout bestaande, die hij deed 
dekken door planken, die 
met ongel besmeerd Waren, 
ten einde den gang te be
vorderen van aHes WBfr hg; 
er wilde doen overlijden. 
Men heesch vervolgens, 
door middel van kabeltou
w e n , zijne .galden, op die 
planken, en door middel va*! 
houten rollen bragt inen de
zelve, tot op.eene plaats van 

het eiland ". waar de gron4 
veel lagerwas . Hi| had «an 
dien kant een nieuw kanaa 
doen graven:, tegenover, «lat 
van Cahtdra (waar de Span
jaarden zich -bevonden), 
waardoor zijne galeijen van 
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de eene zee in de andere 
gingen» DÖRIA vernam het 
berigt dezer buitengewone 
daad eerst door het verliejs' 
der 'hoofdstad, van Sicilië, 
die DRAGUT bijna in zijn 
gezigt veroverde. Op deze: 
,\vijze redde zich de kaper 
uit het gevaar. Hij had zich 
van het eiland Gerbes door 
eene verschrikkelijke trou
weloosheid meester gemaakt. 
Onder voorwendsel van 
vriendschap, eenen zekeren 
SoiiiMAN, die er Heer van 
Was, in Tripoli hebbende 
doen komen, liet hij hem 
ophangen', en maakte er zich 
meester van. Vijf jaren 
daarita,," beval SOLIMLANH. in 
1565 aan DRAGUT, zich voor 
Malta te bevinden , dat hij 
belegerde; de zeéroove'r 
kwam er met 15 galeijën. 
Op eenen zekeren dag, dat 
hij de bres onderzocht, deed 
een kanonschot, waarmede 
een muur gebeukt werd, 
er eenige steenen afsprin
gen , waarmede dekapermet 
zulk een gewéld aan het hoofd 
getroffen werd, 'dat hij ee-
nigen tijd daarna, aan de be-
komene wonden overleed. 

pRVHOMmE, echtgenoofe 
van WRATISLAUS , hertog van 
Bohème. :< Gebelgd, dat hajar 
man, bij zijn overlijden , het 
bestuur van dat land aan 
aijne moeder had overgege
ven , deed zij haar in 929, 
Wurgen. Eene zpo afschu
welijke daad , werd door 
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verscheidene andere misda
den^ gevolgd. Zij bewoog ha
ren zoon BOLESLAUS , die 
een afgodendienaar en zeer 
wreed was, om zijnen broe-. 
der WENOESI,AUS , wiens'hei-

* lig en onschuldig leven aan; 
.deze ontaarde moeder ori-
verdragelijk was, „op een: 
feestmaal te vermoorden. 
Maar zulke verregaande wan
daden bleven niet lang onge
straft: zij kwain in eenen af
grond bij de stad P.raag, om 
het leven, alwaar het scheen , 
dat de aarde zich geopend 
had, om haar" intezwelgen. 

DRAKE (FRANCISGUS) , een 
der grootste zeevaarders svan 
zijnen tijd, werd in 1545 
bij Tavistock, in het graaf
schap Devon in Engeland'^ 
uit eene niet zeerv aanzien
lij ke familie geboren. Zijn' 
vader had hein in dienst van 
een stuurman zijner kennis 
gesteld, die hém «hiji zijn 
overlijden zijn schip naliet. 
De jongeling volgde eenigen 
tijd het beroep van zijnen 
weldoener: maar vernomen 
hebbende, dat men te Ply-
mouth schepen naar Ameri
ka uitrustte, verkocht, hij 
het zijne in 1567, en kwam 
zijne dienst aanbieden aan 
JOANNESHAWKINS, kapitein 
der vloot. Men gaf-hém 
het bevel over een scliip, 

* met hetwelke hij verschei- . 
dène schepen van de Span
jaarden veroverde. In1577 
vertrok DUAKÉ andermaal 
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ntófc vijf schepen, hiet'wel-
ke'hij in drie jaren de we* 
rehl omzeilde,aan merkeljjike 
voordeelen op de JSpanjaar-
den behaalde .hun verschil
lende plaatsen en een aan
tal rijk beladene schepen 
ontnam. Een e nieuwe togt 
in 1585, yër.»;ierfiheninieu
wen 'roem: 'hij maa'kte 2ich 
meester van eenige plaatsen 
op de flahartische en Kuap-
VerditcJte Eilanden, op dat 
van St. Domingo, in het 
gewest wan Carikagena, sm 
in verscheidene andere, van 
Amerika, iütet koningin E M -
ZARETH , die hem reeds tot 
ridder had (benoemd; gaf 
hem de waardigheid van on
der-admiraal. • In 1 587 en 
1588 zond zij hem tegen! de 
Spanjaarden op. .In het eer
ste jaar boorde hij in de 
haven van '_ 'Oa.diX' 27 sche
pen in den grond, en in 
het volgende onderscheidde 
hij zich tegen de groote 
JSpaansche vloot achtervolgd 
'en door de winden en stor
men reeds gedeeltelijk ver
nield. In <1595 stak FRAN-
cispus ÜKAKE andermaal met 
eene vloot van 28 «diepen 
in zee, én handhaafde den 
^oern, welken bij in zijne 
vorige togtenteeds behaald 
had. Hij maakte zich mees
ter van Ski/e-Mart&a \en 
Rjo'de la Hacha, in Ame
rika , e n van verscheidene 

.andere steden. Eindelijk in 
Forto.pelo terugkomende, 
«mdigde hij in 1596 zijn* 
toemrijke loopbaan. Zyn 1 

Ijgc'haam had geen ander graf 
dan de zee , het ropneel zij
ner heldendaden. Jjijne/?«'$-
besclirijvitigen, zjjn in 1It>2§ 
te hoiiden, in het Ëugekch 
in het'licht geg,evfin. 

DRA KB (JACORÜS), te Catii-
èrirfge in 1007 geboren, 
legde zich in den beginne 
op <le geneeskunde toe, Jiet 
vervplgens die studie varen 
om- zich aan die der Ge
schiedenis toetewijden, en 
overleed Ie West/mmter, 
den 2 Maart 170r- -Pen 
beef t b em te dan ken:, 1.° 
Gedenkschrift moor. de kerk 
van Engeland, 1711» *« 
8 -vo _*. '<i.°. Hutorïa atiglo* 
scoliea, 1703* in 8.°; som
mige ktinstregters zeggen, 
dat hij er enkel de, uitge
ver van is, — Men moet 
hem niet verwarren met 
FUANCISCUS DRAKB, die m 
het licht heeft gegeven: Ue-
scMedente ato ouikeaenUer 
Had York , t.onHen,.••17*1»; 
in M., in het Engelsctw 

' DRAKENBORCH (Awtof 
VAN), tien 1 Jariuary 1684, 
te V/ree/it geboren, en se
dert 1716 in die stad Eïoog-; 
leeraar in de geschiedenis 
en welsprekendheid * en «en 
16 Maart 1748 overheen, 
heeft zich beroemd g^a»]" 
door eenige werken, en 
vooral dooi zijne schqone-
uïfgave van TITUS L m o s » 
in 7 dl.Mn 4.«, Uydem 
•IZitë — 1747. De aante
keningen , waarmede hij de* 
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«elve doet verzeld gaan, 
strekken zijner kunde tot 
é'ery 'maar zij .doen zulks 
minder aan zijnen smaak , 
Jaar het de meesteaan naauw-
keurigheid, ontbreekt. Ook-
lieeft hij eene Uitgave van 
SiLiufs ITAUCÜS , in 4." 1717 
geleverd. Deze is in denzelf-
den geest als de voorgaande, 
en wórdt op prijs gesteld* 

DRAPIER (ROCHUS) , advo
caat bij het parlement van 
Parij's, werd te Verdun in 

T685 «geboren, en overleed 
te Pary's in 1734, liet ee-
nige werken na over de'regts-
geleerdheid: \° Recueil 
etc, (Verzameling mn be* 
sluiten betrekkelijk de Be
nefieten) , waarvan de beste 
uitgave ïs in 2 dl.»', in 12.° 
van 1732. -r- 2.° Recueil, 
etc. (Verzameling van be
sluiten betrekkelijk de tien
den), in 1738, in 12.°her-
drukt;,;.; door BRÜNET met ee
ne verhandeling van CHAM-
ÏART vermeerderd.. 

,DRARPIER (GpiDo), pas
tor der parochie van, den 
heiligen verlosser te Beau-
vais, overleed in 1716, in 
den ouderdom van meer dan 
91 jaren, na die parochie 
59 jaren bestuurd te heb
ben, De voornaamste wer
ken, die van hein bestaan 
zijn: 1.° Traite e?c. (Ver-
handeling Qver de Offeran
de), in 12.°, Parijs f 1685. 
— 2.° TradiUon etc.tQver- « 

Y ;: / Kfc 

levering der kerk , betrek
kelijk hef laatste oliesel)*:, 
.waarin wordt v aangewezen » 
dat de pastoors dé gevyone,-
bedienaars van hetzelve zijn t 
Lyon, 1699, iri.J2,°' r^i 3,° 
Gouvernement etc, (Bestuur, 
der Diocesen in fat .alge
meen) , Bazel, 1707, 2 d.1.» 
in 12.° — 4.° Défense, $1C. 
(Verdediging der Abten co&-
menddtarïssen en der eerste 
pastoors),„1685.. ..Dit is een.e 
aaneenschakeling van smade
lijke verwijtingen tegen bei-" 
de , ofschoon ,de titel geheel 
iets anders belooft.. De scha
ver bestrijdt het regj; der 
hoofdpastoors niét meer ge
leerdheid cjao bondigheid. 
Hij roept; vooral de vrijheid 
van, de dienst des patroons 
i n , waarover hij gedurende..->. 
zijn gehéele „leven., mej; het 
kapittel van den heiligen 
VASTUS geschil vperde. ]Se-
ze geschillen wekteh fl.e gat 
van DRAPPJER i$.eer op, eoo-
dat zij in "zijn werk cver-v 
vjpe.it. —- ,$,6 Verscheidene 
Schriften ten vwxdeéla v a B 

Patpr QÜESNEI- , ,aijn' vriend* ' 

DBAUDIUS (GEORJSR) » een 
Hoogduitsche schaver , 
heeft in 3 zware deelen in' 
4.° , Frankfprt, (625., eene. 
Classieke Bibliotheek, in het 
licht gegeven, waarin hij de 
titels van allerlei boeken 
heeft bijeen verzameld. H?t 
is ten haasten hij eejije Com
pilatie der werken , die op de 
Frankforter-misten zijp ver-

http://vjpe.it
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schenen; maai1 dezelve is zon
der orde en wemelt van fou
ten. Vele dèrzelye heeft men 
in de Jaatstej uitgaven verbe
terd , en deze'Kibliotheek , 
hoewel zeeronvolledig, is den 
boekënkenners ,echler zeer 
nuttig, vóöra! ten opzigte van 
de kennis dèr Duifsche voort
brengselen. Nóg heeft men' 
van hem Historia tiativitatis 
CHitrsTl .philologicis qni-
busdinn argurtienlis illustra-
1a cómWentatio de clepsoris 
veterum enz. 

" DRAYTÓN 'MiCHAèï,):, een 
beroemde Èngelsche Dich
ter , in 1563 in het graaf
schap Warwick geboren -, 
overleed jn . 1631, en* werd 
te West-Munster begraven. 
Tn 178i heeft men eene vol
ledige uitgave zijner Wér
ken, 'm Sol. in het licht ge
geven , dezelve bestaan in 
Treur - en Herderszangen , 
Liederen enz. Zijne voor
naamste'werken zijn ge
schiedkundige dichtstukken 
in Alexandrijnsche versr 
maat als dè 'Batonnen-oör-
log, Val van ROBERT van 
Normandyè', MATHTLVES en 
GAVKSToXy PoLr ALBioy, 
dit laatste werk.is eene ge
schiedkundige en plaatselij
ke beschrijving van Enge
land , de Stag van Azin-
coiirf- de Rampspoeden van 
de koningin MARGARETHA. 
van Anjoti, drie godsdiensti
ge dichtatukken, als Noë Mo-
ZEB , DAVID en GOLIATH , veel
vuldige heldendichten enz, ' 

DREBBET, of DREBBËR(COR« ; ; 
NELIS)y een bekwaam na-] 
tuur- en werktuigkundige in 
1572 te Alkmaargeboren , 
stakfin 1604 naar Enge/and 
over, alwaar hij door JACO- t 
BOS 'I; • zeer 'wel. onthaald 
werd. Eenigeh tijd daarna 
riep keizer ituuoi.,F hem aan 
zijn hof; FKRDINAND^ 11. gaf 
hem tot onderwijzer aan zij
nen zoon. Hij- keerde ein
delijk naar Engeland terug,-
en 'overleed te Londen in 
1634, Hij vervaardigde, 
zegt men , 'zekere werktui-,, 
g"én , ojrt den regen, den ha
gel en hetweërHrht, na te 
bootsen ; door andere werk
tuigen ,* bragt. hij eene koude 
te weeg, gelijk aan die des 
winters. Men beweert, dat 
hij er , op verzoek des ko-
nings van Engeland, en in 
Hoogstdeszelfs tegenwoor
digheid, in de zaal ™n 
West-Munster de proef van 
nam, en op eenen zomer
senen dag zulk eene ster^ 

koude te Weeg bragt, «at 
men genoodzaakt was «e 
zaal tè verlaten. H".J " a * 
eén glas vervaardigd, dat 
het licht eener kaars aan 
het andere^ einde eener zaal 
geplaatst tot'zich trok, en 
zulk eene flikkering te weeg 

bragt, dat men er * - * * 
keiijk bij kon lezen. Om » 
bepalen 'in hoe veï'e z<«IKS -
kan waar zijn, beboorde 
men er de bijzonderheden en 

den uitslag op eene naauw-
k'eurige en geloofwaardige 
wij «e van te .kennen, ' i fl 

* 
• 
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Beschrijving' van AlkMaar 
door BOOMKAMP wotdt zulks 
zekeroverdreven:intusschen 
schijnt de laatste door ons 
aangehaalde trek zich niet 
van de gewone regelen der 
spit gel - en yerrekijkkunde te 
verwijderen. Qnder 'smans 
hagelatene werken telt men : 
1.° Tract«tiis de natura ele-
mentotum gnititessen'tia, 
Lëyden, 1608 , en in 1702, 
te Rotterdam in het Neder» 
duitsch uitgegeven. — 2.° 
Epistola de machilia Astro-
nornica perpetvo tyêbili, 
Leyden , 1 (">20, en eindelijk. 
3.° een Brief aan keizer 
R U D O I . P I I . , voorkomende in 
HARSDÖRFERS. Deticiis Phy-
Hco maihemat., ïl. dl. , 
hladz. 399 , waarin hij een 
Werktuig beschrijft, door 
hem Machina musica per-
petno mobilis genoemd. — 
Sommigen schrijven aan 
DREBBEL de uitvinding t an 
het teleskoop toe (zie ME» 
TIUS) doch met meer grond 
wordt hij voor den uitvin
der van het inikroskpop en 
van den.thermometer gehou
den , twee nuttige werktui
gen , waarvan het eerste in 
den beginne enkel in Duitsch-
land bekend was , en voor de 
eerste maal in 1621 in het 
licht verscheen. FRANCIS-
CÜS FÓNTANA, met de ont
dekking van DREBBEti onbe
kend , eigende zich deze 
uitvinding 30 jaren later toe. 
De thermometer van DBEB-
BEI. hoeft plaats gemaakt voor 
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dien van. AMONTÓNS , 'van'LA 
HIRE , FAÏIRKNHEII' en vooral 
voor dien van' REAUMUR. J 

DREWNCÓÜRT ('KARET.. ) , ' 
predikant dër gewaand Her
vormde kei-k te Charentont 

'werd te Sedan in 1595 ge
boren ', en overleed te P a 
rijs in 1669, verwierf de 
achting der aanhangers zij
ner s e k t e , door onderschei
dene werken tegen de Ca-
tholijken. De voornaamste 
zijn: 'l'.° een Catechismus, 
in g.vo i - 2.0 Abrégé» etc. 
{Beknopte wederleggingen in 
geloofszaken), beide vol van 
de vooroordeelen zijner sek
te. — 3.° Consu/tations etci 
{Raadgevingen tegen de ver-
séhrihhivgen des (loods), 
Amsterdam , 1 7 2 1 , 2 dl.u , 
in 8.vo — 4." La prepara' 
tion etc. {De voorbereiding 
tot het heilige Avondmaal). 
— 5. ° Sermons (Leerreden) , 
3 dl." in 8.° — 6." Le Hi-
bou etc.,{De uil der Jesui-
ten), enz. Dit laatste werk 
heeft bij de vijanden- der 
maatschappij een zeer guns« 
tig onthaal gevonden; alle 
zarnenraapsels zijn goed voor 
lieden , die tot /actiën en 
partijschappen behooren , 
zoodra dezelve aan hunne 
vooringenomenheid en hun
nen haat slechts dienstbaar 
zijn. —KAUELDREMNCOÜRT , 
zijn zonn, geneesheer té 
Montpellier, van wien men 
Opuscules {Kleine Stuhken) f 

172T, in 4.° heefti overleed t* 
k 5 
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'Jjeyden in Ï 6 9 7 . ^ - L A U B E N -
TIUS PREUNCOURT, zijn tvveé-
'de zopfl, overleed in 1680, in 
den'ouderdom van 56 jaren , 
te A~/pr/,alwaar hjj predjjcant 
was, liet Hermpn$\hserre-
den), en eene ye.rzaijiiel.ing 
van Sonnets Créti/enslCJir}s-
telijke klinkdichten), Am
sterdam, 1766, |n 13..Jno.na. 

DRESSER (MATTHEUS)^ een 
Lujhersche godgejeerde, den 
24 Augustus l&JG t&Mrfwt 
geboren , studeerde te, Wit-
'tenherg , onder I«CT#Eij en 
JMELASCIITHPX. jVfi hpj 
(irieksch en de welsprekend
heid aan v«rsehi|Jende Hopge-
$cho)en onderwezen te heb
ben , werd hij ip 1§8J , hoog-
leeraar der /iumanïora te hfiip-
zig, alwaar hij den § OcJöber 
1607 overjeed. Wij was een 
gtrenge Lutheraan, en een 
man, die een buigzaam en lis
tig karakter bezat. Toen hij 
te Oxford was, wist bij den 
geest zijner ambtgenoot en zoo 
wel te lpideq, dat zij tpestem-
jjien , dat men aan de Hppge. 
snhool de Augsburgsehg ge-
loofsbelijdenjs en hejt He-
fcreeqwsch $ou pijde.rwijzen/ 
JEr bestaan van Ijpm pnder-
Boheideny letterkundige en 
godgeleerde werkefli: 1 .* i?#e-
toricm inventionia disppsiti-
onis et elocutiqnis libfi JV* 
yuan permis cppeptplis il-
Ivstrali, Leipzig, 1585, in 
8- — 2»° Tres HfiriprOgym* 
iwmatum lüteratma! gr0-
cce, cutQ e$emplis mmm 
tcnoendi momtrantifoit, 

Leipzig, 1,585, in 8.° — 3.? 
Isagoge historica per piitte-
tïarios distributa, in' het 
Hoogd. in fol.: dit geschrift 
wordt weinig geacht. •<— 4,q 

De jestis et p'rtecipuis anni 
partibus, liber. — 5.° De 
fes lis diebus christianorum, 
Juddórtim' et et/inicorpm , 
liber, in 8.°, hij behandelt 
hierin onderscheidene be
langrijke zaken. , 

PREÜX» ---Zie Pmupsvs 
DE DREUX. 

DREVET ( P E T R U S ) , de 
'naam van twee beroemde" 
graveurs, vader en zoon; 
de vader was1 vart Lyon, 
alwaar hij in 1664 geboren 
vyerd , de zoon werdin 1697 
te Parijs geboren. Zij heb
ben/, volgens den beroem
den RIGAUD portretten ge
graveerd, die meesterstuk
ken der kunst zijn. V* 
kjeschheid, de bevalligheid 
en de naauwkeurigheid ken-
schejsen hunne steeknaala. 
PETRUS DREVET, de zoon, 
lid der akadernie van schil-
derkunde , overleed te ra-
rijs, in «739; en de^ader 
in hetzelfde j a a r , - - CiLAU-
njus DREVET Jiun bloed ver-

jvant, heeft hennen roem 
met eer gehandhaafd, J*y 
is in 1782 overleden, 

DREXEMUS ( JEREMUS ) , 
een Jes«i.t van An*bfS* 
hpfpredlker van «ten fcejijfc 
yoj-st van Beijeren* ove^* 
leed te Munchenï W *b , J 8 ' 
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in den onderdom van 57 
jaren. Hij liet onderschei
dene stichtelijke werkeh na< 
vol zalving en leerzame bij 
zonderheden , te Antwerpen 
in 1643', in 2 dl n in fol:, 
en in verscheidene deelen in 
21-tiio gedrukt. H e t meest 
bekende dezer werken i s : 
de Ongelukkige eeuwigheid, 
x>f de. eeuwige slrqffen der 
verworpe/ingen , ïn hef La
tijn , èeri verschrikkelijk 
Werk voor de verwijfdheid en 
ongeloovigheid 'dezer eeuw; 
vol verschrikkelijke schilde
ringen , doch geschikt , in
dien het met aandacht wordt 
gelezen, om de beste vruch
ten voort te brengen. » Het 
i s , zonder twijfel mogelijk, 
zegt een godgeleerde, 'dat 
er in dit groote en verschrik
kelijke: tafereel der godde
lijke" Wraak, trekken voorko
men , die niet bevestigd zijn , 
en in het algemeen zijn wij 
even weinig naauw keurig van 
de wijze, önderrigt, waarop 
het vonnis tegen de godde-
loözen uitgesproken, vol-
•bragt zal worden, als wij 
van hét bestaan en-de uit
voering van/hetzelve verze
kerd zijn; een vonnis , da t , 
zelfs , volg*ns de ongewijde 
Wijsbegeerte; even zoo naauw 
mét de goddelijke regtvaar-
digheid én bij' gevolg met 
het wezen van God , als inet 
de gegrondheid der zedeleer, 
en de veiligheid der men-
schelijke maatschappij ver-
tonden i s . " (Zie Wy'sg. 
Catech. N.° 4 7 4 , 475)« 
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» Maar de onzekerheid, 
waarin wij verkeeren, ten 
opzigte van de bijzonderhe
den der straf, welke aan 
gene zijde des grafs op. de 
misdaad wacht , moei dat
gene niet doen verachten» 
wat de Heiligen en asceti
sche schrijvers daarover ge
schreven hebben, hpewel--
dikwerf enkel volgens gis
singen t wijl dergelijke min 
of meer geloofwaardige be
schrijvingen, altijd z e e r g e 
schikt zijn , om den indruk 
der groote ' waarheden te 
doorgronden , en om dezelve 
voor de menigte verstaanbaar
der en nuttiger- te maken»" ' 

DRIDEN. — Zie DRXDEN. 

DRIEUO , DRIF.DE of D R I -
BOENS (JOANNES) , te Turn* 
hout, in de provincie ,.4»*-
werpen geboren, was doctor 
•en Hoogleeraar der godge« 
loerdheid te Leuven, kano-
nik van den .heiligen P E -
TKUS , Pastoor van $itii-
JACOB, in dezelfde stad , en 
overleed in 1535 in (Jen on
derdom van 55 jaren. jVjen 
heeft van hem godgeleerde 
Verhandelingen, in 4 dl.» 
in fol. en in 4. t 0 . , ,1533. 
De belangrijkste zijn : I , ° 
De scripttiris et dogmati-
bus. >— 2.° De liberlïite 
Christiana. —• 3,° 'De £(tp-
tivitate et redempiiont> ge? 

„nerts humani. -— 4 . 9 De 
concordia lièeri arbitrip #f 
prade»tinationis, —^5.° De 
gratia et libero arUtro* 

http://Drif.de
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DRTESCHEN (vArt IIEN). —• 
Zie DRÜSIÜS. 

DRIESSÈN (ANTÓNHJS) , een 
Hollandsche godgeleerde pre
dikant te Utrecht', daarna te 
Groningen,' overleed in de
ze laatste stad in> 17/18 , in 
den oüderdóni van 64 j a r e n , 
is de schrijver van een aan
tal godgeleerde werken en 
strijdschriften, waarin rtiee'r 
'geleerdheid, dan smaak noch 
gematigdheid doorstralen. 

DRIÈSSEN (BERNARDUS ) , 
was in de Missie van Holldnd 
een deftig * Geestelijke, en 
minnaar v|m stud ie;verdedig
de in eene Leerrede, uitgege
ven in het jaar 1795 te Pur-
merend,onder den titel Van 
Beweegredenen ,ovi welke een 
ïioomsch- Catholijk Priester 
den gevorderden eed' op de 
rechten van den mensch enz., 
gerust 'doen'kan, de stelling* 

-van de toenmalige Publicatie 
van' 3 t Jantïarij van dat j aa r , 
over de reglen van den 
èiensck, in dejn zin dkt ieder 
mensch het regt heeft om God 
zoodanig te dienen, zoo als, 
hij tbil, Zonder daarin op 
eenige tnijze te hunnen ge
dwongen worden, ziende voor-
liamelijk op het afschaffyn der 
dwangmiddelen door hetvori-
ge bestuur in deze gewesten, 
vóórdien tijd tegen de Catho-
«iken aangewend. Dit stukje 
vond echter geen en algemee-
nen bijval, maar Werd zelfs in 
eenander geschrift, onder den 
titel van Bnumant aanmer- • 

hingen'op de beweegredenen 
enz. Amsterdam , 1795, na-
drukkelijk wederlegd. — Ook 
bestaat er vanhemeene uit* 
gegevene leerrede, gehouden 
bij de inwijding van de 
kerk van den H . LonEVWK 
te heijden. * Beide hebben 
betrekkelijk de tijdsomstan
digheden , Waarin dezelve 
uitgesproken werden, eeni
ge verdiensten. Van het 
jaar" 1791 tot 1805 was zijn 
EerWf Pastoor; te Pnrine-
rend, en vervolgens tëVoor-
scholen, alwaar hij in 1814 
overleden i s . 

• DRIESSEN (PETRUS) , ' e 

Grotiingen, in 1753 gebo
ren , en hoogleéraar in de 
genees- en scheikunde aan 
de hooges'chool dier stad; 
had dezfen leerstoel te dan
ken , aan de diepe ervaren
heid in de wetenschappen, 
en aan dé groote begaafdhe-
den , welke hij in <*c vet' 
schillende takken van on
derwijs , waarmede hij aan 
dezelfde hoogeschool onder 
de titels van lector, binten-
gewoon hoogleeraar, en. ge- . 
woon hoogleeraar der ge
nees -. en kruidkunde ach-
tèréenvolgénd w.as belast ge
weest. Ook kon DRIESSEN 
zich beroemen de toegene
genheid en achting van oe 
beroemde 'DAÜBENTON en 
PRÏNGI,E te hebben verwor
ven, hij leerde de«e geleer
den kennen y op Üe r e l f n » 
welke hij ïri-8||néjetog(l on
dernam , om aijne kundig-
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heden tot meer volkomen
heid te brengen. Ër bestaat 
van hem eene: J.o Verhati' 
daling over. de roordeeten, 
welke, er voor de kunsten en 
wetenschappen vit de beoe-< 
finitigdér scheikunde voort-' 
vloei) en.—2.° Verhandeling 
over de magnesia en de voor
naamste hogen van het zee* 
zout. — 3 Q De arte pharma-
• ceufica ad inajorem dignita-
iem evehendd enzv ~ 4.° 
Aanm'erhingpn over de na. 
tmtr. en scheikunde. — Hij 
heeft mede gewérkt aan de 
ï* hnrmacopaia Batava en aan 
de P/iarinacopaiaBelgica, In 
1800 viel hen> het bes (uur 
van den aka'demJKchen tuin 
ten deel. Ofschoon in zijne 
hooge j a r e n , volgens 'be
schikking van den koning 
fler Nederlanden , van alle 
Verpligtingén ontslagen. was 
zulks echter niet in s taat , 
om zijnen lust tot de werkx 
zaamheid nitiedobvpn^waar
van hij , tot aan zijne .laatst e 
doodelijke ziekte , door het 
houden van nog eenige les
sen "en andere werkzaamhe
den genoegzame bewijzen 
gaf-, Hij overleed , als lid der 
Nederlan.dsche, maatschappij 
van letteren , kunsten en we
tenschappen , t eGroningen , 
den II Januarij 182$. 

DnÜ.T.ENBUnG .(WlT.T,F.M 
VAN) , een Hollandsehe schil
der , in 1625 te Utrechtjy. 
uit eene aanzienlijke famir 
lie geboren « was een- leer
ling van ABRAHAM BtoE-

MA A R T , " doch nam vervol
gens de werken van JOANNES 
jioTH tot voorbeeld, en zou 
,dezelve' geëvenaard hebben, 
indien zijn-koloriet even zoo 
natuurlijk ware geweest Hij 
was zeer,zonder'ing in zijnè 
manieren: somtijds hield hij 
zich gedurende eene geheele 
maand in zijn huis opgeslo-., 
ten , zonder zelfs aan de 
deur te komen. Dan weder 
waTroeer hij zich in zijne een
zaamheid verveelde, kleed
de hij zich al? een Ano.Kis , 
én ging zich gedurende drie 
achtereenvolgende dagen en 
nachten , in .de eerste kroeg» 
opslui ten , die hij ontmoette. 
Hij was zeer werkzaam, en' 
gedurende de winteravonden 
schilderde hij landschappen t 

zelfs bij , kaarslicht. Zijner 
schilderstukken ,. en vooral 
zijne landschappen 'worden 
door de liefhebbers zeer pp 
prijs gesteld. In ItifiS ves-. 
jigde. hij zich te Dordrecht, 
Het jaar, van zijn overlijden, 
is onkekend. 

DruVERIt'S of TlïRIVEHUJS 
(JanKsms), in 'l 504 te Bra-
ckel in de provincie Oost-' 
Vlaanderen geboren , hoog
leeraar der geneeskunde te 

, Lenren, overleed in 1551. Hij 
heeft onderscheidene werken 
nagelaten: 'I.° De missione 
sangninis in pleurifide, enz., 
in 4 » , Leuren ,1532. — 2." 
Medicina tnethodus , in 8.° 
Lei)den, 1592. — 3;° Com* 
mqntariè'n op CELSTJS en Hir-
tocnATES, ia fol. — 4.° Para* 
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doxadevento taere, aqnuet-
ïgne,mS.° Antwerpen, 1542. 

DROCÏOVËUS ( Heilige)'J\ 
oudtijds TROTTEINS ojf DROT-
TEUS genaamd, Werd in 535 * 
in het bisdom Autnn., i n 
Bourgandié' geboren , en in 
de abdij van' rfén H. Svw-
FHORIANUS," onder de lei
ding van den heiligen H E R -
«ANUS', welken men later 
op den;bisslchoppeli}ken stoel 
y-m,Purijs p laats te , opge
voed. DROCTOVEUS was de-
eerste abt van het klooster, 
hetwelk koningCHiLDKBErtT, 
onder aianröepjng van den 
heiligen VINGENTIUS , te Par 

rijs gesticht had , en "het
welk thans onder den naam 
van Saint-Gert/mindes -Prés 
hekend i s , en na de klöos-
teriucht te- hebben dóen 
bloeijen , én ,aan zijne broe
ders het voorbeeld aller deug
den ' gegeven te hebben , ' 
overleed hij heiligt ijk,; in 
580. Zijne overblijfselen 
Worden in Saint-Gertnain,* 
des-Prés bewaard. De oor
spronkelijke Levensbeschrij
ving van dien Heilige ver
loren geraakt zijnde, zoo 
verzamelde een monnik van> 
zijn klooster GISLKMAR ge
naamd , die in de 9.e eeuw 
leefde , zorgvuldig alles wat 
de overlevering en eenige 
verspreide Memoriè'n ei* van 
behouden hadden. Men vindt 
deze stukken i« BÓIAANDCJS 
en ï» MABILLON. 

" DBO^IISGER (KARBI. F R E -

0 R O. 

' HERIK) , " raadsheer' aanr het 
hof des markgraafs van Ba* 
de-Durlae/t, • deszelfs bij
zondere handvest-bewaarder 
en bibliothecaris, werd te 
Ditrlac/i, den 29 December 
1688 geboren , en overleed ' 
te Bazel, den I Junij 1742. 
Hij beoefende met vlijt de. 
llóogduhsche taal en dicht
kunde. /Zijne "Dichterlijke 
Wérken zijn te Brtzelr in 
1743' in 8.vo gedrukt. ; Zij* 
ne Gé&ichleh onderscheiden 
zich door een zuivercolo-
rietj door vele verhevenheid, 
en vooral door eene hoogst-
bevallige welluidendheid. 

DROMEUS", èeri: berucht 
karnpvechtef,' te Symphu-
Ins, '«ene oude «fad in den 

.. Pefoponnesus geboren. PAU-
SANIUSV die in zijne, B e -
schrijving van Griekenland 
(6.c Boek) over hem spreekt 
ze-gt, dat hij tweemalen te 
Otumpia even zoó veel ma
len te Oe/pkos, d r i e g e n 
te CorintAe, en vij fmalen « 
te Nemea bekroond werd. 
Dezelfde geschiedschrijver 

voegt er b i j , dat hij voor 
den eersten, kampvechterge^ 
houden wordt, d i ez t ehmet 
vleesch begop t e , voeden. 
V6óv hem, zegt hij,aten de 
kampvechtöïs niets dan kaas» 
die men in mailden deed ««* 
druipen. Ook spreekt PAOSA* 
Niijs nog óver een standbeeld, 
dat men f er eere van ""j°" 
MEÜS had opgerigt,, e n " a 

een werk van PïTHAGoius, 
den beeldhouwer> was. 
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j • DRODAIS (HÜBEBTÜS) , een 
schilder te La Rogae, in 
Normandtjë, in 1699 gebo- , 
ren, en te Parijs den 9 
FébrUarij 17Ü7 overleden , 
de zoon van éenen schil
der, werd door zijnen sinaak 
tot hetzelfde befbep ine- • 
degesleeptè Hij Was niet 
rijk en niet alleen dé stich
ter zijner fortuin; «laar 'zag 
zich 'zélfs verpligthfet werk
tuig te schéppen, waarvan 
hij zich moest bedienen , om 
tot dezelve te geraken. Hij 
kwam te Parijs •> en bekos-: 
tigde zijne reis doof het 
geld , dat hij langzamerhand 
verdiend had; naarmate hij 
vorderingen maakte, begaf' 
hij zich naar Róiiane».', de 
vaderlijke goedkeuring en 
de aanmoediging zijner land-
genooten Waren zachter voor 
zijh hart dan alle lofspra
ken, welke hij sedert dien 

| tijd verworven hééft. Het 
schijht dat de heinèl ë fbe 
hagen in genomen hééft,, om 
zijne, oiide kinderliefde te 
heloonen. Die eerbiedwaar
dige grijsaard heeft de vol-

, doening gesmaakt, welke ge-
l heel Frankrijk aart Dnou-

AIÖ , zijnen ssoön, verleend 
heeft, 'eh hij was als ver
zekerd , dat, ha zijnen dood, 
hunne namen gezamenlijk 
tot de nakomelingschap zou
den overgaan. Die zoon, 

' Welke de talenten *a1i zijjn 
'i vader keërfd had. overleed 

,| Öftotuis (JötótóèS HfefeMi- \" 

O , • '••;. '} ^ SOS- ' 

Nus)i kleinzoon vaft deii 
voorgaande, een Fransch , 
schilder én kvveekeling van. 
DAVÏIJ , werd te Parijs int 
176# geboren én was nog 
geen twintig jaren toen hij 
na den grödtèn prijs der schü-
derkuride mededong, dien 
hij zöu bekomen nehbëh, 
indien door êené overdre-
Venbeid van dat edelmoe
dig Wantrouwen tart zich . 
i Zei ven', Waarniëde de ware 
talenten gewoon lijk gepaard 
gaah, hij zich niet verbeeld 
had, dat zijrt 'schilderstuk: 
beneden , dat zijner médédiii-
gerg Was,, hij' hetzelve duS = 

in stölikehr sché<ir"dé. Door . 
den lof van zijnen meester 
aangemoedigd , vattö hij het 
penseel weder öp en bragt 
de Kananésche vrouw aan 
de voetéti des Zaligmakers 
te Voorschijn , Welk stuk 
Hfeh jtf het thtiéeuM van 
PrankrijA bewpttdert, be
nevens zijnen Mkiiiirs aan 
MiXTUXSjg, dat hij te Rome 
vervaardigde, en als eene 
hulde zijner kinderliefde aan 
zijne moeder zond. Door 
eènen zijne krachten te bo
ven gaanden arbeid uitgeput, 
overleed deze jonge kunste
naar te Rome in Ï788, tot 
leedwezeh van de geheèle 
Fl'ahsché school, die op zijne 
vroegrijpe begaafdheid . de 
grootste hoop Had gesteld. 

