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WOORDENBOEK. 
•«MMNMMMMM» 

L O D , 

JL/ODIWIJK» de Frame of 
de Zwakke t zoon van KARÏL 
den Groote en van MILM-
«unoE, zijne tweede vrouw; 
geboren in 778, kwam tot 
de kroon van Frankrijk in 
813, en werd in hetzelfde 
jaar in den ouderdom vnn 
W jaren, als keizer uitge
roepen. Deze vorst onder
scheidde het begin van zijne 
regering, door tle vergun
ning, die hij aan deSakscrs 
verleende, welke naar vreera
de landen vervoerd waren, 
om naar hun vaderland terug 
to keeren. LODEWIJK ging 
niet Yoort zoo als hij begon
nen was. De ijver van KA
BEL den Groote, tenopzigle 
der godsdienst had zijne'magt 
versterkt, doch de kwalijk 
begi epene godsvrucht van zij
nen zoon, verzwakte dezelve. 
Zich nl te veel jnet de ver
betering der kerk, en te 
•weinig met het bestuur zijner 
«laten bezig houdende, haalde 
bij zich den haat der gecs-
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telijfccn op den hals, en ver
loor de achting zijner onder» 
danen. Deze vorst, het werk
tuig zijner driften, an be
drogen zelfs door zijne eigene 
deugden, kende noch zijne 
sterkte, noch zijne zwakheid; 
hij wist zich noch door de 
vrees, noch door de liefde 
te doen gelden; en niet 
weinige ondeugden in het 
hart, had hij allerlei gebre
ken in im geest. Het duur
den niet lang of do niis-
noegdheid der geestelijkheid 
barstte uit. Eene wreedheid 
van LOBEWÏJK gaf daartoe 
aanleiding. ÜERJÏAIIOUS , ko
ning van Italië (een onechte 
zoon van Pn»rs, bijgenaamd 
den Huttigc, oudsten zoon 
van KAREÏ den Groote) ge
belgd, dat LOTHARIUS, zijn 
neef, boven hem tot het rijks
bestuur was verkozen, nam 
in 818 de wapens op. De 
keizer tegen hem opgetrok
ken zijnde, joeg hem door 
zijne tegenwoordigheid zulk 

* 
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eenen schrik aan, dat BER-
NARDUS door zijne troepen 
verlaten, zich aan zijne voe
len kwam werpen. Tever
geefs vraagde hij zijne genade, 
LODEWIJK liet hem de oogen 
uitsteken, en deze jonge vorst 
overleed aan de gevolgen van 
deze verschrikkelijke straf-
oefening. Doch dit was nog 
alles niet: LODEWIJK liet ai 
de aanhangers van BERNAR-
DUS in hechtenis nemen, en 
'deed hun dezelfde straf on-
Hergaan. • "Vele geestelijken 
boezemde hem gewetenskna-
gingen over deze wreede straf-
oefening in. De bisschoppen 
en kloostervoogden legden 
hem eene openbare boete op. 
LODEWIJK onderwierp zich 
aan dezelve, en verscheen 
in de vergadering van At-
tigni,, met eene boetekleed 
iedekt, » Hij verbeeldde 
zich , zegt de president HE-
jfAULT, dit teeken van be
rouw aan de misnoegdheid 
der bisschoppen te moe
ien geven. Wij zijn tegen
woordig verwonderd een zoo 
groot gezag aan de bisschop
pen te zien geven; maar het 
as bij gebrek van zich te 
herinneren, dat het datzelfde 
gezag was, hetwelk onze ko
ningen in den beginne zoo 
gunstig was. De bisschoppen, 
zegt de abt DÜ BOS , hadden 
grootehjks deel aan het toen
malige bestuur, en zaten 
vóór in de beraadslagingen 

\ • 

der volken; e» regelden 
hunne ondernemingen, niet 
als. hoofden der godsdienst, 
maar als eerste burgers." 
Beeds van het jaar 817 af, 
had LODEWIJK het slechte 
voorbeeld zijns vaders ge
volgd, terwijl hij zijn gezag 
en zijne staten tusschen zijne 
drie zonen LOTHARIUS , Pl-
prN en LODEWIJK den Duit-
scher verdeelde. Hij nam 
den eersten als lid van het 
bestuur aan, riep den tweede 
als koning van Aquitanie' uit, 
en den laatste als koning van 
Beijeren. Hij had een tweede 
huwelijk aangegaan met Ju-
DIXH van Beijeren. Er werd 
hem uit hetzelve nog een 
vierde zoon geboren, die la
ter, keizer werd, onder den 
naam van ICAREL den Kale. 
Hij wilde, na de verdeeling, 
dit kind van eene tweede 
vrouw, hetwelk hij beminde, 
niet zonder staat laten, en 
gaf hetzelve in 829 datge
ne, hetwelk men toenmaals 
Duitschland noemde, en 
voegde er een gedeelte van 
Bourgondie' bij. JuDlTHvan 
Beijeren, moeder van dit 
kind, den nieuwen koning 
van Duitschland, bestuur
de den keizer, haren echtge
noot en werd door eenen 
BERNARDBS graaf van Barce-
lona, haar minnaar , dien 
zij aan het hoofd der zaken 
gesteld had , bestuurd. De, 
drie zonen van LODEWIJK»' 
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verontwaardigd óver zijne 
zwakheid, en nog meer, wijl 
men hunne staten verbrok-
keld had, wapenden zich al
le drie tegen hunnen vader. 
Eenigebisschoppen, doorEB-
BO , aartsbisschop van Reims 
opgewekt, en meer andere hee-
ren, voegdea «toiî Wf Aén,' en 
verlieten de partij des keizers. 
Paus GREGORIUS IV kwam 
in Frankrijk, op verzoek 
vanLoTHARlüS, en kon tus-
schen den vader en deszelfs 
kinderen geenen vrede, ma
ken. (Zie GREGORIÜS IV.) 
In de maand Junij dés jaars 
833 stelde zich LOTHARIÜS 
aan het hoofd van een mag-
tig leger, dat weldra door 
de geheele weglóoping der 
troepen zijns vaders vermeer
derd werd. Deze ongelukki
ge vorst zich nu verlaten 
ziende, nam het besluit om 
naar de legerplaats zijner kin
deren te gaan, die tusschen 
JBa&el en Straatsburg, op 
eene vlakte , toen het Logen-
veld genoemd, thans Mot-
leuben, tusschen Brisach en 
de rivier lil verschanst was. 
Daar was het, dat men hem 
van de keizerlijke waardig
heid vervallen verklaarde , die 
aan LOTHARIÜS toegekend 
werd. Men verdeelde het 
keizerrijk op nieuw tusschen 
zijne drie zonen LOXHARIÜS , 
PIPYN m XODEWIJK. Wat 
KAKEL , de onschuldige oor-

" ' • • • "A 

zaak van den oorlog betrof,, 
deze werd in het klooster van 
Prum opgesloten. De keizer 
werd in dat van den heili
gen MEDARDÜS- van Soissons 
gebragt, en de keizerin Jü-
DITH werd naar Torfona, in 
Lomhardijë gezonden , nadaï 
de overwinnaars hetzelve had
den doen aflffek«n.. LQDE-
WIJK was nog niet aan" het 
einde zijner rampen, men 
hield eene vergadering te 
Compiègne, alwaar deze vorst 
aangespoord werd, om zich 
aan de openbare boetdoening 
te onderwerpen, even alsof 
hij %iek aan alle rampen „ 
die den staat kwelden, schul
dig verklaarde. Men geleid
de hem naar de kerk,van 
0 . L* Vrouwe van Sois
sons ; hij verscheen er in de> • 
.tegenwoordigheid der bis
schoppen en het volk, zonder 
keizerlijke sieraden , en hield 
in zijne hand een ' papier p 

dat de schuldbekentenis zij
ner misdaden bevatte». Hij 
trok zijne kleeding uit» 
deed zijne wapens af en leg
de dezelve aan den voet van 
het altaar neder, en nadat 
hij een boetekleed had aan
getrokken , en óp hetzelve 
geknield was-, las hij de 
lijst zijner misdaden voor» 
Toen legden de bisschoppen 
hem de handen op ymen zong 
de psalmen > en men deed de 
gebeden voor d<? oplegging 
4 

.-
* 
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der boete» De schrijvers heb
ben over deze zaak verschil
lend gesproken: eenige heb
ben beweerd, dat dit een 
staatkundige trek van LO
DEWIJK was, die deze vol
doening aan de bisschoppen 
en heeren van zijn rijk schul
dig meende te zijn : anderen 
hebben het beschouwd ak«# 
het de uitwerking der deugd 
•was. Wat er ook van zij, 
het zal altijd waar zijn te 
zeggen, dat het de deugd 
of staatkunde verder drijven 
was, dan dezelve behoorde 
te gaan. LODEWIJK werd 
een jaar in eene cel van het 
klooster van St. MEDARBVS 
van Soissons, met een boe
tekleed bedekt, 'opgesloten. 
J)och de tweedragt zijner drie 
izonen gaf hem zijne vrijheid 
en kroon weder. Nadat Lo-
ÏDEWIJK naar St. Penis ver
boerd was, kwamen twee zij
ner zonen LODEWIJK en PIPTN 
hem herstellen, en weder in 
dejjarmen Van zijne vrouw en 
zijnen zoon KAKEL plaatsen. 
JD'e vergadering van Soissons 
•werd in 835, door de kerk
vergadering van Diedenhoven 
veroordeeld. LODEWIJK werd j 
eï in zijnen vorigen staat her- i 
steld; EBBO, aartsbisschop 
van Ahorns. (Zie dat art.) 
die in de vergadering van 
Compiègne voorgezeten had, 
en eenige andere bisschoppen 
werden er afgezet. Men heeft 
dus ongelijk om de afzetting 

van LODEWIJK aan de gees
telijkheid van Frankrijk te 
wijten. Het was niets anders 
dan de misdaad van eenige 
heeren en kerkvoogden. Eene 
groote partij van bisschoppen 
verhieven zich tegen deze on
geregeldheid , bleven aan LO
DEWIJK verbonden, en de ge
zamenlijke geestelijkheid keur
de het gedrag der oproerlin-
gen af, door EBBO af te zet
ten, en LODEWIJK te her
stellen. Kort daarna sloeg 
een derzelfde kinderen, die 
hem hersteld hadden, LODE
WIJK van Beijeren, ander
maal aan het muiten , doch 
hij dreef denzelven op de 
vlugt. De ongelukkige vader 
stierf in 840, van verdriet 
op een eiland van den Rijn 
boven Menta, zeggende: Ik 
vergeef aan ZoDErriJK, 
maar dat hij wete, dat hij 
mij van het leven beroofd 
heeft. Men beweert, dat eene 
volslagene zonsverduistering, 
die opkwam, toen hij tegen 
zijnen zoon optrok, zijne reeds 
door de rampen verzwakten 
geest verschrikte, en zij
nen dood bespoedigde. Het 
is moegelijk dit verhaal 
met de sterrekundige ken
nissen overeen te brengen, 
die verscheiden geschied
schrijvers hem hebben toe
gekend. De zaak echter is 
niet onmogelijk, indien men 
deze overweging van P. PE-
XAV wil aannemen; Sednec 
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ubsurdum existimem, insig
nes potissimum solis eclip-
ses ita dispositas a Deo, 
aö suis spaiiis definitas, 
ut in ea temporum momenta 
caderent) quibus ilhistrium 
eventuum indicia dare pos-
sent. Wat er ook van zij« 
moge, de .asnkbmé van LO
DEWIJK en zijne ongestadig- „ 
heden maakten de ongeluk
ken van zijn bestuur uit, en 
bezwalkten zijne andere hoe
danigheden. Hij kende de 
oude en nieuwe wetten, doch 
liet er slechts eenigen van 
in acht nemen. Hij gaf aan 
de geestelijkheid van zijn rijk 
de vrijheid der verkiezingen 
terug, en behield zich alleen 
het regt voor, om dezelve te 
bekrachtigen. Terwijl men 
de droevige oneenigheden be
treurt , die zijn rijk ver
scheurden , kan men zich 
niet onthouden, om de uit
werkingen van het Christen
dom te bewonderen , die zelfs 
in de onstuimigheid der drif
ten , tot een zeker punt de 
stem der natuur doet eerbie
digen. Onder de regering 
van het Heidendom waren 
deze verdeelingen door moor
den en vadermoord geken
merkt geweest, ook was dit 
een tafereel van gruwelen te 
meer geweest, om bij die
genen te voegen, die de ge
schiedenis der voorgangers 
van KONSÏANXIJN uitmaken, 

en die nog" tegenwoordig de 
jaarboeken der volken zijn, 
die geen Evangelie kennen. 
THEGAN , bisschop van Trier, 
heeft zijne 'geschiedenis ge
schreven. 

LfiDEWIjK II-, de Jonge 
Westexscfa keizer, oudste zoon 
van LOTHARTOS I ^ in 844 tot 
.koning van Italië verheven, 
beklom in 855 den keizer
lijken troon. De burgeroor
logen onder de regering van 
LODEWIJK den zachtmoedige 
hadden voor de Sarracenen 
het rijk geopend, die zich 
dadelijk van het hertogdom, 
van Benevento meester maak
ten. Zij versloegen in 845 
het leger van LODEWIJK , nabij 
Gaëta, doch hij sloeg dezelve 
driejaren daarna. Op nieuw 
door de Sarracenen in Apu-
glia verslagen, overwon hij 
dezelve in 868, 870 en 871 , 
en verdreef hen uit Calabrië. 
In dit zelfde jaar deed Ai-
DEGISIS, prins van Benevento, 
LODEWIJK I , in zijn eigen pa
leis gevangen nemen, maar de
wijl hij de regtvaardige wraak 
der Carlovingiërs vreesde, gaf 
hij hem zijne vrijheid weder; 
en eindelijk verzoende" Paus 
JOANNES TUI AIDEGISIS met 
den keizer. LODEWIJK liet 
slechts eene dochter na, E R -
BIENGARDE genaamd, die met 
Boso welke het koningrijk 
ArUs gesticht heeft, in den 
5 
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echt trad, deze had met de 
vorsten van ITonsianUnopel 
een geschil, die zijne zwak
heid verachtten, en hem den 
titel van keizer betwistten. 
Hij wreekte zich vrij slecht, 
en haalde enkel het bezit te
gen hen aan. LODEWIJK* de 
jonge overleed den 12 Au
gustus 875. 

ning van Germanië. Duiisch-
land was onder zijne rege
ring in eenen staat van on
dergang. De Hongaren ver
woestten hetzelve, en hij moest 
dezelve door geld tot den af* 
togt bewegen. Bij deze vreem
de strooperijen voegden zich 
de burgeroorlogen tusschen de 
vorsten en de geestelijkheid. 
Men plunderde alle kerken: 
de Hongaren kwamen terug 
om aan de plundering deel te 
hebben; LODEWIJK IV vlugt-
te naar Regensburg, alwaar 
hij in 911 of 912 overleed. 
Hij was de laatste vorst in 
Duitschland van het geslacht 
der Carlovingiërs. De kroon, 
die in het geslacht van KA-
REI. dengroote erfelijk moest 
zijn, werd verkiesbaar. De 
staten dezer nieuwe monar
chie hadden door deze om
wenteling voordeel. De Duit-
schers meester, om over den 
troon te beschikken, gaven 
zich overdreven voorregten. 
De hertogdommen en graaf
schappen tot dus verre door 
zaakgelastigden bestuurd, wer
den erfelijke leengoederen. 
Kort daarna werd de adel 
in de staten van het hertog
dom , die in de eerste tijden 
niets ander dan de opper-
magtigheid van den koning 
alleen erkenden, genoodzaakt, 
om in eenen volstrekten zin 
van hunne graven aftehangen, 
en om als een achterleen-
gocd, die landen te houden, 

LODEWIJK III, bijgenaamd 
de blinde, geboren in 880, 
zoon van Boso of BOSON , 
koning van Pfovenee en 
van ERMENGARDE , dochter 
van keizer LODEWIJK den 
jonge, was slechts 10 jaren, 
toen hij zijnen Yader opvolgde. 
Hij ging in het jaar 900 naar 
Italië, om zijne regten tegen 
BERENGARIÜS, die hem het 
rijk betwistte, te verdedigen; 
en nadat hij hem tweemaal 
verslagen had, liet hij zich 
te Rome, door Paus BENE-
piCTüs IV, als keizer kroo-
nen. Hij voerde den keizer
lijken schepter slechts 5 ja
ren , want nadat hij zich te 
Ferona, door zijnen mede
dinger had doen overrompe
len , liet deze hem de oogen 
uitsteken en zond hem naar 
JProvence terug, alwaar hij 
in het jaar 929 overleed. 

* LODEWIJK IV, bijgenaamd 
hei kind, zoon van keizer 
ARNOID, werd na den dood 
zijns vaders in 900, in den 

, ouderdom van 7 jaren, ko* | 
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welke vroeger regtstreeks van 
de kroon afhingen. Van ee-
hen anderen kant, begon I-
talië aan Duitschland on
derworpen te worden, en dit 
was de bron van vele nood
lottige oneenigheden tusschen 
de Paussen en de keizers. 

. LODEWIJK V gewoonlijk 
LODEWIJK van Beijeren ge
naamd, zoon van LODEWIJK 
den Strenge, graaf van Bei
jeren , en van MATHILDA , 
dochter van keizer RUDOM? 
I , geboren in 1286, en te 
Frankfort in 1314, in den 
ouderdom van omtrent dertig 
jaren tot keizer verkozen. Hij 
werd te Aken door den Aarts
bisschop van Ment% gekroond, 
terwijl FREDERIK de Schoone 
zoon van keizer ALBERT I , 
nadal; hij in zijn rijk door 
een gedeelte der keurvorsten 
benoemd was, te Keulen ge
zalfd werd. Deze twee zal
vingen , bragten burgeroor
logen te weeg, die des te 
wreeder waren, daar LODE
WIJK van Beijeren, de oom 
yan FREDERIK , zijn mededin
ger was. De twee keizers 
kwamen overeen, nadat zij 
veel bloed vergoten hadden, 
om hunnen twist door der
tig kampvechters te beslis
sen , hetwelk een gebruik der 
oude tijden was, die de rid
derschap somtijds vernieuw
den. Dit gevecht besliste 
niets, en was slechts het voor-

teeken van den strijd, waarin 
LODEWIJK overwinnaar werd. 
Deze slag door eènige over-
winningeri gevolgd, maakte 
hem meester van het rijk. 
Nadat FREDERIK gevangen ge
nomen was, deed hij na ver
loop van drie jaren , om'zij
ne vrijheid terug te bekomen, 
afstand van den troon. Paus 
JOANNES XXII had tot dus
verre de onzijdigheid tusschen 
de beide mededingers in acht 
genomen, hopende dat LO
DEWIJK , wiens slechte -hoe
danigheden en geringe gods
dienstigheid hij kende, ge
noodzaakt zoude zijn, om het 
rijk aan FREDERIK , een' wij
zen en deugdzamen vorst af-
testaan ; doch na den beslis-
senden slag van Muhldorft 

in 1322, beval hij aan L O 
DEWIJK Y, om de uitoefening 
zijner regten te staken, en 
dezelve aan het oordeel van 
den Paus te. onderwerpen ; hij 
gaf vele kerkelijke waarschou-
wingsbrieven, tegen hem, 
waarin hij hem verweet, van 
de ketters en de vijanden 
van den heiligen Stoel te be
gunstigen , en verklaarde het 
rijk openstaande. (Zie ten op? 
zigte dier handelingen van 
den Paus, de artikels: FRE
DERIK BARBEROSSA, FREDERIK 
I I , GREGORIÜS T H , enz,). 
De keizer beriep zich van 
den kwalijk onderrigten Paus 
op den beter onderrigten Paus 

| en eindelijk op de algemeene 



n * L O B . 

kerkvergadering. Nadat hij 
geëxcommuniceerd was, viel 
hij in Italië, ondernam, om 
op eigen gezag, Bisschoppen 
op onderscheidene stoelen van 
Italië te plaatsen , en er die
genen , die door den Paus be
noemd waren± van weg t«|ja
gen , toen hij te Rome geko
men was, liet hij er zich 
kroone», deed eenen onwetti-
gen Paus PETRUS TAN COR-
BIERB of CORBARIO kiezen, 
sprak het doodvonnis tegen 
den Paus en deszelfs verde
diger , den koning van ifa-
pels uit , en veroordeelde 
hen beiden om levend ver
brand te worden j, een' trek 
die een slechter denkbeeld 
van dien vorst doet vormen, 
dan al de bullen van JOANNES 
XXII. Hoe hebben, na dus
danige buitensporigheden der 
keizers, de nieuwere schrij-
Ters van zich kunnen ver
krijgen , om de Paussen bij 
uitsluiting te beschuldigen, 
wier verkeerde handelingen 
altijd verre beneden zulke 
geweldenarijen gebleven zijn. 
(Zie GEIASIÜS II.) Zou het 
niet wijzer zijn, om op de 
gebreken dei*. Paussen en ko
ningen eenen wedérzijdschen 
sluijer^te werpen, de gema
tigdheid te prijzen, van wel
ke ten minste de eerste te
genwoordig een troostend 
schouwspel opleveren ? De 
woede van LODEWIJK verbit
terde, iedereen; de Romei

nen smeedden eene zamen-
zwering tegen hem. De ko
ning van Napels kwam met 
een leger voor de poorten van 
Home, de keizer en deszelfs 
onwettige Paus waren genood-
zaak om te vlugten. De laat
ste vraagde met den strop 
om den hals vergiffenis aan 
den Paus. CiRMmsYl volg
de de voetstappen van JoAN-
ïfES XXII, zijn voorganger. 
Hij wierp in 1346 de gees
telijke banbliksems op LODE
WIJK. Vijf keurvorsten ver
kozen KAREI. van Luxem
burg, markgraaf van Hora* 
vië, tot koning der Romei
nen. De oude en nieuwe 
keizers deden elkander den 
oorlog aan, doch een toeval, 
eindigde in 1347 deze nood
lottige twisten. LODEWIJK 
viel van het paard, terwijr 
hij op de jagt eenen beer ver
volgde, en stierf aan de ge
volgen van zijnen val, in den 
Ouderdom van 68 jaren. An
deren zeggen, dat hij verge
ven was. Deze vorst is de 
eerste keizer, die steeds in 
zijne erfelijke staden geresi
deerd heeft, ter oorzake van 
den slechten- staat van het 
keizerlijke gebied, dat niet 
meer tot onderhoud van zijn 
hof toereikende was. De kei
zers hadden voor hem gedu-
riglijk van de eene provincie 
naar de andere gereisd. LO
DEWIJK is ook de eerste, die 
in zijne zegels zich van twee 
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arenden bediend lieeft, om 
de wapenen van het rijk aan 
te duiden. Zij werden on
der WENCESIAUS veranderd, 
en tot eenen eenigen met 
twee hoofden gebragt. Het 
.was door de bescherming, 
die hij aan de muitzuchtige 
Zwitsers verlepwl^ï i«n_ de 
magt van * een wedijverend 
huis te verzwakken., dat hij 
lieeft bijgedragen, om de 
Zwitsersche republiek te stich
ten. Zie TEIL. 