DROUET (STEPHANÜS FRAN-
ciscüs) , , bibliothecaris der 
adyokaten van Parijs, en 
zéif advokaat* wetd in di« 
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stad in 1725' geboren, en, 
heeft vermeerderde uitgaven 
van v-erschillende werken in 
het licht gegeven , onder an
deren : l ;° Dictionnaire de 
MöRERT {Woordenboek van 
MoRERl), Par i j s , 1759, 
ÏO dl.n in fol Verscheidene 
zijner bijvoegsels worden op 
prijs gesteld en vooronder
stellen geleerde nasporingen. 
Andere hebben .enkel den lof 
vandiegene verdiend,, die aan 
Ae kleine kerk (Janseniste 
sekte) verkleefd zijn, wel
ker gevoelens hij aanneemt, 
en welker belangen hij met 
al de dweepzucht van den 
sektengeest bepleit. E r ko
men artikels in voor, die 
geheel vergoten zijn , doch 
de meeste hebben er niets 
bij gewonnpn. (Zie MORKRI). 
— 2.° Methode etc. {Wijze 
om de geschiedenis te beoe
fenen) ,. van LENGLET DU 
ÏViKSNOY, welk werk hij tot 
15 . dl.n in I2mo heeft' ge-
bragt , Parijs, 1772. In de 
lijst der voornaamste ge
schiedschrijvers , dié een ge
deelte uitmaakt van deze 
uitgave , komen aanmerkin
gen voor, die zeer sterk te
gen zijne onpartijdigheid ge
tuigen. » Onder de leerlin
gen van den nieuwen Au-
GUSTINUS , zegt de abt BE-
ÏUUI/T hangt de bekwaam
heid van de partij af, welke 
men omhelst: loftuitingen 
of verachtingen, gpmaakte 
rpem van bekwaamheid of 
onkunde, van ondeugd of 
deugd, a » e s d r a a i t o m d e J B e 

spil. Deze Compilator over* 
leed den 11 September 1779a 

DROUET (JOANNES BiPTrs-
. T A ) , lid der Nationale Con-
\ ventie , in Frankrijk , den 
' 8 Januari} 1763 geboren , • 

was postmeester te Si. \Me~ 
nehould, toen hij den 21' 
Junij 1791, EKODEVVIJK XVI. 
e rkende , welke die stad 
doortrok, om zich naar 
Montmédy te begeven. 
DROÜET sloeg eenen zijvveg 
in , kwam denongidukkigen. 
vorst vooruit, deed hem. den 
22 Junij 1791 te Varennes 
aanhouden, bragt hem ge-, 
vankelijk naar Parijs terug, 
en weigerde eehe gratificatie 
van 30,000 franken , waar
mede, de Nationale vergade
ring die dienst wilde beta
len. In 1792 nam hij . .als 
afgevaardigde van het Mar-
«e-Dep.* zitting te midden 
der overdrevenste leden der 
Conventie, en stemde m het 
proces des konings voor den 
dood, zonder uitstel, m 
DUMORIEZ te hebben beschul
digd , 'keerde hij zijne Woe
de tegen de Girondijnen, en 
in de bittere smaadwoorden, 
welke hij tegen hen - m * 
braakte , werd hij , om de ze 
verschrikkelijke uitdrukking 
tot de orde geroepen : » «"* 
dien men tot het gel«K rtes 

volks struikroover moet z i j " ' 
zoo laat ons struikrovers 
wezen." Kort daarop naar 
het leger van het Noordenge
zonden , werd DROUET door 
de Oostenrijkers krijgsge' 
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vangen gemaakt, en in de ci
tadel van Spielberg: in Mo-
ravïë opgesloten. Hij be
proefde aden 6 Jiilij 1794 te 
ontsnappen, springende ter 
'hoogt* van 200 voeten door 
een vensterraam zijner ge
vangenis , brak zfrh een 
been , en werd weder gevat. 
In 1795 met eenige zijner 
lotgenooten tegen Mevrouw 
de Danphïve uitgewisseld, 
had UIJOUET aan. zijne ge
vangenschap , zijne komst 
tot den raad der vijf honr 
derden te danken. Hij ver
bond zich in (ten/.èlven met 
het overblijfsel der demago
gische partij , en beproefde 
om met hen het kamp van 
Greneüë <, tegen het Direc
torium in opstand te breng
gen. Nadat deze poging 
mislukt Was, vlugtte DROU-
ET naar Ztpit seriand. Hij 
had dit gewekt reeds ver
laten i om naar Indiè' over-\ 
testekeri, tóen hij vernam, 
dat hij in' zijne afwezigheid 
gevonnisd en vrijgesproken 
was. Bij zijne terugkomst 
itiJFrankrij'k benoemden hem 
de Consuls tot Onder pre-
fekt van St. Menehonld, 
eenen post, dien hij tot aan 
de eerste herstelling dér 
KOURBONS bekleedde. In 
1815 werd. hij bij de kamer 
der volksvertegenwoordigers 
afgevaardigde van het dep.' 
der Manie, Van de atnnn-
tie van den 6 Jannarij 1816 
Uitgesloten , en "tot de bal
lingschap 'veroordeeld> be* 

VHI. DEEU l i l . 

JI gaf hij zich, ónder den val» 
schen haam yan MERGEU , 
naar Macon, bragt aldaar 
de laatste Jaren .zijns le
vens in de vergetelheid , en , 
naar het schijnt, in de uit
oefening van Godsdienstige 
werken door. Men Was zeer 
verbaasd te vernemen , toen 
h i j , den II April 1824, itt 
de levendigste gevoelens van 
een 'opregt berouw-; den geest 
had gegeven, dat de ge
waande : MERGER, nieniand 
anders was , dan de berych-
te DROUET van St. Mene
honld* . \ • . 

PROÜIS (RÉNXTÜS)* neef 
van den beniohten pater 
SKURI , een Jakobijn , ging 
zoo als hij in de orde van 
den H. DOMINICUS. De 
tijdsomstandigheden, waar
in hij zich verwikkelde, 
noodzaakte hem \Frmikrijk 
te verlaten. Hij onderwees 
de godgeleerdheid , te GAam-
hery en te Verceil, en o-

.verleed in 1742 te Yvré in 
Piémont in het GQfi jaar 

•van zijnen ouderdom. Men 
'heeft van hem eene heer--
stellige en zedelijke Ver
handeling over de Sacra
menten, Venetië, 1-737, -2'; 
:dl.n in fol. Dit werk Vér-
raadt eene diepe geleerd
heid,. en eene groot e erva
renheid in het leerstellige 
en zedekimdrge. Men heeft 
hetzelve in 1775Je Parijs f 
met aanteekéningen van Pa
ter PATTUZZI , én Pater Bi-

file:///Frmikrijk
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CHARD, in 9 dl.n in 12.mo 
-herdrukt»»— . •• •• i 

DROZ {PETRUS JACOBUS) , 
een bekwaam; werktuigkun
dige , werd den 28 Julij 
1721 , te Chaux-'le~Fond'» 
in het graafschap Nemfefiu~ 
tel geboren,. Hij was in den 
beginne tot den geestelijken 
• staat bestemd; maar eens 
eene zijner zusters met het 
uürwerkmakeri bezig zien
de , ontwikkelde zulks in 
hem eenen levendigen smaak 

-voor de werktuigkunde. Het 
ontwerp gevormd hebbende, 
om het herserischimirtigë 
vraagstuk der eeuwigduren
de, beweging op' te lossen, 

' kwam hij , daaraan werken
de op het denkbeeld van 
een slingeruurwerk, dat door. 

-middel van twee ongelijk 
uittrekkelijkë metalen* zon
der opwinden zou kunnen 
gaan, zoo lang de stukken 
door. de -wrijving niet bedor
ven waren. DROZ ging dit 
slingeruurwerk te Madrid 
den koning van Spanje aan
bieden, die na hetzelve door 
-eene commissie van kunste
naars te hebben doen onder
zoeken , den vernuftigen uit
vinder deszelfs tevredenheid 
te kennen gaf, door hem 
eene jaarwedde te verkenen. 
Bij zijne terugkomst uit 
Spanje, bragfc hij het zon
derlingste zijner werken, 
den schrijvenden Automaat 
namelük, ten uitvoer. De 
«samentrekkende bewegingen 
der hand .en vingers, in dit 

bewonderenswaardige beeld, 
waren zigtbaar voor het oog j 
en regelmatig genoeg, om 
vrij bevallige lettèrteekens 
te maken. . Het werktuige* 
lijke, dat hetzelve deed han4 
delen, was inwendig. Dei 
Heer MAILLARDET» heeft te 
Londen eenibijnagelijksoor* 
tig automaat ten uitvoer ge-r 
bragt, doch waarvan net 
werktuigelijke in de zuil is 
geplaatst, die tot voetstuk 
dient. Deze schrandere kun* 
stenaar werkte aan een ster? 
rekundig uurwerk, toen hij 
den 28 November 1790 over
leed. — Deszelfs aqon HEN--
BRIK , in 1752 geboren, en 
in 1791 overleden, oefende 

zich in hetzelfde vak als 
zijn vader, en maakte; zich 
er niet minder in beroemd: 

DRUMMOND (WIM-EM), een 
Schot, in 1585geboren, be
oefende de regtsgeleerdheirt, 
in Frankrijk, al waar zie» 
de smaak voor de schoone 
letteren in hem ontwikkel
de, en in zijn vaderland te
ruggekeerd, schreef hij zoo 
zuiver in onrijm -en diob>. 
maat, dat men hemden bnr 
naam van den SoAotsc/ien 

Iëed in 1649. M™t
D'cf 

wrken « q » y ^ I 7 , I £ £ . 
dimèurg in- tol. Seu ' o 
Nog heeft men van bent 
eene Geschiedenis^BchoU 
land van- 1423 *°* ™** 
Londen, 1682, in 8'™Jt 
het Erigelsch. Mea heet* 
er in 1670 een vervolg van 
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in het licht gegeven. <—•. 
..DRUMMOND was der zaak 
van KA REL 1. zeer toege
daan , wiens dood zijne le
vensdagen verkortte. 

DRU/SILLA , dochter van 
AGRIPJPA den Oude en zuster 
van AGRIPJPA den Jonge, ko-
hingen iféti Judea, de schoon
ste vrouw van haren' tijd, 
werd door haren vader aan 
EpipHANES,zoon deskonings 
ANTIOCHUS verloofd, óp het 
woord , dat hij hem gaf van 
zich, te doen besnijden. Daar 
deze vorst zijne belofte niet 
had willen houden , zoo huw
de AGRIPPA de Jonge haar 
uit aan AZIZES , koning der 
Einézeniërs , die het Joden
dom omhelsde, om haar te 
behagen., DBUSILLA werd 
haren , echtgenoot weldra 

Uioede; zij verliet hem , om 
Wet FÈWX , landvoogd van 
Judea in den echt té treden. 
De nijd , welken zij hare 
zuster BERENICE toedroeg, 
hfagt haar tot dezen ver
teerden stap, en deed haar 
Zelfs hare godsdienst af-' 
BWererii' Het is voor D R U -
BiLTiA en FELIX , dat de hei
lige PAütit's verscheen , zoo 
als men zulks in het 24.e 
hoofddeel van de Handelin
gen der Aposteien.zien kan. 

DRüsii-iiA ( J U L I A ) , doch
ter van GERMANICUS en A-
GRippiNA,en achterkleindoch
ter van AUGUSTUS , werd in 
het jaar.15 der Christelijke 11 

• , ti \ 

jaartelling te Trier geboren. 
Zij trad eers.t met X Ü C I U S 
CASSIUS en 'daarna niet des-
zélfs broeder, MARCUS L E -
pmüs , in den echt. Hare 
buitensporigheden maakten 
haar bij de Romeinen tot 
een > voorwerp van ver
achting. Keizer CALIGULA, 
haar broeder , had met haat 
eenen bloedschendigen om
gang. Hij beminde haar zoo 
hartstogtelijk, dat, toen hij 
eens gevaarlijk was ziek ge
worden, hij haar tot èrfger 
name vanf het r i jk , en van 
zijn geheele , vermogen had 
benoemd. Toen haar de dood 
in het jaar 3 8 , aan hem 
ontnomen had, liet hij haar 
onder de godinnen plaatsen. 
De laagheid , waarin de se
naat vervallen was , was zoo 
groot ^ dat een van deszelf» 
leden -durfde zweren, dat 
hij de ziel van DRUSILLA 
had zien ten hemel stijgen. 
Deze schandelijke vleitaal, 
werd door den senaat toe* 
gejuicht, en men zag op 
menigvuldige penningen van 
DRUSII/LA, den titel van D I 
VA met dien van AI 'GÜSTA 
vereenigd. CALIGCLA, wel
ke ziek van verdriet gewor
den was , stelde spelen en 
feesten voor" deze nieuwe . 
godin in. De Romeinen 
hadden tot dusverre derge
lijke godheden niet gekend} 
ook was sij voor de welden-
kenden in haren gewaand en 
hemel niet minder hatelijk* 
dan zij zulks op de aarde 
' 2 • • • • • • ; , '," 

V 



561, D R Ü. 

tersche talen te Oxford, 
daarna' te Ledden, en van 
daar werd hij hoogleeraaf 
der Hebreeuwscbe taal te 
JFraneAer. De algemeene 
staten belastten hem-, om 
taalkundige" aanmerkingen 
op de tnoeijelijkstè plaatsen 
van het Oude Testament té 
maken; een werk, dat hij 
zeer ver bragt , zonder het 
genoegen te smaken van het
zelve Voltooid te zi«n« Er 
bestaat van hem: 1.° Uit
muntende Aanteekertwgen 
op de H. Schrift, afzon
derlijk , 300 in fol. als in 
4.w' in het licht gegeven. 

2.° Eene Verzameling 
van fragmenten uit de Re£-, 
aples (*). ^ 3 "Eene Hf 
breeüicsclie SprnaUnn.1l, in 
4;to- _ 4.0 Verhandeling 
over de drie sekten der Jo* 
'den, in eene.•Versalupltnfif. 
ten titel voerende': lnm 
script otum, de tribus J*-
dasornm sectis, *9.*i?W*' 
(Delft, 1703, 2 dl.» m 4.» 
- 5 ° Aattleekemngen op 
ISvLPiTrus.SEVMüitAie™ 
de uitgave cum nolis varto-
rum zij" overgenomen. VAN 
BEN DWBBOÖBN WaS Zeet•*-
varen in de kennis j e r He
breeuwscbe taal. K.ciu.n 
SIMON spreekt over hem ais 
over eenen bekwam** <olk. 
Hij had de oude en de bes 

(?) De Hexaples zijn eenverk, 4oor OktoBfi**'}**** 
imt gègeveü, bevattende in zes colonnes, zes Griekscne 
VartaUngen van den Üebreeuwschen "tekst des l _ 

V e r t a l e r . 

geweest was. Maar in het 
algemeen jvaren deze; eer» 
looze tooneelen, een gevolg 
Tan den toestand" der natie, 
reeds ontaard genoeg, om 
dezelve te verduren, enckei-
zers te hebben,' die {den 
schandelijken moed beza
t en , ' om' dezelve voortte-
brengen. 

D R Ü S I U S Of VAN DEN DtUE-
SCHEN (JOANNES) , want DRÜ-
Sius is zijn gelatiniseerde 
naam, werd den 2£ Junij 
1550, te Oudenaarden in 
in Oost-Vlaanderen gebo
ren, en was een" der gema-
tigdste Protestanten van dé 
zestiende, eeuw. Hij eer
biedigde de Vulgata en stel
de al de kerkvaders öp hdo-
géh prijs. Meer dan cën? 
maal onderwierp hij zijne 
schriften aan het oordeel der 
Caf holijke kerk , voorname
lijk in het tijber prteleri-
t'oïum,' bladz. 454 , waar 
hij' zegt:" Provoco ad jndi' 
ciutn ecclesia catholictn>., 
cui me meaque omnia sub-
jicio. ' Hij was iri de Ca-
th olijke godsdienst opge
voed; Waar, daar zijn vader 
de nieuwe dwalingen om
helsd had, liet hij zich op 
deszelfs aansporing tot de
zelve medesiepen, Hij was 
eerst hoogleeraar der Oos-

http://SprnaUnn.1l
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te der nieuwere schrijvers 
geraadpleegd. Zijne wérken, 

j over de heilige Schrift vva-
! ren zeldzaam» alvorens dat 
| men dezelve in Engeland , 
! in de verzameling der ge

wijde Critici herdruktheeft. 
' Hij overleed te Eraneker, 
i denj2 Februari] .1616. ABEL 
i CUHIANDER, schoonzoon van 
1
 DRUSIIJS , heeft zijne Le-

I vensheschrijving in het licht 
gegeven: men vindt dezelve 
in de Critici Sacri. . 

DROSIUS (JOANNES) , zoon 
van den voorgaande, werd 

j den 26 Junij '1588. te Leij-
den geboren ,en onderscheid-

i de zich door zij n.e vroegrijpe 
I kundigheden. In den ou-

,derdom , van 5 jaren had hij 
reeds eenige kennis van de 
Lalijnsche taal» 7 jaren oud 
zijnde, verklaarde hij het 

• Boek der Psalmen in het 
Hebreeüws.ch ; in zijn ne
gende jaar Jas hij het He-
breeuwsch zonder punten; 
en voegde er de punten bij , 
die, volgens de regels ver-
eischt worden ; ii> den ou-

, tderdom vari 12jaren, schreef 
hij in dichtmaat en in pro
za naar de wijze der Be-
breërs; ïn zijn zeventiende 
jaar hield hij eene Latijn-
\clie Redevoering voor JA-
COBUS I . , koning van En
geland, diedeszelfs^eheele 
hof verraste en bekoorde. 
Dit vroegrijpe vernuft over
leed aan den Steen in. den 
ouderdom van 21 ja ren , na 

ü. •'' . ' ' . . ' ^ • ! 

de Vertaling uit het He? 
breeuwsch in het Latijn be* I 
gonrien te hebben, der Reis- \ 
beschrijving van BENJAMIN i 
DE TUDELLE , en der krp- I 

nijk van den tweeden tem- j 
p e l , die in handschrift zijn ; | 
gebleven. / ' ' i 

DRUSUS (MARCUS LIVIUS) , , I 
was de zoon van D R U S U S , ( 

die als volks - tribuun , dé ' , 
ambtgenoot van CAJUS GKAC- I 
CHUS was^- Hij werd , even ' 'i 
als zijn vader, met groote ' 
hoedanigheden, vele wel
sprekendheid , verstand 'en"" 
moed geboren; maar zijne 
overdrevene eerzucht be« 
zwalkte dezelve. De factie 

, des Senaats en die der rid- , 
ders .verdeelden toenmaals de 
stad. DRÜSUS naar het voor
beeld van alle listige geluk- ' 
zoekers , trachtte de menigte 
aan zich te verbinden, en ver- , 
klaarde zich voor de nieuwe 
aanspraakmakers tegen de ou
de bezitters* Hij stelde voor 
örn de ontbrekende Senato
ren , door even zoo vele rid- , ' 
ders te doen vervangen; en i 
tegelijkertijd aan die nieuwe 'I 
overheden, het fegt van te ! 
vonnissen toetestaan, zoo- I , 
danig als de oude Senatoren ' 
zulks ,gehad hadden. Dit ' 
ontwerp verbitterde de vrien- I 
den der orde en deropenba- y 
re rust. De misnoegdhéid 
vermeerderde, toen hij dé 
wét der GKACCHUSSEN \ be
trekkelijk de verdeeling dei" 
landerijen onder he t volk en 

1 3- ,' l 
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die Waardoor aan'hét Latijn-
Schevolk het Romeinsche 
burgerregt zou worden ver
leend-, wilde doen herleven. 
Daaïr Daiisus de onregtvaar-
dige wét van de verdeel ing 
dër landerijen, die met het 
geheiligd regt van eigendom 
streed , niet had kunnen doen 
doorgaan, wilde hij ten min
ste het woord houden, het
welk hij op eene onberadehe 
wijze aan de vreemdelingen 
had gegeven , en waarvan de 
uitvoering de Republiek aan 
verwoestende onlusten zou 
hebben overgegeven. Maari 
door eene menigte Laf ij ners 
gevolgd, die gekomen wa
ren , om hem te onderstfeu-j 
nen, naar zijne woning té-
rugkeerende, Werd hij in het 
jaar-90 vóór J. G., aan'den 
ingang van zijn huis ver
moord ; een waardig uiteinde 
zijner kuiperijen en zijner 
zucht naar nieuwigheden» 
die voor de Staten zoo ge* 
ducht en de zekere voorloö-
pers van derzel ver ondergang 
zijn. —(ZieQBACOffüSk) D B U -
sus was ook volks-tribuun, 
hij is de eerste geweest wel
ke de geldstukken verbas
terd heeft door er een acht' 
Kte gedeelte koper in te doen 
mengen. 

Dnusus (NERO CtAumus), 
*otm van TIBERIUS NERO én 
van LIVIA, die later met 
AuccsTtts in den echt trad , 
en broeder van keizer TIBB-
«*»«, werd in het jaar 38 
•oor J. c . geboren. Reeds 

vroegtijdig onderscheidde hij 
zijnen moed. Na de Grau* 
bunders te hébben onderwor
pen , overwon hij de Galliërs 
en Germanen , en werd tot 
dé Waardigheid van pmtor 
verheven. In hetzelfde jaar 
dat men hein het prajtór-
schap opdroeg, keerde hij 
naar den Rijn terug, en 
verwierf zoo veelroem op< 
dezen togt, dat men hein 
de eer van den zegetogt toe
kende , en hij tot landvoogd 
werd benoemd. Zoodra hij 
opgehouden had prostor te 
zijn, vereerden hem, de 
steeds zegepralende leger
benden met den titel van 
Imperator; maar AUGUSTUS 
vond niet geraden, hem de
zeneërnaam te bevestigen, 
en bestemde hem tot eenen 
nieuwen togt tegen de Ger
manen. De Belgen, en Ba
tavieren , als tot de Keizer
lijke lijfwacht behoorende, 
•Waren hem in deze onder
neming weder behulpzaam, 
en behaalden daardoor nieu
wen roem; zij ondersteun
den, DRUSÜS in het gevech
ten der Üsipeten, Sueyen, 
Sicambren en Vriezen , en 
hielpen hem zijne overwin
nende wapenen tot aan de 
W'ezèr en Elbe overbren
gen. Nadat DRÜSUS vrucht 
telooze pogingen had aan„ -
wend, om d^e rivier over 

te trekken, stelde hu «ch 
te vreden met er zegetee-
kens op te rigten, ten em-
de te doen weten, dat 'fin 
tot daartoe was doorgedron-
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gen. Dio beweert', dat hij 
van dén overjtogt dier rivier 
door ,de verschijning eenep 
reusachtig groote vrouw was' 
teruggehouden, die hem zei» 
de: DRVSUSI zal uwe eer
zucht geene grenzen heft' 
den f de schikgodinnen ge* 
dgogen niet dat gij verder 
zult. gaan; gij nadert den 
eindpaal uwer heldendaden 
en uu)8 levens. Wat er ook 
van deze voorzeggingen mo
ge wezen, de dappere krijgs-
verrigtingen van Dnusus 
verwierven hem en (zijne na* 
komelingen den bijnaam van 
(JEUMANICCS. Zijne dapper
heid was zoo groot, dat zijn 
naam tot een spreekwoord 
werd, daar men met zeer 
vele waarschijnlijkheid ge
looft dat de uitdrukking: 
De Droes zal « halen aan 
hem haar ontstaan verschul-, 
digd is. Dan niet alleen, 
door zijne dappere wapen
feiten ,. maar door inwendi
ge verbeteringen, die hij 
in de Nederlanden tè weeg 
bragt, maakte Dnusus zij
nen naam beroemd: hij liet 
een kanaal graven tusschen 
het tegenwoordige Mssel-
oord, even boven Arnhem, 
en het door hem aangelegde 
Drusus-burg (thans Does» 
burg) • waardoor hij den ou
den JJsel met den Rijn ver-
eenigde. Hij deed zulks, 
om de wateren vandenJ?^'» 
af te leiden, den binnen-
lahdschent' handel te bevor
deren, en om den oorlog te- J 
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gënyde Overrijnsche Germa-
. nen, en de langs het Meer. 
van Flevo (^Zuiderzee) wo-', 
nende Vriezen gemakkelij
ker te maken; ook. heeft hij 
waarschijnlijk * in het tegën-! 

woordige Zuid-Holla,nd, een 
dergelijk kanaal doen gra
ven, waardoor hij de Maat 
met den /?#», en dezen we
der met het tegenwoordige 
H aar lemmer r Meer en daar
door ook met de Zuiderzee' 
vereenigde.1 Deze doorsnij
dingen werden ook < de kam 
nalen of grachten van DRil-
sus genoemd. Een enkele 
blik op eene kaart van de 
toenmalige gesteldheid van 
Nederland doet onsv zien, 
van welk een hut voor dé 
gemeenschap en handelbe-
trekkingen, deze kanalen 
waren. Ook heeft hij een 
groot gedeelte des Rijns la
ten bedijken. Deze dappe
re veldheer aan welke de 
Nederlanden zulke groote 
verpligtingen hadden, over
leed in het 30,e jaar van 
zijnen ouderdom, aan dé 
gevolgen van eenen val van 
het paard. Rome verloor 
in hem eenen prins vol hel
denmoed, goedheid en deug
den , en die, indien hij 
AUGUSTUS op den troon ver
vangen had, het rijk'van 
eene gedrogt, zoo als Ti-
BERIUS zou bevrijd hebben. 
Bij zijhe vrouw ANTONIA. 
had hij ,drie kinderen ver
wekt, GERM'ANICUS, LIVIA 
en CIAUDIUS. 
4 ... 
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• Dnususi zoon van TIBB-
mus en van VIPSANIA , had 
vele der gebreken van zij-' 
nen vader , de wreedheid , 
de drift, de zucht tot ver
maken••; doch bezat dezelve 
niet in denzelfden graad. 
Na in het jaar 10 der Chris
telijke tijdrekening schat
meester te zijn geweest, 
zond men hem na verloop 
van 5 jaren naar Pünnonië 
om de legioenen, die bij 
den , dood ven AUGUSTUS , 
aan hét muiten Waren ige* 
slagen te bevredigen. De 
wijsheid én onverschrokken
heid , welke hij bij deze ge
legenheid aati den dag leg
de ',"- bragten hem tot het 
Consulaat; . Hij onderscheid* 
.de zich niet minder in 11-
ïyrië van- waar hij óp eene 
behendige wijze dêafdeeliri-
gen aanstookte , die Duitse h-
latid verwoestten. Om hem 
voor zijnen Voorspoed te be-
loónen y kende hem de se
naat de eer van den klei? 
nen zegetögt toe. DKUSUS', 
in Rome teruggekeerd, werd 
mét dén keizer zijn* vader 
tot' Consul benoemd. Hij 
deelde vervolgens met hèrji 
de tribuurtsniagt. Déze 
Waardigheden schenen het 
rijfe aan dien vorst te be
vestigen1, maar SKJANUS , een 
vermetele bedrieger, aan wieii 
hij eenetï' klap had gege
ven , verleide LIVIA, de vrouw 
van DRUSUS , en deed hem 
onder hare medewerking door 
«enen gesneden* vergiftigen. 
D* geneesheer van t,\viu, 

dié oolc een harér minnaars 
was, nam deel aan deze laf-' 
hartige zamensparining. Het 
vergif' was langzaam wer
kende , maar het sleepte niet* 
temin DRUSCS in het jaar 
23 na ,J. C. in het graf. 

DRUSÜS zoon van GER'» 
MANICUS en AGRIPPINA , ge* 
noot in den beginne eene 
gcoote gunst,-en verkreeg 
gewigtige posten; maar de 
listige SKJANUS trachtte hein 
bij TIBEIUUS in ongenade 
té brengen , ért< slaagde er 
in. Deze Keizer liet heni 
opsluhen, en verbood aan 
al degene, die hem bewaak
ten, eenig voedsel te laten 
doorgaan. Men vondt hem 
dood na verloop van 9 da
gen, in hét jaar 33, het vul-
sel zijner matrassen gege
ten hebbende, TIBKRIUS 
had nog de lafhartige wreed
heid , hem na zijnen dood, 
in den senaat te beschuldi
gen.' '• 

• DRUTHMAR (CHRISTIAAN) , 
uit Aquiidniëgeboren , mon
nik van Corbië in de 9.e 

eeuw, onderwees in het 
klooster van Malmedy,in 
het prinsdom Stavelo. Wy 
hebben van dezen religie"8 

een Commentarinm op den 
heilige» MATTHBVS » aar 
in de I6,e eeuw veel ge
rucht maakte. De nieuvvs-
gezinden van dien tfld de
den het in 1514 té Straat** 
bnrg in fol. met éenige bij
voegselen drnkken, en strooi-
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den er behendiglijk valsche 
stellingen ov«r de traitssub* 
ttantiatie in uit. Nadat 
het vergif ondekt was, werd 
het boek stiptelijk verboden , 
hetwelk hetzelve zeldzaam 
heeft gemaakt. In 1530 gaf 
iuen er te Hagmau eene 
andere uitgave van in het 
jicht, die als.gelijkvormig 
aan de voorgaande., even» 
zeer verboden werd. 

• DRYADEN , in de fabelleer 
der Arkadische Grieken, 
\votidnimfen » die men tot 
beschermgodinnen de? hop-., 
men, namelijk der eiken* 
boomen in de bpsschen maak
te, Volgens, sommigen,zou
den DRYADEN,, in het alge
meen woudnimfen, maar 
HAMVDRIADKN dezulke zijn, 
welke als beschermsters van 
bijzondere boonien, met de
zelve leefden en stierven. 

- DRYANDER (JoANNE3Vwiens 
ware naam was EICIIMANN , 
een Geneesheer en wiskun
stenaar te» Wet leren in, bet, 
land vari Hennen, onder
wees te Ularpnrgi en over
leed aldaar als een protësr 
tant in 156U Men heeft 
hem onderscheidene wis- en 
geneeskundige werken, die 
alvorens de goede boeken 
van deze en de vorige eeuw 
bestonden, geraadpleegd wer
den. De grootste vèrplig-
ting , welke men aan ,hem 
heeft, is dat hij ontdekkingen 
in" de sterrekünde maakte, 

• . ' • * ' . u 

eenige/Wiskundige Werktub-
gën uitvond, of diegene ver
beterde , welke reeds uit
gevonden waren. Zijne A-
naiomica capilis, \Marpurg i 
1537,, «n &J° '«et platen 
wbrdfc op prijs gesteld t «n 
zijne steerekundige werken 
zijn : X ° De ttnnntJo Asiro-
nomica. —• 2.° De-, Cylin-
,(/w.:-rr,3.° Dë Globulo ter-
re&tri* ,\ y 

DRYANDBR (FRANCISCÜS) > 
broeder, van den voorgaande* 

.,«-»• Zie ENZINAS. 

- ( DRYAS , dochter van FAU-
NUS, werd als de godin der 
kuisen? en< zedigheid ver
eerd. Het was den mannen, 
niet geoorloofd bij de offers 
tegenwoordig te zijn, welke 
hsaar werden..opgedragen. 

'DUYDEN (JOJIN), te Ald-
vovncle in > het graafschap 
JYorfAAnmpton in 1631 ge
boren , toonde nog jong zijn
de , eene vruchtbare en vat
bare , genie, en verhevene 
talenten voor de dichtkunde. 
In 1-H.S8 onder de regering 
van JACOBÜS I I . , aan wiens 
hof hij altijd wel onthaaald 
was, werd hij Catholijk. 
De vijanden , welke zijne 
talenten, zijne inborst of 
zijne verandering van Gods
dienst hem verwekt hadden t 
spanden zamen, om zijnen 
val te bewerken» Koning 
WiLUAM trok hem zijne 
jaarwedden i n ; en de <Hch> 
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tér , die zijn vaderland zoo 
zeer tot een verstrekte, stierf 
den 1 Mei 1701 in armoede. 
Tot dat tijdstip door ieder
een vergeten en verzuimd , 
veranderen de zaken, zoo
dra het om zijne begrafenis 
te tloen i s , van gedaante, 
en. de geesdrift der ideelne-
mers aan dezelve bragt vrij 
koddige töoneelen te weeg. 
De Bisschop van Eochester 
m Lord HAMFAX betwistten 
elkander de eer van hem te 
begraven. De Bisschop als 
Deken van het Kapittel van 
West-Munster , bood aan, 
hem in die kerk te begra
ven. HAMFAX , als de vrierid 
der Muzen, eischte de voor
keur, en beloofde 500 pon
den sterlings voor zijn praal
graf te betalen. * De En-
gelschen , zegt -een schrij
ver , hebben steeds eenén 
bijzonderen smaak gehad voor 
de laatste eerbewijzingen. 
Men weet hoe vele gedenk-
teekenen zij hebben èpge-
rigt, hoe véle plegtige Ijjk-
diensten zij gesticht hebben, 
voor lieden, die zij volgens 
den geregtelijken weg ont
hoofd hadden. En voor de
gene , die hunne loopbaan 
op eeiie zachtere wijze heb
ben geëindigd, is het altijd, 
indien zij slechts eenig ge
rucht achter de tooneelsclier-
men of in de wereld heb
ben gemaakt, bij hunne be
gravend, 0f hunne lijkpleg-
tïgheden, oat hun'luister 
wordt ten toon gespreid." 
DBÏDRN heeft ziel? in aller

lei soorten van gedichten-
ohdersebeiden. Zijne wer
ken zijn vol met natuurlijke 
en tevens schitterende , le
vendige, krachtvolle, stoute 
eji hartstogtelijke bijzonder
heden.' Zijn roem zou vlek
keloos zijn, indien hij slechts -
het tiende gedeelte zijnen 
werken, vervaardigd', en de 
bescheidenheid en de ze-. 
den beter geëerbiedigd had. 
Bij bezat eene grootè gemak- . 
kelijkheid • doch maakte er 
een'misbruik van. Vandaar 

'die verbazende, ongelijk-
vormighèdeti ,'• en,' die men
geling vaa het platte en ede-
I e , van het kinderachtige 
en het verstandelijke. Zijne 
voornaamsee voortbrengselen 

zijn: l.° Treurspelen, waar
in groote schoonheden, ver
spreid voorkomen, maar die» 
wat het geheel betreft slechts 
verhetfe'öe kluchten zijn. —* 
2." ülijapgUïti met eene, 
zelfs i n (Se soort van wer
ken weinig gewone uitgela
tenheid. - 3." Zangspe
len , en verschei dene andere 
mchtstnkkea in zijne loo-
nee/Aundige Werkende* 
nomen , Londen, 1721, » 
dl.» in lol. Men vindt aan 
het hoofd derzelve eene lan
ge Verhandeling, bij wijze 
van zamenspraak, over ox> 
T o o n e e l p o ë z i j . - * 0 - ^ * ' 
in: W - 5.° Eene Verta
ling van VIRGIMÜS

 in*f" 
gelsche verzen, die hem mj 
zijne natie de grootste eer 
heeft verworven. — ^",,. u" 
ne andere van de HekeWic»' 
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tert van JÜVENALJS en 'PER-
SEÜS.' — 7.° Eene Vertaling 
in onrijm van het Latijn-
Sche Dichtstuk de schilder-
kunde van den heroemden 
ALPONSUS DO FRESNOY. De-

, Zelve is verrijkt • met aan
merkingen van DE PII.ES op 
dat werk èn met eerte schoo-

>fle voorrede , waarin 'hij de 
dichtkunde met de schilder
kunst vergelijkt. Al zijne 

' werken zijn in 1S08, in 
18 dl." in kl* S.vo dodr den be
roemden Sir WA^TER -SCOTT 
uitgegeven, welke uitgay^ 
in 1812 herdrukt isi 

: DRYOPE , eene Akademi-
'Sche nimf, döór MËRCURIUS 
bemind. Eens haren zoon 
op hare armen houdende, 
brak zij een takje van ee-
nen lotusboom, om het kind 
te verinaken. BACCHÜS , aan 
wien deze boom was toege
wijd , werd er zoo zeer over 
gebelgd , dat hij haar in ee-
nen boom herschiep. Zij 
had slechts den tijd, om 
hare zuster te roepen , ten 
einde het kind te netnen , 
dat anders met haar in de 
schors zoude gesloten zijn 
geworden. 

DsCHAMY , Mott,A ( DJA-
MY)> eigenlijk ABDÜRRHA-
MAN EBN-ACHMED , heeft zij
nen bijnaam ontleend, van 
Dscha'm, in de Perzi
sche provincie Khorasan; 
waar hij in 1414 geboren 
werd; een der grootste Per
zische Dichters, dien het 

volk bijna 'aanbad,' en van 
welken GÖTHE zegt, dat hij 
de pogingen van al de vroei 
gere Perzische dichters in 
zich vereenigdé. Hij over
leed te Hera? in 1494. Zijne 
talrijke gedichten zijn meest
al van eenen zeer geheim-
zinnigeninhoud. Het beval
lige tafereel: MuSDseanus. 
en JJEYLA , is door CHEZY 
in' het • Fransch, Parijs^ 
1805, en door HARTMANNÏII 
het Hoogduitsch, Leipzig 
1807, vertaald» ' 

DscHiNGis - KHAÏJ. — Zie 
GENGIS-KHAN. ' , 

DüARKN (FRANCÏSCU!SI)> te 
Saint'-Brieutc, in Bretagne 
geboren , beroemd Hoogleer
aar, in dé regtsgeleerdlieid 
te Bourges, overleed in die 
stad in 1559, in den ouder? 
dom vari 50 jarert. Hij was, 
volgens DU Tnou, na Ai.-' 
ciAT, de kundigste regfsge-
1 eerde van" zijnen tijd. Met 
de regtsgeleerdheid i veree
nigdé hij de schoone lette
ren en eene naauwkeurige 
kennis der oudheid. Er be
staat van hem: \.° De ta~ 
cris ecclesia tninisteriis ac 
beneficiis libri VIII» pro 
libertate ecclesia gallica 
adversus romanam. — 2.° 
Commentariëii op den Codex 
en de pandeklen.— 3.° 
Verhandeling over de Ut-
terdieven. Mten heeft twee 
uitgaven der werken van 
DÜAREN: de. 1.6 van Lyon» 
1578, 2 dl.» in fol. is ni«t 
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zeer algemeen; de 2.e te 
Geneve , I6Ó3 ,. in fol. wordt 

.minder gezocht. Met de 
schriften van DUAREN had 
datgene plaats, wat CUJAS 
voor de zijne vreesde» Zij
ne scholieren voegden zoo 
goed als slecht, hij de wer
ken , welke hij had zamen-

-ges.teld, alles wat zij hem 
in zijne verklaringen had
den höoren zeggen , en deze 
mengeling* werkte niet me
de tot zijnen roem. 

DUBARRAN. — Zie BAR-
fiEAU. 

taar der [bezoeking, enz. 
Deze kunstenaar overleed 
den 29 November 169.1. te 
Dtj'on, alwaar zijne, ver
kleefdheid aan zijne familie 
hem steeds had opgehouden. 

, DüBois (N.), een fransch 
reiziger, jn I64() geboren , 
vertrok van Port-Lowis, 
den 13 April 1669 , en kwam 
den 2 October van hetzelf
de jaar ie Madagaskar. Het 
fransche bestuur van dat ei
land, wijde hem het bevel 
over eene kleine bende ge
ven, die bestemd was, om 
een gedeelte van hetzelve te 
gaan bewonen; maar hij 
sloeg zulks, van de hand. 
In 1673 k\yam hij in Frank
rijk terug, alwaar hij in 
het licht gaf: Voyage etc. 
(Reizen, ondernomen,, door 
den Heer l).\ B. naar de 

'•'• eilanden Danpliinen of Ma-^ 
dagashar en Hourlon of 

. Mascareigne in de jaren 
1669 — !672, waarin ge 
hdndeU. wordt over de Groe
ne Kanp, de stad' Snrate, 
de eilanden Si. Helenaof 
Axcemion enz.), Part) f,. 
1674, in 12.™ De uitga-
breide titel alleen biedt de 
ontleding van het geheele 
wéfk aan. Dit reisverhaal 
heeft ongetwijfeld van den 
kant dèr nieuwheid veel 
verloren , maar hetzelve kan 
dienen om den lezer de ver
gelijking te doen maken, 
van hetgerie wat toenmaals 
was, en wat wij thans ken
nen. 

DüBois. — Zie verschil
lende artikels onder Bots 

DÜBOIS (JOANNES) » eeri be
kwaam beeld houwer, te Di-

.jon, in 1626 geboren*/ Het 
is in deze stad , dat het groot
ste gedeelte zijner werken ge
vonden worden , waarvan de 
voornaamste zijn : 1.° Stand' 
heelden van den heiligen 
STEPHASÜS en den heiligen 
M.BDARpVS.) die men in het 
portaal der hoofdkerk zag. 
— 2.° Het marmeren praal-
Graf van PKTRUS ROBBRT, 
in dezelfde kerk. — 3.° De 
beelden van den H* ,As-
JOriEAS en den heiligen Y-
VEs in de heilige kapel. •— 
4.° HetpraalgrafvanCl.AU-
*»rvs BOÜCHER , in dé Car-
melieten kerk. — 5.° Het 
praalgraf van MAROARETHA 
Muctè in de minderbroeders 
kerk. — ö.0 Het Hoqfd-al-

http://HetpraalgrafvanCl.AU
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Dufiois DE CRANCÉ (ETJ-
MOND, LoDKWIJK Al.EXts) , t e 
Charleville in 1747, uit ee-
ne oude burgerlijke familie 
geboren , was een der warm
ste voorstanders' van de om-
Wenteling. Hij omhelsde 
derzelver grondbeginselen, 
uit haat jegens den adel , 
over welken hij /ich meen
de te moeten beklagen , wijl 
hij door behulp van getuig-
schriften, die later onvol
doende geoordeeld- werden , 
onder de musketieren ge
gaan zijnde * hij zich gedwon
gen zag dat corps te verla
ten. Hij was luitenant der 
maarschalken van jh'ruiïkrtjk, 
toen in 178i> dê Algemeenë 
Staten beroepen werden. Tot 
die vergadering door den 
burgerstand van het .land-
voogdijschap Vitry afgezon-
den, schaarde hij zich dade
lijk onder die benden van 
imiitelingen , welke m e n de 
partij van het Pa/ais-Ii opa l 
noemde , uit hoofde van de 
plaats , welke zij in de zaal 
aan de linkerzijde van den 
president innamen.•'•• De par
tij was iri den beginne niet 
zeer aanzienlijk, want de
zelve bestond enkel uit der
tig of veerlig leden , maar 
die door hunne stijfhoofdig
heid en hunne kuiperijen, 
bijna altijd slaagden, om de 
besluiten te doen aannemen, 
Welke hen begunstigden , en 
diegene te doen intrekken , 
welke hen dsyarsboömdcn. 
DUBOIS toonde 'echter eenige 
gematigdheid, en wa» niet 

altijd van het gevoelen zi j
ner onstuimige ambtgenooten; 
hij vraagde dat de koning tot 
opperhoofd van het leger KOU 
verklaard worden , een voor
legt , dat hét grootste' g e 
deelte der hervormers hein. 
weigerden ;, en hij Stemde e t 
evenzeer voor, dat hij den t i 
tel var» fionirig wairFrank-* 
rijk zou behouden. Deze 
hebben hem onder de mannen 
doen plaatsen , die de Kepu-
bliek omver wilden- werpen , 
om tot de monarchie terug te 
keéren, na: de orde der ko
ninklijke dynastie te hebbén 
veranderd Hij hield niet 
op , ziöh gedurende de ge
heel* zitting te dóen gelden , 
in de hoop van zich daardoor 
eenen naam temaken. Even 
gelijk MIIUBKAU , „door den 
adel van zijn gewest ver
worpen , wilde hij hein ook 
nabootsen; inaar zijne talen
ten waren op verre na niet 
in s taa t , dié van den afge
vaardigde van Prorenee te 
evenaren; ook kwal» hij zelfs 
hij de aanhangers zijner par
tij slechts weinig in aanmer
king. Na de zitting, tot veld- " 
maarschalk benoemd, wei
gerde h i j , om onder den ge
neraal I-A FAYETTK^ te die
nen, en begaf zich als offi
cier ónder de nationale gaf- -
de van Pqrtjs* ?' Door het 
departement der Arrfeiwes 
tot de Conventie gezonden, 
openbaarde hij dadelijk tl© 
grondbeginselen, waardoor 
hij den toegang tot die ver
gadering had verdiend, do»ry 
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de partij van DANTON te om
helzen , op den oogenbl ik , 
waarop die geduchte dema
goog, den nöodlottigén dag 
Van den 10 Augustus, en 
de verschrikkelijke moord-
tooneelen van den 2 Septem
ber bewerkte, i Hij nam deel 
aan alle afschuwelijke maat
regelen, en verwierf daar«. 
door eenen zekeren invloed. 
Tot commissaris der verga
dering in de Departementen 
benoemd,, en belast, om het 
gedrag "van den generaal 
JVtoNTËSQUioü , die over het 
Fransche leger aan de Sa-
vooische grenzen het bevel 
voerde, te onderzoeken, 
eischte hij de afzetting van 
dien veldheer, die Frank-
rijh verliet, pp den obgen-
blik, waarop DOBOIS eene 
acte van beschuldiging tegen 
Ijem had doen uitbrengen. 
Tijdens het proces van den 
ongelukkigenZ.ooEWjJK.XVL 
toonde hij zich een van des-
zelfs bloeddorstigsfè vijan
den , en stemde ;voor den 
dood zonder appel en zonder 
uitstel. Hij was het, die 
de zamenstellingvan het Re-
publikeinsche leger, door 
eene ineensmelting der linie
troepen , met de nationale 
garden voorstelde, en die de 
wijze van bevordering deed 
aannemen , tèn gunste des 
ouderdoms, waardoor eene 
.menigte van onkundige man
den , tot de eerste rangen 
des legers werden verhe
ven; oofe deed hij het be
sluit tot de eerste ligtitig 

van 300,000 manschappen 
uitvaardigen. Kort daarna 
tot, voorzitter der vergadering 
en lid der Commissie van 
algemeen welzijn benoemd f 
Werd hij , vervojgens naar 
LyQti gezonden , om den op
stand dier stad te beteuge
len. Door bedreigingen niets 
van de burgers kunnende 
verkrijgen, besloot hij Lyon 

, te belegeren, en wilde het 
bestuur daarvan aan den ge
neraal KELLERMAN Opdragen, 
die om geen deel te nemen 
aan de gewelddadige maatree 
gelen, - welke er hét gevolg 
van moesten zijn , voorwend
de, dat zijne'tegen woord ig-̂  
heid» «bij het leger van JS«-
vööijQ'V daar hij het bevel 
over voerde, onvermijdelijk 
noodzakelijk was. DUBOIS 
zag zich dus genoodzaakt, 
om\met de troepen te ban-' 
delen, welke nem overble
ven. Na eenigen tijd op de 
stad té hebben doen schie
ten, deed hij den inwoners 
eene volkomene amnistie be
loven , indien zij hemhunn? 
bewindhebbers wilden over
leveren. Deze lazen dit voor
stel zelve aan het vergader
de volk voor * en het ant
woord , onder dagteekening 
van 17 Augustus 1793, was 
een besluit, oogenblikkelijk 
met 20,000 handteekéningeii 
voorzien,. in hetwelke in den 
naam der stad Lyon verklaard 
werd, dat hare bewindheb
bers nooit hadden opgehou
den, haar geheele vertrou
wen te bezitten. De.Con--

http://ongelukkigenZ.ooEWjJK.XVL
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ventie intusschen over den 
opstarid der Lyonézen ver
schrikt, -beklaagde zich le
vendig aan Donors over dé 
traagheid, des belegs. "Hij 
antwoordde dezelve aldus: 
» Het vuur ^der vuurkogels) 
is gister avond te zeven ure 
(24 Augustus 17921) • ha der
tig ürén( vruchteloos ter o-
verweging, te hebbsss gege
ven , begonnen . D e gloei-
jende kogels, hebben de wijk 
der poort Saint- Cluir in 
in brand geschoten. De boi'n-
ïnen hebben ten tieii ure des 
avonds derzelver,uitwerksel 
begonnen. Omtrent midder
nacht heeft hetzelve zich aan 

-de~ kaai der Suone op de 
geduchtste . wijze geopen
baard, (onnoemelijke maga
zijnen zijn de prooi der 
Vlammen geworden. « . Men 
kan het verlies op twee hon
derd inilliöenen schatten. 
Het zal der republiek eene 
harer gewigtigste steden en 
onnoemelijke opkoopingen 
van waren kosten." Ondanks 
de revolutionnaire geest* 
drift, waarvan hij zoo vele 
bewijzen had gegeven , deed 
deze laatste volzin hem ech
ter van moderaniistnns be
schuldigen. , Hij werd terug 
geroepen en zelfs in hech
tenis genomen; doch ver
kreeg kort daarna zijne vrij
heid w e d e r , kwam weder 
in de Conventie ,-en in de 
Club der Jakobijnen , waar
in hij voortging uit al zijne 
tttagt kuiperijen te gebrui
ken. De CÏüb, verschrikt 

door de heimelijke listen» 
die zelfs/ tót in haren schoot 
plaats hadden, en vreezen-
de, vijanden in [hare eige
ne leden te vinden, besloot 
het genootschap, te zuive
ren, door de titels van elk 
harer leden te onderzoeken. 
AJen moest "te, dien einde 
aan eiken Jakobijn èenige 
vragen doen, en Dt'Bois DE 
CRANCÉ stelde deze voor: 
Wat hebt gij gedaan, om 
gehangen te worden, in
dien de tegeitomwenteling 
niogt plaats hebben ? Ko-
BEsPiERRE-, COUTHON en an
dere terroristen, over de
ze zonderlinge schampre-
den , buitengemeen gebelgd * 
beijverden zich om de Club 
van DUBOIS te zuiveren , die 
echter zijnen geheelen in
vloed bij de Conventie niet 
verloor, en zelfs gelukkig 
genoeg wris, om in den val 
van DANTON niet te deelen 
ofschoon hij steeds in zijne 
grondbeginselen gedeeld had. 
Daarin aan vele andere re-
volutionnairen gelijk toon
de DÜBOIS BE CRANCÉ zich. 
zelfs na den 9 Tliermidor , 
niet minder verbitterd te
gen de. Republikeinen enjfe-
aeralisten, x dan hij zulks 
tegen LODEWUK XVI. ge
weest was, en hij ging 
zelfs zoo ver, dat hij de 
vergoeding der verbeurdver
klaarde goederen voorstel
de, niet uitzondering ech
ter v.an de goederen der 
uitgewekenen, welke hfjf 
steeds eenen onverzoenba-
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ren haat bleef toedragen. 
Hij ging steeds voort, zich 
te doen gelden , zonder ech
ter de aandacht van ie-' 
mand tot zich, i® trekken, 
daar zijne ongen0ögü!aarHhei<3 
algemeen erkend was. In-
tusschen benoemde hei» het 
Directorium, waarvan hij: 
de zaak met vuur verdedigd 
had, 'tot algemeen inspec
teur 'eir yêrvolgetïs tot mi-
nister van oorlog. Kort voor 
den 18; Brumaire verklaarde 
hij zich tegen BONAPART*:, 
en men wil zelfs, dat hij 
eene zamenzwering tegen 
hem zou gesmeed hebben; 
Maai" BONAPARTK zegevierde 
en ürjrsois onderwierp zich. 
Zich verbeeldende f dat zijne 
aanslagen niet bekend wa
ren , bood hij zich bij hem 
aan, om zijne bevelen te 
ontvangen, en de nieuwe 
consul antwoordde: hem koel
tjes: » Ik dacht dat gij mij 
uwe portefeuille bragt," en 
hij gaf hem zijn ontslag; 
DUBOIS begaf zich naar zijn 
landgoed in Champagne* 
Zijn dood werd door dé Fran-
sche dagbladen, eerst in 
18ÜO, én vervolgens in 1805 
aangekondigd , maar dezelve 
had eerst den 29 Junij 1814 
te llethel plaats. Onder de 
talrijke losse stukjes , Welke 
hij over de tijdsomstandig
heden in hét Jicht gaf» wil
len wij aanroeren: 1 ° Ob-
*ervaiions etc. (Waarnemin
gen over de militaire Con-
sMutié, ef Grondslagen van 
werkzaamheid aan de mili

taire Commissie voor gei 
steil) , 1789, in 8M _ 2,*, 
Lettre etc. (Brief} of af gei 
legd Verslag aan de Nalio-
na f e vergadering van de 
werkzaamheden y de gevaren 
en de hinderpdlen)\ 1790, 
j n >s.vo —, 3.''tableau etc* 
(Tafereel der vervolgingen,' 
welke BARRÈRË aan Du* 
BOIS BB CitAüaÊ ,gediirende 
15 maanden,heeft doen on
dergaan), 179.H in S.vo-. 
4.° ilêpliqnèelc. {Antwoord 
van DUBOIS DE CRAÜCÈ 
aan BARRÈRÉ)>', 1795, in 
8.V0 Men -schrijft hem ook 
toe'*' Veritable portruil etc. 
(Waar afbeeldsel onzer wet* 

, gevers , < of giilery van schil-' 
deryen vanden 5 Mei I792), 
in 8.vo DUBOIS schreef ook 
in de dagbladen , en hij was 
een der bezorgers van dat» 
hetwelk den titel van l'Ami 
des lois (dé Vriend der wet
ten), voerde» 

DtiBOS (JOANNES BAPT1S-
TA) , te. Beaiwais in 1670 
geboren f begon zijne stu
diën in zijne geboortestad , 
en kwam 'dezelve te Parijs 
volbrengen. JVa in 1691 bij 
de Soröome tot doctor te 
zijn aangenomen, kwam "ij 
onder TORCV in het bureau 
der Buitenlandsche Zaken. 
Deze staatsdienaar een regt-
vaardig waardeerde!* der ver
diensten, erkende èn maate-
te gebruik van dié van den 
Abt Docos. Hij werd aan 
verschillende Europesche ho
ven, in Duitschland, dr»'. 
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liè', Mngéland, de Véree*. 
nigde Provinciën, tmet ge-
wigtige zaken belast', en 
kweet zich van dezelve als 
een man , die in de onder
handelingen volmaakt wel 
bedreven was. Men weet 
welk een aandeel hij aan de 
vrédestraktaten van Utrecht, 
Baden en Rastadt had. Zijne 
werkzaamheden werden door 
heneficiën en jaarwedden , 
en eindelijk door de abdij 
van Aotre Dame dé Res-
sons, bij zijne geboortestad, 
beloond. Hij overleed plot-* 
selij k te Parijs ,' in 1742, 
als blijvend, secretaris der 
Fransche akademie. -Men 
weet-rtot welke wjjsgeerjgé 
anekdote, zijn dood • aanlei
ding heeft gegeven (Zie FoN-
TENELiiEs). Zijne werken 
zijn een bewijs, van de ver
scheidenheid en uitgebreid
heid zijner kundigheden. 
De voornaamste zijn: 1.° 
Réflexions critiques etc. 
(Beoprdeelende aanmerkin
gen op de dicht- , schilder
en toonkunst), 1719, 2 dl>• 
in 12>° , en in 1740, in 5 
dl.» in 12 mo herdrukt. Het 
is een der nuttigste werken 
in dien smaak , welke men 
ooit over die onderwerpen hij 
eenige der Europescbe natiën 
heeft geschreven. Hetgene, 
Wat de goede hoedanigheid 
Van dit werk uitmaakt, zegt 
de schrijver der Eeuw van 
LoomviSK XIV., is dat er 
slechts weinige dwalingen 
en vele ware, nieuwe ca 

vn i . DKEI.. M. 

diepzinnige overwegingen in 
voorkomen* Er is echter 
gebrek aan naauwkeurigheid 
en vooral aöri orde in ; maar 
de schrijver denkt en doet 
denken. Hij was echter niet 
miet de toonkunst bekend, 
had nooit eenig vérs kunnen 
maken, en bezat geerte en
kele schilderij; maar hij 
had veel gezien , gelezen , ge
hoord en nagedacht. De oude 
letterkunde was hem zoo wel 
bekend als de nieuwe, en-de 
geleerde en vreemde tajen. 
zoo wel als zijne eigene.—2.° 
Bistoire etc. (Geschiedenis 
der vier GoiiDiANUSSsy door 
gedenkpenningen bewezen en 
verheerlijkt) , JPanjs , 1695 , 
in I2.m0 Men neemt er ge
woonlijk slechts drie aan; 
de schrijver beweert met ve
le geleerdheid , doch te gelij
kertijd met vele ^zedigheid, 
dat 'er ,vier zijn geweest. 
Zijn gevoelen schijnt niet 
aangenomen te zijn. —• 3.# 

Histoire critique etc. (Be
oordeelende geschiedenis o-
ver dé stichting der Fran
sche monarchie in Gallië), 
1734, 3 dl." in 4 .» ; ia 
1743 met vermeerderingen en. 
verbeteringen, in 2 dl.n in 
4. t0 en 4 dl.» in 12.mo her
drukt. Het gevoelen van 
den abt DÜBOS , is dat de 
Gallische volken, de Fran
ken geroepen hebben , om 
hen te bestieren , welk ge
voelen MoNTBSQUïEO , in het 
30.e, Boek van Vesprit de* 
lois mede aankleeft. HJJ 
m 
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waakt van CLOBOVEUS veel* 
«er een. staatkundige dan* 
een veroveraar; en volgens 
de beste schrijvers was deze 
vorst veeleer ëen veroveraar 
dan een staatkundige.. Men 
moet echter met den presi
dent HÉNAU'LT bekennen, dat. 
men in dit werk voldoende 
ophelderingen aantreft, over 
vele duistere punten betrek
kelijk- den oorsprong der 
Fransche natie. — 4.° His-
toire etc. {Gescliiedenis van 
het verbond van Kamerijk), 
in 150S tegen de Republiek 
van Venetië gesloten, waar
van de beste uitgaven zijn 
van 1728, en 1785, 2 dl.* 
in 12.™, een diepzinnigen 
belangrijk staatkundig werk. 
l i e t maakt de gebruiken en 
zeden van dien tijd bekend , 
«egt een schrijver, en kan 
in die betrekking tot een 
voorbeeld dienen. — '5*° Les 
interets etc. (De belangen 
van Ewgehwd, in den tè* 
genwoordigen oorlog kwa
lijk begrepen), Amsterdam y' 
1 7 0 4 , in \2.°, een werky 
dat ,volgens den' abt LÉN-
«BLET , in Urankrijk. zeer 
gunstig werd opgenomen, 
maar dat op de Engelschen 
niet veel indruk maakte. 

DUBOST (ANTONIUS), een 
schilder, in 1769 te Lyon 
Rehoren, nam eerst dienst 
in het leger der Republiek, 
en bragt het tot den rang 
*an kapitein-adjudant, in 
het corps der genie. In 1796 
verzocht «ra vorkrcog hg zijn 

onts lag, deed onderscheide
ne reizen in Zwitserland en 
Italië, vanwaar hij verschei
dene teekeningen van groöte 
meesters mecjebragt, en zich 
weldra te Parijs ging ves
tigen , alwaar de fortuin 
welke hem zijn vader naliet, 
hem toestond ;om zeer onbe
krompen te leven. Hij maak
te zich aldaar wejfigt even
zeer en meer als een 'ha'rts-
tögtelijk' vriend van' paar
den, dan als een kunstenaar 
bekend. Hij verzuimde» ech« 
ter zijne kunst niet , Voor 
welke hij eênige der hoeda
nigheden bezat, die talenten 
maar geerie genie verraden. 
Het Vertrek van BRuxasen 
van PoRCiA, volgens alle 
Waarschijnlijkheid,het eerste 
van zijne schilderijen , vond 
plaats' in de zaal der ten
toonstelling van 180!. Zijn 
DAMOCL%S, in 1804 ten toon 
gesteld , verwierf hem eenen 
gouden eerpenning van het • 
bestuur en den lof van; DA-
viD. Kort daarna vervaar
digde hij zijijne schilderij van 
• VBMS 'en *DtASA,• welke 
men thans in hef Museum 
van het Loiivre ziet. In 
1806 bragt zijne drift voor 
de paarden hem in Mnge~ 
land, alwaar hij lange en 
hevige woordenwisselingen 
met den H.' Ttf. HoPR.een 
rijken bankier, had ,* iens 
lage wraak zich op den "AMO-
CLES uitoefende, oien hi,] 
gekocht had, en•'in twee 
stukken sneed. Na duizen-
da andere tegenhcden, kw»B* 
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DUBOST' in 1813 ïri FfahH 
tijk terug, en hervatte zijne 
werkzaamheden. Wij zullen} 
onder anderen, twaalf onder
werpen aanhalen, het léven 
van den harddraver van New* 
marhet voorstellende. Hij 
lithographieerde dezelve in 
1818 zelf volgens zijne eigene 
teekening, die hij op de plaat
sen , gedurende zijn verblijf 
in Engeland, vervaardigd 
had. Deze zeer wel gekleur
de steendrukplaten, kwamen 
met eenen verklarenden zeer 
belangrijken tekst , - in Het 
Fransch en in het Engelsch 
in het licht, met pracht op dé 
persen van den Heer SMI*H 
gedrukt (1' dl. gr. in fol» 
langwerpige DUBOST , wiens 
karakter altijd vrij eigenzin* 
nig schijnt té zijn geweest, 
stierf ten gevolge van een! 
•tweegevecht, in 1825. 

DoBOUCHAGE (FlUNCISCflS 
JOZEF GRATÉÏI, Burggraaf), 
minister van marine t ie Gre* 
nobïe, in 1749 geboren, 
diende eerst onder de art il* 
lerie te land, waarbij hij 
alle graden doorliep:<j tot diért 
Van brigade-chef, dieft hij 
in 1781 verkreeg. Ntfdat 
LODKWUK XVI. een corps 
artillerie voor de marine had 
opgprigt, benoemde hij hein 
in 1786 tot onder-bestuurder 
en in 1792 tot algemeen in
specteur van hetzelve. In 
hetzelfde jaai* verkreeg hij 
de portefeuille der marine; 
*n in iulke moegelijke om-

.- , • • . - • • • • • - i l 

stahdigheden, toonde hij dé 
gètroüwste verkleefdheid aan 
den koning, 'dien hij den 
10 Augustus tot in den schoot 
der vergadering vergezelde, 
waatf de ongelukkige vorst 
eehe schuilplaats gihg zoe
ken. Voor Jüjjné eigene vei
ligheid beducht, maakte Dü* 
BouciiAGR zich gereed oirt 
Ftaitkriji té verlaten; toe» 
een besluit der conventie 
hem, den 15 September, tot 
zijnen post' van algemeen* 
Inspecteur lèrugriép. Meir 
weet niet , wat er van* hem 
gedurende het overige der 
omwenteling is geworden ; 
hetgenè,. wat) zeker i s , is 
dat hij zich in 1805 te Pa-
rp's 'buiten bediening be
vond , toen hij oj> bevel vati 
het bestuur, als inedeplig* 
tige eenci* zamenzwefing il» 
hechtenis ' werd genomen, 
en verpligtwas, eenen frorg-
togt te stellen, om dè hoofd
stad te mogen blijven be
wonen , nog werd hij on de* 
het loezïgt der politie ge
steld ; tijdens de eerste re*-
itmtatie', werrf DOBOCCHA-
GE tot commandeur der orde, 
?an den H. LonEWUfc be
noemd ; hij bleef te ParijÉ 
gedurende de honderd dagen, 
met den last, om er de ko
ninklijke zaak dienstbaar te 
zfijn. ' Den 27 SeptemberT 
1816 andermaal tot het mi
nisterie van marine beroe
pen , maakte hij groote Ver
anderingen* in het personeel, 
al de officieren verwijderen-

m 2' • • ' • • • ! •' • 
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d e \ die ï ich sedert de om
wenteling gevormd hadden, 
en hunne posten aan diege
ne gevende, d i e , sedert dat 
tijdstip niet gediend hebben
de i ten minste de gewoonte 
der zee verloren hadden; hij 
herstelde de kas van de in
validen der Marine, ver
plaatste het zeemans-cqlle-
gie naar Angoulême, vraag
de en verkreeg zijn ontslag 
in.Junij 1817 , ging tot de 
kamer der pairs over , en 
overleed te Parijs in April 
1821 . 

DUBOÜCHET. •— Zie LAN-
«LOIS. 

DüBOURY (LoDEWIJK F A -
Etucius), een schilder en 
graveur in 1691 * te Amster
dam geboren, was de kwee-

, keling van JOANNES LAIRESSE 
en JACOBUS VAN HÜYSUM. 
Hij heeft verliefde onder
werpen en zeer op prijs ge
stelde plafonds geschilderd. 
Zijne gravures zijn in den 
smaak van JOANNES PICART-, 
zijnen vriend, en bestaan 
grootendeels in aardige vig
netten, waarop bevallige on
derwerpen met smaak zijn 
voorgesteld. 

DüBRAW , DüBRAUSKY of 
DUBRAVIUS SCALA (JOANNES), 
ïn .de 16.e eeuw bisschop 
van Olmutz in Moraviè, 
werd te Pihen in Bohème 
geboren, en overleed in 
J j ; )d , den roem van een 
godvruchtig e n verlicht pre

laat nalatende.1 Hij had zij-" 
ne studiën in Italië volbragt 
en vervoegde zich bij SOJA-
NISLAUS THEUSON, bisschop 
van Olmutz,,zijnen voorzaat, 
wiens staten hij bestierde. 
Hij voerde de" krijgschaar, 
des bisschops tot hulp des-
stad Weenen, door de Tur
ken belegerd aan , en gaf 
daar groote blijken van hel
denmoed* De bedieningen* 
der bisschoppelijke waardig" 
heid beletten hem nie t , on» 
afgezant, eerst in Silezië en 
daarna in Bohème, en vér-; 
volgens voorzitter der kamer 
te- zijn , welke opgerigt was," 
om het regtsgeding optenia-
ken der muitelingèn , weike 
aan de Schrnalkaldische on
lusten hadden deelgenomen. 
Er bestaan van DUBRAW on
derscheidene werken, Waar» 
toe behooren: \.° Hist.reg-
ni Bohemioe ab inilio Bo-
hemorum libri XXX11I"> 
Gunther , 1552, in fol. Ba- " 
zei, 1575» in fol. met tijd-
rekenkundiga , tafels ,,1688 , . 
Frankfort,m&t de Geschie
denis van Bohème door ^ENE-
AS SYLVIUS, vermeerderd. 
Dit werk van DOBRAW is ge^ 
trouw en naaiiwkeurig. — 
2.°DePiscinis libri V.,Zu-
rich 1557, Neurenberg ,I596> 

. in 8.° ib. 1671 , in 4 . w 

DüBREUt. —- Z « Bmvh. 

DÜBRICE of DnBRioiuS 
( Heilige) , op het eiland 
Miserbdil bij de rivier W 
geboren , maakie zich eerst 
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! bekend in het gewest, te
genwoordig Warwick ., ge-

! naamd. Hij verklaarde^ er 
gedurende zeven jaren de 
heilige Schriften te Hentlan 
aan de. 'Avon, en opende 
vervolgens eene tweede 
school te Moctires aan de 
rivier de Wyë. Uit alle 
deelen van Ureiagne kwa
men er leerlingen tot hem. 
De zorgen, die hij ten ,op-
?igte van dezelve besteedde, 
beletten hem niet, om-zich 
met zijne eigene heiligma
king bezig te houden., In 
eene Kerkvergadering in 446 
gehouden, door dénheiligen 
HERJMANUS tot Bisschop van 
handaff gezalfd, "en vervol
gens in 495 naar het Aarts
bisdom van Caerlon ver
plaatst , legde hij zijne waar
digheid neder ten gunste 
Van den heiligen DAVID, en 
begaf zich naar het eiland 

l Barclsey of Deuy, aan de 
j kust van het gewest Gaè'f* 
| nctrvon, alwaar hij kort 
i daarna overleed'. Men leest 

in CAMDEN en in andere 
• schrijvers, dat er ^0 dui-
: zend Kluizenaars of religieu

zen op hetzelfde eiland be
graven werden. » Te mid
den van de bedorvenheid, 
zegt een geschiedschrijver^ 
die onder de oude Britten, 
vóór den inval der Angel-
Saksen, heerschte, verwek
te God heilige Herders, die 
door hunne redevoeringen en 
hunne voorbeelden, hunne 
bndgenooten tot boetvaar» 

digheid venmaanden." 

DÜBÜISSON (PAULUS Ut* 
RICH), ie Lavel, in 1753 
geboren, kwam reeds vroeg
tijdig 'te Parijs» Zie hier 
hetgene, wat de Biographie 
moderne van dezen revolu-
tionnair zegt: » Hij omhels
de met geestdrift de zaak 
der omwenteling. Maar, 
vreezende in Frankrijk gee-
ne rol te zullen kunnen spe
len \ begaf hij zich naar Bel-
giè', dat toenmaals aan het 
gisten was 5 verklaarde zich 
aldaar tegen de partij van 
VAN DER NOOT ; werd in hech
tenis genomen, en in 1790 
weder in vrijheid gesteld. 
In Pary's teruggekeerd, ver
hond hij zich met.de club 
der Jakobijnen, en werd te
gen het einde van 1792, als 
commissaris van het uitvoe
rend bewind naar het leger 
van het Noorden gezonden. 
Hij volgde DüMOtmiEü'in de 
verovering iet Nederlanden, 
en ten tijde van deszelfs af
val had hij met hem eene 
conferentie', waarvan hij den 
uitslag aan de conventie be
kend maakte. Te dien ein
de als medepligtig beschul
digd , eischte hij /zelf om 
in regten betrokken te wor
den-, en een besluit van 6 
April 1793 , keurde zijn ge
drag goed. Hij ging Voort,-
om 'in de revolutionnairo 
partij te schitteren , scheen 
de kuiperijen van GUSJVUN en 
JpRoiiï toegedaan', en. werd 
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door ROBËSPIERHE aange
klaagd, als hebbende twee-
dragt onder, de Jakobijjien 
willen zaaijen , die hein uit 
hun midden verbanden» Als 
medepl igtige van HÉBERT , v 
voor de revolutionnajre regfr 
bank gevoerd , werd hij den 
2 1 Maart 1791: ter daöd ver
oordeeld." Hij werd op den-
delfden dag met HÉKERT, 
CLOOTS, PERREÏRA enz. naar 
het schavot gevoerd» Hij 
had de jetfèren beoefend en 
heeft nagelaten : VNADÏR , 
QfTaAnfAS-KóviïïKAX, een 
treurspel in 5 bedrij ven,.en 
in verzen » 1780 , in 8 .v° 
DéCschêijver beroemde zich, > 
hetzelve in zeventien dagen 
vervaardigd te hebben, en 
men mag hem hierin wel 
gelooven; wanjt het stuk is 
"slechts' eene gebrekkige ver
taling, uit het Ifaliaansch. 
•w-.. 2.° ,Le vieux ff ar pon (üe 
.pilde vrper), ^èen blijspel 
in 5 bedrijven en in verzen , 
1783, in S.vo _ 3<° X'af 
vtire etc. {l>e als weldadig' 
beschouwde gierigaard), 
blijspel in 5 bedrijven , en in 
verzen, 1784. —- é,p AFBEKT 
en MtóiLiA, een treurspel 
aan hét Duitsche tooneel 
ontleend, 1785. -»r.,5.0 SCAN» 
Ï>ERBERG, treurspel in 5 
bedrijven en in verzen ,1786, 
»n 8-° — 6.° TBASIMA et 
Tle}jtaf$!fE , e en treurspel, 
J79I.--* 7.o Onderscheidene 
Zangspelen, zoo als de Bei' 
de Hmeders, FLORA ZELTA 
enz. -**. 8,« jje tableau etc. 
•{Met tafereel de* icellmUs, 

of de Vier deelen van den 
dag), een dichtstuk in vrije 
verzen, 1771 , in 8." De 
zedelijkheid wordt er niet 
zeer in geëerbiedigd. *— 9.° 
Abrégé etc. {Beknopte Ge»; 
schiedenis der omwenteling 
van, de Staten van Amerika), 
1779, Sri 8,vo — .'lttp. Nou» 

nelles etc.» {Nieuwe aanmer» 
kingen op Sint*Domingo)'m 
antwoord óp die van Hu> 
£1ARD D'AüBERTK0!I» , 1 7 8 0 , 
in 8.° —» 11'.*• Lettres etc. 
{Beoordeelende en Staat kun» 
dige Brieven over de volk-" 
plantingen en den handel der 
leesteden van Frankrijk) aan 
G.-.T.- BAYNAÏ. gerigt, 1785, 
in 8.° Dit werk wordt als 
het beste 'beschouwd van den 
schrijveri 

Dup (FRONTQ DU) , of FRON<-
,TO DtrCvBüs, een Jesuit de 
zoon van ^ eenen raadsheer 
Bij het parlement in '558 . 
te Bordeaux geboren ,* on
derwees in verschillende 
huizen zijner orde te Pont» 
a»Moussón, te Bordeaux 
en te Parijs. Hij overleed 
in deze laatste stad den 25 
September ÏÖ24; aan ^de 
smartelijke kwaal van den 
steen: ' d i e / welken hij in 
dé blaas droeg, woog 5 ou
de oneen. Pater ÜVCMO» 
was in alle takken van ge
leerdheid ervaren; maarzin 
voornaamste deel waS d.e 

Gfrieksche taal, en d e .c . r l" 
tiek der schrijvers. Men 
heeft hem te 'danken! •• 
eene uitgave der werken 



D " 

van den Tieiligen JOANNÉS" 
' CHHÏSOSTOMÜS , in 6 dl." in 

fol. SIMON RICHAHD heeft er 
Veel goeds van gezegd. Het 
ware, volgens hem te wen-
schen, dat wij eenen volle-
digen » heiligen GHRYSÖSTJ)-
iius , 'i uit de hand van .dien 
Jesuit bezaten; Om deze. 
uitgave volledig .te maken, 
moet men datgene , wat de 
heilige GHRYSOSTÓMÜS over 
het Nieuwe Testament ge
schreven heeft, uit; de uit
gave van MoREii of COMME-' 
UNi 4 of 2 dl.n, in fol. 
nemen. DuöiEüs heeft ëene 
geheel Latijnsche- uitgave 
van den heiligen CHRYSOS-
TOMUS geleverd, 1 6 1 3 , 6 
dl.fi in fol, ; deze is volle
dig., •— 2.°- Eene Uitgave 
der werken van d é n h e i l i 
gen GREGORIÜS van Nyssa, 
in het Griefcsch en >Latfjn , 
Parijs, 1615; 2 dl,n in'fol. 
Bij wijze van bijlage, voeg
de hij' er in 1618 een 3 dl. 
in fol, bij. Men verkiest 
dezelve boven dievanCi.AU-
»^us MORBIV, 1638. — ' 3 . ° 
Onderscheidene andere uit-' 
gaven van oude schrijvers ; 
vooral van kerkvaders , waar
van er eenige met aantee-
Icèningen verzeld gaan, en 
waarvan NiCEPHpRi's CAMX-
TÜS de beste i s . — 4.° i 
Controverse etc. (Gesekil' 
schriften tegen Duphnssts 
MonSAl). — 5.° .Histoiré 
tragiqne etc. (Treurige gè-
schiedenis der Maagd van 
Domremi, anders gezegd, | 

van OrUans), Nanci , 1581 
in 4.o. Di t is een treur-, 
spel, dat op ëene prachtige* 
wyzë voor K A R E L I I J . , Her-' 
tog van hotharingen w^rd' 
uitgevoerd. Deze Vorst was;. 
er zoó zeer over te vrëden ,"" 
dat hij den dichter eene 
aanzienlijke' sóni liet ge
ven , om zich een hieuw 
kleed te koopen. In de daad . 
de schrijver, een nederig' 
en zich verstervend man, 
had er toenmaals een aan ^ 
waar de Evangelische 'ai* 
moede al te zee* aan uit-
blonk. Hij was eert man ,; 
diei zich van alle genot des 
levens had losgemaakt, dié 
meer nog op zïjnè godvruch
tige oefeningen, dan op zijne 
studiën gesteld was. Nooit 
gebruikte hij wijn bij zijne 
maaltijden, én reeds* vroeg 
gewende hij zichonï er dage-' 
lijks slechts eenen en wel ee- ; 

nen zeer,matigen té nuttigen. 