LODEWIJK I , koning van 
Frankrijk. — Zie LODEWIJK 
I , de Zachtmoedige. 

LODEWIJK I I , de Stame
laar, werd, ter oorzaak van 
.zijn gebrekkig spreken aldus 
genaamd, was de zoon van 
KAREL den Kalen. Hij werd 
in 867 tot koning van Aqui-
taniëgekroond, volgde den 6 
October877, zijnen vader in 
het Fransche koningrijk op , 
bejegende paus JOANNES VIII 
op eene achtenswaardige wij
ze en liet zich door hem , in 

, het jaar 878, op het con
cilie van Troyes, tot koning 
yan Frankrijk kroonen. Hij 
werd genoodzaakt, een groot 
gedeelte van zijne bezittingen 
ten behoeve van Boso, die 
zich tot koning van Proven-
ce, had verklaard en van 
verscheiden andere misnoeg
de heeren af te staan. Hij 
stierf den 10 April 879 te 

Cotnpiègne, in den ouder
dom van 35 jaren. Hij ver
wekte bij ANSGARDA, zijne 
eerste vrouw (van welke hij 
vérpligt was, op bevel zijns va
ders , te scheiden), LODEWIJK 
en CARLOMAN, die het rijk 
onderling verdeelden; en liet, 
bij zijnen dood na, ADELEI-
DA zijne tweede vrouw, zwan
ger van eenen zoon, KAREL 
den Eenvoudige genaamd. 

LODEWIJK I I I , zoon van 
LODEWIJK den Stamelaaren 
broeder van CARLOMAN , ver
deelde het rijk met zijnen 
broeder 3 met wien hij steeds 
in vrede leefde. Hij bekwam 
voor zijn aandeel Austrasiè 
met Neustriè en CARLOMAN 
Aquitqnië en Bourgondië. 
LODEWIJK I I I , versloeg Hu-
GO den Bastaard^ zoon van 
LOXHARIÜS en WAIDRADE, 
die Lotharingen terug eisch-
t e ; trok tegen Boso, ko
ning van Provenee te veld 
en ging de voortgangen der 
Noormannen tegen, waarop 
hij in 882 , in Pimeu, eene 
groote overwinning behaalde. 
Hij overleed kinderloos, den 
4 Augustus daaraanvolgende. 
Nazjjnen dood werd zijn broe
der CARIOMATT , alleen ko
ning van Frankrijk, 

LODEWIJK IV, oïde Over-
zeesche, aldus genaamd wegens 
zijn 16jarig verblijf in £n-
geland, werwaarts zijne moe-
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hij door zijn paard ter aar
de geworpen en overleed aan 
dezen val te Rheims, den 10 
September 9 5 4 , in den ou
derdom van 38 jaren. Hij 
verwekte bij GERBERGA, doch
ter van HENDRIK den Voge
laar , twee zonen, LOTHA
RIÜS en KAREI.. LOTHARIÜS 
volgde hem op en KAREI. 
kreeg, tegen het gebruik van 
dien tijd, geen deel aan de 
kroon, eensdeels wegens zij
ne jeugd en ten andere omdat 
toenmaals bijna niets meer dan 
Rheims en Laon , in het be
zit des konings bleef. Van 
dien tijd af, werd het rijk 
niet meer evenredig tusschen 
de broeders verdeeld, de oud
ste alleen droeg den titel van 
koning en de jongsten f er-
kregen slechts eenvoudige erf-
deelen. Dit gaf aan den staat 
een gedeelte van deszelfs ou
den luister terug. LODEWIJK 
de Overseesche» was in vele 
opzigte een gïoo* •wsst, maar 
hij mistrouwde de menschen 
niet genoeg, en werd daar
door dikwijls bedrogen. 

der OGIYE hem gebragthad, 
was de zoon van KAREL den 
Eenvoudige. Hij volgde in 
936 , BAOÜL of RUDOLF, ko
ning van Frankrijk op. Hij 
wilde zich van Lotharingen 
meester maken , maar keizer 
ÖTXO I , noodzaakte hem te
rug te trekken. De grooten 
van Frankrijk, stoaden ver
scheiden malen tegen hem op 
en slechts met moeite bragt 
hij hen tot onderwerping. Toen 
hij BICHARD, zoon van her
tog WILLEM, Normandij'é ont-
weldigd had, werd hij in 
944 verslagen, en gevangen 

. genomen door HARALD , ko
ning van Denemarken, en 
door HÜGO den Witte, graaf 
van Parijs. Men gaf hem 
het volgende jaar de vrijheid 
weder, na hem genoodzaakt 
te hebben, Normandij'é aan 
BICHARD terug te geven' en 
het graafschap Laon, aan 
HÜGO dm Witte aftestaan. 
Deze afstand veroorzaakte ee-
rien hardnekkigen oorlog tus
schen den graaf en den ko
ning ; maar LODEWIJK de 0-
verzeesche, ondersteund zijn
de door keizer ÖXTO, den 
graaf van Vlaanderen en den 
Paus, werd HÜGO de Witte 
eindelijk gedwongen, den vre
de te sluiten en het graaf
schap Laon in 950 terug te 
geven. LODEWIJK de Over-
aeesche, eindigde op eene 
noodlottige wijze zijn leven; 
«enen wolf najagende, werd 

LODEWIJK V , de Luije, 
koning van Frankrijk, volg
de LOTHARIÜS , zijnen vader, 
in 986 op. Hij maakte zich 
meester van Rheims en leg
de , bij den aanvang van zij
ne regering vele dapperheid 
aan den dag. Hij werd door 
de koningin BLANKA, zijne 
vrouw den 21 Mei des vol-
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genden jaars 987 / omtrent 
20 jaren oud zijnde, verge
ven. I.O0EWIJK had eene woe
lige en onrustige gemoeds
gesteldheid ; de naam van 
Lutje, strookte niet zeer met 
zulk eene inborst. Het schijnt 
dat hem dien naam slechts 
werd gegeven#. omdat zijn 
bestuur niets merkwaardigs 
oplevert: — en wat had hij 
kunnen doen in een zoo kort 
tijdsbestek , dat hij den troon 
bekleedde? Het is de laatste 
der Fransche koningen, uit 
het tweede geslacht der CAR-
IOYINGERS, dat Frankrijk, 
236 jaren heeft bestuurd. Na 
zijnen dood moest het rijk, 
van regtswege op KAREI. zij
nen oom, hertog ven Neder-
Lotharingen en zoon van 
IODEWIJK den Overaeesche, 
overgaan; maar daar deze 
vorst zich bij de Franschen 
had gehaat gemaakt, werd 
hij van de opvolging uitge
sloten en de kroon aan Hü-
GO CAPET , hertog van Frank-
rijk, en den magtigsten vorst 
van het rijk, opgedragen. De 
reden waarom het tweede ge
slacht ten onder ging> zijn 
voornamelijk de volgende: 
1.° De verdeeling van het 
ligchaam des staats in ver
scheiden, rijken; eene ver
deeling, welke volstrekt bur
geroorlogen tusschen Gebroe
ders jnoest ten gevolge heb
ben ;? 2.° de overgroote lief
de , welke LOMWIJK de 

Zachtmoedige, zijnen te zeer 
beminden zoon, KAREI Je» 
Kalen toedroeg ; 3.° de zwak
heid van de meeste hem op
volgende koningen; en naau-
welijks kan men er vijf óf 
zes tellen, die en verstandig 
en dapper geweest zijn; 4.° 
de verwoestingen der Noor
mannen , die bijna geduren
de eene eeuw Frankrijk teis
terden en de muiterijen der 
groote heeren ondersteunden. 

LODEWIJK VI, de Dikke, 
zoon van PHILIPPÜS I en BER-
IHA van ffolland, werd in 
1081 •— eenige tijdreken-
kundigeri zeggen in 1078 — 
geboren, en verkreeg de kroon 
in 1108. De bezittingen, 
welke onmiddellijk aan den 
koning toebehoorden, be
paalden zich toenmaals tot het 
hertogdom Frankrijk, Het 
overige was in het bezit van 
de Vassalen des konings, die, 
zich in hunne heerlijkheden 
als dwingelanden gedroegen 
en geenen meester wilden 
dulden. Deze Heeren Vas
salen waren bijna allen weer-. 
spannelingen. De koning van 
Engeland, hertog van Wor-
•mandyè, bleef niet in gebre
ke om hunne muiterijen te 
ondersteunen, en van daar 
die kleine oorlogen tusscheh 
den koning en zijne onder
danen j welke oorlogen aan 
de laatste jaren van PHIÜIP-
PÜS I en aan de eerste van 
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LoDEwrjK den Dikke, werk 
verschaften. Deze vorst ont
dekte te laat den beganen 
misslag, dat men de Engel
schen 'm Frankrijk aanwin
sten had laten doen, door 
zich niet tegen de verovering 
van Nommndijè, door HEN
DRIK I pp ROBERT zijnen 
oudsten broeder, te verzet
ten. ^ Haar de Engelsche 
vorst in het bezit was van 
deze provincie, weigerde hij 
de sterkte Gisors te slopen, 
zoo als men overeengekomen 
was. De oorlog brak uit, en 
na verschillende uitslagen, 
werd dezelve in 1114 door 
een verdrag geëindigd, waar
bij Gisors aan de Engelschen, 
onder voorwaarde der leen-
pligtigheid, werd afgestaan. 
Dan weldra brak de oorlo» 
andermaal los. LODEWIJK de 
Dikke, zijne bescherming 
verleend hebbende, aan Wit-
IBM CMION, zoon van RO
BERT, bijgenaamd Korte dij > 
die van Normandijë beroofd 
was geworden, wilde hem 
wederom in dit graafschap 
bevestigen; doch het was te 
laat. HENDRIK was te mag-
% geworden en LODEWIJK 
de Dikke kreeg in 1119,in 
den slag van Dreuneville. 
de nederlaag. r ln het vol
gende jaar werd de vrede 
tusschen LODEWIJK en HEN
DRIK die de leenpligtigheid 
voor Normandij'è vernieuwde, 
gesloten. De koning yan Wn-

geland, *zijne gehëele fami
lie, en de bloem van den 
Adel, die in het gezigt van 
de haven van Barfleur om
kwam , waar zich dezelve, 