Duc (NICOLAAS XE) , pries
ter uit het diocees van Ron-
aneh was in den beginne -
pastoor van Ttotiville (Fr. 
Dep.* Neder-Seine) verliet 
zijne parochie, om op een5 

grooter tooneël te verschij
nen , werd vikaris van dén' 
Heiligen PAULUS , te Pa* 
rijs) welken post hij gedu-
renne 15 jaren waarnam, 
en werd in 1731 uit hoofde 
van zijne tegenkanting te-
gpn de besluiten der k e r k , 
door den aartsbisschop'VIN-
TiMitiiE in interdict ge-

. 4 '• ' • • : • > • - ;' 
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stejd. Hij had reeds in 
het jaar 1728 aan de gees
telijkheid eenen brief van 

- toetredig aan de zaak van 
den Heer DE SENEZ , aange
boden , door de geestdrift 
voor de, sekte zijne fortuin 
zoekende te bevorderen, of 
zich eenen naam in de we
reld te maken! Hij slaag
de noch in het eene noch 
ïn het andere, en overleed 
in 1744. Zijn Levensbe
schrijver in de zelfde par^ 
tij gewikkeld, schrijft hem 
toe: 1.° l'Année ecclésias-
tique (Jhet kerkelijke jaar), 
Ï5 dl.n in 12.° —.-.&,* Eene 
%erlaling (in het fransch), 
der Navolging van Jesvs 
(!fiBfsT.us, met overwegin* 
gen en oefeningen» — 3." 
Ijlen .gedeelte der vertaling 
der Geschiedenis van den 
jyesident DE THOU, 16 dl.n 

ix\ 4,to Men mag er aan 
twijfelen of dat alles wel 
van hem i s , dan of zijn Ie-
vensbeschryver er hem niet 
zonder grond mede vereerd 
heeft; in alle geval vindt 
men 'er niet veel i n , dat 
in staat is om de weten
schappelijke rijkdommen der 
kleine kerk (der Jansenis-» 
ten) te vergrooten. 

VDüCANGE. :—•' Zie CANGE. 

DÜCAS (MiCHAër,), een 
wieksch geschiedschrijver, 
van wiens leven men'niets 
weer, dan dat hij in ver
schillende onderhandelingen, 
was gebruikt. Men heeft 

van hem eene Geschiedenis ' 
van het Grieksche Keizer
rijk , van de regering van 
den • ouden ANORONICUS tot 
aan den ondergang van bet 

'rijk. Men verkiest DUCAS 
boven CHALGODYLUS , wijl 
hij bijzonderheden verhaalt, • 
die men elders niet vindt, 

I en wijl hij dezelve als een 
verstandig man verhaalt, 
die van de meeste een ge
trouw getuige is geweest. 
Zijn werk werd in 1649', 
door de zorg van ISIVUEI. 

* BouiiMAU, die hetzelve met i 
eene Latijnsche vertaling en 
geleerde aanteekeningen ver
rijkte, op hetLouvre in 
föl. gedrukt, i Het maakt 
een gedeelte uit der schoo-
ne verzameling, onder den 
naam van Byzantische ge
schiedenis bekend. 

ÖÜCASSE (FRANCISCDS) f 
een beroemde onderwijzer in 
het kerkelijke regt, teLec± 
tour e gehoren, was eerst 
Groot-Vikaris en Officiaal 
van ..Carcassotie, en werd 
vervolgens kanonik, Aarts
diaken en Officiaal van Co«-
$om~t alwaar hij in 1706zijn 
leven eindigde. Er bestaan 
van hem twee verhandelin
gen, dié door de regtsge-
leerden zeer op prijs wor
den gesteld: de eene over 
de in Geschil staande ker
kelijke regtsmagt, Agen , 
in 8.° 1695; en de andere 
over de Vrijwillig6 regti' 
magl, Ageri, in 4.° , 169/» 
Deze beide werken zijn veï» 
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eenigd te 'touloüse in 1762 
in het licht gegeven. De 

•schrijver was diep ervaren 
in de H. iSchrift, de kerk
vaders en de oude en nieu
were Canonisten. "Zijne zè-» 
den waren een* man van 

, z|jnen stand waardig. 

DUCERCEAU. ~ Zie CER-
CEAtU ,'•" '. • •_ .-• . ..' • ' 

DUCHANGE (GASPARD), een 
graveur j te Parijs in 1662 
geboren, en ,m 1756 over
leden 4 maakte zijne talen
ten bekend door de platen 
van Iö t LEDA en DANAÉ , 
die hij volgens CORRÉGGIÖ 
graveerde. Daar de onbe
tamelijkheid zijner onder
werpen hem wroegingen ver
oorzaakten .,, zoo had hij den 
moed de koperen platen der-
zelve onbruikbaar te maken. 
Onder verschillende wer
ken van dien kunstenaar 
telt men den maaltijd van 
den Parizeer,- en de Vrr-' 
koopers Uit den tempel ge-
dreven, volgens twee schil
derijen van BainUMartin
des- Champs, te Parijs ge
graveerd. Men vindt ei* die 
schoone volheid van sneden, 
die trotschheid en fijnheid 
i n , die het krachtige en 
zachte, het karakter enden 
geest van JÖUVENET op het 
koper overbrengen. DÜCHAN
GE heeft met even zoo veel 
roem gegraveerd: de gé-
hoorte vari MARIA DE MEDI
CUS, en de Vérgoding\(Apo-

ihèosè) van BESÜRIK IV*, 
volgens RUBENS. Hij was 
reeds 91 jaren oud , toen hij 
zijn laatste stuk graveerde. 

DucHAT ( JACOB I E ) , de 
zoon van eenen commissaris 
van oorlog, werd den 23 
Februari] 1658 te Mètz'g*-
boren. Zijne familie, Was 

i oorspronkelijk van Tróyes , 
in Vhampagne, waaruit zij 
in 1572,, met onderscheidene 
andere protestanschefamilié'n 
gevlugt Was. Een zijner 
voorzaten \ LODEWIJK FRAN-
CISCITS LE DUCHAT , had ' in 
de 16e eeuw de Fransche en 
Latijnsche dichtkunde beoe
fend; maar zijne werken 

Tzijn tegenwoordig weinig her 
kend. JACOB I E DUCHAÏ. 
volgde de balie tot aan de 
intrekking van hetediktvaii 
Nantes. Zich naar Berlijn 
begeven hebbende , werd hij 
raadsheer bij de hoogere 
Fransche regtbank die&stad, 
en overleed aldaar in I735g 
zonder iets bondigs geschre
ven te hebben, zich niet 
beuzejachlige onderwerpen, 
of met de Uitgaven van even 
zoo beuzelachtig of slechte 
werken bezig houdende, zoo 
a l s : die der Confession de 
SAXCY (Belydenis van SAN-
CT).— Die van het Hekel
dicht Menippea, 1714,3 dl.» 
in 8.vo, met nieuwe aan
merkingen vermeerderd , 
waarin het niet moeijelijk 
is den sektengeest te her
kennen , welken, hjj wa* i0e* 

m 5 
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gedaan. De schrijver be
dacht n i e t , dat door de.Ca* 
tholijke* Ligtce in een be-
lagchelijk Jicht te stellen , 
hij die der Protestanten, uit 
oproerige, aanhoudend tegen 
godsdienst en staat gewapend 
de Onderdanen > bestaande* 
niet . regt vaardigde. — 3 Van 
de lotgevallen des vrijfieers 
van FES EST E i door F. i\.. 
D ' A U B I N É , met verscheidene 
aanmerkingen ,. met- het Ie» 
Ven des schrijvers, en met 
de bibliotheek- van meester 
WiU-pM vermeerderd, 1729,; 

2 dl.n'in 1 2 m o — 4 » Eéne 
Uitgave der werken van R A -
BELALS met pen Commentafi^ 
iim, in 6 dl.n in 8.v 0 en in 
3 dl " in 4°, mét pla ten, 
door den beroemden PICART. 
— 5.9 Eene Uitgave der 
(luinze joies dil inariuge 
{.Vijftien vreugden des hu
welijks), een oud werk , dat 
hij in 1734; in 12.9 in1 het 
licht gaf, en met aanmer
kingen en verschillende lesV 
sen vermeerderde. — 6.° A-
jiblogie Donr HÉRÖOOTB , 
(Verdedigivgsrede voor HE-
RonoTirsy, een werk van 
HENDRIK ETIENNE, Vol vuile 
ïedenen én ohbelamelijkhe-
den, 3 dl « i n 8.° met aan-
teekeningen. FORMEY heeft 
na den dood van DÜCHAT 
eene Ducatiana, in 2 dl.n 
in 8.° 1744 in het licht gé-
geven, eene compilatie ge
heel naar den leest van den 
gee8t< des schrijvers ge
schoeid. _ • • • 

DUCHATEL (GASPARD), een-
landbouwer van Thouars, in-
het Fr . Dep.t der Beide-Sè-
vres••,' werd in 17G6 geboren. 
In 1792 werd hij als afge
vaardigde bij de Conventio . 
benoemd, en was een der 
leden van dezelve,-die edel» 
moedige, doch vruchteloóze 
pogingen aanwendden , om' 
den ongelukkigen LODKWIJK 
XVI . te redden. Toert hij 

. eene vermogende partij zich 
tegen dien vorst zag verkla
ren , vraagde hij % daar hij 
overtuigd was, dat het vruch
teloos zoude wezen, om zich. 
openlijk tegen deze ,helsche 
bettden van revojutionnairen 
te verzetten , eerst den af
stand van den vorst en< I a a r" 
na zijne verbanning; hetwelk 
een ' der minst-misdadige 
middelen w a s , welke men 
kon in het werk stellen, om 
hét leven van den ongeluk
kigen koning te redden- . 
Na dit gevoelen te hebben 
uitgebragt, Werd DucHATBn 
door eene ernstige ziekte 
aangetast; maar in zijn beA 

vernomen hebbende, dat de 
stemmen voor en tegen den 
koning wankelden , vergat 
hij zijne smarten» en Jiet 
zich naar de vergadering ge
leiden . waar hij jmst °V 
den oogenblik aankwam, 
waarop het laatste appel was 
afgeloopen. Klke afgevaar
digde was verpügt zijn gB" 
vollen met luider stemme 
uittebrengen. De openbare 
galerijen en alle deelen der 
aaal waren volgepropt i»et 
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eene menigte booswichten, 
die met hunne sabels dril
den , hunne pistolen ont
blootten , en diegene be
dreigden opfeofferen, die den 
moed zouden hebban, om 
zich tegen dèn koningsmoord 
aantekanten,welken zij wil* 
den vol (rekken; maar hun 
blóedgierig geschreeuw , 
maakte DUCHA.TK.1. niet ver
legen , d i e , met het hoofd 
in eene slaapmuts gewikkeld j 
het spreekgestoelte beklom
men hebbende, voor de ver
banning stemde. \ Ofschoon 
de stemopneming gesloten 
w a s , verzette de vergade-' 
ring-er zich niet tegen , dat 
deze, stem geteld werd : ee
ne opmerkenswaardige bij* 
Zonderheid, als men in aan
merking neemt , dat het niet 
om eene regtvaardige daad, 
maar wel om eenen wraak-
roependen koningsmoord te 
doen was. DUCHATEI. werd 
eenigen tijd daarna tot com
missaris bij het leger van 
het Noorden benoemd; COL-
LOT D'HKRBOIS. wilde zich 
tegen deze benoeming aan* 
kanten , zéggende, dat He
gene , die getracht hadden 
den Dwingeland te redden, 
het vertrouwen der natie niet 
konden bezitten. Daa rDu-
CöAtfEïi niet ontkende, dat 
ïulks zijn voornemen geweest 
w a s , '/oo vermeerderde hij, 
de woede zijner vijanden, 
die hem weldra verklaarden 
als in verstandhouding zijn
de met de opstandelingen der 
Vendèé. Hg Werd na de 

omwenteling van den 31 Mei 
1793 in staat van beschul
diging gesteld. DccHATEt. 
nam de vhigt naar Bordeaux, 
maar hij werd weldra aan
gehouden , van daar naar 
Patijs gevoerd, en voor de 
revolutionnaire regtbank ge-" 
bragt. De president vraag- " 
de hem, als eene misdadige 
handeling, of hij het niet 
was , die met eene slaap
muts op het hoofd in de ver
gadering was gekomen, om 
ten gunste van LOOEWIJK 
CAPET te stemmen. D i c i u -
Ttat antwoordde hém onver
schrokken ; » Wijl ik'over 
gNeene mijner daden behoef 
te blozen, zoo verklaar i k , 
dat ik het ben " — De 
ovarige beschuldigingen, die 
men ïegen hem aanvoerde , 
waren niet minder belngche-
Ijjk. Hij, werd den 21 Oc-
tober 1794 niet 20 zijne* 
ambtgenooten ter dood ver
oordeeld. • 

v DürJiiE WE VAS'CY (JOZEF 
FiUNCtsdtJs), werd te Parijs, 
dèn 29 October I66S gebo
ren, ten was de zoon van 
een' gewoon edelman der ka
mer des konings.* Zijn va
der deed hem zorgvuldig op
voeden , maar dit was ook 
zijn geheele erfdeel. Door 
zijne geringe fortuin werd hij 
een dichter. De markgravin 
DE MAINTENON eenige zijner 
proeven gezien hebbende, 
verkoos hem, om gewijd» 
gedichten aan hare kweeke-
lingen van Saint-Cyr te U-
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veren. Zij beval hem zoo 
sterk aan. PÓNTCHARTRAÏN , 
jstaats-secretafis, aan, dat de 
minister , den dichter-voor 
een' aanzienlijk man hou
dende, hem een bezoek ging 
geven. DucpÉ, bij hem 
tenen staats secretaris zien
de binnen komen, dacht dat 
men hem naar hét BastUle 
ging brengen ; maar hij werd 
weldra gerustgesteld door de 
beleefdheden des ministers» 
DÜCHÉ verdiende dezelve» 

„ Hij bezat even zoo veel 
zachtheid in zijn karakter , 
als bevalligheid in zijnen 
geest. Nooit, veroorloofde 
hij zich ; een igen hekelachti-
gen t rek; eene zeer zeldza
me verdienste voor eencn 
dichter! ROUSSEAU en hij 
maakten gezamelijk de be
valligheden der gezelschap
pen u i t , waarin zij zich,be
vonden ; maar de indruk , 
welken DtienÉ maakte, hoe-
Wél in den beginne minder 
levendig, was duurzamer!. 
Nog behaagde hij door de 
begaafdheid ;• der mondeling-
sche voordragt» welke hij in 
eenen niet zeer gewonen 
graad bezat; Hét genoot
schap der opschriften en 
schoon e letteren nam hem 
in haar midden op. Het ver
loor hem in I70£. DÜCHÉ 
heeft Treurspelen in het licht 
gegeven , onder welke men 
onderscheidt: JONATHAS , A B -
SALON en DEBORA; en Zang' 
spelen, welke hij trachtte 
te doen vergeten dooreene 
verzameling van mpAtehj* 

ke Geschiedenissen, die men 
met even zoo vele stichting 
als vermaak leest; COÏ,LKT 
heeft er eene vermeerderde 
uitgave van geleverd , Pa
rijs , 1767, in 12.mö Men 
heeft dezelve somtijds Ver
ward i met de godvruchtige 
en zedelijke geschiedenis
sen van den Abt DE CHOISI. 
Deze beide wérken hebben 
hetzelfde doel , namelijkom 
de jeugd van beuzelachtige 
leesoefeningen, terug te hour 
den. De verzameling van 
den dichter, is minder be
kend dan die des abts; maar 
hij behoeft bij hem niet on-

- dèr te doen, in verhevenheid 
van gevoelens, in waarheid 
van karaktersschilderingeti • 
en zelfs in zachtheid ym 
stijl. Te Saint-Cyr wer
den zijne gewijde lofzangen 
ook gezongen. 

DucHESNE (HENDRIK GA-
RTiët) , werd te Parijs m, 
1739 geboren. Na goede 
studiën volbragt te hebben, 
oefende hij met goed gevolg 
de geestelijke en natuurlijke 
wetenschappen en de schop-
ne letteren. In het begin 
het hoofd van het kantoor 
van algemeene agentschap en 
handvestbewaarder der gees
telijkheid zijnde, werd WJ 
latèfc referendaris-raad bjj a* 
rekenkamer. Nadat I»j zijn 
ontslag bekomen had, ge
moeide hij zich gedurende 
twaalf jaren met een even 
zoo moeijelijk als voor de 
geleerden nuttig werk»~ *»J 
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vervaardigde eenëvolkomehè 
ontleding van al de werken 
van Pater KIBCHER » beroemd 
om deszelfo diepe kunde en 
uitgebreide geleerdheid. Men 
kan zich een denkbeeld vor
men van het nioeijelijke van, 
dat Werk, wanneer men in 
aanmerking neemt dat Pater 
KmCHERons 22 deelen in fol., 
11 deelen in 4. t 0 en 3 dee
len in 8 v ó heeft nagelaten , 
welke handelden over de na
tuur- aardrijks - oudheid
kunde en over bijna alle we
tenschappen. Het uittreksel 
of de ontleding van den heer 
DÜCHËSNE bevat slechts twee 
deelen in fol. in handschrift 
en dat' Wij hopen Weldra in 
net licht te zien. Hij over
leed den* 21 December 1822 
in 'dén ouderdom van 83 ja
ren; Men heeft van hein: 
\.° La Physique, VHistoire 
naturelle, Manuel dn na-
turaliste (De natuurkunde, 
dé natuurlijke historie enz'.), 
dópr de heeren 1). en M. Dp-
CHÉSNB en MACQÜER , Parijs,, 
1770, in * d l . " , in 8 . v 0 ] 
1794, 4 d l . , in 8 .vo^-2.° 
La Frame ecclésiastigue 
[Kerkelijk Frankrijk), ^tot 
1789, in 12.™ - 3.° Du» 
lionnaire de Vindustne on 
Collection raisotmëe des 

procédés utiles dans les 
sciencës ei les arts (foor-
denboek der, nijverheid enz.) 
i d . ; 1776, in 8.v°, 3.* uit
gave verbeterd en vermeer, 
derd , 1806 , in 8.vo - 4. 

, Notice hislpriqm- W. « 
me'et Ves ouvrages de J» »• 

POBTA 'génHil/iomiiie Napo-
Utain (Geschiedkundig ver
slag enz..van J.B.PORTA), 
id . , 1801, in 8," — 5.° 
Cammédie de TÊREXCE en 
vers 'Francais (Blijspel van 
TsRESTius enz.), id , , 1 )>06, 
2 dl .«, in 8.° In deze ver
zameling komen er slechts 
drie toóneelstukken, voor door 
DUCHESNE vertaald, de ver
taling der drie. anderen is 
van I.A FONTAINE en van 
B A R I N . . ''•••••'..: 

DUCÖESNE. —- Zie verder 
CHESNE; .' •', 

DüCIS (JOANNES FRMCCIS-
CÜS) , werd in 1732 teVer-
sailles geboren , volbragt 
zijne studiën in die stad 
eii in het Collegie van Or-
leans. Hij was meer dan 
30 jaren toen hij als too-
neelschrijver optrad, , door 
het treurspel Atnélies, dat; 
slecht onthaald werd. Du-
c i s , die eeneri bjjzonderen 
smaak voor de Engelsen* too-
neelen had , putte uit SHA-I 
KESPEARË het onderwerp van 
HAMLET, welks verschijning 
op het Fransche tooneei den 
geest van den nieuwen too-
neelschrjjver openbaarde. 
Daarna volgde ROMEO en J U 
LIETTE. DUCIS gebruikte 
ditmaal enkel den titel en 
het onderwerp van het En-
gelsche treurspel, de drijf-
vedèren en de bijzonderhe
den zijn van zijne vinding. 
In (ÉDIFE chezAvMÈTB, 
beproefde hij de verheven**» 
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Béhoonheden van SÖPHÓCLES 
en EÜRIPIDES in een zelfde bë-i 
stek te verzamelen, hetwelk 
hem echter slechts tamelijk 
gelukte. Hij slaagle be
ter in Koning LEAR , waar 
voor hij mede het Onderwerp,' 
uit zijn geliefd dïchtstuk 
putte . Hij ontleende er ook 
Macbeth u i t , maar dit s tuk 
Werd van ieèné te duistere 
kleur gevonden en den af
schuw;, die eenige bedrijven 
veroorzaakten deed hetzelve 
spoedig verdwijnen. Het 
slaagde bij eene herhaling. 
JEAS mns terre {JAS zon
der land), is hét zwakste 
van alle werjkett van Duc i s ; 
de nederlaag, welke het--
zelve ondervond, werd ver
goed door het verschijnen 
van OTHËJ.LO ; dat door ieder, 
êen toegejuicht werd. Du
cis , die tot hiertoe het on
derwerp van zijne stukken 
uit vreemde schrijvers had 
ontleend , wilde bewijzen dat 
hij op zich zélven kon staan ', 
hij gaf zijpe Familie arabe 
{Arabische •familie), iri het 
l i c h t , dat door het publiek 
wel onthaald werd ; maar 
PHÊDOR en WALDAMIR , 
zijn laatste werk , ondervond 
eene nederlaag, Waarvan Kien 
de, onaangenaamheden voor 
den ouderdom des schrijvers 
had behooren te sparen. Du
cis verving Vor/rAtRE b(j de 
akademie. Hij Weigerde »1-
*e geschenken' van BONAPAR
TE I. die hem aan zich wilde 
verboden en begaf zich naar 
Vertmlleg, w * « hy d<m 30 

Maart 1817 overleed. Bij A&. 
terugkomst van den koning, 
wiens secretaris hij was ge
weest , had hij de eer zij
ner Majesteit voorgesteld te 
worden, en ontving van hem 
een onderscheidend onthaal. 
Hij was met de beroemdste 
letterkundigen van dat tijd
vak bekend * maar van THO
MAS hield hij het meest. 
De cenvrei de' Ducis (wet' 
ken van Ducis), zijn in 
18 lOgezamenlijk uitgegeven, 
IJinoT, 3 dl.n, in 8.° en 
6 dl .n, in lj8.° / 

DüCt.OS (RARETJ. PlNEitj) , 
in 1 7 0 1 , te Dinant in Bre-
tagné geboren , ontving te 
Parij's "eene zeer beschaafde 
opvoeding. Zijn smaak voor 
de letteren opende voor hem. 
de deuren der geleerde ge-
tloolschappenè Die ;der'op
schriften nam hem i" '/«f9 

en de Fransche akadeiniem 
1747 op. N a d e n dood van 
MIRABEAÜ tot blijvend se- , 
crefaris, der laatstojenoeiiide 
maatschappij benoemd * ver
vulde hij dezen post a s een 
man , A\e de letterkunde be
m i n t , en dezelve op prijs 
wist te stellen, Hoewel te 
Parijs wonende, Werd bij 
in 1741 tot ttiaire vm,L& 
nant benoemd; t n n i / ' » ' 
w«rd hij door paf*n'bn««n 
dés konings van m**Vh 

en ter belooning van den 
ijver, welke de staten van 
Bretagne voor de dienst des 
vaderlands getoond hadden, 
veradeld. Hjj overleg « 
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Parijs den 26 Maart 1772, 
met den titel van Geschied
schrijver vhri Frankrijk. Zijn 
onderhoud was even zou aan
genaam als leerzaam en vro
lijk! De belangrijkste waar
heden ontsnapten hei» als 
kwinkslagen. Van natuur 
levendig en driftig , was hij 
dikwerf de gestrenge lieris-
pcr , van ieder , dié zich aan 
matigingen veroorloofde, zon
der aanspraak'op dezelve te 

j hebbén. Maar de ouderdom , 
de ondervinding, het gebruik 
der wereld, eene bijzondere 
goedhartigheid leerden hem, 
dat men die harde waarheden 
voor de menschen in hefal-
gemeen moet besparen , daar 
dezelve aan bijzondere per-, 
spnén steeds mishagen. Zij
ne werken zijn: ï . ° Romans, 
die meer vrij dan geestrijk 
zijn. —• 2.°' Htsfoire etc. 
(Gèschi'edenis van LnDE-
ItriJK XI), 3 dl.n in 12nio, 
1745, en ÏSifïagé, 1746, I 
des l , • mét belangrijke -na-
sporingen, in eenen beknop-
ten en sierlijken, doch al 
te zeer afgebroken stijl ge
schreven. —r 3 ° Considera-
tiohs etc. {Overwegingen 
op de Zeden dezer eeuw), 
eer» Werk, vol niéuwe denk
beelden , en wel begrepene 
karakterschetsen. — 4°Re-
marques etc. (Aanmerkin
gen op de algèmeene spraak
kunst van Port-Royal), •— 
Zie ARN.U'M>- ANTONIUS. : — / 
5.° Onderderscheidene Ver
handelingen, i n . de Ge
denkschriften van de »ka-

demie der schóone letteren. 
Men bespeurt er vele ge« 
leerdheid in door de beval
ligheden des geestes gemag-
t igd, en met eene duidelij
ke , ongedwongene, haauw-
keurige, en steeds naar 
het onderwerp geëvenredigde 
voordragt' versierd. Hij had 
meer dan iemand anders deel 
aan de uitgave van 1762 
van het Woordenboek der 
Fransche akademie. Al zij
ne werken zijn door At'GEti 
en CO'WOJT in 10 dl «in 8.™, 
Parijs, 18U6, uitgegeven. 
Behalve de tot dusverre be
kende werken , bevat" deze 
uitgave eenigè onuitgegeve-
ne stukken , onder anderen 
Aatileekeningen op de ge
denkschriften van het leven 
van DÜCLOS , door hém zel-
ven geschreven. "Ken ander 
zeer gunstig ontvangen werk 
van Duct,os is getiteld '.Mé
moires etc. (Geheim e gedenk
schriften van de regering 
van LODRWIJK XIV. en 
XV.) , welk werk geduren
de de onwenteling is uitge
geven. 

Ducuvr (JOZEF Fiuxèis-
Cüs), een geleerd geesfelij* 
k e , werd in 1745 te Vrij 
in Savooifë, in het bisdom; 
Geneve geboren. Hij ; wasf 
reeds zeer voordeel ig ' «Toot 
zijne kunde bekend toen Mn» 

f e/and (in 1783) aan den 
oning van Sardinië mis

sionarissen voor Canada 
Vraagde, welk land aan En
ge land door de gevolgenva» 
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den Oorlog van 1748 was 
afgestaan. Daar; Frankrijk 
eertijds idie kolonie bevolkt 
had,,' zoo; wilde Engeland 
niet dat. er Fransche Oatho-
Jijke priesters zouden toe
gelaten worden. Ductoï 
werd verkozen om die zen? 
ding te besturen ; maar de 
vrede in. datzelfde jaar te 
Versailles tusschen beide 
mogendheden onderleekend, 
verhinderde de uitvoering 
Van dat onderwerp. Kort 

, daarna werd DÜCLOT heer 
van- Lautrec, in het bisdom 
Castres en vervolgens Pas
toor van Colonges bij Ge-
«ere, daarna van Vriq in 
Savooïjë', waar hij in I82t( 
in den ouderdom van 76 ja-

. ren overleden'is. Ducuvr 
was een .der grootste ijve
raars voor de Christelijke 
godsdienst zoo als het de 

, volgende werken bewijzen , 
waarin daarenboven de diep
ste geleerdheid doorstraalt: 
1.°' Bxplication etc. {Ge-
schiedkundige leerstellige 
en zedelijke verklaring van 
de geheele Catholijke, leer 
in den ouden Catechismus 
van het .Bisdom, vervat), 
Geneve, 1796 etc. 7 dl n i a 
8.° Parijs, 1822, 7 dl ." in 
8.°-— 2.° Ld sainte Bible 
etc, (De H. Schrift gewro
ken van de aanvallen des 
ongeloofs en geregivaardigd 
van alle bedrog, tegenstrij
dig met de rede, met alle 
geschiedkundige gedenkstuk' 
ken dpjj. wetenschappen en 
Aunsten, met de naUturktm-

dei aardrifjkskundejde'tij4\ 
rekenkunde ënzi) Lyon, 1816; 
en volgende jaren 6 dl<nJn 
8.° — 1721 > ïd. ;":i 

DüCLOZ - PüFRESNOT ( K A -
.RE£ NICOLAAS), te Mont-
cornet, ., in 1734 geboren r 
omhelsde i zeer jong het nor 
taris-ambt, en Verkreeg in 
Hetzelve door zijn onder
scheidingsvermogen, de dui
delijkheid zqner redactie j , 
eri 'vooral door de gestrengd 
heid zijner grondbeginselen ,.• 
den naam yan een, regtscba-, 

" pen en kundig man. Tot 
besturend Syndicus van de 
maatschappij der notarissen 
benoemd, wist; hij ook(het 

, vertrouwen van»al de alge-
méene tegenboekhouders der 
geldmiddelen ,'te' verdienen, 

'en de abt TERRAY, DEI CA-, 
LONNB en NECKER , bedien
den zich in hunne financiële 
administratiën ï van zijne ta
lenten.-DUCUW-DUFRESNOY, 
die, met een schoon gelaat, 

,eu alle bevalligheden be
gaafd, welke inde werel* 
behagen, tot dusver^ een, 
vrij verstrooid leven had ge-, 
leid, legde zich, zoodra hij 
d"v; rw!r r i„g^rge ld ,n 1 d, 
delen zag, geheel :e^al op. 

dè publieke zaken toe, W 
deeS den koning do?r de 
maatschappij der notarissen, 

zes millioenen leenen- . 
dé redevoering, . f e l ^ J bij deze gelegenheid «itspjak 
(in 1788 in 4.° gedrukOt 
bragt.hij de geheele a a ^ 
spraak des vorsten op | , e t 
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: vertrouwen en de Hëfdé van 
zijn voBc te binnen. Kort 
daarna behandelde b i jhe tgé - ; 

wigiige vraagstuk der volks^ 
• vertegenwoordiging in een 
j geschrift, 'ten titel voerende: 
I Jugement etc. {Onpoirtydi-

ge beoordeeli-ng der vraag
stukken y welke den burger** 
stand betreffen)* Hij stel-

, de in dit werk voor, om de 
geestelijkheid , den adel en 
den burgerstand, zich in 
afzonderlijke vergaderingen 
te doen formeren , en hunne 
stemmen volgens orde te tel-

) J e n ; maar te bepalen, dat 
| er in de drie standen ,- een 
j gelijk getal 'Commissarissen 

sou benoemd Worden,, om 
de Sübsidiën toe te staan of 
te weigeren. Het bestaan 
der disconto-kas bedreigd 
ziende, handhaafde hij zij -

•j neri invloed door zijne schrif». 
]
: ten , onder welke men onT. 

j derscheidt: Origine , eiö. 
• (Oorsprong der disconto^ 

kas, derzeiver vo.ortgang en 
verandering); een voor de 
geschiedenis der wisselban
ken belangrijk werk; Zoo
dra men sprak , om papieren 
geld in te voeren , verzette 
Ducw?! - DÜFRKSNOY , al de 
onheilen voorziende, die uit 
dezen maatregel zouden voort
vloeien , aich krachtdadige 
lijk Vegen denzelven,in een 
geschrift ten titel voerende: 
Oliservaiions etc. (Waarne
mingen over den staat der 
geldmiddelen), 1790-, en 
zocht, zoodra de misslag be-

V H I . DEP,fc« N 

• gaan ' wfts, het algeinee-
ne vertrouwen weder op te 
wekken, door tWee gesenrif-
ten , waarin hij de geheele 
uitgestrektheid der redmid
delen van firanliryh aan
toonde , en die ten titel voe
ren : Rèfoosions etc. (Over
wegingen over den staat on-
zer geldmiddelen , op den l 
Meiden 18 November 1789), 
in 4 > 1790.; en Calcul etc. 
(Berekening van. het kapi
taal'-'det'openbare schuld), 
in 4.p» l Augustus , 1 7 9 0 . 
DU laatste/werk werd als heji' 
naauwkeurigste beschouwd 
van al degene, welke hij 
omtrent dien. tijd over het
zelfde onderwerp in het licht 
gaf.. Maar 'reeds waren al 
de berekeningen der weten
schap en der rede nutte
loos geworden. De partijen 
schokten met woede tegen 
elkander, en trachtten elkan* 
der , zonder zich om het heil 
van den staat te bekomme
ren „te vernielen. Nadat Du» 
ctoz. DVPRESNOY, vruchteloos 
beproefd had » ommenen dijk 
•tegen het verschrikkelijk be
derf op te werpen , dat de 
revolutionnairé grondbegin
selen , in alle deelen des be-
stuurs met ?ulk eettfl snel
heid ontwikkelde, kwam hij 
den 2 Februari} 1794 als 
een slagtoffer der booswicb-
ten om het leven, die de 
magt overweldigd hadden. 

DtCQ (JoiNNES . L E ) » een 
Hollandsch schilder en gi'a-

n . 
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veur in 1636, te 'sGraven-< 
Tiage geboren , was dé kwee-
keiing van PAÜMJS P O T T E R , 
en zijne schilderijen en pla
ten zijn dikwerf met de 
Voortbrengselen van dien 
meester verward. Het mu
seum van het Louvre bezit 
twee schilderijen Van JOAN-
NES LE D U C Q ; de eene stelt 
het inwendige van een sol-\ 
daten wachthuis•, en "de an
dere eene jonge pfóitw voor, 
die aan gaauwdievèn, welke 
haar aanhouden, geknield, 
om genade smeekt» 

DUCQTJET (BARTHOLOMEUS) , 
een Luikscheregtsgeleerdei . 
bediende zich beter van de 
pen dan van de tong. In 
zijne antwoorden of raadge
vingen , ' waarvan hij ver
scheidene boekdeélen heeft 
nagelaten, bediende hij zich 
noch' van inleidingen » noch 
van omwegen , -maar randde 
de zaak dadelijk aan. Hij 
heeft ook eene Verhande
ling geschreven. l)e evic-
tionibus sive saisiniis, wijl 
dit onderwerp te Luik meer 
dan elders in gebruik was» 
doch niets van dit alles heeft 
het licht gezien. Hij is den 
2 October 1611 overleden. 

DrcREux (GABRiè'r. M A R I -
N U S ) , werd den 27 Junij 
1743 te Orleans geboren, 
alwaar hij zijne studiën in 
een Collegïe" der Jesuiten 
yolbragt. Na den geestelij
ken staat omhelsd te heb
ben i Wijdde hij zich aan 

den kansel toe, en de roem, 
welken hij in deze loopbaan , 
behaalde, deed hem door 
den Heer DEBRIENNE, Aarts
bisschop - van Toillouse op
merken , die zich van hem 
bediende, om* in de alge-
ineenë kapittels der Groote-
Karmelieten , en dcrBarvoe-
ter-Karmelieten , de nieu\ve 
Constitutien dier orden te 
ontwerpen. In 1770, begaf 
de abt DUCREUX, zich (in-
het gevolg van den Heer WE 

'GUÈRNES, Bisschop van J / e - ' 
ria\ dié ' 'hem tot deszeljs 
Groot- Vikaris had benoemd, 
naar. Corsika. Behalve de 
bedieningen van zijnen post, 
Waarvan hij zich met ijver 
kweet j . belaste hij *icn-,< 
om aan den hertog van LHOI-
SEüt, al de berigten over 
het eiland Corsika, te leve-
, e « , welke die s t a a t j e -
naar vragen zoude. •• .-"J8" 
deze: werkzaamheid , met de 
natuur vaff het hichtgestel 
vcreenigd, onderwinde zone 

gezondheid, en.hij zag ™f 
§enoöd Z aakt r om zijn ^ 
t lag te vragen, en- n a a r 

de Kardinaal J>BI>A K O ? H ; -
A , M O N , toenmaals mm IS,e 

D E L A F E Ü I ^ , ^ 1 0 0 " ^ . 
ne diensten door eene Jaar 
wedde van 1200 livres. We 
aBt DCCREUX hervatte, .pen . 

m aals weder m ^ S X ! 
letterkundige wen* *« 
d e n , waardoor hij W « I ^ J e 

bescherming van onderscnei 
dehe aanzienlijke personen» 

voornamelijk van den ivar-
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dinaal' »E BERNIS verwierf. 
MONSIEUR, broeder des- ko-
nin'gs, later LODEWIJK 
XVI I L , nam hem onder 
Hoogstdeszelfs kapellanen in 
het paleis -van het Luxem-
bourg op. Hij vyas, sedert 
langen tijd, Kanonik van Au-
xerre f maar zijne familie-
verkleefdheid bewoog hem in 
de laatste jaren zijns; levens 
van zijne prebende af te zien, 
en zich naar Or/éans te be
geven, alwaar hij in dekerk 
van Bainte-Croix een Dom-
heerschap verkreeg. Hij 
overleed in die stad den 24. 
Augustus•" 1790 , de> armen 
zijner geboortestad tot zijne 
erfgenamen benoemende. De 
«revolutionnaire onlusten be
letten de uitvoering van zij-

, nen uitersten wiU Men heeft 
van den abt DCCREUX: !.° 
Les siècleg etc (De Chris
ten eeuwen óf Geschiedenis 
van het Christendoni in 

, dëszelfs Stichting en voort
gang ,"van J C. tot'.op-on-' 

•ze dagen), Parijs ,1775 — 
!777\ 10 dl.n in l12.mo De 
schrijver stelde zich in 1786 
voor, om éene nieuwe uit
gave van dat werk te leve
ren, waarbij hij de Kerke
lijke geschiedenis der 18.e 

eeuw zoude voegen; maar de 
Heer MmoMESNiii, toenmaals 
fcegelbewaarder, verwittigde 
den abt DUCREUX, dat het 
de "wil; des konings was , 
om over de toenmaals aange
voerde onderwerpen te zwij-. 
gen. Dit werk is in het 

- D V D. 5&5 

Spaansch vertaald , Madrid* 
1788. — 2.° Poésies ancien
nes etc. {Oude en meuwere 
Gedichten, door den abt 
DlfCREVX verzameld), Pa
rijs, 1781 , 2 dl." in 12.° 
lie uitgever laschte er on
derscheidene door hem ver
vaardigde dichtstukkc-n in. 
— 3-° (Envres etc. (Volle
dige werken van Messire 
ESPRIT FLÈCHIER) , Ni-
mes, 1783, 10 dl.n j„ 8.° 
Deze uitgave, volgens hand
schriften van den schrijver 
nagezien , is met onderschei
dene stukken vermeerderd, 
die nooit gedrukt waren , en 
met voorreden en aanteeke-
ningen verrijkt. — 4.° Pen
sees etc. (Gedachten en Over
wegingen over de Godsdienst 
en de zedeleer vit PASCAX, 
ontleend), 2 dl" in 16«"°, 
1785. De abt DiCREüxhad 
daarenboven talrijke naspo-
ringen op de zeden der ou
de Romeinen gemaakt, De 
dood veroorloofde -hem niet 
dat werk te voltooijen. 

DUBEFFANT. - Zie DEFFANTV 

DÜDITH (ANTIRKAS) , in. 
1533 te Bvde in Hongarije 
geboren , openbaarde, reeds in 
zijne vroegste jpngd , geest, 
verbeeldingskracht en ge» 
heugen. Met roem beoe
fende hij het Ialijn, het 
Grieksch , de dichtkunde en 
Welsprekendheid, CÏCEBO 
was zijn geliefkoosde schrij
ver, dëszelfs stijl behaagde 

n ,2 
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hem zoo zeer» dat hij tot 
drie malen toe al' deszelfs 
werken eigenhandig af
schreef. Keizer FKRDINAND 
I I . , gebruikte hem in ge-
wigtige aangelegenheden. 
In 1560 gaf hij hem het 
Bisdom Tina in Daltnatië. 
De Hongaarsche geestelijk
heid, zond hem 2 jaren la-
ier naar de kerkvergadering 
van f rente. Zijne geneigd
heid tot de nieuwe dwalin
gen ergerde die vergadering 
en de keizer was genood
zaakt , hem terug te roe
pen. DÜDITH reeds Prótes-
tantsch in het hart, trad na 
ssijrie terugkomst in den echt, 
deed afstand van zijn Bis* 
dom , en .bekende zich open
lijk tot de gewaand hervorm
de godsdienst.''; Men wil , 
dat hij van Protestantsch 
Sociniaansch werd, en dat 
hij : eindelijk in 1589 over
leed , zónder eenig bepaald 
gevoelen in het stuk van 
Godsdienst te bezitten ', het 

/algemeene lot van al dege
ne , die na het ware' geloof 
-verlateh te hebben, genoeg
zaam oordeel bezitten, om 
de ongerijmdheid der van 
den schoot, der kerk afge
sneden, sekten te beoordeeleri 
(Zie SERVET). In den nacht 
zelfs , waarin hij stierf, 
liet hij zijner vrouw de vol
gende dichtregels na: 

O cKcas animi latebras, et 
_ nescia corda . 
Crastina ventura quicï ferat 

" la dies 1 • 
H'i's nóctem me ilUm convivia 

^t illa piitasüel-

; Ultima; tam carö .ducere cum 
. capite?. 

Men heeft van DUDITH ver-
talingen in het Latijn van 
LONGINÜS en van DIONYSHJS 
Halïcarnasseus; van het 
leven des kardinaals Pótus, 
door BECCATELU , Venetië, 
1563, in 4.°, en eert aan lal 
Wérken over de weder/eg
gende Godgeleerdheid de na* 
tuur- en dicïiikitnde* De 
laatste vindt men in het 
tweede deel van- de verlus
tigingen der Hóogduitsche 
dichters. \ 

••''• DUDÜEY. — ZieLtelÖESTEBi 

DUDON, ïn de elfde eedW. 
deken van Saint' Qüentin, 
werd door ALBKRT , Graaf v a n 

Verm'andois, n'aarBiCHARDl.» 
Hertog van JSortnandyë, m 
gezantschap gezonden en met 
weldaden 'overladen; Het 
was uit erkentenis', dat Utï-. 
DON de GeschiedenisJer eer* 
s'tè Hertogen wn Morman-

• dijë ïh 3 boeken schreet, 
welke in de verzameling der 

. Geschiedschrijvers van tin-
geland dodr THOMAS GALE 
voorkomt; maar de geleer
den bekennen, dat dit werk, 
veeleer uit de pen van ee-
nen BomaU- dart vah ee-
nen geschiedschrijver ge
vloeid * niet meer geloot 
verdient dan de Tlfogone 
van HESIODÜS of & Jli**:-
van HOMERUS. Het tijdstip 
des overlijdens van UÜDON 
is onbekend; doch in lCtfb 
leefde hy niet meer. 
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'dt fVEhti (RAIMUNDUS) ., re
gulier kanonik van den hei
ligen' JAOJGUSTINTIS woonde 
langen lijd te Weenen, en 
gaf onderscheidene werken 
over. de kerkelijke letter» 
ki\nde in het licht, die hem 
veel to t ' eer hebben ver* 
strekt, onder anderen: 1.° 
eene verzameling van on
derscheidene oude gedenk
schriften, onder dezen titel: 
•Miscellanea ex codicibus: 
manuscriptis co/lecta, Augs-
burg, 1723, in 4.° •— 2.° 
Ristoria ordinis eqiiitnm 
Teutonicornm , in 4 dl.n, 
Weenen, 1727, in fol. Een1 

werk vol nasporingen , het
welk een aantal handvesten, 

magtbrieven, bullen en ge-
slachtregisters bevat» — 3.° 
Êxcerpla genealogióo - his
torica , Leipzig, 17'25 , in 
fol., zeldzaam en niet zeer 
gemeen» Hij overleed in 
1740. 

DuEiiLius. •— Zie DüHiiiiusi 

DfET (ANTONIUS) , een 
Henegouwer van geboorte, 
Rector der Latijnsche scho
len te Amsterdam, is be
kend door de volgende be
langrijke schriften: 1.° Car~ 
men de natali JESU<. —2 . ° 
ParanesisadLiberalium Ar-
tiiim studiosos. —.3.° Para-
phrasis sex Psalmorum.—4.° 
Vita TOJJJJE majoris versn e-
legiaco. — 5.°'Discriptio Ni-
nives.— Q.°Mclog<& tres.»— 
7»° Exposlulatio de tempo-

. ' - N 

rum calamitatibus,'—- 8." 
Querela paupertatis. Hij'o- ' 
verleed den 30 Augustus 1567V 

DUEZ (NATHANAëtj, een 
taalkundige der, 17.e eeuw , 
bezat eene vrij uitgebreide 
kennis der Latijnsche, Fran-
sche, Italiaansche , Hoog-
duitsche en Spaansche ta*^ 
len , onderwees dezelve ge
durende 30 jaren in Ifoli 
land en gaf verscheidene 
Werken in het licht, die 
betrekking op zijn beroep 
hebben, waarvan de vbor« . 
naamste zijn : 1.° Dictionna*-
riitm' germanico vgatlico- la~ 
tinum, et gallico-germahico-
latinum. Amsterdam, EU 
zevir, in 4." — 2.° Die f ion* 
naire francais etc, {Fransch 
Hoogduitsch' Laiijmch, en 
Hoogduitsch- Fransch- TM-
tijnsch Woordenboek), Keu
len, 1693, 2 dl.n inS.vo-— 
3.° DicHonnaire Jl alten ei 
Frangais {Jtaliaansch én 
Fransch Woordenboek), Ge* 
neve ,1778. — 4.° Diction^ 
naire etc, {Fransch en I-
ialidansch Woordenboek), 
1678, in 8.v° 

DUPAII. (NATAMS), een. 
edelman uit Bretagne, in. 
het begin der zeventiende 
eeuw overleden. Zijnen fran-
schen naam Noè'ii DÜFAII. , 
doorv eene kunstige Jetter-
verzetting in dien van LEON 
XADOLPI en Foi. N'A BJEU 
veranderd hebbende, gaf hij 

' in: zijne „eerste jeugd, ver
ft 3 
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schillende oorspronkelijke 
voortbrengselen in den smaak 
vari die van. RABELAIS in 
het licht. Deze zijn 1.° 
hes balivernies etc. (De 
boerterijen van EüTRAFE-
ivs), Parijs en Lypn , 1519, 
in 16M° Üeze uitgave, wel
ke de eerste i s , is buiten
gemeen zeldzaam* — 2.° Dis-
cours d'aucuns, etc. {Ver
handeling over eenige boer
se/ie redeneringen enz. van 
RAGOÏ', kapitein der bede-
laar»), Lyon , 1519, in 16l° 
Deze beide werken, in wel
ke men, onder den bijlen
den toon des schrijvers , 
waarlijk zonderlinge trekken 
van geleerdheid en goede 
zeden „ m a a r somtijds vook 
al te veel.Vrijheid aantreft, 
zijn verscheidene malen , on
der verschillende titels, tot' 
zelfs in bet begin dezer 
eeuw, herdrukt. <• Tot rijper 
jaren gekomen, deed de 
schrijver zich in de gewig-, 
tigste loopbaan der regtsge-
leerdhèid kennen ; maar zij
ne voortbrengselen,, iti dat 
gedeelte zijn veel minder 
hekend, en verdienen zulks 
ook weinig te zijn. 

' " " ' • " ' " 

DÜPAV — Zie FAY (DU). 

DUFFETV — Zie DOUFFET. 

DUFOUUNY. — Zie FOÜRNY. 

, DupRESNE (BËRTRANDUS) , 
'_? 1759 te JYavdrreins in 
»««••» geboren. Zijne ou
ders behoorden tot den ge

ringen stand, en hadden 
geen vermogen , ja bezaten 
zelfs de middelen niet, om 
hém te doen onderwijzen, 
zoo dat hij zijne fortuin en
kel aan zich zei ven had te 
danken* Na kantoorbedien
de bij onderscheidene koop
lieden van Bordeaux te zijn 
geweest, kwam hij te Fer-
sdiiles, alwaar hij achter
eenvolgend in de bureauX 
van het ministerie van Bui
len landsche zaken, bij de 
wisselbank van het hof, on
der het bestuur van LA BOB
DE , Werd geemployeerd, en 
op deze wijze, van post tot 
post onder: NECKER tot diert 
van Commissaris der geld
middelen geraakte; hij werd 
vervolgens tot algemeen be
windhebber der marine en 
koloniën benoemd, daarna 
tot Directeur van de open
bare ••• Schatkist, algemeen 
ontvanger der geldmiddelen-
van Ronanen, en^mdelijK 
vóór de omwenteling, HJJ 
Brevet tot staatsraad. Het 
bestuur van de openbare 
schatkist, stelde hem in 
staat, door hem de gele
genheid te verschaffen van 
met LonkvVUK XVI te ar-
he iden ,a ldedeü |denende 

uitgebreide ROf^artigheid 
van dien ongelukk.genv'orst 
te leeren kennen, overWien 
hij nooit dan met de tee-
dèrste aandoening spraK- " J 
was niet veilig tegen de re-
volutionnaire vervolgingen, 
door eenen ellendeling» » B -
RON genaamd , aangeklaagd • 
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Hverd hij in hechtenis ge- „ 
fiomen , ' -en'' had zijne Vrij
heid enkel te dan ken aan j{ 
den i ieer CHÉNAUD, tooneèl-
speler der Opéra Pomique. 
DUFRESNE behoorde tot hét 
getal der sjagtoffers, op de-
lijsten van .ROBESPIERRE ge-
bVagt, en hij zou onthoofd 
hebbert .moeten wórden , acht 
dagen na dengenen , welke 
het hoofd 'van dat bloeddor
stig gedrogt zag vallen , (27 
Julij., 1794). Tot lid van 

,het'wetgevend ligchaaift be
noemd , " werd: hij met het 
onderzoek der geldmidde
len belast. Maar daar zij
ne lichtgevende en gestren
ge rapporten aan het Direc
torium mishaagden, zoo 
werd hij in.de vogelvrijver
klaring van den 18 fructi-
dor (September Ï797)begtó* 
pen. Doch hij was ander
maal gelukkig genoeg, om 
zijne vrijheid terug te beko
men , eii hij 'begaf zich naar 
het buitengoed van Plessis-
Piguet, om aldaar vreemd 
aan alle staatslisten t e . l e 
ven , en er die kalmte te 
genieten, welke hij er se
dert langen tijd verre van 
de revolütionnaire stormen 
verwijderd, had behooren te 
zoeken. Na den iS^Bru-
waire, .. kwam de Consul 
LEBRUN, die de talenten van 
ÜUFRESNE kende, hem ver
zoeken van \veder in het 
bestuur der geldmiddelen te 
treden. DUF,RESNE, die vreejs-

de de gedachtenis van SHJ-
N 

nen wettigen vorst te Verra
den , wees in den beginne 
deze voorstellen van de hand; 
maar later , even gelijk zoo 

' vele anderen , overtuigd dat 
BONAPARTE in de belangen 
der BOURBONS werk te , be-

I sloot hij , om den post van 
staatsraad, en het bestuur 
der openbare schatkist aan 
te nemen. DÜPRESNE ver
beterde dezen tak van be
stuur aanmerkelijk, en zag 
het openbare crediet weldra 
herleven. Maar de geldmid
delen van den staat herstel
lende, zag hij de hoop niet 
Verwezenlijken, die hem in 
zijne moeijelijke loopbaan 
ondersteunde. Niets zoude 
aan zijn geluk ontbroken 
hebben, indien hij zijnen 
wettigen vorst op den troon 
had hersteld gezien. Zijne 
bedoelingen waren bij zijne 
deelneming aan het bestuur 
zeer .''.loffelijk, geweest , en 
hij wachtte daarvan eene ver-
eerende getuigenis. Z . M. 
LODEWUK XV11I. , gaf hem 
dezelve in den volgenden 
brief: > Ik bedank UMijn-

. H e e r , eenen post in den 
raad te hebben aangenomen. 
Diegene uwer vrienden , wel
ke u tot de aanneming van 

- denzelven heeft aangespoord, 
heeft zeker de belangen van 
Frankrijk, van die van des» 
zelfs wettigen vorst niet 
willen afscheiden. Uw t e - ' 
genstand bij die gelegenheid 
gebood mijne achting, uwe 

1 trouw verzekert u van m$-
n 4 , , . , ; . ' . < , -

http://in.de
file:///veder
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he geheele erkentelijkheid»" 
Qeteekend LODÉWHK. Deze 
bekwame staatsman overleed 
den 22 Februarij. 1.801. 

DUFRESNE,,-^ Zie FRÈSNE. 

DUFKESÏWÏ'. " -f Zie FRES-
KOY (KAKEL ALFQNSÜS DU). 

' DUFRÈJSTCÜY (De Abt .LEN
G L E T . ) — Z i e LENGLET. 

BÜPRÈSN'ÓV (MeVröttvv), 
werd te Party's in 17-60 gebor 
ren. Maar, familienaam was' 
BÏMÉ.E'ÏV zij huwde met een en 
procureur van de regtbank 
het Chdielet; en , weduwe 
gewerden zijnde, bragten ha-
ïe beminnelijkheid én hare 
letterkundige talenten haar in 
betrekking *rtlet devóornaam» 
ste mannen Tan <lïen tijd , 
Waar haai! htiis als de ver
gaderplaats' van was. Dé 
graaf van FONTANES- bezocht 
haar dikwijls en voedde bij 

- haar, * zij ft dichtvuiur* J ïe t 
blijkt niet dat M-evrouw Dti-
PRESNOÏ noch" persoonlijk, 
noch door hare sóhriftetteeriig 
deel aan dé revolutionitaire 
de föagogie heeft genome»», 
CAMILLUS JORDAN <was haar 
vriend. Mevrouw DUFRES-
NOY heeft vele werken nage
laten. I.d AnntAitp. — 2.° 
Santa MARIA. — 3.° te 
jeune Héritier (De jonge 
erfgenaam). Men heeft van 
die dam© behalve drie Ro
mans in 1790 en 1800 u ifgege-
v*ns 4.» Opimswlespoétigues 
{UtchMukje*), nietaanmer» 

x • • / 

kingen, Parijs, 1806, in 
12.m° Deze kleine werkjeii ; 
maakten veel opgang, zij ver
dienden den lof van LA HAR-
PEV Mêö vindt er veel'na-
tuurlijksv dichtvuur en wel
luidendheid in , maar in 
hare Wellustige treurzangen, 
heeft Mevrouw DUFRKSNOY 
^ich wat al te Veel aan Het 
gevoelen, dal haar bezielde, 
overgegeven! Men moet haar 
echter de vrees eenigzins 
dank weten , welke zij open
baarde , dat deze vrijheid 
eerte slechte gedachte voor 
hare zeden zouden geven. 
Inderdaad vele angstvallige 
lieden keurden den toon de
zer treurzangen af. Mevrouw 
DUFRESNOY had dit werk doen 
gepaard gaan, met eenette-
tatioti historiqne {Geschied,' 
kundig verslag) over de_ da
gen van den 2 September, 
een verhaal dat zij den abt 
SICARD toeschreef,.maar de-

. «e ontkende zulks, zonaer 
echter net geschiedkundige 
van dit verhaal te wederleg
gen. Mevrouw DUFRESNOÏ 
betaalde gelijk Vele anderen 
de schatten' harer lier aan 
het gesternte van den dag, 
door de volgende lofzangen 
uitfegeven: 6.°'&* ndissan-
ce etc. {De geboorte des ko
ning* van Rome), • «>«» 
1812, in 8.° - 6.° Anm-
versaire etc.{Verjnrn>g^ 
den koning vin: Rome), m 
8.° Deze gedichtenznn met 

zoo schoon als b a ^ T i J v ' ! 
voortbrengselen. — ' • &le* 
giet etc. {Treurzangen en 
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verschillende gedichten), 
3.e uitgave* 1813, in 12.° 
-*- 8.° Tableau du monde on 
tableau gèographique et his-
torïque de lotts les peiïples 
de la terre (Tof reel' der we», 
reld enz.), Parijs,, 1813, 
6 dl.", in 18»° Dit zoo 
naaüwkeurig in orde gebragt 
werk kan voor de jeugd zeer 
nuttig worden, -r- 9." La 
petite ménagère dn Tèdncd-
tion maternelle (De kleine, 
huishoudster enz., ibid, 
1815, 4 dl.n, in 18.° — 
10.° Les contes des Fées, de 
CH'PERRAVLT (DeToover-
vertellingen enz.), meteene 
aanmerking over het leven 
van den schrijver, 1816,in 
18 ° — II.° Elfennes a via 
fille , (Nieuwjaarsgeschenk 
aan mijne dochter), 2.euit 
gave , Is 16 , 2 dl.", in 12.° 
.*-*-'' 12° Biographie des jeu
nes demoiselles ou vie des 
femmes célèbres depuis les 
Hèbreux jtisqu'a nos jours 
(Levensbeschrijving van jon' 
8e jufvrouwen enz), 1817', 
2 dl.n, i n l g . 0 , met pi. In 

r hare werken over de opvoe
ding, behoord Mevrouw Do-
PKKSNOY tot het kleine getal 
van die, welke het gemak' 
kelijkst en krachtdadigste 
middel uitgevonden hebben , 
ört»" de jonge jufvrouwen te 
onderwijzen , door dn hare 
ziel door Jeeringen en voor-
heelden , de grondbeginselen 
eener gezonde zedeleer te 
drukken. ïntusschen heeft 
haar Werk getiteld: Lesder-

niers inomens de BAYARD 
(De laatste oogeiiblikken van 
BAYARD) , door het Instituut 
in 1815 bekroond, het bes
te den roem van. Mevrouw 
püPRESNóY bevestigd; dat 
dichtstukis vol schoone ver
zen, en deze verzen böeze-< 
men bijna altijd schoone en? 
godsdienstige gevoelens in. 
Mevrouw DUFRESNOY heeft 
niet gelukkiglijk het voor* 
beeld van andere beroemde 
vrouwen, hare tijdgenooten 
gevolgd, en de critiek heeft 
bijna aliijd hare zedénvge-
eerbiedigd. Zij is den :8: 
Maart .1825, in" den ouder
dom van 70 jaren", Christe
lijk overleden. Hare lijksta-
t'ie is met vele pracht ge
houden. Een aantal gelet
terden , hebben haar tot aan 
hare grafstede gevolgd , on* 
der anderen de graaf DE SE-
GÜR; en de heer TISSOT» 
heeft op het graf der over* 
ledene eene redevoering uit
gesproken ; hare schriften '• 
den verdienden lof toezwaai-
jende, heeft hij zich niet 
verwaardigd, om over vele 
zedelijke deugden te spre
ken, 'welke zij bezat. Deze 
dame was aan het hof der 
gewezene keizerin MARIA 
LOUIBA toegelaten. Zij ver
gezelde haar naar Cherbonrgi, 
maar Mevrouw DUFRESNOY » 
keerde weldra weder naar 
Parijs terug, waar zij zich 
enkel met hare werken bezig 
hield en die haar eenen roem 
hebben verwör. ven,, welke nog 

5 • • :. • 
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bij de nakomelingschap be
krachtigd zal worden. 

DüPBESsy. — Zie FRES-
NY (KAREL RIVIÉBB DU). 

Dl'GAS BE BOIS-SAINTJUST 
(JOANNES LoDKWUK M.ARIA), 
werd ïn 1743 uit eene be
roemde familie te Lyon ge
boren , omhelsde de krijgs
dienst, en kwan» in de school 
der ligte ruiterij, waaruit 
hij bij het regement derFran-
SGhe garden met den rang 
van officier over ging; Hij 
maakte de laatste veldtogten 
van den zevenjarigen oorlog 
mede; de dienst verlaten 
hebbende, gebruikte hein 
IIODEWUK XVI. in onder
scheidene gezantschappen aan 
verschillende hoven. Hij be
zat eene aanzienlijke fortuin 
en een schoon landgoed te 
Plessis-Piqxiet bij Parijs, 
waar hij eene bijeenkomst van 
aanzienlijke personaadjes van 
het hof van LODEVVUK XV. 

• en LODËWIIK 'XVI. had ge
vormd , en uit welker inond 
hij de belangrijkste anekdo
ten hoorde vertellen , welke 
hij aan het papier toever
trouwde , en eenige jriren 
later in het licht gaf. De 
Heer DUOAS was ridder der 
orde van den H. LODEWIJK 
en lid van de akademievan 
Lyon, In het begin def 
Franuche staatsonlusten ver
liet hij Frankrijk. Toen 
hij zijnen geboortegrond,we
der be*rad, had hij ten ge
volge zijner uitwijking, zy-

. D U G. 

ne gcheele fortuin verloren* 
Tot burgemeester van Saint-
Genis'Laval benoemd, maak
te hij zich bij zijne onder-
hoorigen, maar vooral bij de 
buiteniieden beminnelijk, tot 
welker onderwijs hij kleine , 
zedekundige werkjes in het 
licht gaf. Hij stierf te Lo-
reilé b'iyLyoli, den 23 Mei 
1820, in den ouderdom van 
77 jaren , en heeft nagela
ten ; 1 ."Paris, Versa illes et 
les provinces au XVlll siècle 
{Parijs, Versailles enz. in de 
18 eeuw.) Dit even zpo be
langrijke als wel geschreven 
werkje, heeft 5 uitgaven 
gehad , de eerste is van 1809 
ü dl." in 8 . v o , en de vijfde 
van 1819, 3 dh« in 8vo, — 
2.° Les stres de BnAVJEV., 
ou Mémoires hisloriqnes 
sur Ie monastère de lue 
Barbe et la, Cour de la bel
le Allemande, {De Betren-. 
van BEAUJJEU enz), J»1'-*,' 
2-.ai.Mn 8 ° - 3 . ' -U f 
ritable chemie de la fortu-
ne {De ware weg des[je> 
lub), Lyon, 1*12 . « ; * £ 
— 4." Cutéchisme pohhqne 
a l'usage des sujet» fidelf' 
{Staatkundige Catechist,^ 
ten qebrnihe der getrouwe 

onderdanen). 

' DÜGASON (LoinsE'.-ROBAW* 
LBPEB'VBE) , eene toneel
speelster, werd te B ^ 
in 1755 geboren , en kwam 
in den ouderdom van » J* 
ren in Frankrijk-, ^ / ^ f * 
als dansseresse bij Pe t lt 

liaansche tooneel opgenomen. 
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tegenwoordig Opéra » Comi' 
que genoemd, maar GRETRY 
opgemerkt hebbende, dat zij 
veel. aanleg tot de zangkunst 
bezat, deed haar in 1769 in zijn 
zangspel Lucius genaamd , 
optreden. De toejuiching 
welke zij ontving, deed haar 
besluiten, om zich tot de 
toonkunst te bepalen. Zij 
behaalde veel roem in onder
scheidene Opera's: zoo als 

' i n SILVAIN, tacolonie, PIER
RE; Ie Grand etc. Tijdens 
de omwenteling toonde me
vrouw DÜGASON , zich zeer 
aan de koninklijke familie 

fehecht, standvastig, en on-
er verschillende voorwend

sels , weigerde zij de rollen 
dier stukken , bestemd om 
de revolutionnaire dwaashe
den te vieren. In dat geti
teld: Le&evênemens imprevus 
(de onvoorziene toevallen), 
kort voor den ongelukkigen 
dag van den 10 Augustus ge
speeld, had zij lot aanschouw-
Ster , de koningin MARIA 
ANTOINETTE. Bij deze verzen: 

J'aime monmaitretendrement, 
Ah 1 combien j'aime ma mai-

tressel • • • ' 

Teeder min ik mijnen Heer, 
Ach! hoe teer mijn' meesteressè! 

keerde zich Mevrouw^ D Ü 
GASON naar de loge der ko
ningin , met de hand op hare 
borsti Het publiek begreep 
de zinspeling, welk aanlei
ding gaf van'deneenen kant 
tot levendige toejuichingen, 
en van den anderen kant , 
tot hevig gemor. De onge
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lukken en dë dood der door
luchtige familie, welke zij 
zoo teeder beminde, troffen 
haar gevoeliglijk. Bij de 
terugkomst der BOURBONS, 
ging zij LOUEWIJK,X.V11I. , 
te Saint - Ouen te gemoet, 
en genoot de gunst van hem 

O ' 1 1 

voorgesteld te worden: »Ik 
zie wel, zeide haar de vorst,, 
dat gij mij niet vergelen 
hebt," en sprak haar de 
vléijendste woorden toe. De
ze beroemde teoneelspeelstec 
had het tooneel reeds ver
laten , toen zij , door eene 
waterzucht aan de borst aan
getast , gevoelde dat haar 
einde naderde; zij verzocht 
«enen priester, die1 haar dik
wijls een bezoek gaf. Na* 

-dat zij gebiecht had, leg
de zij luide de geloofsbe
lijdenis af, en ontving de 
.Sacramenten der H. Kerk. 
Mevrouw DÜGASON overleed 
den 22 September 1821 in 
den ouderdom van 66 jaren. 
Zij was met den tooneelspe-
ler GOURGAUD gehuwd» die 
op hét tooneel onder den 
naam DÜGASON bekend was. 
Om haren zoon een beroemd 
piano-speler, de laatste droe
vige scheiding te sparen, 
verbood zij hem hare lijk-
statie bij te wonen. Hare 
stoffelijke overblijfselen wer
den naar de kerk van Saint-
Vincenl de Paul hare pa
rochie , gebragt, en daarna 
op het kerkhof van vader 
LACH AI SE bijgezet, bij die van 
GRETRY, Mejuf vrouwen RAÜ-
COURÏ en CONTAT. Het dag-
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blad Der Debats , heeft,den 
,27 September 1821 een Ie-, 
vensberigt van Mevrouw Du-
GASON geleverd. ;. 

J - G . 

| vruchten dei* godsvrucht en' 
der heilige pracht der oude 
Catholijken van Etige/and be
treuren. STKVENS leverde een 
vervolg op dat boek, Lon
den, 1722—1723, 2 dl.nin 
fol., in het Éngelsch. — 
2.° De ondh$den .van ' het 

' Graafschap Warwick, door 
publieke akten opgeluisterd 
en met kaarten "verrijkt, 
Londen,;1656, in fol. — 
3.°'Geschiedenis der. Sint 
Paulus-Aerk van Londen, 
uit .handschriften ontleend, 
enz., in het Éngelsch , Lon-> 
den, 1658, in fol. Dit is 
de beschrijving der oude 
Gothische buitengemeen rui
me kerk van den H. R\u-
I,ÜS, welker ondergang hij 
nabij waande teilen (tem
poris injuria et sdcrilegia 
sequioris secuU incuria)* 
Hij wilde er de gedachtenis 
van bewaren, en aan de 
nakomelingschap , derzelver 
sloufe en prachtige bouworde 
overbrengen. — 4-° Geschil 
denis der onlusten van &n~ 
geland vitn 1<»38tot 1659, 
in het Ëngelsch, Oxford, 
1681 , in fol- —• 5." G'r' 
tchiedenis van den Engel-
schen adel, in het Éngelsch 
X , 0 » ^ W , l 6 7 5 - 1 6 7 6 , 2 d . « 
in fol. — §.* Geschiedkunde 
ge gedenkséhriften betrekke
lijk de EngelscJie wetten ,ge-
regishoven enz,, in hetiMi-
gelsch,ZW<?«, 1672, m fol. 

DÜGHET. — Zie GUASPRE. 