"ingescheept had, om naar En
geland overtestefcen, verlo
ren hebbende, zoo deed de
ze gebeurtenis den oorlog op 
nieuw ontstaan. WttlEM 
CHXON ondersteund door vele 
Normandijsche .en Fransehe 
Heeren, die LODEWIJK de 
Dikke heimelijk, de hand 
hield, maakte van deze voor 
HENDRIK zoo noodlottige om
standigheden gebruik, om hem 
denzelven te verklaren; maar 
de Engelsche vorst trok er 
het voordeel van en het ge
lukte hem, keizer HENDRIK V 
tegen den koning van Frank
rijk op te zetten. HENDRIK 
werft troepen aan, en trekt 
naar den Rijn, maar LODE
WIJK de Dikke stelde hem 
.een aanzienlijk leger tegen, 
waardoor: d®jj6 ĵf«E*v«Fpligt 
werd, terug te trekken. Het 
zou den Franschen koning, 
gemakkelijk gevallen zijn aan
stonds tegen den Engelschen 
vorst op te trekken en zich 
weder meester te maken 
van Normandijë; maar de 
.Vassalen, die hem tegen de-
.zen vreemden vorst gevolgd 
waren , zouden hem verlaten 
hebben, wanneer zij ook den 
hertog van Normandij'è^had
den moeten bestrijden,«daar 
het met hun belang overeen 



to 
kwam, het evenwigt van der-
zelver krachten te behouden* 
Hij is de eerste, die het on
dernomen heeft aan Frank
rijk eenen regeringsvorm te 
geven. Sedert dat de adel 
den koning gedwongen had 
des&elfs titels erfelijk ie 
verklaren,, he«t«^4 ,e*, vóór 
hem , mietje geringste open
bare magl. Zoodra LODEWIJK 
in staat was, te paard te 
stijgen, vervolgde hijdellee-
ren en edellieden, die, uit 
hunne slottorens, .zich ver
spreidden, om op de weer-
looze velden, op de groote 
wegen en rivieren te plun
deren en te rooven. Gedu
rende zijn gansche leven had 
hij de wapens in de hand, 
bragt overal hulp aan, waar 
de. onderdrukten die vroegen, 
en had in alles het aanzien 
van een eenvoudig ridder. 
Wanneer hij de meesten dier 
kleine dwingelanden tot pligt 
gebragt had, ondernam hij , 
de orde te herstellen. Hij 
verleende aan de steden ge
meentelijke handvesten, wel
ke , door haar vrij te ver
klaren, aan dezelve de keu
ze van Burgemeesters en Sche
penen toestonden, om over 
derzelvef onderlinge regtsza-
ken uitspraak te doen, en de 
openbare veiligheid te hand
haven. De steden, hierdoor 
kleine volksregeringen (dé-
mocratien) geworden zijnde, 

XV, ümi* 
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verschaften den koning een 
zeker getal krygslieden. Ie
dere parochie streed voor 
hem onder jde banier van 
derzelver Heilige. » Eene 
soort van krygswezen," zegt 
een hedendaagsche staatkun
dige, » welke het algemeen, 
op verre na niet zeo zeer 
drukte als die schrikkelijke 
legers, die, zoo wél in vre-
des- als oorlogstijd, ten kos
te der burgervrijheid, ten kos
te van de veiligheid en het o-
penbare vertrouwen, met op
offering van bevolking, van za
den ,ja, van alles, wat een wijs 
bestuur, moet dierbaar zijn, 
gevoed en betaald worden." 
(Zie JFREDERIK II. koning 
van Pruissen, MARIA THERE-
SIA , XIMENES). Deze vorst liet 
ook het oog vallen over de 
regtsgeleerdheid. De zoo lang" 
verwaarloosde en miskende 
koninklijke regten, herbloei
den. De koning, als waar
borg der gemeentelijke hand
vesten , deed uitspraak over 
de geschillen, welke tusschen 
de steden en heeren ontston
den. Hij voerde het gebruik 
in, om zich , in vele geval- . 
len van de door de heeren-
regters geslagene vonnissen , 
op deze regters te beroepen. 
Hij zond commissarissen uit 
om het gedrag der regters ga
de te slaan. Dit was, wel 
is waar, niet zoo zeer zijn 
werk, als wel dat van den 

B 
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abt SUGÈR, zijnen voornaam-
sten minister; maar- daar 
men aan den koriingen al het 
slec'hte toeschrijft, dat onder 
hun bestuur voorvalt, is het 
van den anderen kant bil-
iijkV dat men het onder hen 
tot stand gebragte goede me
de aan dezelve verdankt. De-
jze zoo gewigtige oBderaemfeg 
merd. door zijnen zoon, Lo-
aDEWïjK dm Jonge voortge
zet. LODEWIJK de Dikte 
hield zich in de laatste ja
ren van zijn leven bezig, om 
'den moord van KAREL den 
Vroede, graaf van Flaande-
jren, te wreken, en de ker
kelijke twisten tusschen Paus 
IKNOCENTIUS II. en ANACIE-
ÏUS te dempen. De roode-
•loopziekte deed hem den 1 
Augustus 1137 , in den ou
derdom van 56 jaren, ten 
gravfe dalen. Hij stierf als een 
Christen, op een tapijt uit
gestrekt, hetwelk hij op den 
grond had doen spreiden, en 
hetzelve met asch, in de 
gedaante van een kruis, be
dekken. De laatste woorden 
van dezen stervenden vorst, 
kunnen den koningen tot 
«ene sehoöne les verstrek
ken : » jFergeet nimmer, 
•zeide hij aan zijnen zoon, 
dat het koninklijk geaag een 
last is, waarvan gij na u-
wen dood naautokeurig re
kenschap zult geven." Zijne 
weduwe kux van Savooije, 
huwde voor de tweede maal 

O ïh 

met MATTHEÜS VAN MONTMO-
• RENCT \ connestabel, dat is * 
volgens de taal van dien tijd, 
opperstalmeester des koningé. 
Zij stierf in 1154. £ODEWIJ£ 
was een door zijne zachte 
zeden (zegt de president Hé*' 
NAUll), en door al de deug
den , die eenen goeden ko
ning vormen, eéer bemin-
nens waardig vorst. Hij is de 
eerste koning van Frankrijk 
die te Saint-Denis het Ori-

fiamme haalde ? zijnde dit 
eene soort van roede banier, 
die, van onderen gespleten, 
aan het einde van eene ver
gulde lans hing. 

LOBEWIJK VII. de Jonge, 
zoon des vorigen konings, 
werd in 1120 geboren, en 
volgde zijnen vader in 1137 
op., na met hem eenige ja
ren geregeerd te hebben. In 
het begin van zijn bestuur, 
kwam hij in een geschil met 

BAUÏ IV, graaf van Cham
pagne. INNOCENXIUS, eene 
benoeming tot het aartsbis
dom van JBourges gedaan 
hebbende, enLoDEWiJK ver-
meenende, dat hij de ver
kiezing van wege de geeste
lijkheid , niet moest ^ goed
keuren, verklaarde zich op 
eene onstuimige wijze tegefl 
den Paus, die dan ook den 
banvloek over hem uitsprak en 
zijn rijk in interdict stelde. 
De koning wilde zich hiero-
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veropTHiBAOT wreke-n, o»* 
dat hij den Paus genegen 
was, en verwoestte in. 1141 
de stad FTitri te vuur en te 
zwaard. De godshuizen wer
den hierbij, zelfs niet gespaard, 
en 1S00 menschen, die ia 
eene kerk de wijk genomen 
haddeî j; lïi)8«aRistt'*oo wel als 
de anderen, „in de vlammen 
om. De heilige BERNARDÜS 
hield hem dit nadrukkelijk 
voor; de vorst werd bewo
gen, ofschoon te laat, over 
de verwijtingen van den hei
lige , en verzoende zich met 
den ppperpriester. Dezelfde 
heilige, door Paus EUGENIÜS 
tot het prediken van eenen 
kruistogt aangespoord, won 
IiODEWijK, — ofschoon te
gen den zin van den abt Sü-
GER, —'voor denzelven,die, 
zonder den kruistogt af te 
keuren, zich tegen het ver
trek van den koning aan-
kantte. (Zie SUGER), Deze 
tweede kruistogt beantwoord
de niet aan het verlangen en de 
inspanningen van LODEWIJK, 
maar voor het overige had 
dezelve evenwel eene zeer 
goede uitwerking: zij bragt 
eene nieuwe vrijheid te weeg, 
en de steden kochten die 
vrijheid van den koning, of 
lrunne heeren, welke alles 
tot geld maakten, om zich 
ter kruisvaart uit te rusten. 
Sedert langen tijd was er in 
Fmnkryk aiets meer dan 

B 

d©i adel en, de geestelijken» 
die nog vjfij- waren $ de ovfit 
rigen waren slaven, zoo zelfs», 
dat geen hunner, zonder ver-t 
lof van zijnen heer, den geesn 
telijken stand.mogt omhelzen.-
De koning had geen ander» 

fazag dan over de lijfeigene» 
er. landgaedgren, welke hem. 

toebehoorden. Ife^toen d© 
steden en dorpen hunne v«$*» 
heid gekocht hadden, werd? 
de koning mede hun natuur-, 
lijke verdediger tegen de aan-» 
slagen der heeren, en ver
kreeg in hen even zoo vela, 
onderdanen. Deze verdedig 
ging kostte, wel is waar», 
groote geldelijke opofferingen ̂  
zij moesten hierin wel voor». 
zien, en werden alzoo, int 
plaats van. den heeren, den 
koning schatting pligtig. Zij; 
veranderden daarom -slechts, 
van meesters, maar de dienst
baarheid des konings was zoo: 
zacht, dat men van toen af, 
de wetenschappen, de nijver
heid en den koophandel in 
Frankrijk zag herboren wort 
den. Deze kruistogt bragt de, 
inneming van Edessa door 
WORADIN te weeg. De ko-r 
ning vertrok ia 1147 met 
ELEONORA , zijne gemalin, en 
een leger van 80,000 man. 
Hij werd door de Sarracenen 
verslagen. Hij sloeg het be-, 
leg voor JDamascus, maar. 
werd, door het verraad der 
Grieken, verpligt, hetzelve 

2 .. 
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in 1149 op te breken. Ten 
minste komen de meeste ge
schiedschrijvers van het wes
ten hierin overeen: de oos-
tèrsche schrijvers erkennen 
dit verraad niet. . LODEWIJK 
de. Jonge, werd door de 
Grieken, op zijne terugreize 
naar Frankrijk, op zee ge
vangen, genomen, » * w W 
dön generaal !LO«EKHJS , ko
ningvan Sicilië verlost. De
ze monarch werd, na zoo 
vele ongelukken onderronden 
te hebben, 'den lust voer de 
kruistogten niet benomen-; 
maar naauweÜjks was hij in 
Frankrijk terug gekomen, 
of hij vormde al weder het 
plan tot eene nieuwe kruis-
vaart; dan de gemoederen 
waren zoodanig verkoeld, dat 
hij genoodzaakt was er van af 
te 'zien. SÜGER wilde eenen 
togt ten zijnen koste onder
nemen., maar de dood verij
delde denzelven. >(Zie GODE-