DUGNANI (de Kardinaal Aif-

DOGDALB (WILMAM) , in 
1605 te Shnstock, in het 
Graafschap Warwick gebo
ren -j overleed den 10 Fe-
bruarij 1686». Hij bragteen 
gedeelte zijns leyens door 
niet het onderzoeken van 
handvesten, het afschrijven 
van oude gedenkschriften, 
en het nasporen der waar
heid in de bouwvallen wel
ke de tijd gespaard had. 
De Graaf van Arundel van 
zijne verdiensten onderrigt, 
bezorgde' hem^, eenen post 
van wapenkoning, eh eene 
jaarwedde van 20 ponden i 
sterfings, met eene- huis
vesting , in het paleis der 
vvapen-koningen. DuGDAliE 
was eea werkzaam en ver
standig man , die de lette
ren-beoefende te midden der 
stormen, welke te zijnen 
tijde zijri onrustig vaderland 
beroerden» en doof vele 
zorgen ieh nasporingen' ge
lukte; het hem de beste wer
ken te leveren , welke men 
over de oudheden van En
geland bezit. De voornaam
ste zijn: f 1.° Monastïcon 
unglicanum , Londen ,1655 , 
— 1673, 3 dl.n in folj met 
eene geleerde voorrede van 
MARSHAM. Hij schreef de bei
de eerste doelen gezamenlijk 
n\et RUTGER DODSWORTH. 
Men ziet, dat de schrijvers op 
oen« levendige wfl'ïse, de 

D 
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-roNius), den 8 Jiïnij JH8^ 
te Milane uit eerie adellij
ke familie geboren. In;den 
geestelijken stand getreden* 
deed hij zich weldra door 
zijne bekwaamheden en zij hè 
godsvrucht kennen. Hij had 
Zich bijzonder op de beoe-
fèhing ' der burgerlijke wet
ten toegelegd.' Zich naar 
Rome begeven hebbende, be
noemde hem CLKhiKNsA.1V. 
achtereenvolgend tot zijnen 
geheimraadj kerkvoogd van 
zijn huis , en advokaat con-
si'storiaal. DKJGNANI Won de 
welwillendheid van den op
perpriester, dié hein de 
grootste tqpgenegenheid be
toonde. Na met roem den 
post van bijzitter van hèt 
kaïnerlingaat té hébben be
kleed, benoemde hem Pius 
VI : den 11 April 1785, tot 
Aartsbisschop vanRAodesm 
partibus ivfidelinm en nun
tius^ te, Parijs, waar de om-
wen teling weinige jaren daar
na losbarstte. DUGNANI had 
het ongeluk, getuigen te we
zen van de eerste buiten
sporigheden» die er. bedreyen 
werden. De Aartsbisschop 
van Vienne (tegenwoordig 
Aartsbisschop van Bor
deaux), de Bisschop van 'ff 
Rochet Ie (nu Aartsbisschop 
van Rheim'*) en de Bisschop 
van Bou/ogne, werden door 
den Kerkvoogd DUGNANI .den 
3 Januarij 1790 gezalfd. Door 

• duizendè gevaren omringd , 
verliet, hij toen de omwente
ling een'' geducht aanzien 
had genomen,Frankrijk,*™ 

zon dep moeij elijkheid en be
gaf zich naar Rome, Den 
21 Februarij 1794, benoem
de hem Pius VI. tot Kardi
naal-, en gaf hem daarna de 
legatie van Ruvenvq* > Dé 
Vijandelijke inval der Fran* 
schen in de Staten van defl 
Heiligen Stoel, noodzaakte 
DUGNANI , Ravenna te verla
ten. • •Hij was in 1800 bij het 

• Conclave van Vefteliè' tegen
woordig, van daar keerde hij 
naar Rome terug, met den 
nieuwen Paus Pius VIL De 
Kardinaal YöRKin 1807 over
leden zijnde, verloor DUGNANI 
dein-Priesterlijken titel van de 
heilige. PRAXÉTM en k*am in 
deordedef Bisschoppen. Hij 
verkreeg bij besluit der Con
sistorie van den 3 Augustus, 
den Bisschoppelijken stoel van 
Albano,maar in het volgende-
jaar1 (1808) noodzaakte men 
hem uit Rome te gaan, zoo ais 
de andere Kardinalen , die 
niet in den Kerkelijben Staat 
geboren waren. Van Mild' 
tie i zijne geboorteplaats, 
welke men hem had aange» 
wezen» liet men hem in 180ö 
te PaHjs komen, waar hij 
niet tegenwoordig was> bij 
het huwelijk van BONAPARTE , 
dat het volgende jaar plaats; 
had, en voerde lot verschoo
ning, eene schielijke onpas* 
selijkheid aan; dus handelen
de , ontweek hij het lot van 
zijne ambtgenooten, die of 
gebannen of gevangen waren. 
Hij woonde te Parijs in de pa
rochie van den heiligen Srn.-
piwus,; woonde ijverig a^e 
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Goddelijke diensten bij, ea , 
gaf aan de geloovigen het 
voorbeeld, .van de. opregtste 
godsvrucht. Al zijn vertrou
wen in tiod gesteld hebben
de, toonde hij altijd de hoop, 
dat de vervolgingen der Kerk 
zonden ophouden en,het duur-
de niet lang of, deze hoop 
.werd verwezenlijkt.: Geheel 
Mnropa zich tegen BONAPAR
TE verklaard hebbende > wér-. 
den de Paus en andere ge
vangene Kardinalen los ge
laten, '••, Pius VII. vertrok 
van' Fontftinebl^au in het 
begin van 1814, terwijl men 
aan de laatste eeriige ste
den van het Zuiden van 
JfranAny'A tot .woonplaats 
aanwees. De Kardinaal Dik;*'.. 
NANt had de stad Brigvolë' 
tot verblijfplaats, vanwaar 
bij na weinige maanden naar 
Italië vertrok, wervvaarts de 
opperpriester „ hem eénige 
dagen , was vooruitgegaan, 
p e consistorie gehouden ,den 
8 Maart! 1816, benoemde den 
Kardinaal DÜGNANI , tot het 
vereenjgde bisdom van Por
to en Santo liujffinp; dat 
aan het Aartsdiakenschap van 
hét heilige Collègie ver
bonden is. Te gelijkertijd 
bekleedde hij déh post van, 
JPrefekt der handteekenin-
gen, een der aanzienlijkste, 
Welke men enkel aan per
sonen een er erkende ver
dienste toevertrouwt. , In de 
twee bisdommen, die hij be* ! 

..stwwfdo', heeft hij herinne- I 
ringen van zijne godsvrucht, 
van zijne ; zachtmoedigheid 

en van zijne weldadigheid 
nagelaten; op den oogenr 
blik zelfs dat hij de god
vruchtige oefeningen aan-' 

| moedigde , dat hij de kerken 
versierde, snelde hij de be
hoeft igen, te hulp en deed' , < 
in het algemeen aj het goe
de dat zijne middelen hem 
toelieten. Hij droeg den va
ders, van den heiligen PHIUP- ° 
pus VAN NERI , in wier buurt 
hij woonde, en dié hij dikwijls 
b'êzocht, eene groote gene
genheid toe Hij.is den 19 
October 1818, overleden ? en 
bij die vaders begraven zoo 
als hij- zulks verzocht had. ' 

DüGOMMtlER (JOANNES FlUN-
CISCÜS COQÜILLE), eenfransch 
veldheer in1730 te Basse-
Terre,dp het eiland Qua* 
dalonpe, geboren, ging in 
den ouderdom van 13 jaren 
onder «Jienst, verkreeg eeni
ge» bevordering» en verdien

d e het kruis van den W. 
LODEWUK. Op reform ge
steld zijnde, begaf hy zich 

. naar tyartinique, alwaar nij 
aanzienlijke bezittingen had. 
Daar hl) zijneafdanking als 
een onregtvaardige daad. be
schouwde, bleef hij er steeds 
gevoelig over,, en omhels
de 'met geestdrift de wak 
der omwenteling. In ."® J 

tot bevelhebber der nationa-

Ie garde van Mf^W* 
benoemd, verdedigde hij. ge
durende zeven maanden ae 
St> Pieters-schans tegen DE 
BEHAGÜE; maar zich ge
noodzaakt ziende, om voor 
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deovermagt onder te doen, 
en tusschen de aan den ko
ning getrouwe (kolonisten , 
en Negers geplaatst, die hij 
de onvoorzigtigheid had ge
had van te wapenen, en die 
geénen tengel meer kenden, 
zag hij zich verpligt, ter 
redding van zijn leven, om 
de viugt naar de hoofdstad 
te nemen , alwaar hij in 1792 
aankwam; hi j , verzocht om 
hulp voor de Putriotsche, 
partij van Martinique, maar 
de onlusten , die reeds in 
de hoofhstad Waren losge
barsten, stonden niet t oe , 
om zich met die der kolo
nisten bezig té houden. Du-
GÖMMIKR ondersteunde uit al 
zijn vermogen- de zegepraal 
der omwenteling, en maak
te in een geschrift ten titel 
voerende : Ma professton de 
foi (Mijne gefoofsbelijdems) 
de beweegredenen zijner lief
de voor de vrijheid en ge' 
lijkheid bekend , beweegre
denen , die even zoo onre
delijk waren als zijne grond
beginselen. Het eiland Mar
tinique , benoemde hem tot 
afgevaardigde; doch hij vv.il-
de liever de loopbaan der 
wapenen volgen, en werd 
bij het leger van Italië als 
Krigade Generaal aangesteld. 
In 1793 bestuurde UIGOM-
MIER met het beste gevolg 
de belegering vnnTojtlon, 
doch ,hjj- was vreemd aan 
de moórdtooneelen» welke 
de overgave dier stad volg
den. De bekwaamheid; 
Welke hij in de belegering 

van Toutóti bad aan den dag 
gelegd, verschafte hem kort 
daarna het bevelhebherschap 
over het leger der Oosleiij-
ke'Pireveën. De veldheer 
RICBBDOS', die over het >Spaan-
sche leger-het bevel voerdej, 
was reeds tot voor de poor
ten van Perpighun genaderd. 
DCGOMMIKR tastte hem in de 
maand A pril 179<1 aan , be
haalde op hem aanmerkelijke, 
voordeelen,, tn na verschei
dene bloedige gevechten; 
maakte hij zich stormender
hand meester van de AVijk-
schans Mantesquion en, het 
fort Saint Ëlwe ; ook maakte, 
hij zich meester van Col/iou~ . 
re, waatuit deSpaansche be
zetting op haar woord, na hare 
wapenen in tegenwoordigheid 
van den overwinnaar neder-
gelegd te hebben, ontslagen 
werd. Daar de Conventie 
het Spaansohe ? ministerie 
beschuldigde „ het verdrag 
verbroken ! te hebben , zoo 
nam zij in bare woede het 
besluit, dat men geene krijgs
gevangenen meer zoude ma
ken ; maar DUGOMMIKR wist 
door zijne stam! vastigheid; 
de uitvoering dier barbaar-
sche wel voortekomen. Na 
een bloedig gevecht aan he t 
Spaansche leger te hebben 
geleverd , dat ter ontzetting 
van Bellegarde was komen 
opdagen, noodzaakte hij die 
vesting, om zich overtege-
ven. Deze voordeelen wa» 
ren ongetwijfeld Van belang, 
doch werden zeer duur ge
kocht, daar DüGOfaneR bet 

V.. 
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lot van dezen oorlog wilde 

, bepalen , zoo besloot hij den 
Spanjaarden eenen beslissen* 
den slag te leveren , en reeds 
had hij bij Sint* Sebastiaan 
hunnen regtervleugel inge
broken , en op de vlugt ge
dreven» toen hij den 17 No
vember 1 7 9 4 , door eene 
springende houvvilserbom ge-

v doodTwerd. De opgesmuk
te lofreden van dezen veld
h e e r , deden alstoen de 'tri-
bune der Conventie weer
galmen » en deze vergade-r 
r ing besloot, dat de naam 
van DÜGOMMIEB op eene der 
zuilen van hetprtn/Aeön zou
de geschreven Worden. Twee 
zijner zonen , die in zijnen 

1 staf dienden , verloren in 
• dézen oorlog. mede hun le

ven , zijne d.ocbter is met 
den öeneraal DUMOIISTIER 
gehuwd. Hfet leven van Du-
OOMJVHER , is door "den heer 
DE CHaTEAüNEüJP beschreven. 

DÜGUAY - Taoom. - i Z ië 
GUAY - TROUIIV. '• '•-• 

•t - ••". • ' . ' . . • • ' 

DüGUÊSCMN. -— Zie <3üES-
CL1N ( BERTRAND Dtl ). .' 

DI'GÜET (JACÖBUS JOZEF) , 
'te Montbrison in 1650 ge
boren, begon zijne studiën 
bij de paters van het Ora
torium dier stad. Hij ver-< 
baasde dezelve door de uit
gebreidheid van zijn geheu
gen, en de gemakkelijkheid 

i - ! ? r ° f « t , e S j o r d e n , aan 
W e I k 6 h i J « J n e opvoeding te 

danken had , onderwees hij 
de wijsbegeerte te Troyes, 
en kort daarna de godge
leerdheid in Saint-Maghire, 
te Parijs. In September 
1677 werd hij tot priester 
gewijd. ' De Conferentiën , 

we lke hij gedurende de twee" 
volgende- jaren 1678 en 
1679 hieï<i, verwierven hem 
den grooisten roem. Zoo 
veel geest, kunde, verstand 
en godsvrucht in eenen zoo 
weinig gevorderden ouder
dom, verbaasden en bekoor
den de personen , welke hem 
kwamen hooren , en derzel-
ver getal was ' niet gering. 
Zijne van :naluur zwakke ge* 
zondheid , was niet lang in 
s taat , om den arbeid te ver
duren , welke deze Confe» 
ren tien Vorderden. In 1680 
verzocht h i j , om er Van ont
slagen te zijn , hetwelk hem 
werd toegestaan. Vijfjaren 
later verliet hij, bet Qralori* 
urn, om zich naar Brussel, 
bij doctor A.RNAür,0 , :.zijne» 
vriend, te begeven. Daar 
de lucht dier stad hem niet 
gunstig w a s , kwam hij op 
het einde deszelfden jaar» 
in Frankrijk terug, en leef-* 
de te midden van Parijs 
in de grootste afzondering. 
Daar de président ÖE ME-
NARS, eenigen lijd daarna, 
eenen man van éene zoo 
groote verdiensten wensch-
te bij zich (e hebben, bood 
hij liem een verblijf in zijn 
huis aan. De abt DÜGÜET 
nam hetzelve aan, en maak
te er gebruik van tot aan 
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den dood van dien overheids-
persoon. De jaren , welke 
op dit verlies volgden, war 
ren voor dezen schrijver min
der, gelukkig» Zijne tegen» 
kanting tegen de 'bulJe Uni' 
geniius. en zijne verkleefd* 
heid aan de leer van QUES-
KEL , ,• zijnen vriend , ver-
pligtten hem, dikwerf van 
woonplaats , en zelfs van 
land , te veranderen. Men 
zag hem achtereenvolgend 
in Holland^ teTroyes , en 
te Parys. Hij overleed in 
deze laatste stad, den 25 
October, 1733* Uit zijne 'e-
ven zoo schrandere als Chris
telijke pen , zijn een, aantal 
werken, gevloeid, op een? 
zuivere , edele. en sierlijke 
wijze (de kenmerken van zij
nen stijl) geschreven» De 
schrijftrant van DÜGÜET zon, 
indien "dezelve minder afge
broken , meer verscheiden 
en jiaauwkeuriger was,.vol
maakt wezen. Zijne meest-
gezochte werken zijn: I.° 
%a Conduite etc. (Het ge
drag eener Christelijke </«-
me)y in 12.»'°,, voor. Me-: 
yrouwD'AGUESSBAiT, in 1680 
geschreven, en in 1725 ge* 
drukt, -r- 2,° Traite etc, 
(Verhandeling over het. o-
penbaar gebed, en de &eii 
lige geheimen) / twee afzon
derlijke verhandelingen, in 
1 dl.,, in 12 mo gedrukt. De 
stijl is langdradig. De 
schrijver treedt de grondbe
ginselen toe, door de Hee-
ren van PortrBoyal zoo ü 

VIII. DEE*. ' O 

hardnekkigljjk verdedigd. -~ 
3.° Tmités dogniaiiques etc» 
(Leerstellige verhandelingen 
over'het Altaargeheim', de 
duivelbezweringen en den 
woeker), in 1727 gezamenl
ijk in 12.W» g^druktf—- 4«° 
Cqmm,entair§s efo, (Verkla
ringen over- het werk van 
zes dagen en bet Boek Oer 
netis), op verzoek van den 
beroemden ROLMN samenge
steld , 6 dj.n in 12.ffio __ 
Het J.« dl. afzonderlijk on
der denJ fifel van jtfxplica-
tion etc* ^Verklaring van 
hei werk vq.n; zes dagen ge
drukt.) , wordt zeer op prijs 
gesteld; in hetzelve gaat 
het nuttige met het aange
name gepaard ; dit is eene der 
beste Comtnentariè'n, welke 
mep over de Geschiedenis 
der schepping lezen kan . - r 
5.° JExpltcaiioti etc. (Ver
klaring van het Boek JOB). 
4 dl." in I2.mo.__.. Q° £Xr 
plication etc. (Verklaring 
van 75 Psalmen). 6 dl.n in 
12.mo — 7,9 fèxpücation 
etc. (Verklaring van den 
profeet ISAUS!» JONAS en 
HABAKVK) t met eene ont
leding van ISA'US door den 
Abt AsFEtD, 7 dl.ninI2.mo 
DÜGÜET bepaalde zich in zijne 
verschillende Commentaripn, 
minder om de moeijelijkhe-
den der letter uit den weg 
te ruimen, dan om het ver
band van het oude Testa
ment met het nieuwe aante-
toonen , en om de aandacht 
te bepalen tot de beelden > 

o - . ' .. , ' • 
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die do geheime» van J . Ï C . 
en "/zijne i;erk"voorstelden. 
Hiji verzuimt echter dèn zin 
der letter niet geheel en al, 
;eh ifldiert \hij zich"soms bij 
nieer godvruchtige dan bon
dige Verklaringen ophoudt, 
doet zulks niets té kort aan 
de voldoende wijze , waar-
ióp hij' elders óver dezelfde 
onderwerpen . spreekt, r -

:£.° Explication etc. (Fér-
hfaring van ife boeken der 
honingen van MsDRAs en 
JSMÈÊMUS), 7 ..dl.» in 12.mo 
-—• 9.° Explication etc. 
(Verklaring van het Hópg-
lied en van Tiet boek 'der 
Wijsheid) , 2 dl." in 2.° — 
-10.° Régies etc. (Regels tot 
goed verstand der heilige 

' &phrift), waarvan de ;'yobr-
' rede alleen.van VAN ASFEM> 
\ïs , in 12>» •'— '11.0','£x* 
flication etc. (Verklaring 
des geheim» van het lijden 
onzes Heeren JESVS CBRÏS-
XVS'enzï), 14 dl.n in 12.* 
— 12-° JESVS CHRISTUS 

•gekruist, 2 dl." in 12.° — 
13.° Traite etc. (Verhande
ling over de dngstvallig/ie-
den), in 12.°, niet rëgt .-• 
aeer op prijs gesteld. —14.° 
'Leg caractêres etc. (De ken
merken der Christelijke 
liefdadigheid)^ in 12.° — 
15.° Traite etc. (Verhande
ling over de grondbeginse
len des ChristeUjken gè-
loom, 3 dl.n in 12:'°- De 
schrijver stelt dezelve met 
«Ven zoo vele sierlijkheid 
als kïadu.in derzelver vol- , 
Ie daghen*. ~~ ie . 0 Dé l* jf 

èducation etc, (Over de op* 
voeding van eenen Vorst), 
in 4.w en in 4dI .ninI2.° , 
herdrukt met éene beknop
te Levensschets van den 
schrijver door den Abt Gou-
JET. De geschiedschrijver 
van DÜGÜET beweert, dat 
dit werk, lietwelk men als 
het handboek der Vorsten 
kan. beschouwen , voor den 
oudsten zoon des Hertogs 
van Savaoije werd zamen- • 
gesteld. VoLTAiRE \zegt het 
tegendeel, ïk weet niet op 
welken grond; hij Voegt er 
zelfs bij , dat. het,door eene 
andere hand is afgemaakt. 
Wij zijn van gevoelen , dat 
men de getuigenis van den 
abt GOUÏET moet verkiezen , 
die eene diepe kennis der 
Bibliographische bijzonder
heden, vooral van diegene 
bezat; welke de werken 
van den abt DOGUET betref* 
feh, Waarmede hij in ver-
bindlenis had gestaan. _-* 
17.° Conférences etc (Ker
kelijke Conferentien 2 dl." 
in 4.° ,. die 67 Verhandelin
gen óver de schrijvers , de 
kerkvergaderingen, en de 
tucht der eerste eeuwen der 
kerk bevatten. — 18.° Twee 
Schriften, waarin hij zich 
tegen dè Convulsionarissen 
verheft, die het Jansenismus 
nadeel toegebragt, en de rede 
zoo zeer onteerd hebben 5 ais 

mede tegen het weekblad, 
ten titel voerende Nouvelles 
eccïésiastiques - (KerAehjAe 
Berigten}. De Abt DCG^E* 
bezat noch de dweepzucht, 

file:///zegt
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noch de drift, waarmede de 
aanhangers zijner partij ge
woonlijk zoo zeer behebt 
waren. Openlijk .laakte hij 
deze Nouvelles etc. en de 
verfoeijelijke beleedigingen, 
tegen al wat er eerbied-
:waardigs . in de Kerk is , 
waarvan zij wemelen. Zulks 
zijn noch de wapenen der 
Christenen, noch zelfs der 
ware wij sgeeren; Het ware 
gelukkig voor hem geweest 
indien hij de verontwaardi
ging zoo ver gedreven had, 
dat hij zich volkomen van 
de sekte had afgescheiden , 
Welke dergelijke ergernis
sen te weeg bragt (Zie Ro-
CHE — - JAGOBUS— ). —19.° 
Mecueil etc. {Verzameling 
van godsdienstige en zedelijk 
hé Brieven), 9 dl .«in 12.mo 
enz. Men vindt in het der
de deel dezer Verzameling 
eenen geschilbrief» eerst 
afzonderlijk gedrukt onder 
den naam eener Karmelieter* 
non ; die denzelven aan eene 
Êrotèstantsche Dame, hare 
vriendin, zond. De groote 
BOSSUET denzelven lezende, 

( zeide: Er steekt vele god' 
geleerdheid onder het ge* 
waad dier non. De Heer 
ANDRÉ, oud-bibliothekaris 
van den Heer D'AGUESSEAU, 
heeft den Geest van den Heer 
DÜGÜET, of kort Begrip 
der Christelijke zedeleer, 
uit zijne werken ontleend, 
in het licht gegeven. 

DUHAXDJS. , — Zie HALPE 

O o 

iPv).; -••;> 

, DuHAMEi.. ~ Zie- HAMEI, 
( D u ) - : ;., ' .;,.; .-v 

DUJHAN (LAURENTIUS) , H* 
! centiaat AevSorbonne' j on

derwees meer dan 30 jaren 
•met roem de wijsbegeerte 
in het Collegie van Plessis. 
Hij was oorspronkelijk vatt 
Chartref', • en overleed in 
17.30, in den ouderdom van 
bijna 70 jaren, als kanonik 
van Verdun, f Men heeft van 
hetti een werk , aan diege-
ne nuttige welke door de 
schoolsche spitsvindigheden 
willen schitteren; hetzelve 
voert ten titel: PhUosophu» 
in ntramque partem, wijl 
men het voor en het tegen %~ 
in de beroemdste vraagstuk
ken der oude wijsbegeerte^ 
in hetzelve verdedigt, 1 dl. 
in 8,° Een werk geschikt, 
om den geest te oefenen , en 
voor denzelven het gebruik 
eener naauwkeurige Logica 
te verkrijgen. Zie DUNS , 

OCCAM. .' '•-• r ' 

D ü I l W Ü S s Of D u E M i l ü * 
(CAJÜS) , bijgenaamd NEÏ-OS , 
een Romeinsch Consul,was 
de, eerste van al de hoofd-
lieden der Republiek, die 
eene overwinning ter zee op 
de Karthagers behaalde ren 
hun vijftig schepen ont* 
nam. Na deze overwinning 
liet Duin iüs , het beleg 
van Segesta opbreken, e» 
nam de stad Macella in Ka-
2 'E ' • . • - - : 
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labriè' stormenderhand i n . 
De senaat beloonde hem voor 
deze behaalde voordeelen , 
door hem in het jaar 260 
vóór J . C. de 'eer van den 
eersten zee-triortiftogt te ver-
leenen, en de bijzondere ver
gunning toetestaan , van ten 
koste der openbare schatkist , 
gedurende zijnen avondmaal
tijd ' muzijk en fakkels te 
hebben. * Het was door dé
ze geringe belooningen, zegt 
een Geschiedschrijver, dat 
de Romeinen, den waren 
roem betaalden» De valsche 
wordt tegenwoordig duurder 
verkocht." Men sloeg ge
denkpenningen ter gedachte
n is van den togt van Dmjt.-
Ï.IUS, en men rigtte eéne 
met snebben versierde zuil 
op , die tegenwoordig, nog 
bestaat. 

. DUINEN JOANNES BAPTISTA 
VAN) , te Antwerpen, in 1620 
geboren , Werd een. voornaam 
kunstschi lder ; voornamelijk 
muntte hij uit in kleine por
tretjes , of andere zaken,, 
die hij met waterverw, op 
eene kunstige wijze op pa
pier , perkament o£elpenbeën 
wis t te maken. Zelfs aan 
vorstelijke hoven werden de
zelve met geestdrift ontvaür 
gen. Hij overleed met roem 
in zijne geboortestad, doch 
onzeker is bet wanneer. 

DtrisjMusRG (PETBUS VAN), 
te Duisburg in hst hertog
dom Weefgébmm, gaf in 
He 16.e e e l l W e e n e i£ronijh 

van. Pruiisen," van het arja. 
1226 tot 1325, in het Lar 
t i jn , in het licht. HART-
KNOCHIUS , een geleerde Duit-
scher , gaf deze kronijk te 
Frankfort, met het Vervolg 
van eene» ongenoemde tot 
1426, in 4>ï° in bet licht; 
benevens 19 Verhandelingen, 
waar in vele geleerdheid door
straalt» 

DüiVE of DUIVEN (JOAN- / 
N E S ) , t e Qouda geboren ,waS 
een leerling van den grooten 
WOUTER CRABETH, en werd 
een bekwaam portretschilder. 
D a t , hetwelk hij van den • 
minderbroeder GREGDRIÜS 
SIMPERNEI. , na deszelfs dood 
vervaardigde, bragt hem veel 
voordeel aan , door de me
nigte kopijen j welke hij er 
van t rok, om aan de begeeft-
ten der vrienden en kennis
sen van tien overledene te 
voldoen. Hij overleed *e 
Gouda aan eene beroerte w 
1649. 

DujABpiN (KARET.) , een 
Hollandsche schilder, in 
1640 te Amsterdamgeboren, 
en te Venetië'm 1674 «ver
leden , muntte uit m land-
gezigten jnet koddige beel
den en vertooningen. _ *MJ 
was de kweekeling van BEBG-
H E W , en men erkent ui 2Ö«e 

schilderijen, hetgeeStigP«n ' • 
s ee l , de harmonie en het -
koloriet van zijnen me^tev. 
Men heeft van hem: Mark-
ten, Kwakzalvers' en ««««»-
dieven-streken, Landschap' 
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pen y alles vol léven, en op 
eene geestige wijze naar 
waarheid geschilderd. Nog 
beslaat er van hem een stuk» 
je van omtrent 50 platen, 
door hem even zoo vlug als 
geestig met stérk water ge-
etst» Zijne voortbrengselen 
worden evenzeer gezocht, 
als dezelve moeijelijk te be
komen zijn. 

• • ' i ' . • ' • • • • . • : . . . 

DuiAN (JoANNES MARIA) , 
r Aartsbisschop Van Artes, in 
17J2 geboren , een voorbeeld 
van alle deugden, bij werd 
door zijne diocesanen even
zeer bemind als geëerd, en 
was reeds irieer dan vier 
en tachtig jaren, toen dé 
omwenteling; uitbarstte tot 
afgevaardigde bij de wetge
vende vergadering benoemd, 
verzette hij zich met eene 
niet zeer gewone geestdrift 
tegen alle besluiten , die zij 
tegen, de Kerk en de monar
chie uitvaardigde. De con
stitutie der geestelijkheid, 
welke hij niet aannam be
roofde 1iem van iijn bisdom, 
hij bleef niet te min te Pa
rijs , ten einde de Godsdienst 
des te beter te kunnen verde-, 
digen,ondanks al de gevaren, 
die hem bedreigden. Sedert 
langen' tijd had hij den haat 
der regeringloozen verdiend 
en zijn schrift, Adres aan 
den Koning, haalde hem de 
vervolging op denhals. Dit 
berigt betrekkelijk het be* 
sluit vaö den 26 Mei 1792, 
dat de verbanning der onbe-

D uu m$ 
ëedigde Priesters aankondig* < 
dej belette vele onder hén y> 
van zich aan de nieuwer 

staatsregeling te onderwer*. 
pen , zoo als andere onsehul- -
dige Priesters werd hij in ' 
den kerker geworpen. Hij 
wilde nooit toestemmen, oh- v 
danks de zvvakheden van zij
nen hoogen ouderdom, om een 
bed te nemen, voor dat hij ver
zekerd was , dat al de ande
re Priesters er ook een had» 
den; hij had tot dus verre 
alle dagen en nachten in een 
houten leunstoel doorgebragt.v 
Eenige ijverige en mededóo-: 
gende vrienden hadden heni 
verscheidene middelen aan--
geboden', om zijne vrijheid 
Weder te bekomen; maar hij 
verkoos , om het lot van zijne 
lotgenooten te deelen, aan 
wie bij, zeide bij, het voor
beeld moest geven van de . 
onderwerping in het 'onge
luk. Men weet de beleé-
digingen, die de gevangene 
priesters te lijden hadden. 
De oerbiedwaardige DÜLAN 
werd niet verschoond. Den 
1 September ging een gens-
darme, die de dienst waar" 
nam naast dien aartsbis
schop zitten en terwijl hij 
hém bij herhaling de rook 
van zijne pijp in het gezigt 
blaasde, zeide hij hem op 
eene spottende toon: » Mon
seigneur, zoo zal men mor. 
gen uwe grootheid ombren
gen." De aartsbisschop ant
woordde niet op deze wree« 
de en grove reden dan door 

o 3 
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een' waarlijk christelijk ge
duld. Maar het doodvonnis 
was tegen al deze martela
ren uitgesproken. Den 2 
September was de aartsbis
schop rsaArles, met de bis
schoppen vari Beauvais, van { 
Saintes en de andere pries
ters geknield in eert bede* 
huis aan een der uiteinden 
van den tuin, toen tien 
moordenaars met den sabel 

, in de hand. op hen aanvie
len en |riepen met luider 
stem de aartsbisschop van 
Arlei. De abt van Panno-
niè' hopende dezen kerk
voogd te redden, sloeg de 
oogen naar beneden, als of 

, hij het slagtoffer Ware ge
weest» dat men vraagde. 
Maar DULAN wordt erkend, 
men noemt hem j men be
schrijft hem; hi) Valt ver
volgens op' de kniën voor 
den oudsten der priesters, 
hem verzoekende, hem te ab
solveren. Hij rigtte zich 
vervolgens op, en de han
den naar den hemel gehe
ven nadert hij zijne beulen. 
Ik bén degene, dien gij 
zoekt, zeide hij hun ,.vrij"» 
willig draag ik mij als een 

, offer op , maar spaart deze 
waardige geestelijken, die 
voor u op de aarde bidden 
fcoo als ik het weldra voor 
de eeuwige majesteit zal 
«oen. Het gelaat, de toon, 
«e engelachtige zachtmoe
digheid v. de zilveren ha
re» van den grijsaard, ik 
weet nm, wat bovennatuur
lijks M geheel zijn persoon 

verspreid-, deden dé moor
denaars vart verbazing ver-, 
steld staan, die zes minu
ten sprakeloos bleven en 
hem niet durfden aanraken. 
Toen een ander hem even 
zoo onstuimig als onbe
schaamd zjjne besluiteloos
heid verweet van op eene 
wreede wijze* de patriotten 
van Arles te hebben doen 
vermoorden, antwoordde de 
kerkvoogd met bedaardheid: 
Ik heb,niemand ooit kwaad 
gedaan aan Wie het ook zij. 
Hij had naauwelijks deze 
weinige woorden uitgespro
ken of toen sloeg hem met 
de sabel op het hoofd» ter
wijl van achteren een tvvee-
de slag hem de hersenpan 
doorkliefde, hij bedekte zij
ne oogen met de regterhand 
door eenen anderen slag is 
hij neergeveld, een vierde 
stiet hem Omver, en ver
volgens een vijfde liet hem 
zonder menschelijke gedaan
te en geheel met bloed be
dekt, dat de moordenaars, 
bespatte. Deze Barbaren 
eindigden zijnen marteldood 
door hem een steek m zij
ne borst'te geven, en zijn 
verminkt ligchaam met voe-

ten te trappen. De andere 
priesters zijn geknield bid
dende op de altaartrappen. 
Hunne tranen, hunne gods
vrucht verbitterden aeze 
moorddadige Barbaren, m 
rigtten tegen hen geladene 
geweren, waardoor de mees
ten omkwamen; anderen 
werden gevaarlijk gewona; 
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•maar (laar. zij dezelyk dood 
waanden , ; verwijderden zich' 
de moordenaars., Dit was! 
het treurige^ uiteinde van 
den deugdzamen aartsbis
schop van Artes en van zijne, 
ongeluksgezellen. En het 
is v dit droevige tijdstip van. 
den verraderlijken moord en 
de goddeloosheid| die in de 
geschiedenis onzer burgerlij. 

, ke onlusten vereeuwigd wer
den , door de uitdrukking 
der1 moordtooneelen van Sep
tember , waarvan de opper
hoofden den naam van Sep-
tembriseurs droegen; de
zelfde misdaden vernieuw
den zich in dé gevangenis
sen in het begin van de
zelfde maand ten opzigte 
van geestelijken en andere 
aan hunnen koning en aan 
hun geloof getrouwe men-
schen. Degene, die den 
naam der vrome geestelijken 
zoude wenschen te kennen , 
die in deze treurige tijden 
omkwamen, kunnen het 
werk raadplegen ten titel 
voerende: les Martyrs de 
la foi (De martelaren des 
ffeloofs), waarin een der eer
ste plaatsen bekleedt de 
deugdzame Bisschop van .4»"» 
les. Deze prelaat heeft na
gelaten: 1.° Recueil etc. 
(Verzameling van Mande
menten en Herderlijke 
Brieven), Arles , 1795, in 
4.° — 2.Q Opuscules (ver
schillende stukjes). <— 3." 
adreg aan den koning op 
het besluit van 26 Mei), 

O 

Parijs, i7Ö2, iri"8'Vö' De., 
ze wérken- onderscheiden.' 
zjujh door eène'kracht, eéne" 
geleerdheid en eene christe
lijke welsprekendheid, wèl-; 
ke ; men niet te veel' k W 
bewonderen, vooral het laat
s te , dat DuiAN schreef tóen, 
hij reeds zeventig jaren1 oud; 
w a s » • • . ; • • ' . 

. DÜLAR» (PAÜLÜS AMXAN*. 
DER), secretaris der akadè-' 
mie van Marseille, zijne ge-' 
boortestadj volgde «p Vis* 
CLEDE in dien post; .maar 
hij had er niet laivg genot 
van, daar hij den 7:Decéiw*" 
ber1760, in den' ouderdom" 
van 64 'jaren reeds overleed. 
Hij was, een ernstig en koel
bloedig mensen, onbekend 
met de bevalligheden , die in
de maatschappij doen schit
teren , maar hij bezat de hoe
danigheden , die achting en 
vriendschap verschaffen. Er* 
bestaat van hem: 1." Eert 
dichtstuk over de Grootheden 
Gods in de wonderen der 
natuur, in 12.mo verschei
dene malen herdrukt. Het 
i s , zegt een kunstregter 
slechts het Tooneel der Na* 
tpur, door RONSARD be
rijmd. Eene niet zeer regt-
vaardige en overdreven ge
strenge uitspraak, hoewel 
men moet toestemmen , dat 
het den schrijver aan ver
beeldingskracht , levendig
heid en vuur ontbreekt. De 
aanteekeningen, waarmede 
dit dichtstuk vergezeld gaat, 

o 4 
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zijn leerzaam en belangrijk. 
•*- 2.° (Evresdiverses\Ver-
ackillende vie'rhên)\ 1758 * 
2 dl.n in 12.mo Men vindt 
er even als in het Voorgaan
de werk , éénige gelukkige 
volzinnen in i doch te ver
geefs zoekt riièri in dezelve, 
dat Vutfr dgf gehié, hetwelk 
den dichter vormt. 

- Outiêaiö* —.- Zié BÜS-
eHhTTO." • '•".' . >- ' ' "' 

* ïiiJKMÉBX (JöANNEs), t é 
Gend, 'Ah 1470 geboren, on
derwees té1 Party's de wijs
begeerte i- én overleed aldaar 
in 1512. JuiS*üs RADIUS * SAN*-
BËRUS én tykfiERiüs ANnftËi 
AS, prijzen Mijne geleerdheid: 
intusschen -betreurde JOAN-
NES ÜODEWIJK favès,/ die 
Stijn leerling Was geweest, 
den tij d , d ien hij verloren 
had, niet het volgen zijner 
lessen, die volgens bet ge
bruik 'van den tijd, veel övér 
onderwerpen liepen,nutteloos 
welligl óp zich 'zelve-, maar 
die bij uitstek dienden, on» 
den geest 'te oefenen, en 
denzelvètt tot de gévolgtrefe^ 
kingen eèner veilige Logica 
te vormen, en om de fcpitsvin-
nigheden der drogredenen te 
ontwarden (jjièDüNS, Oc-
CAM). Men heeft. Van DÜL-
Ï.AËRT* 1.° QiieBStidnes M 
lïbfo» phjj/ticorutó ARISTQ-
»B£rs„ Parijs, in fól. —-
%• Mtibfös 'decóeloet mun-
« » , in fol., __"&<> in u. 

*•«, Par$s, 1521 i„ fol. 

DUIAART (HEIMAN), een 
beroemd schilder en gees
tig dichter , werd te Rot
terdam i den 6 Februari} 1636 
geboren/ Reeds vroeg ont
dekte men in hein'eenè Dui
tengewone levendigheid ;en 
veel ' óórdeel; maar wijl hij 
een teeder ligchaarnsgestel 
had, en zich énkel tot za-

[ ken kon bepalen, die van 
dè getaie afhangen, zoo ver-
kóóat: hij met toestemming 
zijner ouders, <te schilder
kunst öni dezelve tot het 
voornaamste Voorwerp zijner 
oefening te maker». Hij werd 
te Amsterdam, ónder het op-
zigt van déta beroemden REM
BRAND geplaatst, onderwiett 
hij zulke aanmerkelijke vor-

. deringen m&akle, dat hij 
achter het geheim van zij
ner» meester in zoo verre 
kWamV dat een zijner schil
derijen zelfs in Aëtterdam, 
voor het werk van REMBRAND 
werd verkocht. Daar zijn 
zwak Itóchaanisgestel hem 
niet veroorloofde veel te wer
ken, zoó heeft men van hem 
slechts weinige stukken, die 
zeer óp prïis wórden gesteld. 
Reeds Vaft zijne vroegste 
jèügd beoefende hij de talen 
6h wetenschappen. In eenen 
meer gevorderden leeiti.ja 
vond hij zijne uitspanningi« 
de oefehingen ;dër toon- en 
dichtkunst. Hij/had een^ 

schoöne stem, en i " 8 8 ^ 
zeer goede verzen. 1"l i n 
drong men" sterk > J ««« 
aan, om hem te bewegen, 
te Rotterdam lid der «tede» 
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lijkë legering te wórden; 
maar daar de eerzucht hem 
niet kwelde, wees hij de 
aanbiedingen, dié men hem 
deed van de hand. Zijne 
zwakheid met dé jaren toe
nemende, deed hem van al 
datgehe afzien, wat vroeger 
zijn vermaak was.' Hij kwijn
de langzamerhand weg,y en 
overleed den 6 Mei 1684. 
Onder zijne dichtwerken on
derscheidt men eene Verta
ling van het Verlost Jeru
zalem door TAsso. en eéne 
Verzameling van Gedichten, 
Amsterdam i 1719. — D. VAN 
HOOGSTRATEN heeft in het 
licht gegeven: Bericht we
gen H. DVLLAAKTS leven. 

DÜI,ON (LODEWIJK) » den 
14 Augustus 1769 te Ora-
nienburg aan de ffavel ge
boren, werd reeds in de eerste 
weken zijns lévens, door ver
zuim van zijnen arts, blind,o-
penbaarde 'desniettegenstaan
de zulk eenen aanleg tot de 
toonkunst, dat hij fcich reeds 
in zijn 15.e jaar* met alge
meenegoedkeuring in de voor
naamste steden van DUitscli-
land, als fluitspeler helgoo
ren. Ook bespeelde hij het 
klavier, én dicteerde zijne 
CompoHtiën met de grootste 
naauwkeurïgheid en zonder 
één instrument te gebruiken, 
aan anderen voor. Hij over
leed in 1826 te.Wurzburg. 
Zijn leven, door hemzelven 
beschreven, isaoorWiEMND 
in 2 dl.n , Zürich 1807 — 

1808, in het licht gegeven,^ 

DüLONG DE BoSNAÏS (Lo-
DEwiJK ISTEFHANU'S graaf), 
luitenant generaal in 1780, 
te Rosnay (in het Fransche 
Departement der Aitbè) ge
boren , was bij de belegering 
van Ankona (Janüarij 1798), 
waarbij zijn schoon gedrag 
hem met lof deed verniel
den, eenvoudig luitenant der 
hussaren. Later bevelheb
ber der stad Pesaro, ont
wikkelde hij (te gelijker tijd, 
zoo' vele voorzigtigheid enf 

onverschrokkenheid, dat na 
de Capitulatie, welke hij 
was. verpligt geweest, met 
dè Éngelschen te sluiten , 
BONAPARTE hem openlijk met 
lof overlaadde. Hij maakte 
met denzelfden roem dé vol
gende Veldtogten mede,was 
bij de veldslagen van Ma' 
rengo en Austerlifz tegen
woordig, en werd in 1813 
tot den rang van brigade*-
generaal bevorderd. Door 
den koning tot groot-officier 
van het Legioen van eer, 
en daarna tot luitenant-ge
neraal benoemd , nam hij, ge
durende de honderd dagen, 
geenett post aan, en werd 
bij de tweede terugkomst 
van LODEWIIK KVllh, be
velvoerend luitenant van de 
compagnie der zoogenaamde 
ScAotsche Gardes. In 1823 
werd hij met' hét tevel der 
I7.e militaire divisie te 
Battia in Corsika heiast; 
in 1825 tot groot-kruis van 

o 5 
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den heiligen.- LODEWUK be
noemd , en later tot edelman 
yan de kamer des konings 
bevorderd. De graaf Du-
ÏLONG overleed te Parijs den 
p Mei 1828. 

* DüMAREST ( R A M B E R T U S ) , 
een graveur van gedenkpen
ningen , en lid van hetJTran-
sche Instituut, werd in 1750, 
te Saint-Etienne en\Forezge~ 
boren. Hij begon metin zijne 
geboortestad, degengevesten 
en platen voor schietgewe-
reri met den beitel te bewer
ken , kwam vervolgens te 
Parijs,"alwaar hij in goud 

i en juweel werkte, van zijnen, 
arbeid den noodigen tijd af
nemende, om de Akademi-
sche lessen bijtewonen. D,e 
Üver, met welken hij zich op 
de beoefening der teeken-
kunde toelegde, maakte hém 
in: die kunst weldra bedre
ven. In het gevolg van den 
Heer-BOÜIITÖN, stak hij naar 
Engeland over, in hoeda
nigheid van graveur der 
schoone fabriek, welke deze 
kunstenaar te, Sohö bij Bir-
mingham had- opgerïgt. Na 
aldaar twee jaren te hebben 
doorgebragt, kwam hij in 
het begin der omwenteling 
in Frankrijk terug. Eene 
voor die onstuimige tijden 
merkwaardige fwet riep alle 
kunsten tot eene groote me
dedinging op, alwaar vele 
"werken bekroond en aange
moedigd zouden worden, 
ongetwijfeld met het doel» 
om d> kunstenaar» aan ee-

: p : U « , M . •;.."...-_ •••'. ;. 

nen , grond tó ' verbinden ,< 
welken.'de misdödéri, Waar
mede men zich dagelijks 
bezoedelde, onbewoonbaar 
maakten. Hij bood ter me
dedinging twee stempels 
van gedenkpenningen aan, 
dé een het hoofd van 3* J> 
jRovsSEAU, en de andere 
het borstbeeld van den eer
sten der BMTVSSEiï voor
stellende. De eerste ver
kreeg eenen eersten prijs en 
op den stempel van BRIT-
T.ÜS , wees men hem de uit
voering van eenen gedenk
penning van 6000 franken, 
uiet de keuze van het on
derwerp toe. De overige 
werken , die het meest tot 
den roem van DUMABEST 
hebben bijgedragen , zijn de 
volgende gedenkpenningen: 
PoüssiN, een beeld, ten voe-
te uit, van AroLto, vol* 
gens een voorbeeld van den 
Heer PEMOT , voor het mu-
zijk conservatorium. Mscu~ 
LAPIUS, de vrede van A-
miens enz. Deze bekwame 
kunstenaar had verscheide
ne andere belangrijke wer
ken in gereedheid gebragt, 
toen de dood hen», na eene 
langdurige en f ^ f e 
ziekte, > n 4 Apnl 1806 
wegmaaide» 

DÜMAS (HirARius), Ue-
raar van het gesticht en ge 
nootschap der Sorbonne, 
heeft zich bekend gemaakt 
door zijne Bistoireeic^e' 
schiedenis der vijf »t%m* 
gen van JAXSESIUB), W 
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voux, 1702,''3 dï.ninl2.Q , 
naauwkeur.ig en naar waar
heid geschreven. Men schrijft 
dit werk/ pok aan Pater LE 
TELLIER toe; doch de stijl van 
den Jesuit is veel heviger. 
Nog bestaat er van den Abt 
DUMAS eene Vertaling (in 
het fransch) der Navolging 
van J. C. en andere schrif
ten, die minder bekend zijn 
dah>zijne geschiedenis. Hij 
overleed yin-1742. 

DUMAS (RENATUSFRANCIS-
cus), in 1757 in Franche-
Comté geboren» is een der 
bloeddorstigste gedrogten der 
Fransche omwenteling ge
weest. Advokaat, in het 
begin der onlusten, Omhels
de hij met eene woedende 
overdrevenheid de demago
gische denkbeelden; en moet 
hierin als des te schuldiger 
worden beschouwd, daar zij. -

j i e talenten en zijne kundigr 
heden» Hém de noodlottige 

. > regeringloosheid schenen te 
doen voorzien, welke dein-
voering der nieuwigheden na 
zich moest slepen. 'Bij het 
daarstellen der provinciale 
besturen, werd hij tot dat 
van het departement der Ju-. 
ra benoemd. Na den 10 
Augustus naar Parijs^ be
roepen , werd DUMAS in de 
klub der Jakobijnen toegela
ten, en onderscheidde zich 
door de opgewondenheid zijr 
ner redevoeringen , door zij
nen ijver, om de geweldda
digste en bloeddorstigste 
maatregelen voortestcllen, en 
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verdiende daardoor, om tot 
vice-precident, én kort daar
na tot titulair voorzitter 
van eene der afdèelingen, 
der revoluüonnaire regtbank 
benoemd' te worden. Toen 
men ter vermenigvuldiging 
der moordtooheelen, ; naar 
evenredigheid de gezagvoer
ders of liever de beulen 
meende te moeten vermenig
vuldigen, die met de uit
voering derzelve* belast wa
ren , toonde DUMAS zich het 
vertrouwen der dwingelan
den waardig; hij was een der 
wreedste monsters, die in 
deze eerlooze regtbank zit
ting hadden, de bespotting 
met zijne barbaarsche wreed
heid vereénjgende, en er zijn r 

vermaak in scheppende, om 
de doorluchtige en ongeluk- .• 
kige slagtoffers, welke hij 
naar het schavot zond, te ho
nen. De Volgende treje ,al- : 

leen; is in staat, om een 
denkbeeld van zijne wreed
heid te geven. De vrouw 
van den maarschalk DE NOAIL» 
LES, aan wien men niets 

tdan hare geboorte te verwijf 
ten had, werd voor de re-
volutionnaire regtbank ge
sleurd. Tachtig jaren oud 
en geheel doof, beantwoord
de zij al de vragen van D U 
MAS metdeze woorden :»^Vat 
zegt gij ? — Ziet gij dan 
biet, dat zij doof i s , zeide 
hem een der naast hem. zit
tende leden. — Wel nu ! ant
woordde hetgedrogt, dan heeft; 
zij heimelijk zamen gespan
nen (conspirêsourdement);" 
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en deze gruwelijke scherts 
was een doodvonnis voor het 
ongelukkige slagtoffer. Na 
de veroordeel in gen , bleef 
DUMAS niet in gebreke , om 
zich naar de Clubs der Ja-
kobijnen te begeven, al
daar hij, na in den lof zij-
her regtbank ' te hebben 
uitgeweid', de personen 
noemde, Welke hij naar het 
schavot had gezonden , en 
die, welke hij zich nog voor
stelde te treffen. Hij was 
een der getroüwste hand
langers van ROBESPIERRE , en 
verdedigde dien revolution-
hair, daags voor «n na des* 
zelfs gevangenneming op de 
hardnekkigste wijze. Maar 
ongelukkiglijk, of liever ge-
lukkiglijk, waren zijne po
gingen vruchteloos, en hij 
deelde zelf hét lot van'den
genen , w|ens mededinger in 
de misdaad hij was geweest. 
Met ROBËSPIERRE Werd hij 
den 9 Thermidor (27 Juli] 
1794) ter dood gebragt» 

DUMAS (KARRÏ/LODEWIIK) , 
te Lyon j in 1765 geboren , 
was deken der geneeskun
dige faculteit van Montpel-' 
lier,. Hoogleeraar der ge-

• neeskunde, rector der Aka-
demie, raadsheer der uni
versiteit, lid van het legioen 
van eer, corresponderend lid 
van het Instituut enz., en 
overleed den 3 April 1813. 
Dezfe beroemde Arts, heeft 
een aantal werken nagela
ten » die betrekking heb
ben op rijne kunst, waar

van de voornaamste 'Zfjn>:' 
l.° Syslèmè etc. (Metho
disch stelsel eerier naam
lijst- én verdeeling'i» klas
sen der spieren van het tiiên* 

I schelijke ligehaam), Mont-
l'pellier, 1797, in4.° —2.° 
*- Principes etc, {Grondbe

ginselen der phijsiologie) i 
Móntpellier, I80O — 1806, 
4 . dl.» in 8»vo—- 3.b Doe-
trine etc. (Leerstelsel der 
slepende ziekten)* Parijs, 
1812, in 8.vo — 4.° Essat 
etc. {Proeve over het le
ven) , eene thesis, Mont-
pellier, 1785, in4.w 

DÜMAS (LöDEWïré)* — Zió 

MAS. 

DüMBAR (GERARDÜS) , UU. 
eeri Schotsch geslacht oor
spronkelijk en té Deventer, 
in 1681 geboren, Secretaris 
zijner geboortestad, maakte 
zich in den ouderdom „van, 
49 iaren eenen onsterlelij-
kenJnaam door de uitgave 
van zijn geschiedkundig 
werk, ten titel voerende 
Kem*enWaereldlyk De
venter, in'i°\- y ° e S 
was hij reeds door de uit

gave k ^ **»»*? # g -
lectu, 3 dl,« .ip.8.% Yll 
— 1722, onder de geleer
den en oudheidkundigen va» 
Nederland gunstig bekend. 
Voor de Gesch ieden i s^ 

Nederlanden is dit * » ƒ 
ook van het grootste belang' 
In het eerste deel van. het
zelve vindt men onder an
deren , de eerste uitga*8 
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de*; Bijmkronij^, van KLAA S 
I JZotIJN , alsmede de de His~ 
\ torié van Holland door J. 

VAGGE. 's Mans afbeeld-
sel staat voor zijne Beschrij
ving van Deventer* Dunf-
B.ift Overleed in zijne ge
boortestad, den 6 April 1744. 

DüMBAtt (GBRARDÜS) , zoon 
van den voorgaande, en e-
yen als zijn vader Secreta» 
ris der'stad Deventer , had 
een belangrijk aandeel in 
de gebeurtenissen van den 
ti]d. Hij was de schrijver 

1 van De oude en nieuwe 
Constitutie van • de -Ver* 
eenigde Staten vtan Ame
rika ontvouwd, 3 dl,n , als* 
mede van een e Beschrijving 
der .provincie Overijssel, 
een gedeelte uitmakende van 
het groote werk: De tegen
woordige staat der Neder-
landen genaamd. De belan
gen . en het regt'der staats» 
gezinden voorstaande, werd 
Hij, met veie anderen, bij 
de omwending van zaken in 
ons vaderland , in het jaar 
1787 van zijnen post verla
ten; doch in 1795 niet al
leen weder hersteld, maar 
zelfs tot griffier <ler staten " 
benoemd* In dien post bleef 
hij tot na de omwenteling 
van Januari} 1798 » wanneer 
hij , als een ijverig voorstan
der van het bondgenootschap* 
pelijk stelsel, dênzelven niet 
alleen verloor» maar zelfs 
gevangen genomen werd. Na 
de omwenteling vatt 18011 
werd hij aan het vaderland. 
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' teruggegeven, en tot lid vat* 
_ het wetgeyendlligchaam be» 
noemd, doch overleed / reeds 
den 2 Augustus' des volgen? 
den jaars. • • ?•' 

DUMÉÉ (JOANNA) , eene Pa? 
, rijsene dame, werd reeds in 
hare Vroegste jeugd, in de 
schoon» letteren onderwezen, 
Zeer jong, Werd zij uitge* 
huvvd; maar naauwelijks had 
zij Haar zeventiende jaar be
reikt, of haar echtgenoot; 
sneuvelde in Diiitseh'fand, 
aan het hoofd eener compag
nie , waarover hij het bevel 
voerde. Zij maakte van d$ 
vrijheid van- haren weduw-
lijken staat gebruik, om zich) 
aan de studie toetewijden* \, 
Zij legde zich voornamelijk 
op de sterrekunde toe, en 
,gaf in 1680 te Parifs, in 
l deel in 4 «> in hei licht: 
Entretiens etc. (Gesprekken 
van COPERMTCUS , betrek* 
keiijk de bewegelijkheid der 
aarde j door fflejnfvrouut 
JoANNA DVMÊE van Parijs), 
Zij verklaart in dit stuk, de 
drie bewegingen, welke men 
aan de aarde toeschrijft; en 
de redenen die het stelsel 
van COPERNICÜS vaststellen 
of bestrijden, worden er vrij • 
onpartijdig in ontwikkeld. 

DCMÉBS (ANTOMUS FRAN» 
CISCUS JOZEF) , een regtge-» 
leerde , den 22 Juli) 1722 té 
Alsclaibes bij Valencienne* 
geboren, was procureur de» 
konings en advokaat bij het 
parlement van Douau H$ 
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overleed te: Avesnes den 27 
I>bruarij 1765'. Er bestaan 
van Tierii eenige regtsgeleer-
de werken,- op de provin
ciën van het regtsgebied van 
het parlement van Vlaande
ren toegepast, die zeer op 
prijs worden gesteld; het 
voornaamste i s : La Juris-
prudence etc. (De 'regtsge
leerdheid van JFransch'He-
negouweri), Douai, 1753, 
in éf —• Óok heeft hij ia 
het licht gegeven? Annales 

^etc. (Belgische Jaarboeken 
van 1477 tot op den Aken-
schen vrede)f, Douai,1761 , 
een oppervlakkig werk, vol 
Nationale vooringënomenhe-
den. 

• DUMERBION (Ni), veldheer 
der Fransche Republiek in 
Italië, had -zich in den be
ginne onder de bevelen van 
den generaal*en-chef BIRON 
onderscheiden. Vóór de be
noeming van SCHERER i werd 
hij in 1794 per interim, 
met, de bezetting der Ligu-
rische- kusten belast. Na 
zich ,dooi? een .manifest te 
hebben doen voorafgaan , be
stemd, om de inwoners van 
Genua gerusttestellen, over
meesterde hij aan het hoofd 
van 16»000 soldaten, het 
grondgebied van dien staat. 
MASSENA voerde het bevel o-
ver de achterhoede van dat 
leger. De Austro-Piemonte-
zen, werden achtereenvol
gend «it hunne positien van 
JKourche» e n Col de liaoux 
verdreven; zij V(»rioren 60 

stukken geschüts, hunneit 
krijgsvoorraad, en maakten 
meer dan 2,000 man jkrijgs- , 
gevangenen. Na dezen veld-
togt verliet DUMERBION de 
dienst. Hij overleed in 1797 
in den ouderdom Van 63 ja
ren. BONAIPARTE, die als 
officier der Artillerie onder 
DüMERBibN gediend had r ' 
zegt van hem ; » dat hij eeri 
regtschapen , dapper en vrij 
kundig man was." 

DüMESNit (MARIA FRANJ 
CISCA) »• eene beroemde too-
neelspeelster, werd in 1713 
te Parijs geboren. Na ge
durende eenigeri tijd op de 
tooneelen van Straatsburg , . 
en Cömpiegne< gespeeld te 
hehben, trad zij den 6 Au
gustus 1737 het eerst in de 
Comédie Franfaise, d<>orde 

rol van Clytemnestta (lp*** 
génie en Anlide) op, en 
werd den 8 October van het
zelfde jaar bij dezelve aan-
genomen. Zij onderscheid
de zich in verscheidene rol* v 
lenV en vooral in die van , 
Merope. Al dë .dagbladen ,• 
van den tijd verhalen, dat 
zij er een vaur en eene geest
drift iö ontwikkelde, waar
van men nog geen voorbeeld 

had gehad. MéjüfvrouW Dp-; 
MESNH. verzuimde-veel in 
hare rollen; eene bevallige 
houding, eene keuze van 
gebaarden; maar .«0 na^ 
volgens de uitdrukking van 
LA HARPE, zulke schoone 
oogenblikken , dat «e/e ."° 
deze verzuimeni**en deden 
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vergeten, ïn 1775 verliet 
zij het tponee! met eene jaar
wedde , van 2,500 franken , 
en ging de laatste jaren haars 
levens te Boulogne-sur Mer 
doorbrengen, alwaar zij den 
20 Februari) 1803 overleed. 
Bijna al de dichters der vo
rige eeuw hebben aan dezei 
beroemde tponeelspeelster in 
onderscheidene losse stuk
ken , , de schatting hunner 
bewondering betaald. Zie 
hier de dichtregels , haar 
door DORAT in zijn gedicht 
ld Déclamation toegewijde 
'. , . . . . MEM-OMÈNÉ elle-irtême, 
Ceignit son front altier du san-

glant diadème; 
DüMÈSNit. est son uom. L'aniour 

et la fureur, 
Toutes les passions fermentent 

dans son edeur; 
Les tyraris, a sa voix, vontren-
'•' trer dans la' póudre; 
SöK geste est unéclair, sesyeux 
• laneent la foudre. 

Zij heeft onder, haren naam 
een vrij zwaarlijvig werk in 
het licht doen' geven, ten 
titel voerende: Mémoires 
etc. (Gedenkschriften. van 
M, F. DvMEStfïi, in ant
woord op de Gedenkschrif
ten van HlPPOhXfVS CLAI' 
Jto.V), 1800, in 8.vo Deze 
wijdloopige wederlegging 
van een werk, waarin zij 
al te gestreng behandeld 
was, is door den Heer COS-
TE in het licht gegeven» . 

DUMESNIL.,— ZieMESMï,. 

DüMNORlX» 
KORIX. 

Zie DAM-

DUMOLARB (JOZEF VINCEN-
Titrs) , . te Lafrey in Z)a#-
phine den 25 November 1766 
geboren. Zijne bekwaamhe
den als'regtsgeleerde, ver
wierven voor hém , in dert 
ouderdom van negentien ja
ren , den post van algemeen 
advokaat bij hèt parlement 
van Grenoble, en hij was 
naauWelijks vijf en twintig 
jaren, toen hij (in 1791) door 
zijn departement, tot de wet
gevende vergadering benoemd 
werd. •, Na op den 2 Octo-f 
ber, het afleggen van den 
burger-eed afgeperst te heb* 
ben , liet hij in het proces
verbaal de eervolle vermel
ding ïnlasschen, van adres* 
sen tegen de priesters ge-
rigt» Den 15 Januarij 1792, 
sprak hij ten voordeelë van 
de echtscheiding, en hield 
eene redevoering tegen het 
hof van Turin. In de vol
gende maand, beschuldigde 
hij de uitgewekenen; men 
zag hém niettemin, eenigen 
tijd daarna, regtvaardiger 
gevoelens aannemen. Van 
den 11 Mei af, verzette hij 
zichtegen de teugelloosheid , 
die onder de krijgslieden 
heerschte, en tegen den geest 
der partijschappen, die de ver
gadering beheerschte. Den 
16 en 20 van dezelfde maand, 
verdedigde hij de koningin , 
zoo als ook den vrederegter 
LA. EIVIERE. Den 20 Julij , 
wanneer de oproerlingen, met 
geweld, in het paleis dé* 
Tuilerïen hadden doorge
drongen , vraagdeDoMoiiARD: 
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dat de opzigters, van het de
partement van Parijs, eene 
gestrenge rekening van hun 
gedrag, in dezen droevigen 
dag zouden afleggen, én deed 
daarenboven het bevel uit
vaardigen, dat de gewapen
de deputatien, niet in de 
zaal der vergaderingen zou
den .toegelaten vvOrdep. Zich 
den 8 Augustns, tegen het 
besluit van .beschuldiging, 
van den generaal iiA FAYET-
TE verzet hebbende, was hij 
door de Jacobijnén en za-
mengezworenen ,- bijna' hei
melijk vermoord geworden, 
bij het ^uitgaan van, de vèr-' 
gadering.. Hij redde zich 
uit huune, handen , door in 
een wachthuis te vlugten, 
waaruil hij verpligt was ,,'oni 
door een achteryenster te 
ontvlugten. Daar de gevoe
lens der redenaars dikwijls 
geboeid waren,. dopr den 
jschrik, welke de S/fnscylt>!t-
tes inboezemden, verscheen 
DUMOLAND niet meer op het 
spreekgestoelte, gedurende 
het overige van "de, verga
dering. In September 1795, 
werd hij in den'raad der 
vijfhónderden verkozen, on
dersteunde er verscheidene 
keuzen., en voornamelijk die 
van J. J . AIMÉ , die de Jaco
bijnèn als nietig wilden doen 
verklaren. Te midden hun-
Her kreten en bedreigingen 
verdedigde hij den 9 Januarij 
1796 , de zaak van de bloed
verwanten der uitgewekenen, 
^n bewees, dat men in 
>eg(swe«en, h,m n i e t V a n 
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hunne •> goederen? Icon. beroon, 
ven. Pezé redevoering werd 
door de vergadering gehe
keld , en, DÜMOI4RD stond 
op het punt van naar de ge
vangenis van de, Abdy ,ge- • 
zonden te worden. • Den 5 
jM[ei vraagde hij,, dattlewet. 
betrekkelijk 'de instruptie 
van. het regtsgéding* der te* ' 
genwerkers van 7^0$ ,'vqör, 
de regthank'van Jsere zou.' , 
word en gerapporteerd, klahg-., 
de vervolgens het IHrèQto-, • 
riutn aan, dat zich in, de 
benoemingen , tot verschiK 
lende bedieningen-inmèngdè. 
Hij reclameerde tegelijker
tijd f tegen het terugwerkend 
Uitwerksel > aan de wet der 
erfopvolgingen gegeven, en 
wees den 6 September,« de 
bèschuldingeh tegen de stad 
Lyon gérigt, van d,e hand ,t 
welken het directorium als 
een broeinest van tegenow- -
wenteling had aangeklaagd*. 
In December verklaarde hl) 
Zich ten gunste van de vry-
heid der drukpers, durfde, 
'weinigen tijd daarna de zaak 
van dé orde van MftUn be* 
pleiten, verzette zich teger\ 
dé terugzending van IA vit-, ; 
LE-HEÜRNOIS en anderen van 
samenzwering beschuldigd, 
voor eene krijgscowmme, 
en vraagde» d<»t* terwijl.men • . 
de agenten van LopEfWfc 
XVIII. strafte, men die van 
den hertog van Or&«^ n ] e t 

mogt sparen. Hij kondigde, 
den 18 Mei eene zamen-
spanning aan, door demago
gen gesmeed, die verschalde-
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ne afgevaardigden als slagt-
offers hadden opgegeven. Den 
23 Juttij deed hij een lang 
verslag, ten opzigte van het 
gedrag van. het directorium 
in Italië, laakte de omver
werping der staten van Ve
netië en Genua door BONA
PARTE uitgevoerd , en deed 
opmerken, dat Zwitserland 
ïriet' hetzelfde lot bedreigd 
Werd. * Een gezworen vij
and der Jacobijnen zijnde, 
klaagde hij hén den 12 Ju-
lij met meer woede aan, 
Verhief zich den 18 tegen 
de terugzending der minis
ters die het vertrouwen van 
de vergadering verdiend had
den , en tegen de nadering 
<lèr troepen, die het direc-
toriumhai ingeroepen. Wij 
zullen een gedeelte der re
devoering aanhalen, welke 
h\) bij deze gelegenheid uit
sprak. > Laat de wijsgee-
ren , op eene afgetrokkene 
wijze redekavelen, over de 
Verdiensten van de gouver
nementen , ons algemeen be
staan y ons persoonlijk be* 
staan rusten op de constitu
tie van het jaar III. van vo
ren , vciii achteren, regtuit, 
lings, zie ik slechts eene 
zee van bloed. Slechts tij
gers met een menschelijk 
gelaat, zondert willen ver
anderen. Hoe voor het ove
rige de booze worsteling der 
partijschappen ook zij, het 
wetgevend ligchaam, zal het 
door zijne wijsheid en zij
nen moed weten te beteuge-

VIII . DEEL, , .* 
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}en. Men aal,.u -tot gee-
nerlei soort van dwingelan
dij'zien teruggaan. De bloe
dige dag des schrikbewinds 
zal Frankrijk niet meer 
drukken en het zal niet te 
vergeefs voor hetzelve zijn, 
dat de 9 Thermidor (dag van 
de strafoefenïng van HOBES-I 
PIERRE) geschenen heeft. Den 
10 Augustus daaropvolgende 
verjaardag van de gevangen
neming van LODEWIJKXVI. , 
sprak hij eene 'redevoering 
uit , waarin men deze woor
den, opmerkte.».. Het ge-i 
schut van den 10 Augustus 
zal in alle eeuwen weergal-
'men; 'het verbrijzelde een' 
pudën troon tot stof en de 
zwakke constitutie, waar
door men denzelvén had on-
derschraagd, het bereidde 
voor, om zoo te' spreken , 
tot die aaneenschakeling Van 
gedenkwaardige gebeurtenis
sen , die de tijdvakken in 
den engen omtrek vaneenige 
jaren schijnen besloten te 
hebben" Den 25 Augustus 
bestreed hij met kracht de 
stichting van de club der 
theophitanthropen door L E -
ciiERC voorgedragen. Den 
30, sprak hij eene redevoe
ring uit tégen de terroristen 
en tegen de partijschap van 
Orleans, die, volgens hem , 
alle andere in beweging 
bragt. Den 30 had hij den 
moed om ten gunste van de 
Vendée te spreken. Terwijl 
de worsteling, die tusschen 
het directorium, dat alles 
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overweldigen wijde, en den 
raad der vijfhonderden , die 
gematigder • gevoelens , had, 
onstaan was, werd Duwo-
LARD , die zich [standvastig 
tegen de meeste m'aatYegeleh 
vanv, dezen laatste verzet had, 
ih de verbahhirig begrepen 
van den 18 Früctirfor (4 Sep
tember 1797) (zie AUGERÉAÜ). 
Hij was veroordeeld, met 
verscheidene van zijne airibt-
genoóten, tot ééhe balling-
'schap '"na»r .Cütyènne» maar 
het gelufeïe hem van te ont
snappen. ' 'Zïéh in 1798 aan 
de genade van hét 'directo
rium overgegeven*hebbende, 
verzachtte deze de straf in 
cene ballingschap haar het ei
land Oleron, Toen het 'direc
torium door KÖNAPARTE werd 
«iteeti gejaagd f ièp_ déze laat
ste de bannelingen* tértfg,'en 
PUMOLARD werd tot örider-
prefekt te Kamèrijk benoemd. 
Het .departement van; het 
Noorden verkoos hem Wl815 -
tot lid van het Wetgevend lig
chaam én den 9 November 
,1809 werd'hij tót'lidvan de 
ComïBJsoie, der geldmiddelen 
benoemd. PÜMÓLARD zwaai
de zijnen ïóf aan NAPOLEON 
t»e> die er niet zéér.Jgevoe-
lig byèr .scheen; 'hij herin
nerde zich' dat t)uMoLARDfde 
oriverwerping' der Rèpüblie-
Iceh van. Genua èn van'Fe-
netië afgekeurd had ; Kg had 
«ok niet hét mïnste'deelaan 
«» gunstbewijzen, waaririede 
*$) a i zijne'vleljers' "overlaad
de, HifwêrdinïSJltótcan-
ötdaat verkozen bij het Wetge

vend ligchaam door hét kies-
collëgie;van Yonrie.,. en de 
raad herkoos 'hém déri"4"Meï 
tolt lid van- het wetgevend 
ligchaam voor hetzelfde de
partement. Hij, bleef ér tot 
den val van NAPOÉÉON, in 
1814; 'op "dit 'tijdstip'ginglhij 
in de kamer idér'ge#depüteér« 
déh , }door koning LÓDEWIJK 
XVIII. gevormd; eri 'fc. 'M. 
versierde 'hem met" het 'kruis 
Van het legioen van eer, dat 
hij riiêtóndériJoNAPA.RTE had 
kunhen Bekomen.' «pen 4 
'Jülij stelde 'Hij op Het biirëaü 
der' kamer; een voorstel ten 
onderwerp Kéhbendé ,''om van 
de ministers het véf'slag té 
eischen van. den toestand des 
lcoriiögrijks én hij voegde er 
bij :_ Frankrijk heieft'als doo? 
een, wonder aan dé- stuip
trekkingen (éen.ér langdurige 
regeringloosheid, dboV een 
ijzeren bestuur gevolgdj'over
leefd , maarhet wordtin ^ n e 
vermoeidheid niet eén'è t"oeiie-
méndé 'en algémeénetwanorde -
bedreigd , het 'heeft groote 
maatregelen nóodig, die aan 
hetBelve spoedig de:ze<|eli)ke 
eri algemeëne.ge^pridh«!id we
dergeven enz " Den'16 sprak 
hij ten gunste van dé vrijheid 
der drukpers eene redevoe
ring üït , in wéjke'hif tebin
nen bragt,. dat'dé grfwi*)*.* 
ste misdaden der omwenteling 
bedreven waren, "tér.WijM» 
drukpers* geboeid 'was. Mij 
bestreed al 'dé tegenwerpin
gen , die nien hem opwierp *» 
vervolgde aldus: » V"*1?" 
den der vrijheid, wij duld-
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•den de* dwingelandij vaiiRo-
RESPIERRE maar de 9 ter,-
midor drong in de verte 
door de wolken,, wij kon
den die van NAPOLEON ver
dragen, maar de; willekeu
righeid des.oorlogs was ons 
boven het hoofd .en wij had -
den eene toekomst. Deze 
toekomst;, FRANSCIIEN ! men 
wil dezelve vernietigen én 
ten eeuwigen dage' het vrij
heidsbeeld met eehenlooden 
sluijer dekken. Zult gij 
Jhet dulden? Ach ik, 
Jberoep mij op den koning, 
die in zijne jeugd haar 
door zijne liefde beschèrm-
-de, op den : koning j die 
langdurige ongelukken niet 
van hare dienst hebben kun
nen afwenden , op den ;ko-
ning, die ons heeft be
zworen haar te verdedigen, 
en op den grondslag van de 
monarchie te vestigen." Den 
24 sprak hij met kracht ten 
gunste van de vergoeding aan 
de uitgewekenen te doen, van 
hunne niet verkochte goede
ren. D e n ! November verhief 
hij zich tegen de regters^van 
de regtbank van MeanX, die 
verklaard hadden dat eene 
vraag naar echtscheiding 

•<ïoor, het charter verboden 
was. Den 23 November onder
steunde hij dé beschuldiging 
tegen den Heer DE • BLONS , 
die gewelddadigheden in eene 
kerk gepleegd had. Hij 
vraagde d,&verzending van de
ze zaak naar den kanselier, 

de gemoedsovertuiging, in 

aeide hij , 'dat hij eene wille
keurige daad, en die niet de 
algemeené vrijheid strijdt, 
niet ongestraft zal laten. Hij 
sprak vervolgens over , de 
vermoede vermindering der 
bezoldiging- v,an het legioen 
van eer tegen de verminde:-
ring van het getal der reg-
ten enz» -Bij de terugkomst 

•.van BONAPARTE van het ei
land Mliabi&H hij,zich ge
durende,eenige dagen ver
borgen, r Benoemd; tot de 

-préfecture van de Neder-
Alpen begaf hij zich niet 
derwaarts; maar bij moest 
naar Franche-iCömté^ver
trekken in hoedanigheid van 
commissaris van Jhet gou
vernement. Hij gedroeg zich 
in deze zending met even 
zoo vele voorzigtigbeid ais 
wijsheid. Eene nieu wekaniqr 
van vertegenwoordigers sa
mengeroepen zijnde krachtens 
de constitutionele aót.e door 
BONAPARTE gegeven, hand
haafde hij aldaar de grondbe
ginselen , waarophijzichbe
roemd had, van haat voor het 
willekeurige , gezag en voatf 
de regeringloosheid^ Den 5, 
Jun(j deed hij opmerken dat 
een kamerheer des keizers, 
niet op eene geschikte, wijze 
als bemiddelaar tusschen de 
vertegenwoordigers van de 
natie en van het hoofd van den 
staat kon dienen. Des an» ; 
derendaags vraagde'hij , dat 
de kamer den eed, zonder 
bepaling, aan den keizer 
en de constitutie zou moeten 
•2 ' ; . - . - - • 
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afleggen. In die netelige 
omstandigheden, zeide hij 
waarin wij ons bevinden (de 
legerbenden van Europa, 
voor de tweede maal tegen 
BONAPARTE vereenigd, rigt-
ten zich op nieuw naar Frank
rijk) moet de natie zich met 
den keizer redden , wanneer 
de verraderlijke proclamatië'n 
van LODEWIJK XVIII. de eer 
der soldaten aanranden, hen 
als opstandelingen afschil
deren; terwijl men tracht om 
hen van hun opperhoofd af-
ietrekkeU is het onze pligt, 
van te verklaren , dat de dap
peren , die ons leger uitma
ken, niet dan onze voorhoe
de zijn, dat wij zoo als zij 
denken, dat wij met hen op
trekken." Middelerwijl ver
loor NAPOLEON den slag • bij 

'Waterloo (den 18 Junij 1815) 
en het leger moest terug wij
ken. Terwijl de kamer nog 
voortging in hare verrigtin-
gen, vraagde DUMOLARD , 
den 24, dat de commissie van 
het gouvernement dagelijks 
aan de kamer officiële mede
deel ingen gaf. Hij veree-
jiigde zich met zijne overige 
ambtgénooten om NAPOLEON 
I I . uitteroepen. Hij was een 
der leden, die den 25 van 
dezelfde maand stemden, dat 
Men »n het proces verbaal mel
ding zoude maken, van de 
toejuichingen van Leve de 
keizer !&\& men geboord had, 
tijdens- de uitroeping van NA-
j-otEOH lï . Hij las den 26 het 
adres der Parijschezaamver
bondenen voor , dat hij een 

voorbeeld van'JvaderlansdHef» 
de noemde» Hijlpndersteunde 
de wet betrekkelijk de maat
regelen van aïgemeene vei
ligheid en bestreed de ver
betering van den heer TRI-
PIER , die voorstelde, dat de 
bevelen tot in hechtenisne
ming de beweeggronden be
vatten zouden* Den 27 vraag* 
de hij , 'dat gedurende de zit
ting der kamer tot het on
derzoek van het voorstel des 
bestuurs opening van een 
crediet van 1,300,000 francs 
intrest op het groote boek, 
zoude overgaan. Den 29 
stelde hij voor, dat de dap
peren, die te Fleurus wa
ren gesneuveld (eerste veld-
togt nieuwelings aan de bond» 
genooten geleverd, waarin 
de Pruissen, geslagen wer
den) zich bij het vaderland 
verdienstelijk gemaakt had* 
den en dat het gouvernement 
maatregelen behoorde te ne
men, om,aan hunne familie 
de openbare erkentenis te 
betoonen. Den 5 Junij on-
derteekende hij in hoedanig
heid van secretaris, de be
ruchte verklaring van de ka
mer der vertegenwoordigers, 
waarin er over de regten der 
Fransche, over den twee
den afstond van BONAPARTE, 
enz., gesproken werd. Den o 
bestreed hïj den heer COCHON, 

die voorstelde, van geene 
reizigers {commismnssen) 
naar de legers te zenden, 
en die hem beschuldigde, 
van te hebben gezegd: da* 
de volksvertegenwoordigers 
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Op het dalen en klimmen 
der effecten speculeerden1, 
om deze. uitdrukking tot de 
orde geroepen , gaf hij zich 
aan zijne gewone hevigheid 
over , onmogelijk is het alle 
voordragten, welke DÜMO-
LARD , daarenboven met eene 
woordrijke • en wijdloopige 
welsprekendheid begaafd, in 
deze korte zitting voordroeg, 
optegeven. Hij was altijd, 
gereed, om voor hem en voor-
zijne ambtgenooten , voor de 
vuist te spreken, en ontnam 
dikwijls het woord aan de an
dere redenaars. Deze woede 
om te spreken ^ had hem he
vige puntdichten op den hals 
gehaald , vooral van den dich
ter CHENIRR , puntdichten, 
die men dikwerf aanhaalde: 

. . . . . . . . DUMOLARD au fatras 
léthargique 

Plein d'orgueil et de mots, 
' " DUMOLARD aujourd'hui 

Distille en longs 'discours la 
sottise et 1'ennui. 