FRIDUS VAN BOUIM.ON, BER-
EARDUS — Heilige —- PE
TRUS de Kluizenaar, Lo-
BEWIJK — Heilige — enz.) 
De •-echtgenoote van LODE
WIJK:, EtEONORA, erfgename 
van Guiehne en Poitou, die 
hem op zijne., zoo lange als 
ongelukkige loopbaan gevolgd . 
was, vergat de moeijelijkhe-
A&a. en de ongemakken der 
reis bij RAIMÜNDÜS van Jn-
tioohië^ haren oom van 's va
ders zijde, en .bij SALADIJN, 
«enea buitengemeen schoe

nen, jongen Turk. LODEWIJK 
vernietigde in 1152 zijn hu
welijk , hij geloofde daardoor 
dien hoon af te wasschen, 
en huwde AHX , dochter van 
denzelfden THIBAUX , graaf 
van Champagne, zijnen ou-' 
den vijand. Door het aan
gaan van dit huwelijk ver
loor hij Guienne* ELEONORA 
aldus verstooten zijnde, huw
de zes weken later met HEN? 
DRIK I I , hertog van Nor-
mandyë, wiën zijjPoïïow en 
Guienne ten huwelijk bragt.* 
De oorlog tusschen Frank
rijk en Engeland barstte los' 
in 1156, over het graafschap 
Toulouse. LODEWIJK, nu 
overwonnen en dan overwin
naar zijnde., behaalde niet 
eene enkele belangrijke over
winning. De vrede tusschen 
deze twee monarchen werd 

"in. 1161 hersteld. Dezelve, 
werd door eenen nieuwen 
oorlog gevolgd, welke in 1177 
eindigde, &té&t*»ÉB6&^im-
lijksbelofte van den tweeden 
zoon van HENDRIK II. en de 
jongste dochter van LODEWIJK 
den Jonge,. Deze verst stierf 
in 1180, in den ouderdom 
van 60 jaren, aan eene ver-* 
lamming, welke hem over
viel, toen hij naar het graf 
van den heiligen THOMAS 
van Cantorbery of Kantel-
berg ging, wien hij eene 
schuilplaats op deszelfs vtógt 
had verleend. Hij had deze 
reis ondernomen ter verkrij-
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ging der gezondheid"voorwij
nen zoon PHIMPPÜS , die ge
vaarlijk ziek was, LODEWIJK 
de Jonge was godvruchtig, 
goed en dapper, doch niet zeer. 
voorspoedig; hetgeen men 
aan de buitensporigheden toe
schrijft, welke het begin van 
zijn bestuw ;kf«ï»wfcten, en 
door den heiligen BERNARBUS 
van dien tijd af beschouwd 
werden als eene bron van 
onheilen. [Daar hij de losban
dige , en voor eiken wellus-
teling veile vrouwspersonen 
piet uit zijn rijk kon uitroei-
jen, wilde hij echter, dat de* 
zelve door een vernederend 
kenteeken zouden onderschei-: 
den zijn ; hij verbood bij een 
edict, dat dezelve , even ge
lijk de brave en zedige vrour 
wen, vergulden gordels zou
den dragen, hetwelk aanlei
ding heeft gegeven tot het 
Ifransche spreekwoord: Bon.-
ne renommée vaulmieux que 
ceinture doreé], 

LODEWIJK VIII, koning van 
Frankrijk, om zijne heldr 
haftigheid Leeuwenhart bij
genaamd, was de zoon van 
PHILIPPUS AUGUSTUS en ISA-
BELLA van Henegouwen., en 
werd in 1187 geboren, 
Reeds onder het bestuur v.an 
zijnen vader onderscheidde hij 
zich in verscheidene krijgs
bedrijven , en beklom in '1223 
den troon, Hij was de eer 

B 

ste" koning uit he i deird«'ge-
geslacht , die niet als zooda
nig bij zijös vaders leven werd 
gezalfd. In plaats, dat HEN
DRIK III f koning van Enge
land bij deszelfs zalving zou 
tegenwoordig zijn, waart.oe hijt 
phgtshalve gehouden was* 
eischte hg •van. hen* de te-. 

vaa 
doch de koning, dit van «ta 
hand wijzende, vertrok naefe 
een aanzienlijk leges,. als be* 
sloten hebbende- de Etigel-
schen uit Frankrijk te drij
ven. Hij ontnam hun Niorty. 
Saint-Jean oVAngely,, Zii-
mousin, Périgordy het land 
vanudunis,.em^ Slechts Gas-% 
cogne en Bordeaux moes
ten nog- onderworpen' wor-j 
den, om- de verdrijving den 
Engelschen tfr volledigen,, 
toen zich de koning in de, 
noodzakelijkheid bevond, de 
Albigenzen te beoorlogen, die 
bij de verspreiding van het ver
gif der dwaling in het zuidelijk 
gedeelte van zija rijk, d* bloe
digste tooneelen aanrigtten» 
Op aanzoek van Paus HONORIDS 
III belegerde hij Jvignon, e» 
nam deze stad den 12 Sep
tember 1226 in. I»tussche»\ 
brak er eene. ziekte onder 
zijne troepen u i t , waaraan 
de koning zelf, te Montpen-
sier in Juvergne, de» & 
November 1226 , ia den ou
derdom van 39 jarea, over
leed» XHIBAUÏ t l , graaf v.a» 

a 
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flhciïhpngnè, die Op dè kd* 
ningin smoorlijk' verliefd 
••ras, werd verdacht gehou
den hem-door vergif om*. 
gebragt te hebben; doch dit 
vermoeden is van grond ont-
|>ïooU LODEWÏJK heeft zich 
door zijn© dapperheid, zijne 
kuisehhèid en zijne verdere 
deugden eenen onsterf<$ijk*ii 
naam verworfén» Bij zijnen 
uiterste» tril vermaakte bij 
ttan elk der 2,000 Lte&arus 
gestichten van zijn rijk 100 
sous» De melaatschheid was, 
gelijk men ziet, destijds, 
eerie zeer algemeene ziekte. 
3ïög vermaakte hij , om in eens 
«ittebëtalen 30,000 livres (na
melijk ongeveer 540,000 li
vres der hedeödaagsche munt) 
aan zijne echtgenoote de ver
maarde BLANKA van Kasti-
Ue\ Deze opmerking maakt 
ons met de waarde der munt 
van die dagen bekend. Zeker 
geschiedschrijver zegt: »Het 
geld i's de slagader Van den 
staat en een vrij zeker mid
del» om deszëlfs krachten te 
ïeBnen." 

; LÖDEWIJK IX (Heilige)>, 
'fcoon van LOÖEWIJK YIÏI en 
BIANKA van JFastüië, werd 
tien 25 April 1215 geboren, 
ikwam ia 1226 tot de kroon , 
•«nder voogdijschap zij ner moe
tier,die voor de eerstemaal 
•de eigenschap van voogdes en 
*egentes in aich vereenigde. 
Gedurende de minderjarig

heid des jongen könings, waè 
BXANKA er vooral op bedacht ;

t 
de vrijheeren en kleine prin
sen , die steeds onderling in 
twist waren, en aich enkel 
vereenigden, om den staat 
omver te werpen, te beten-
gelen* ï)e kardinaal ROMA
NOS 5 pauselijke legaat, stond 
door • zijne raadgevingen de 
koningin bij. THIBAÏTT VI, 
graaf van-Champagne, sedert 
lang op BIANKA verliefd, be
nijdde den invloed, welken 
ROMANÜS zich verwierf,.én 
wapende zich tegen den ko
ning.- BLANKA, die tot dus 
verre steeds zijne liefde had 
versmaad, nam met even zoo 
veel deugd en beleid, toevlugt 
tot dezelve, om, ware het 
mogelijk, den graaf tot be
tere inzigten te brengen en 
van denzelven de namen, de 
voornemens en kuiperijen def 
oproerlingën te vernemen. 
Toen LODEWIJK meerderjarig 
was gewordesi'̂ &ïffifêAg^en-
zelfden weg betreden, waar
op hem zijne moeder zoo wel 
was voorgegaan en beoogde 
niets inniger dan het geluk 
zijner onderdanen. Tijdens dó 
geschillen tusschen GRE©ÖRI-
us en FREDERIK I I , was zijn 
gedrag zeer wijs, en hij wil
de niet dat zijn broeder B.O-
BERT , de keizerskroon zou 
aannemen, welke hem de Paos 
aanbood. Met nadruk laakte 
hij het gedrag van FREDERIK J 
maar geloofde nogtans 'niet, 
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. dat men. Hem de kroon kon 
0T&nem&n, tenzij kijf in eenè 
ttlgemeene kerkvergadering 
veroordeeld ware* Bit doet 
ons zien, hoedanig de regts-
geleerdheid dienaangaande 
destijds, zelfs aan dehóveh t, 
betrekkelijk de koningen was 
«n hoe ,se&t .m&n^zim r-&m 
die tfeden in* onze- dagéü , ten 
«nregte tegen de Paussen heeft 
verzet» (Zie FRE»ERIK II r 

GREGORIÜS VII •, GREGORIUS 
IX i enz.) Nadat men in dé 
kerkvergadering van Lyon^ 
den kerkban over dezen vorst 
uitgesproken, en daarbij des-
$elfs afzetting bepaald had, 
*relke h i j , ofschoon dezelve 
öls Vettig erkehnende, niet 
scheen goed te keuren, stelde 
XOBEWIJK' inmiddels alles in 
Het werk, om hem met den 
Paus te verzoenen ; dochFRE-
KERIK beantwoordde niet aan 
lODKWlJK's bedoelingen. Nu 
wierf LODEWIJK troepen aan 
tegen den koning tan Enge
land t HENDRIK III en des.-
selfs aanhangelingeü ,degroo-
ie leenheeren va.iijf'ranknjk's 
-kroon. Hij bragt hun twee
maal de nederlaag toe: de eer
ste in 1241» nabij Taille-
üourg in Poifou, en de twee-
*4Q vier dagen later, nabij 
tilmntes, Waar hij eene vol
ledige overwinning behaalde. 
•HENBRHC zag zich verpligt 
cenen nadeeligen vrede Ie slui
ten» De gcaaf VM la jtfur-
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dhe en 'de andere weer
spannige leenheeren keerden 
tot hunnen pligt terug, en/ 
gingen denzelven niet meer 
te buiten.. LOBEWIJK. had 
toen slechts den ouderdom 
van 27 jtirete bereikt. Kort 
hierop verliet hij zijn. koning
rijk om naar Palestina'te 
gaan. In de aanvallen eener 
hevige ziekte, waartew "feif 
in 1244 werd aangetast, ge
loofde hij eene stem te'•hoo
ien f welke hem gebood het 
kruis, tegen deongeloovigen, 
op te nemen, en de Chris
tenen, Wederom in het bezit 
dier schoone landstreek' te; 
stellen , welke hun de Sar-
raeenen hadden ontweldigd 
en hen van de ongehoord-^ 
ste en wreedste slavernij, te 
bevrijden : hij deed alzooTan» 
stonde af, de gelofte, van ttaaK 
hei Heilige Land te gaan., 
De koninginne-móeder, de 
koningin zijne vrouw smeek* 
ten hem dé reis ten minste-
tot deszelfs volkomen herstel 
ie verschuiven;, maar JLODE-
WlJK, bleef nog te dringendei: 
om het kruis aanhouden, Op> 
zijn. dringend verzoek reikte; 
het hem. de bisshop vaft 
Paivjs» met tranen in dö-
oogen uit, even als voorzag, 
deze de rampen, welke.dert 
koning, in het Heilige hand 
•opwachtten. Gedurende vier 
jaren bereidde zich de, ko
ning tot dezen" zoo beroem-
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den als ongelufckigen togt 
voor; en eindelijk hét be
stuur aan zijne moeder op
dragende, scheepte hij zich 
met MARGARETHA .van Pro-
vence, zijne echtgenootej en 
zijne drie broeders, in het 
jaar 1241, te Aigues-Mor-
ies, in. Bijna de geheele 
ïransche adel vergezelde fee» 
derwaarts. Ter reede van 
Damiate aangekomen, ver
overde hij in 1249 die stad. 
Hij had besloten den oorlog 
in Mgypte over te brengen , 
om den sultan, den toenma-
ligen bezitter van het Heili
ge Land> in zijn eigen rijk 
aan te vallen t in het gezigt 
derongeloovigen trok hij den 
ff ijl over j behaalde op hen 
twee overwinningen en deed 
in 1250, in den slag van 
Massoure wonderen van dap
perheid. De Sarracenen be
kwamen weldra hunne we-
derwraak: hongersnood en 
besmettelijke ziekten nood
zaakten de Franschen naar 
Damiate terug te keeren. Zij 
vielen dezelve op dezen te-
xugtogt aan: dreven hen op 
de vlugt en rigtten eén groo-
te slagting onder de Fran-
schen aan. De koning, die 
gevaarlijk ziek was, werd, 
met zijn gevolg en het beste 
gedeelte zyner troepen nabg 
Massoure, gevangen geno
men. LODKWIJK scheen in 
aijne gevangenis even zoo groot 
en verheven als op den troon. 