De dagbladen hebben zijn 
onvermoeid gesnap, ook in 
een belagchelijk licht ge
plaatst. DeQazettedeFran-
ce zeide eens dat zijne cor
rectors betreurden, dat Do-
MOLARD niet tot de nieuwe 
kamer benoemd was, (van 
1816) omdat de lange rede. 
voeringen van dezen gede
puteerde , hun werk gemak
kelijk maakte; zij hadden 
de voorzorg gehad, van klei
ne volzinnen in voorraad te 
houden , zoo als die van na
tionale onafhankelijkheid, 

stem der natie, eerbied 
voor de onafhankelijke denk' 
beelden, verdediging der 
grondbeginselen, nationa
le volksvertegenwoordiging, 
regien des volks , en andere 
gewone uitdrukkingen, dia 
deze rejlettaar dikwerf be
zigde. Men moet echter be
kennen, dat DuMOLAun niet 
in de demagogische grond
beginselen van vele zijner 
ambtgenooten deelde, en dat 
hij te midden der Jacobijn-
sche opwinding, als gema
tigd moest beschouwd wór
den. Somtijds deed hij wijze 
voorstellen, verdedigde goe
de grondbeginselen , en zijn 
gedrag en zijne redevoerin
gen bewezen, dat hjj een vij
and van de buitensporigheden 
der omwenteling was. Bij 
de tweede herstelling der 
BOURBONS, had hij zich naar 
Villevallier begeven, alwaar 
hij in 1816,overleden is . 

DüMONCEAU (JoANNES BAP-
TISTA) , graaf van Bergen-
daal, Belgisch veldheer, in 
dienst van ïFrankrijk, te , 
Brussel geboren, in 1760, 
en volgens eene levensbe
schrijving, de zoon van een' 
steenhouwer. Hij leerde de 
bouwkunde, voor welke hij 
aanleg toonde, maar onvoor
ziene omstandigheden deden 
hem den militairen stand 
omhelzen. Tijdens de eer
ste onlusten, die België in 
1787 ten gevolge der nieu
wigheden , die er keizer 

P 3 
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JOZEF I L , wilde invoeren, 
teisterden , zich met dé mui* 
telingen vereenjgende, ging: 
hij onder de geregelde vrij
willigers , om het land tegen 
de Oostenrijkscbe troepen te 
verdedigen. DUMOISCE&U on
derscheidde er zich, en werd 
luitenant bij het règemerit 
vari West-' Vlaanderen,- aan 
hétwelke, ter oorzaak van de 
fcleuï hunner uniforme,men 
den naam van Canarins gaf. 
Hij werd dobr den generaal 
KoEHtEB opgemer'kt', die hem 
tot deir rang van kapitein 
verhief, vervolgens tot ma
joor in zifn regiment, en gaf 
hein daarna het bevel ovei? 

"een corps hussaren, aan het 
hoofd van het welke hij te 
Arisefemme , bij de Maas, 
van waar hij de Oostenrij
kers verdreef/ en te Tol' 
magnéf waar hij gevaarlijk 
gewond werd, wonder dn van 
dapperheid verrigtte; JBrü-
band door Oostenrijk onder
worpen zijnde , begaf Üü-
.MONCE.W zich naar Halland, 
alwaar hij dooi- de gunstige 
getuigenissen van zijn ge'-
neraat, den heer KOEHLE«, 
den rang' van majoor ver
kreeg; Ï!xi&nIirankHjk den 
oorlog san Oostenrijk ver
klaard had y kwam DUMON» 
CEAU in 1792 ^ijne dienden 
aan de republiek aanbieden, 
©n dezelve werden aangeno
men. Hij begaf zich naar 
Rfytëel, waar hjj verschei
dene Belgische batailions or
ganiseerde, «ri werd dadè-
«JK tot luitenant kolonel be

noemd. Na zich in ver
schillende gevechten onder
scheiden te hebben, had hij 
deel dan de-overwinning van 
Jemmappes, waarin- de Bel
gen met de bajonnettên- in 
de hand zitih van de geduch
te schans van Carigmn-
meester maakten. DUMON-
CEAU maakte' zich niet min
der beroemd in een gevecht 
voor de poorten van Brussel, 
en verdedigde vervolgens 
met roem de- toegangen van 
Rijssel tegen de Oostenrij
kers , die het Fransche le
ger te Neerwinden- geslagen 
hadden. Hij. had de gele
genheid van weldra eën be
wijs van zijne edelmoedige 
menschlievendheid te geven. 
Na een corps uitgewekenen 
onder het bevel van den 
jorifgen graaf van- BoumvÉ, 
geslagen te hebben j- maakte 
hij hunne ontkoming. gemak
kelijk, en door deze schoo-
ne daad liep hij' gevaar van 
zich hij het revolutionnair 
bestuur', in de waagschaal, 
te stellen, dat het doodvon
nis had uitgesproken, tegen 
alle uitgewekenen, die ge
vangen zouden genomen ge
worden , , of die ia &ml* 
rijk terug kwamen. Eenige 
jaren daarria begunstigde hij 
bij de Bataafsche gezagvoer
ders verscheidene Fransche 
uitgewekenen, dié naar iJeffr 
en 's Gravenfiage geyugt 
waren, en nam er ze" s i n 

zijn huis een aantal op, on
der welke zich de Bisschop 
van Clermont bevond, ve 
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gewigtige diensten, die Du-
tóoiscEAühad bewezen, de
den hem den rang van bri
gade-generaal •verkrijgen. 
Hij nam in deze hoedanig
heid het versterkte punt van 
Hallonin, voor Meuïn, dat 
door een corps Hanqvranen 
verdedigd werd , in i en ,onr 
danks al hunne pogingen, 
kv^am hij op denzelfden dag 
in deze plaats. Hij wasbij 
de belegering van 'sHerto-
genbotck en JVymegen, fe-

r-genwoordig r en maakte zich 
vervolgens meester-van vijf 
schansen, die vele artillerie 
en talrijke magazijnen be
vatten. D.e> generaal PICBE-
'GRU benoemde hem tot op
perbevelhebber van '*t Gra-
venhage , en hij verwierf zoo 
zeer de achting van het Hol-
landsche gouvernement, dat 
het hem tot luitenant-gene
raal der fiataafsche Repu
bliek benoemde. Hij dreef 
in 1799 bij Bergen in JYoord-
Holland,een corps van 15,000 
man Angfo-Butsen terug. 
In" d eze bloed ige veld slagen 
gekwetst, deed de generaal 
BRUNE voor het bed van 
den zieken de in dezen strijd 
veroverde standaarden neder-
leggen. In 1800 werd hij 
naar Frankenland beroepen, 
alwaar hij een hulp-corps 
commandeerde en met het be
stuur der belegering van 
Marienburg werd belast*. Hij 
reorganiseerde in 1803 op 
bevel van NAPOLEON toen 
reeds keizer j het Hollandsche 
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f leger. In den nieuwen oor
log met Oostenrijk* werd hij 
met de verdediging van' 
Augsburg en Ddnaüwerïh 
belast, ën., na de overwin
ning van Ulm, ontving hij 
bevel om den terugtogt aan 
den aartshertog FERDINAND, 
af te snijden. Toen.de Ba-
taafsche Republiek ten guns
te van LOPEWIÏK BONAPARTE .,• 
tot een koningrijk verheven, 
werd, kon DUMONCEAU zich 
niet onthouden, om zijne ge
voeligheid over deze gebeurte
nis uit te drukken. De nieu
we koning rekende hem 
zulks echter als geene mis
daad toe én benoemde hem 
ak zijnen gevolmagtigdèn mi
nister te I*ar$i, Hij be
wees eijne gewone dapper - / 
heid in*"'den oorlog tegen 
Fruitten, die door de over
winning van Jéna eindigde. 
DUMONCEAU onderscheidde 
zich op niéuw in andere ge
wigtige sakèn, en "jtag zich 
met eer overladen. In 1807 
werd hij tot maarschalk van 
Holland benoemd en het 
volgende jaar tot' staatsraad. 
In 1810 ontving hij den ti
tel van graaf van Bergen* 
daal t en was daarenboven 
groot-officier van hët Legioen: 
van eer en groot kruis der 
orde van getrouwheid ^an 
Bade en*. Toen dpor eene 
willekeurige handelwijze 
Holland met het Fransche 
keizerrijk werd vereenigd , 
weigerde de generaal DÜMON
CEAU, qni bij den intógt der 
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troepen te Amsterdant te
genwoordig) te zijn. NAPO
LEON hem naar Parijs be» 
roepen hebbende, benoemde 
hem tot graaf des keizer-
rij ks . In deh oorlog van 
18 J 3 sloeg hij den 26 A.u<-
gustas de Russen voocDres-
den, en in den veldslag van 
Kulm zóó noodlottig voor het 
Fransche l eger , bragt hij 
met eene zeldzame bekwaam
heid den terugtogt ten uit
voer. Na de overgave van 
Dresden begaf hij zich naar 

. Oldenbnrg'terug;, toen hij 
, in Junij 1814 in Frankrijk 
terug kvvarn , had NAPOLEON 

zijnen eersten, afstand ge
daan , en Holland was vrij. 
B e koning handhaafde hem 
in zijnen rang van bevel-
hebber der tweede militai
r e d i v i s i e , . in Juïij ont
ving hij het kruis van den 
heiligen LODEWIJK. Ti j 
dens de ontscheping van 
BONAPARTE te Cqnnes in 
Maart 1 8 1 5 , bood hij zijne 
diensten aan den koning door 

1 middel van den hertog van 
BELLUNE aan , onder wiens 
bevelen hij zich bevond. Den 
hertog trok door Mézières, 
de woonplaats van DUMON-

CJBAU, zonder zich op te 
houden en zonder hern eettig 
antwoord te zenden, eene 
vergetelheid, die in zulke 
netelige omstandigheden ligt 
toe te geven was. Na lan
gen tijd gewacht te hebben 
deed de generaal DÜMONCEAIT 

de driekleurige vlug uitste
ken. NAPOLEON naderde Pa* 

rij»; DÜMONCEAIT zich der
waarts begeven hebbende, 
weigerde een bevelhebber
schap bij het leger en kwam 
te Mézières terug , waar hij 
de nederlaag van Waterloo 
vernam (18 Junij 1815). Bij 
de terugkomst van LODEWIJK 

X V I I I . verzocht hij om zijn 
ontslag, begaf zich naar 
Brussel, waar hij van den 
vorst van dat nieuwe ko
ningrijk een eervol onthaal 
ontving, ein als afgevaardig
de voor Braband bij de twee
de kamer der algemeene sta
ten verkozen werd. Hij is 
den 1.9 December 1821 over* 
leden, twee zonen nalaten
de , die dienst bij het Ne-
derlandsche leger verkregen 
hebben* 

DüMONT (HENBHIK) r m u * 
zijkmeester der koninklijke 
kapel van Frankrijk, be
speelde op eene bèvvonde-
ringswaardige wijze het or
gel. Hij was in 1610 in 
het prinsdom huik geboren, 
en overleed te Parijs als 
abt van Silly, in 1684. De 
abt DÜMONT is de eerste 
toonkunstenaar, die de alge
meene bas in zijne werken 
heeft gebruikt. Er bestaan 
nog van hem zes zeer ge
achte motetten, envijfAoo^-
missen^ in een zeer schoon 
Gfegoriaansch gezang, ko-
ninklijke missen genaamd, 
welke nog in eenige kloos
ters van Parijs, en elders 
in andere kerken gezongen, 
worden. 
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DüMONT (JoANNES F R A N -
) ' Ciscus), vrij heer van Ca-

' rels-kroon, geschiedschrij
ver zijner keizerlijke en ca-
tholijke majesteit, nam de 
vlugt naar Holland, na, zon-

1 der veel vrucht, in Frankrijk, 
gediend te hebben, is door 

j verschillende schriften, in. 
«enen kwijnenden, en on-

"j naauwkeurigen stijl bekend, 
doch,- waarin men naspro-
tingen vindt, die nuttig 
kunnen wezen. De voor
naamste zijn: 1.° Mémoires 

\ etc. (Staatkundige gedenk-
| schriften, tot goed verstand 

van den Rijswijkschen vre~ 
j de),' 'sGravetikage, 1699, 
j 4 dl." in 12.m o , waarvan 

de akten ook 4 dl.n in 12.™> 
,; beslaan. Dit leerzaam en 
•j belangrijk, geschrift, bevat in 
! het kort, "al wat er belang-
i; rijks in de staatszaken sedert 
| den Munsterscheft vrede , tot 
j op het einde van het 1676 is 
v , Voorgevallen.— Z° Voyages 

en France etc. (Reizen door 
' Frankrijk, Italië, Duitsch-
land, Malta en Turkije), 
Ï699, 4 dl.n in 12."H>,eene 

| vrij belangrijke, doch niet 
I zeer naauwkeurige verzame

ling. — 3.° , Corps univer-
sel etc. (Algemeene diplo
matische verzameling, van 

j het regt der volhen , de 
tondgenootschaps-vrede- en 
handeltraktaten, sedert den 

l Munsterschen - vrede, lot 
• het jaar 1709), Amsterdam, 

1726, 8 dl.n in fel. Dit 
Werk is niét vr^j van gebre* | 
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ken , maar het heeft ook zijn. 
nut. Wanneer men er de 
traktaten bijvoegt, vóór J . 
C , door BARBEYUAC in het 
licht gegeven, die van Saint-
Priest, die van Munster 
en Osnabrugge, zoo maakt 
zulks eene verzameling uit 
van 19 deelen in 'fol. •— 4.° 
Lettres etc. (Geschièdkun-
dige brieven sedert Januari? 
1652 tot 1710). Eene andere 
minder bekwame hand, dan 
die van DUMONT heeft de
zelve vervolgd. — 5.Q Ba-
tailles etc. (Veldslagen door 
prins EVGENIÜS gewonnen, 
gegraveerd, met geschied' 
kundige verklaringen) , 
'sGravenhage, 1723, in fol. 
Hij overleed in 1726. 

DUMONT (De Graaf), pair 
van Frankrijk, de zoon van 
een' Zwitser der garde, werd 
te Courbevoye, bij Parijs, 
geboren. Hij diende reeds 
in zijne jeugd, en verhief 
zich weldra door zijnen moed 
tot de eerste militaire posten. 
In 1804 brigade-generaalge-
worden zijnde, voerde hij in 
deze hoedanigheid het bevel, 
bjj den slag van Austerlitz, 
waar hij zwaar gekwetst 
werd. Den 21 December 
1805 tot divisie'generaal be
noemd , werd hij den 19 Mei 
des volgenden jaars tot sena-
teur benoemd; tegen Oos
tenrijk maakte hij den veld-
togt van 1809 mede, kwam. 
vervolgens weder plaats ne
men ia den senaat, wetdin 
^5 
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December 18,13 in hoedanig
heid; van keizerlijk commis
saris naar Straatsburg ge-
ii5Öndfen\ &wam in« Mei l'8l.4 
ïp, Paptjs terug , e n i werd 
ïdëji 4' 4&nij' daaropvolgende 
«foor den llónitig tot pair 
Trerheyefl. Daar BbNAPAjaTE 
feem' niet. in de eer van het 
keizerlijke jjairschap^ hand-
Jhaafde ,, zoo hernam de,(Sraaf 
DüiiroNT den ppst , w.ejken bij 
voor 4e terugkomst van, dien 
vorst bekleedde, Hij is den 
8 Mei* 182Br te Partjs over
leden. ' . , . . , -

' Dvmoybif&L (JbANNEs $JAP-
TIS;JPA) ?! cpn.stitutionneie bis
schop/, ' in 1,750, bij; Roua-
neii geboren, was, de zoon 
van eenen braven landman. 
Zijn peetoom ^er.schafte hem 
eene 'beurs op het collegie 
van de heiUge BARMARA. 
Hij volbragt er zijne stu
diën met roem,, werd daar
na, tot priester gewijd*, en 
huisbestuurder van het col
legie vah JLODEWUK , deti 
Groote, Hij was Hooglee
raar in de redeneerkunfe te 
Èkodez, toen hij te Parijs 
werd beroepen ,r Waar men 
hem eenen leerstoel in het 
collegie vat) la Marche ge
geven had,; hij bekleedde 
denzelven op eejie zoo onder
scheidende 

wi|ze> dat,_ wei
nigen tijd daarna, men Bern 
tot rector van de Universi
teit van Parijs benoemde. 
£?« 2 December 1786 , gaf 
»U eene Latijnsche bekend
making m h e t Hcht, waar» 

bij eene mededinging werd 
aangekondigd, de zamen-
stelling ,v,an nieuwe lofzan
gen voor; den brevier van 
Parijs ten onderwerp heb
bende. De ltiesvergadering 
der geestelijkheid v,an dat 
bisdom» in 1788 tot de be
noeming , voor de algemeene 
staten vergaderd, v.erköos hem 
to,t haren secretaris; in die 
hoedanigheid,' onderteeken-
dè hij met den aartsbisschop 
BB' JÜIGNÉ , president, het 
besluit dier zelfde vergade-
ripg, hetwelk inhield, dat de 
geestelijkheid der hoofd
stad, van., hare geldelijke 
uitzonderingen a$ag, en 
aanbood, om in evenredig
heid van hare inkomsten, 
tot de voldoening der alge
meene lasten bij te dragen. 
DÜMOÜCHEII werd als afge
vaardigde, zijner orde bij de 
algemeene staten, den 5 
Mei 1789 te Versailles ge
opend, verkozen. Een vriend 
der invoering van nieuwig-
heden v«n den dag *9?A%' 
vereenig4e hij zich den 25 
Junij , met dép burgerstand, 
die zich als nationale ver
gadering geconstitueerd had, 
en stemde in denzelfden zin, 
der linkerzijde, gedurende 
den geheelen loop der zit
ting. ' I n zijne 'hoedanig
heid van rector der « J U ^ 
siteit, kwam. hij , den £*. 
4 ulij, in naam van die maat
schappij de vergadering be
groeten. Tijderis de ver
handeling over de constitu
tie der geestelijkheid» de» 
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l Juni) 1790 besloot hij , dat 
de koning ten opzigte. van 
onderwerpen, die enkel het 
leerstellige betroffen , de ca-

. nonieke wegen zoude volgen, 
en den 27 December des-
zelfden jaars , was. hij een 
der eersten , die , met ver
scheidene zijner ambtgenoo-
ten, boven van de tribune, 
den constitutionelen eed 
aflegde. Hij kwam ander
maal den 8 Januarij 1791 , 
de toetreding van de uni-

- versiteit tot al de besluiten 
der vergadering aanbieden. 
Door zoo vele onderschei
ding bragt hij het zoo ver, 
van tot bisschop van Gard 
te vyor'den benoemd , en na 
te Parijs den- 3 April ge
zalfd te zijn-, begaf hij zich 
naar zijn bisdom. Daar de 
opstand, om mij van de 
toenmaals gebruikelijke be
woordingen te bedienen, op 
dat tijdstip, nog niet rijp 
was , werd hij slechts door 
een klein gedeelte der be
volking wel ontheald , ter» 
wijl de andere partij hare 

'ontevredenheid nietontveins-
de van een en constitutione
len bisschop tot opperhoofd 
harer kerk te hebben. Men 
zag. op hem eene menigte 
schotschriften regenen, en 
waarvan het getal nog vér-
meerderde, bij gelegenheid 
van zijnen herderlijken brief 
van bezitneming. Twee van 
deze schotschriften , hadden 
ten titel, de eerste, DVMOU-
enEt,t van kwade trouw, 
pan onwetendheid en van 

kettert/, overtuigde Parijs.» 
1791, in 8.°, de tweede, 
Apotheose van den heer Dü-
MOUCHEÈ , ib. in 8.° In 
dit geschrift, waar eene bit
tere scherts. in heerscht, 
randt men de zeden en de 
grondbeginselen van 'De-, 
MOÜCHEI. aan. Verre van 
deze aanvallen af te werèn^, 
scheen hij dezelve te regt-
vaardigen, door zijn later 
gedrag. Op het tijdstip, 
waarop de schrik en de god-
verzaking eensklaps hare 
bloedige vlag verhieven * 
dacht DUMODCHEL, dat het 
voorzigtig zoude zijn, om, 

. zijn ontslag te vragen, en 
zelfs geoorloofd , zijne eeden 
geheel en al te vergeten, 
en in den echt te treden. 
In den burgerstand overge
gaan zijnde, verkreeg de ge
wezen rector der Universi
teit van Parijs, den bisschop 
vÈja Gard, door begunsti
ging eenen post ïn het bu
reau van den minister van 
binnenlandsche zaken. Zijn 
toestand was niet zeer schit
terend; hij morde er open
lijk over, en LUCIEN» broe
der van BONAPARTE % zond 
hem terug , wijl hij , zeide 
hij , ongepaste redevoerin» 
gen had gehouden. DÜMOU-
CHEii, riep de bescherming 
van den heer CHAPTAL in , 
onder het consulaat minis-

t ter van binnenlandsche za
ken geworden, die hem als 
chef de bureau, bij het de
partement van openbaar on
derwijs weder plaatste. Tij-
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'dens de reorganisatie v5an 
de universi tei t , werd hij er 
in toegelaten , met denzelf
den post als chef'de bureau, 
maar bij de terugkomst van 
de Bourbons verloor hij zij
nen post en werd afgedankt. 
Gezamenlijk met den heer 
GOFFAUX kondigde' hij de 
zesde uitgave a a n , eener 
keus van Latijnsche stuk
k e n , uit de beste "schrijvers 
ontleend, en dat ten titel 
voer t : JYarrationesepccerp-
ia, Parijs , I)ÜPONCET 1818 
ïn 12.° DÜMÓÜCHEI. is den 
17 December 1820 overle
den. Zoon van eenen ar
men' landman zijnde , had 
eene beschaafde opvoeding 
hem in staat gesteld, om 
eene eervolle loopbaan -te 

. volbrengen ; maar • hij wist 
n i e t , dan zijne eerzucht op te 
volgen, zij sleepte hem van 
de eene dwaling tot de an
d e r e , maakte hem hetvoo% 
werp , van eene gestrenge 
cr i t iek , deed hem zijne 
eeden verraden, en van den 
afval der godsdienst, bragt 
zij hem bijna in eenen staat 
van e l lende , waaruit hij 
zich niet meer konoprigten. 
Ten minste, als heilzame 
Wroegingen het einde van 
zijn leven Vergezeld hadden , 
zouden wij hem al lakende 
kunnen beklagen ; maar wij 
"W6teq niet of, alvorens te 
stenen* hij zich met zijn 
geweten en met de kerk 
verzoend heeft. 

;'-.QOKOUBnas (ANNA FRAN-

ciscirs DÜPERIER) , commis
saris van oorlog, te Party's 
in 1707 geboren, werd in 
1759 met het opperbewind, 
van het leger van den maar-
Schalk DE BROGUE belast, 
en overleed in 1769. Om 
zich van dé vermoeienissen 
Van zijn staat te verpoozen, 
en de smarten van den steen 
te verzachten, waaraan hij 
geweldig l eed , beoefende 
DUMOURIEZ de schilderkun-
de , de toonkunst en de dicht
kunde. Hij heeft uit het I -
taliaansch vertaald, Richar-
det, door FORTEGUERRI , Pa
rijs, 2 dl.n in 8.vo, en 
in handschrift nagelaten: 
losse dichtstnkken, een zang
spel Griselidis , een treur
spel ÜEMETRWS, blijspelen 
uit het Italiaansch en En-
gelsch vertaald, en einde
lijk een belangrijk werk, o-

j ver het bestuur der legers. 

DUMOURIEZ (KARBL FRAN-
GISCUS DÜPERIER) » Opper-
veldheer derFransche leger
benden, *oon van den voor
gaande, werd den 25 Janu-
arij 1739 te Kamerijk ge
boren , maakte in den ou
derdom van 19 jaren zijnen 
eersten veldtogt mede, als 
standaarddrager der Cavale
rie in het regiment van O S 
CARS, hij was bij hetzelve 
tot den rang van kapitein 
bevorderd, toen hij zich bij 
den vrede van 1 7 6 3 , onder 
eene talrijke afdanking be
grepen vond, van 7 s cnJ )

t" 
terende dienstjaren, en *2 
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wonden, n ie t s ' anders dan 
het brevet eener jaarwedde 
van 600 livres > die hem 
nimmer betaald w e r d , . en 
het teeken der orde van den 
Heiligen LODEWIJK ingeoogst 
hebbende. In deze wankel
bare omstandigheid, beproef
de DUMOURIEZ, in de gehei
men der diplomatie- reeds 
ingewijd, door tusschenkomst 
van FAVIER, de kuiperijen 
derzelve, doch zag zich 
weldra , tengevolge vaneen 
vrij hevig tooneel met den 
Heer DE CHOISEUL, genood
zaakt , Frankrijk te verlaten. 
In het,volgende jaar door 
denzelden staatsdienaar te
ruggeroepen , die hem tot 
tweeden kwartiermeester van 
het leger benoemde, dat be
stemd w a s , om den togt 
naar Corsikaté doen , gaf 
DUMOURIEZ nieuwe bewij-
jsen , van dapperheid en be
leid , en werd in 1770 met 
eene geheime zending naar 
Polen belast. Zijne onder
handelingen waren op het 
pun t , om belangrijke gevol
gen na zich te slepen , toen 
de ongenade van zijnen be
schermer , dezelve verijdel
de , hij zag zich zelfs de 
speelbal van talrijke onaan
genaamheden , waaraan de 
komst van LODEWIJK X V I . 
tot den troon een einde 
maakte: deze vorst, die zij
ne talenten weldra leerde 
kennen» vertrouwde hem het 
hevel hebberschap van Cher-
bomg toe. Door den rang 
van oudheid, in 1788 veld

maarschalk geworden zijnde, 
bevond DUMOURIEZ zich in 
betrekking met onderschei
dene personen, die invloed 
aan. het hof hadden , toen 
de Fransche omwenteling 
losbarstte); hij omhelsde de 
grondbeginselen, derzelve , 
doch met eene zoodanige om-
zigtigheid, da t , zonder zich 
tegen den adel te verklaren, 
noch zonder uitdrukkelijke 
verbindtenis met.de hoofden 
der nieuwe oppositie aan te- . 
gaan (hoewel hij zich in 1790 
bij4 dé Jacóbijneh gevoegd v 

had) , hij zich echter bij de 
laatste in aanmerking wist 
te brengen, en , niettemin 
door den koning in 1 7 9 1 , 
als hoofd der 12e militaire 
divisie naar de Vendeé werd 
gezonden; in het volgende 
jaar beriepen zijne dienstja
ren hem tot en rang van lu i 
tenant-generaal ; en kort daar
na (15 Maart 1792) werd hij 
met de portefeuille der bui-
tenlandsche zaken belast. 
Men beschuldigde hem veel 
te hebben bijgedragen, om 
zijnen voorganger in die be
trekking , den Heer D E L E S -
SART, den voet te ligten. 
Het dubbelzinnige karakter 
door DUMOURIEZ in al de 
omstandigheden zijns levens 
aan den dag gelegd, heeft 
aan dit vermoeden, niet dan 
al te veel grond van waar
schijnlijkheid gelaten : in 
zijne ministeriele betrek
kingen , joeg hij bjfjna alle 
partijen tegen zich in het 
ha rnas , en na eene drie-

http://met.de
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maandsche worstel ing, (ge-
'durende welke 'hij zich voor 
jde alfdanking der constituti-
•ottnêie garde van LODEWIJK 
XVI.» én de borlogsverkla- ; 
Ting aan den koning van •; 
'Hongarije verklaarde , het ; 
•ontslag der ministers Ro-
*I.AND , SERVAN ên CLAVIÈRE 
'bewerkte , -en nadrukkelijk 
«op 'de JkonïiikIijke bekrach
t iging van hét verbannings-
*besluit der önbeëedigde 
'priesters aandrong,) vraag
d e hij aan den koning, om 
zijn on ts lag , die hem zulks | 
dèn 15 Juli} verleende: se- < 
'dett vier dagen had hij ook i 

Jde .portefeuille van oorlog j 
-gevoerd. ' D e schande van 
.zijnen meester 'op den oogen-
*blik des gevaars verlaten te 
^hebben , ging 4hij onder de 
Schaduw der standaards be
dekken. Luitenant-generaal 
onder de bevelen van den! 
SMaarschak LUCKNER gewor
d e n "zijnde, en na twee i 
:vrouwen (MejufvrouwenTER- I 
Niisfe) tot zijne adjudanten 

-genomen te hebben, vormde 
en voerde hij het bevel over 
de legerplaats van MAULDE ,! 
en sloeg bij , Argonne in 

'Champagne', met 23,000 ; 

voetknechten en 4 a 5,000 
ru i t e r s , een Pruisisch le
gercorps van 80,000 man ; 
kort daarop begafs bij zich 
naar bet leger van het noor-l 
den , ter verovering van Bei- \ 
ffië bestemd, welke vero
vering hij in den tijd van 
eene maand ten uitvoer bragt. „ 
De keizerlijken, onder de be- | 

velen van den hegtog At -
BERTUS vaH 'Saksen Teschen 4 

werden te Jvmmapes volko
men'door hem geslagen. In» 
tusschen «vermeerderden de 
ongereldhe'deh in het hart 
der republiek, die doorhem 
"voor vreemden -inval was 
beveiligd, «n hét régtsge-
ding van LODEWIJK XVI . 
was begonnen. DUMOURIEZ 
begaf zich den '7 tfantiarij 
1793 naar Parijs, -waar men 
wil , dat hij heimelijk eenige 
pogingen in het Werk stel
de , tot redding, van rdèn on-

'•gelükkigen- vorst. Na den 
rampzaligen 21 Jahuarij , 
had (hij zich weder naar het 
leger begevenr, en 'maakte 
zich tot 'dé verovering van 

•Holland gereed, toen de 
voor de "Fraaschén ongeluk
kige -uitkomst van den slag 
van Neerwinden, al 'Zijne 
ontwerpen verijdelde, > Da
delijk besloot de Conventie, 
in welker séhoot zich eene 
menigte, beschuldigingen t e 
gen denopperveldheer hadden 
verheven, hem. voo* hare 
balie-te doen verschijnen en 
weldra zag DUMOURIEZ , den 
minister BEÜRNONVILWS , door 
GAMÜS , LAMARQÜE, BANCAI. 
enQuiNETTE, als commissa
rissen def conventie, ver
gezeld * in zijn hoofdkwar
t ier , téBöuesdeStfAmandr, 
verschijnen. Men weet op 
welk êene wijze dit gezant
schap ontvangen werd t z i e 

CAMOS — ARMAND GASTON 
— ). DÜMOURIEZ , door een 
groot gedeelte zijner solda-
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ten verlaten, door het an
dere als een verrader ver
volgd , ontsnapte niet dan 
met moeite aan het zeer he
vig musketvuur, dat hem 
tot bijna in de verschansin
gen van het Oostenrijksche 
leger vergezelde, en werd 
weinige dagen daarna door 
I50Q man gevolgd, die de 
prins van Coburg in Oos» 
tenrijksche soldij aannam. 
Men heeft gezegd, dat er 
overeenkomsten bepaald wa
ren tusschen den Franschen 
veldheer , en de hoofden der 
vreemde legerbenden ; doch / 
men moet bekennen, dat de 
eerste zich niet in staat ge
steld had, om er de vervul
ling van te vorderen: ook 
werd hij beurtelings uit de 
verschillende staten afgewe
zen , waar hij eene schuil
plaats zocht. Ons bestek 
gedoogt niet DUMOÜRIEZ in 
zijne uitwijking te volgen , 
daarenboven is dit gedeelte 
van zijn leven door hem zel-
ven in zijne Memoriën ge
schetst, en beslaat onder
scheidene bladzijden in die 
van den abt GEORGEL, en an
dere tijdgenooten. Wij wil
len ons bepalen met te zeg
gen , dat na beurtelings zijn 
verblijf te Brussel, te Keu
len, in Engeland, Zwitser* 
land, Dttitschland, Dene
marken en te St. Peters
burg gehouden te hebben, 
bij naat Engeland terug- ! 

keerde, alwaar hij tot aan 
zijnen dood, den 14 Maart 
1823 voorgevallen, eene aan
zienlijke jaarwedde genoot. 
Sedert eenigen tijd bewoon
de hij Turville-Park, en het 
is in dit eenzame verblijf, 
dat de Heer JOHN BOWRING , 
dien hij tot erfgenaam zijner 
papieren benoemde , hem de 
oogen sloot. Deze laatste 
heeft in het Engelsch in het 
licht gegeven eene Lijkrede ' 
van den Franschen generaal, 
Londen, 1823, in 8.vo Du-
MOURIEZ heeft een aantal 
werken nagelaten , waarvan 
men de lijst in de Bibliogr. 
de France, voor het jaar 
1825, bladz. 798 vindt; de 
voornaamste derzelve zijn: 
8.vo Etat présent, etc, (Te
genwoordige slaat van het 
koningrijk Portugal, in het 
jaar 1766) , Lausanne, 1775, 
in 12.mo (naamloos) in het 
Hoogduitsch en Engelsch 
vertaald: -— 2.° Galerie etc. 
{Galerij der militaire Aris-
tokralen enz.), Parijs, 1790, 
in 8.vo— 3.° Mémoires etc. 
{Gedenkschriften van den 
veldheer DmiovniEZ, door 
hein zelven beschreven), Ham
burg en Leipzig, 1794, 2 
dl." in 8.vo, mede in het 
Hoogduitsch en Engelsch 
vertaald, enzi enz. DÜMOU-
RIEZ heeft daarenboven een 
aantal belangrijke handschrif
ten nagelaten. 

EINDE VAN HET ACHTSTE DEEL» 
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