De Muzelmannen konden zijn 
geduld en zijne standvastig
heid niet genoeg bewonde
ren, doordien hij alles van 
de hand wees, wat hij ver
meende niet redelijk te zijn. 
» Wij, zeiden zij tegen hem , 
beschouwden u als onzen ge
vangene en slaaf en gij be-
hand®3* ons- jalsof wij in boei-
jen en uwe gevangenen wa
ren." Men durfde hem voor
slaan eene buitengewoon groo-
te -som voor zijn losgeld te 
geven, maar hij gaf des sul
tans afgevaardigden ten ant
woord: » Gaat uwen mees
ter zeggen, dat een koning 
van Frankrijk, zich niet voor 
geld loskoopt. De gevraagde 
som zal ik voor mijn volk 
betalen en Damiate geef ik 
voor mijnen persoon terug,'* 
Hij betaalde in der daad 
400,000 livres voor hun los
geld, gaf Damiate voor zij
ne vrijheid en stond den sul
tan eenen. wajiautóUtand va» 
tien jaren toe. Zijn voorne
men was nu, naar Frankrijk 
terug te keeren, maar verne
mende, dat de Sarracenen, 
in plaats van de gevangenen 
uit te leveren, er een groot 
aantal door de schrikkelijk-
ste folteringen, om hen te 
dwingen de godsdienst te ver* 
zaken, hadden omgebragt, 
begaf hij zich naar Palesip-
na > alwaar hg nog vier ja-
ren, tot 1254 vertoefde. 

I Den tijd van zijn verblijf 
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in Palestina j besteedde hij | 
pm de- steden der Christenen 
te versterken en te herstel
len ; al de krijgsgevangenen 
van Egypte te bevrijden en 
de ongeïoovigen te bekeeren. 
Bij zijne terugkomst in Frank-' . 
rijk, vond hij aU#s> boven ' 
j&gne . verwa^^i^^***®»1*!» \ 
yoïmaaktsteh staat; dan de 
Voorzienigheid had een land 
bewaakt, dat de koning en
kel uit de Christelijkste be
weegredenen had verlaten. 
Zijne terugkomst in Parijs, 
hetwelk hij tot zijn verblijf 
koos, werd het geluk zijner 
onderdanen en de roem van 
het vaderland. Hij rigtte het 
jeerst het regtsgebied op; en 
het volk door willekeurige 
.vonnissen der heeren regters 
onderdrukt, kon zijne klag-
ten voor vier groote konink-

. lijke regtbanken brengen, 
welke te dien einde waren 
daargesteld, Onder zijn be-
jstuur begonnen de geleerden 
.zitting in de parlementen te 
krijgen, waarin de ridders , 
die zeldzaam lezen kon
den, over de welvaart der 
burgers beslisten. Hij ver
minderde de belastingen en 
trok diegenen in, welke de 
schraapzucht. der beambten 
van financiën hadden inge
steld. Hij vaardigde strenge 
bevelen tegen ,de godslaste
raars en goddeloozen uit; 
bouwde feken, gasthuizen 

en kloosters en-vaardigde ia 
het jaar 1269, eene Prag-
ynatiqm Sanctie uit, om de 
oude regten der domkerken 
en de vrijheid der. verkie^ 
zingen te behouden. De zes* 
de canon verbiedt de som
men uit te betalen, welke het 
höf van Jiome, zou kunnen 
vorderen. , Iatoî cbesa. merkt 
FIEURY aan: » Dafc*̂ Le r©a» 
non in vele Exemplaren ©ai* 
breekt, overigens wordt, er 
in alle andere canons geen 
enkel woord van het Room* 
sche Hof gerept, en men ge
looft , dat* de heilige koning 
hiermede niet anders bedoel
de dan de aanslagen der Hee
ren en wereldlijke regters op 
de kerkelijke ambten (öewe-
jfe'ëw)." De president HÉ-
MAULT twijfelt of deze prag* 
matique wel eens van den 
heiligen LODKWIJK is. Aan 
dezen, vorst viel in 1264 eene 
eer te beurt, welke alleen aan 
eenen deugdzamen vorst ka» 
ten deele vallen: — de koning 
van Engeland, S.MHK1K ffl„ 
en de vrijheeren kozen h.®®1 

iot scheidsman in hunne ge
schillen. Deze vorst jkwam, 
bij IODEWIJKS tê gfke<isr uit 
Palestina».». J* Parijs j en 
verzekerde hem, dat hij zijn 
jffeer was en het ook immer 
zijn zoude. Zijn broeder KA-
REL, hertog yan Jnjou,was 
aan zijne vermaardheid en 
het voortreffelijk bestuur zijns 

5 . . . : . ... ; 
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%ïjfcs., <lê "eës Verschuldigd l 
•van door den Paus als fco* • 
ï»ing van Sicilië gekozen te 
"vrojraen. — LODEWIJK breide
lde nogtans zijn grondgebied 
"6it door dé aanwinst vaii ; 
-Peronne > AvrancheS, Méri-
itagne en Percke. De ko-
iiing van Engeland zou hij 
alles-jj Wat deze ia Jjfpwfc ; 
rijk' bezat, feettfeftfe fetóaaaiëS'' 
tmtnêmeta •}• 4e 'getcMlïen tan 
HEH»SÏ« IH, en zijne vrij-
Itëèïen maakten hem hiertoe 
tÊe gelegenheid gemakkelijk: 
BIL, -doèh regtvaardigheid gold 
t>ï) hem Mieeir dan alle over-
"Weldigïng; hij liet-hem in'het 
bezat van G-uiènne, Péri-
kjfórd, Jjetkoiisin, terwijl hij 
tiem voor altijd' van Tourai-
5fte, Paitou ,. Norrhandy'è, 
•door zijnen grootvader Pm-
ï,ïl*PBfe-AüGüsïiTs met de kroon 
^efeemgdj afstand deed doen. 
Toen hïj mi zijn rijk bloèijend , 
Sètr deszeïfs staatsbewinS vol'* 
taaakt wel gevestigd stag, on* 
'dernam hij in 1270 den zes- ' 
?den kruistogt. Hij belegerde j 
Tténib in Afriktt,, veroverde, ' 
acht dagen later,, het kas- :-
4ëèl/eö stierf den-25 Au-
•'gastósi van hetzelfde jaar in 
*^ne";ïe|ferplaats aan eene be~ } 
^feitelijke ziekte, welke zijn ; 
'leptverwoestte; Zoodra hij ' 
^eh 'van >deze ziekte voelde 
•aangetast j Het hij zich op 
aseH : nederleggen ,r én stierf 

;in deft ondef<lofflt van 55 ja
ren, met den Wakenden 

' Godsdienstgloed WM KMze* 
naars en de dapperheid eeös 
helds,en in het zaligfè bewust* 
zijn, de vijanden des Chris* 
tendoms op eene regtvaardi* 
ge en voorzigtigè wijaé 18 
hebben beoorloogd, afschoon 
die oorlogen met afwisselen
de gevolgen en glansrijke te-
ftSai*|Bwdéa gevoerd waren. •«•* 
fee de uitmtoii*S»ie Verhan<-
deling over de derde eetïW 
der Kerk, voorkomende aan 
het einde van het XIV. deel 
der Kerkelijke Geschiedenis 
van den Abt BÉRAULT , en dö 
Artikels LODEWIJK VIIs PE* 
ÏEÉ. den Kluizenaar 7 enz.) 
In 1297 verklaarde hem Bö*-
MFICIÜS VII Jxeilig. Be bul* 
ïe Van heiligverklaring van 
dezen koning, is eene voor
treffelijke en zeer uitgebreide 
iofrede, eh gegrond, fcöö 
«Is daarin wordt gezegd, op 
de volledige zekerheid vari 
ïijné zuivere zeden, van de 
regehnatigheiS »eaf.-|èstpeBg-
heid van zijn léven, van zij
ne liefde tot regtvaardigheid, 
~van zijnen edelmoedigen ijver 
tot voortplanting desgeloofs, 
Trari zijne liefdadigheid jegens 
behoeftigen, zwakken en van 
alle hulp verstokene ongeluk-
kigen, onaangezien de natie 
"waartee die behoorden, in 
één woord, van al • zijne 
Christelijke- koninklijke- eh 
heldendeugderi. Dienaangaan
de had men de ondw eède 
gedane verklaring van meer 
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dan '<!riè Ifótjjdé'rd' ^tóigen 
gehoord, en zelfs drie en zes-*-
tig mirakelen bekrachtigd. 
Naar het oordeel van Pater 
DANIÖL ,en den president HÉ--
NAÜLT was de heilige LÖBE-
WIJK een der grootste "en zetó*-
zaamste Torsten f di« ooft-den 
schepte* 0Her&" l̂è'BËfefe •*' 
deelnemend als -ware hij zelf 
ongelukkig geweest,' mildda
dig zonder echter eene wijze 
spaarzaamheid uit het oog te 
Verliezen; onverschrokken, 
maar bedaard in den strijd; 
slechts in groote en belang
rijke aangelegenheden alleen 
scheen hij moedig te zijn. 
Zeer belangrijke zaken, de 
fegtvaardigheid of liefde voor 
zijn volk moesten hem aanspo
ren , daar hij buiten deze om
standigheden het aanzien had 
Tan zwak, eenvoudig en be
schroomd te zijn. Wijs en 
standvastig aan de spits zijner 
troepen en in het midden 
Tan den raad, was hij in zijn 
huisselijk leven niets meer dan 
ëen eenvoudig burger. Zij
ne bedienden werden zijne 
meesters, zijne moeder be
stuurde hem, en de beoefe
ning der eenvoudigste gods
dienstige gebruiken kenmerk
te en vervulde zijne dagen. 
ÏÏet is waar, dat de vervul
ling dier gebruiken door nog 
hechtere en zich nimmer we-
"dersprekehde deugden vere
deld werden; dezelve waren 
fo grondslag van z^ae inborst. 

0|» dit féêmt fcerMt,' nU 
geitó Jtórvii.fcË j de instelling 
der tökwéstmeesters, die, 
eerst slechts tot drie, maar 
vervolgens > door het edict 
van 1752, tok tachtig gebragt 
werden, dat dit getal Voor het-., 
zelve vaststelde.' De heilige 
LoöEWïJK •yiwraietigdé wk in 
zijn rijk dé ün^§EÉée pro
cessen der gëregtelijkë%wê"è« 
gevechteri, en stelde in dèr-
zelver plaats de wijze van 
beroep {appel) voor een hoo-
ger geregtshof ih: zoo als 
voorheen, was het nu mede 
niet meer geoorloofd tegen 
zijne partij noch tegen de ge
tuigen , welke deze aanvoer* 
de, te strijden. JOINVIIIB, 
IA CHAISE en de Abt DE 
CHOISÏ-BÜRT, hebben zijn 
leven beschreven. Zie der-* 
zelver Artikels. [Behalve de
ze bestaan er nog verschei
den andere Kronijken én 
Levensbeschrij vingen' van de-
zen vorst. Ook'is de heili-* 

'ge LÖDÈtvijK het onderwerp 
van verscheiden dichtstukken 
geweest, onder welke" wij het 
Heldendicht van Pater JLE-
MOYNE en het Treurspel varl 
ANCKLOT , in 1819 ten too-
neele gevoerd > kunnen noe
men.] 

LoDEwijK X > koning vaft 
Frankrijk en Navarre'yh\^ 
genaamd Mutin, dat is, weer* 
bctntige en twistzieke, volg
de den 20 November UU, 
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zijnen vader PHILIPPUS den 
Sckoone op, zijnde hij reeds 
door JOANNA , zijne moeder, 
koning Van Navarre, in wel
ke hoedanigheid hij zich reeds 
den 1 Octoberl308te.P<«K-
geluna had laten kroonen. 
Weduwenaar van MARGARE-
THA van JBourgöndië zijnde, 
stelde hij zijne zalving, we-, 
gens de in zijn rijk plaats 
hebbende woelingen, en te
vens om dat hij zijne nieuwe 
echtgenoote CLEMENTIA , doch
ter van KAREL, koning van 
ffongarijê, wachtte, tot Au
gustus van het jaar 1315 uit. 
Jn dien tusschentijd stelde zich 
KAREL van Valois, oom des 
konings aan het hoofd des 
bestuurs, en liet ENGUERRARD 
BE MARIGNI te Montfaucan 
ophangen aan de galg, wel
ke deze minister zelf, onder 
den overledenen koning, wiens 
minister hij was, had doen 
pprigten. LODEWIJK X riep 
de Joden in zijn rijk terug; 
voerde zonder gelukkig ge
volg, den oorlog met den 
graaf van Vlaanderen, en 
onder voorwendsel van dezen 
oorlog, bezwaarde hij het 
volk met nieuwe belastingen. 
De nog overgeblevenen der 
lijfeigenen zijner landerijen 
dwong hij hunne vrijheid te 
koopen, hetgeen dezelve met 
groote opoffering deden. Door 
het vervullen van eenen be
kenden pligt, waren zij ge
rust, en wisten volstrekt niet 

wat men van hen zoude vor* 
deren, wanneer zij vxij zou
den zijn. Het edict des ko» 
nings hield in, dat volgens 
het regt der natuur ieder 
vrij geboren wordt, en dit 
natuur-regt liet hij koopen, 
» Men heeft ten allen tijde 
opgemerkt," zegt een wijs
geer, » dat de vrijheids ba-
zuiners dezelve schaar» ken
den , en, wanneer zij er het 
minste sprankje van bevatten» 
is zulks altijd ten hunne voor-
deele." [De laatste daad van 
het bestuur van LODEWIJK X 
was het straffen van verschei
den geldafpersers, te regt, 
verslindende wolven bijge
naamd , en van welke men ech
ter slechts de armste ophing.] 
LODEWIJK X overleed te Fin-
cennes den 8 Junij 1316, in 
den ouderdom van 26 jaren. 
Bij CLEMENTIA verwekte hij 
éénen zoon, JOAMES ge
naamd, die, na zijns vaders 
dood den 15 Novemher 1316 
geboren werd en slechts den 
ouderdom van acht dagen 
mogt bereiken. Er ontstond 
eene groote zwarigheid ten 
opzigte der troonsopvolging; 
JOANNA , dochter des konings, 
moest, volgens het gevoelen 
van den hertog van Bour
gondië, opvolgen. De alge-
meene Staten echter beslis
ten , dat de Salische wet de 
vrouwen van de kroon uit
sloot. Deze aanmerking > 
verkreeg de overhand * en nu 
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beklom PHILIPPÜS de Lange, 
tweede zoon van PHILIPPÜS 
den Schborie, Frankrijks 
troon. JOANNA , zijne doch
ter , bekwam voor haar deel, 
de kroon Van JVavarre, wel
ke zij aan PHIUPPUS , klein
zoon van VmimmdenStott-
te-, die met haar in het hu
welijk trad, als bruidschat 
aanbragt, 

LODEWÏJK XI , zoon van 
KAREL VII en MARIA van 
jtnjou, dochter van LODE-* 
-WIJK I I , titelvoerend koning 
van Napels, werd te Bour-
ges in 1423 geboren. Deze 
prins onderscheidde zich reeds 
in zijne jeugd door verschei
dene heldendaden tegen de 
Engélschen, die hij in 1443 
noodzaakte de belegering voor 
Dieppe optebreken. In het 
volgende jaar overwon hij de 
Zwitsers. Het is te betreu
ren, dat zijn snood karakter 
den roem ontluisterde, dien 
hij zich door zijne dapper
heid verworven had. Onge
duldig om den troon te be
klimmen, stond hij tegen zij
nen' vader op, en sleepte ve
le groote Heeren in dien op
stand mede. De laatste ja
ren van SAREI. VII waren 
met vseel zuurs en bitters ge
mengd : zijn zoon veroorzaak
te zijnen dood. Eindelijk 
kwam LODBWIJK XI in 1461 
door het overlijden van zij
nen vader tot de kroon, en 

nam nu een' geheel anderen, 
vorm van gedrag en bestuur 
aan. Den officieren en ma
gistraatspersonen ontnam hij 
hunne posten ; schonk dezel
ve aan de opstandelingen, 
die zijnen aftogl naar üau* 
phiné, Franche-(Jomtè en 
Braband gevolgd hadden. Hij 
behandelde Frankrijk als een 
veroverd land, schudde de 
voornaamste ingezetenen uit, 
deed het volk onder belas
tingen gebukt gaan en ver
nietigde de Pragmatique 
Sanctie, welke evenwel het 
Parlement van Parijs met 
zoo veel kracht handhaafde, 
dat dezelve niet dan door het 
Concordaat tusschen LEO X. 
en FRANCISCITS I aangegaan, 
werd vernietigd. Zijne ge
weldenarijen deden de goede 
burgers tegen hem opstaan,, 
weldra ontstond er eene za-
menspanning tusschen KAKEL, 
hertog van Berry, zijnen 
broeder, den graaf van Ctha-
rolais, den hertog van Bre-
tagne, den graaf van J)u-
nois • en meer andere niet 
minder over JLODEWIJK XI , 
misnoegde Heeren. JAST van 
Jnjou, hertog van Calabri'ê, 
sloot zich aan de verbondene. 
Prinsen, en zond hun vijf 
honderd Zwitsers, zijnde de 
eerste, die in de Fransche 
legers gediend hebben. De 
oorlog, welke dit uit misnoe
gen aangegaan verbond ten 
gevolge had, werd gevoerd 
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onder, voorwendsel van den 
Staat te verbeteren en het lot 
des volks te verzachten: het
zelve werd genoemd; Bet 
verbond des algemeenen vjel-
%ijns. LODEWIJK nam de wa-. 
pens óp, om hetzelve te ver
nietigen. Den 16 Juli] 1465 
had er een niet beslissende, 
slag plaats. De verbonden» 
troepen bleven meester van het 
slagveld, doeh het verlies aan 
beide kanten was gelijk. De 
koning kon de ontbinding van 
dit verbond, niet tot stand 
brengen, dan door aan de 
hoofden der vereenigde troepen 
inte willigen wat zij eischten: 
alzoo bekwam zijn broeder 
Normandij'è: de graaf van 
Charolais ,. de meeste plaat
sen in Picardij'è; de hertog 
van Bretagne, het graafschap 
Etampes en de graaf van St. 
Pol, den degen van conne-
stabel. De vrede werd den 
5 October van hetzelfde jaar 
te Conjtans gesloten. Deko-r 
ning stond bij dit vredesver
drag alles toe, in de hoop, 
eerlang al het afgestane door 
kuiperij, weder onder zijn 
beheer te brengen. Tan hier 
dat hij zijnen broeder weldra 
Normandij'ê en een groot ge
deelte van^3if«g-«e,aanden 
graaf van dien naam ontwelt 
digde. Het schenden van het 
te Conflans geteekende ver
drag , deed eenen burgeroor
log tegemoet zien. LODEWIJK 
meende dien ,te voorkomen, 

door aan KAREL dm Stoute, 
hertog van Bourgondië > te 
Péronne eene conferentie te 
vragen en wel ten zelfde tij
de, dat hij de Luikenaars 
aanzette, dezen hertog troïb 
weloos te worden én de wa
pens tegen hem -cup te vatten. 
KAREL, van déze kuiperijen 
qndarrigt, hield hem op het 
kasteel van Péronne gevan
gen , en noodzaakte hem een 
zeer nadeelig verdrag te tee
kenen en hem op den krijgs-
togt, tegen de Luikenaars 
zelven, die hij gewapend had , 
te volgen. Tot overmaat van 
vernedering voor - hem was, 
dat hij getuige moest zijn, 
van de inneming hunner stad 
en het verlof, om naar Pary's 
te mogen wederkeeren, niet 
kon verkrijgen, dan na het aan
wenden van laagheden, en het 
ondervinden van allen hoon en 
smaad. De hertog van Berry, 
zijnbroeder, werd het slagtoffer 
van deze vrijlating j LODEWIJK 
XI, noodzaakte hem Guien-
ne, in plaats vau Champag-* 
ne en Brie, als zijn erfdeel 
aan te nemen ; hij wilde hem 
uit deze provinciën verwij
deren, daar hij vreesde, dat 
de nabuurschap van den her
tog van Bourgondië, eene 
bron van verdeeldheden zou 
te weeg brengen. LODEWIJK 
XI was er niet geruster om. 
De hertog van Bourgondië, 
liet den nieuwen hertog va» 

. Gnienne, zijne eenige doch-
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ter ten huwelijk aanbieden; j 
doch deze vereeniging kwam 
«iet tot stand. De hertog 
werd met zijne minnaressen 
door eene perzik , welke men 
hun gegeven had vergeven, 
niet zonder vermoeden > zegt 
de president HÉNATJIT , te
gen den. koning1 zeiven. G-
DET B'AIDIE, gunsteling van 
den door vergift van het le
ven beroofden prins > wilde 
den dood zijns meesters wre
ken. Hij ligtte te dien einde 
dengenen, dien men voor den 
vergiftiger hield , op , bragt 
hem naar Bretagne t om al
daar in vrijheid zijn vonnis 
te kunnen opmaken, doch op 
d«n dag, waarqp het vonnis 
des doods moest worden uit
gesproken, vond men hem 
in zijn bed versmoord. On-
dertusschen bereidde zich de 
hertog van Bourgondië voor, 
om den dood van eenen prins, 
dien hij als schoonzoon had 
willep aannemen, op eene 
geweldige wijze te wreken. 
Ten dien einde trekt hij in 
JPicardijë, verroest alles te 
vuur en te zwaard ; zijne po
ging voor het door vrouwen 
verdedigde Beauvais misluk
te , hij valt in Normandijë, 
dat in hetzelfde lot van Pi-
cardijë moest deelen , komt 
vervolgens in flaanderente-
ï ü g , om nieuwe troepen te 
ligten. Deze verschrikkelijke 
oorlog werd door het ver
drag van Bouvines in 1474, 

voor eenige oogenblikken af-.'•; 
gebroken: maar in dit zelf
de jaar kwam er door den '• 
hertog van Bourgondiëtus-
schen EDÜARD IV, koning 
van Engeland y en den her
tog van Bretagne, tegen den 
Franschen koning een aan--
vallend en verdedigend ver
bond tot stand. De Engel-
sche prins ontscheept ziefe 
met zijne troepen; LoDEWrjK 
kan hem slaan , doch liever • 
wil hij hem door ondèrhan- -
delingen winnen. Hij bezol
digt deszelfs voornaamste mi-' 
nisters, koopt de officieren 
van hoogeren rang om, in 
stede van zich in staat te stel
len om hen te overwinnen; hij' 
geeft het geheele leger wijn 
ten geschenke en bewerkte 
eindelijk door goud, EDÜ-
AED'S terugtogt naar Enge
land. De twéé koningen slo«~ 
ten in 1475 te Amiens een 
verdrag, dat zij te Pie-
quigni bevestigden. Zij be«. 
paalden eenen wapenstilstand 
van zeven jaren; stelden hier 
bij vast het huwelijk van den 
dauphin, met de dochtervan 
den Ingelschen vorst, en JLo-
DEWIJK verbond zich tot aan 
den dood van zijnen vijand, 
eene som van 50,000 gou
den kroonen te betalen. De. 
hertog van Bretagne, was 
mede in dit verdrag begre
pen. Wanneer zich nu de 
hertog van Bourgondië door. 
allen verlaten en alleen te-" 
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gen LODEWIJK XI zag, sloot 
hij met hem te Vervins, 
eenen wapenstilstand van ne
gen jaren. Dezevorstinl477 
in de belegering van Wancy 
gedood zijnde, liet, als eeni-
ge erfgename, zijne dochter 
MARIA na, welke LODEWIJK 
uit eene kwalijk begrepene 
staatkunde, niet als echtge-
noote voor den dauphin Be
geerde. Deze prinses huwde 
«iet MAXIMIUAAN van Oos
tenrijk , zoon van keizer FEE-, 
DERIK I I I , en dit huwelijk 
werd de kiem der verdeeld
heden , welke Frankrijk aan
houdend met het huis van 
Oostenrijk, toenmaligen sou-
verein der Nederlanden , 
zocht. Kort na deze vereeniging 
barstte de. oorlog tusschen 
den- keizer en den koning 
van Frankrijk uit. Deze 
veroverde door de dapperheid 
van CHAUMONT D'AMBOISE , . 
Franche-Comté, Te Gui-
negate viel een veldslag voor 
waarvan het voordeel aan bei
de zijden gelijk stond. Een 
in 1482, te AtrecU aange
gaan verdrag, eindigde de
zen oorlog. Men sloot aldaar 
het huwelijk van den dauphin 
met MARGARETHA, dochter 
van MARIA van Bourgondiër 
LODEWIJK XI genoot echter 
niet lang de vreugde, welke 
hem deze gelukkige gebeur
tenissen moesten inboezemen; 
zijne gezondheid verminderde 
van dag tot dag, en tpenhij 

zynen dood voelde naderen,; 
sloot hij zich in het kasteel 
van Plessis - les - Tours op, 
waarin men slechts door een, 
tralie-venster binnentrad, en 
welks muren met ijzeren pa
len waren bezet. Ongenaak
baar voor zijne onderdanen, 
met eene wacht omgeven, 
met schrik en angstvoorden 
dood bezield, door de treu-, 
rige gedachten van gehaat te 
worden, door een folterend 
gewetens verwijt en door ver
veling gepijnigd was het dat 
hij uit Galabrië eenen zeer 
vromen kluizenaar ontbood, 
tegenwoordig onder den naam 
van hen heiligen FIUNCIS-
CÏÏS VAN PAULA vereerd. 
Hij wierp zich voor deszelfs 
voeten neder, en weenende 
bad hij hem, om van God 
verlenging van zijn leven af 
te smeeken. » Maar de hei
lige, zegt een beroemd rede
naar, sprak tot hem als een 
profeet, hem, als eenandere 
ISAÏAS , toevoegende: JDisjpone 
domui tuce quia morieris tu, 
et non vives. Sire! breng 
uwen staat in orde, en het 
dierbaarste wat gij daarin 
hebt is uw geweten: want 
voor u zijn geene mirakelen; 
uw üur is gekomen, en — 
gij moet sterven. Toor ieder 
een is het woord dood iets, 
ontzettends, maar nog ont-
zettender voor eenen koning, 
en vooral voor eenen ko
ning, die zoo zeer aan het 
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leven is gehecht." LODEWIJK 
nam de taal van FRANCISCUS 
niet alleen met allen eerbied 
ter harte, maar smeekte, dat 
hij ^hem tot den dood zou 
voorbereiden, en stierf in 
deszelfs armen den 21 Au
gustus 1483 in den ouder
dom van 60 jaren: heil hem, 
indien een .levendig en waar
achtig berouw zijne ongereg-
tigheden hebben uitgewischt! 
De jaarboeken van dien tijd 
tollen 4,000 onderdanen, 
(een naar allen schijn wel 
wat overdreven getal) die on
der zijn bestuur, in het open
baar of in het geheim zijn 
gevonnisd. De kerkers, ijze
ren hokken en boeijeh , waar
mede men de ongelukkige 
slagtoffers van zijnen barbaar-
schen argwaan belaadde, 
zijn de gedenkstukken, welke 
deze vorst heeft nagelaten. 
TRISTAN , de Kluizenaar, 
opziener van deszelfs paleis, 
was de regter, de getuige en 
de uitvoerder van zijne wraak
oefeningen ; en die vorst 
vreesde niet de slagtoffers te 
zien vallen, die op zijn be
vel hun vonnis ondergingen. 
Toen JACOBÜS VAN ARMA
GNAC, hertog van Nemours, 
misschien valschelijk van ma
jesteitschennis beschuldigd, 
in 1477 op LODEWIJKS bevel 
ten dood werd gebragt, beval 
hij de kinderen van dien on-
gelukkigen prins onder het 

schavot te plaatsen, opdat het 
bloed huns vaders hen zoude 
bespatten. Geheel met bloed 
bedekt, verlieten zij deze 
plaats, en in dezen staat 
bragt men hen naar de Bas-' 
tille, wierp hen in kerker
holen, welke veel overeen
komst met draagmanden had
den , zoodat de pijnigende 
toestand, welken het ligchaam 
hierin onderging, voor hen 
eene voortdurende marteling, 
was. De vertrouwelingenen 
ministers van dezen wreed-
aardigen vorst waren mannen 
zijner waardig; uit den laag-
sten stand riep hij hen tot 
eer en aanzien! zoo werd des
zelfs barbier graaf van Meu* 
lan en afgezant; deszelfs kleer
maker wapendrager; deszelfs 
geneesheer kanselier. Hij ver
basterde de natie door aan. 
dezelve zulke lage zielen als 
meesters op te dringen; ea 
dit had ten gevolge, dat noch. 
deugd noch heldenmoed on
der zijn bestuur uitblonk. 
Gehoorzaamheid, laagheid en 
slaafsche onderwerping be
kleedden boven alles de plaats, 
en het volk, zegt zeker naïf, 
geschiedschrijver, werd ein
delijk bedaard even als de 
veroordeelden op de galeijen. 
Zijne godsdienstigheid zou, 
zelfs door eene natuurlijke 
werking, zijn versteend hart 
hebben moeten verzachten, 
en zijne onbestendige, eigen-

C - •:. 
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zinnige, onrustige en trou-
welooze inborst verbeteren; 
maar deze godsvrucht, was 
niets anders dan de slaafsche 
vrees eener lage, kleinmoe-
dige en verwarde ziel. Im
mer met overblijfselen van 
heiligen en derzelver beeld-
tenissen bedekt, droeg hij een 
looden MARIA-beeld op zijne 
muts, en smeekte om verge
ving voor zijne moordenarij-
en, ofschoon hij er desniette
min steeds nieuwe beging. 
Hij hield bij den Paus aan, om 
het misgewaad, en het kanoni-
ken siersel te mogen dragen, 
en zich ten tweeden male met 
de heilige olie van Rheims 
4e doen zalven; in plaats 
van Gods barmhartigheid af te 
smeeken, om zijne met bloed 
bezoedelde handen te reinigen, 
dat hij met het awaard der 
geregtigheid had vergoten. 
Al had hij van de natuur een 
boosaardig hart ontvangen, 
zoo had hem dezelve toch ook 

niet voortreffelijke begaafd-
heden des geestes beschonken. 
Hij was dapper, en kende 
menschen en zaken. Hij had, 
volgens zijne uitdrukking^), 
zijnen geheelen raad in het 
hoofd: één stelregel, welke 
met zijne ergdenkende en 
wantrouwige inborst, zeer 
wel overeenkwam. Even zoo 
verkwistend uit staatsbelang, 
als gierig uit smaak, wist hij 
evenwel als koning te geven. 
Parijs, door eene besmette
lijke ziekte, van deszelfs 
meeste inwoners beroofd, 
werd door zijne bijzondere 
zorgen, wederom bevolkt; 
eene zeer strenge openbare 
tucht waakte er. Hadde hij 
langer geleefd, dan zou hij de 
gelijkheid van maten en ge-
wigten in zijne Staten hebben 
ingevoerd. Men is aan hem 
de oprigting der posterijen 
verschuldigd, welke, tot dus 
verre, ~~ , in Frankrijk onbe-« 
kend waren (**). Twee 

(*) Dit gezegde wordt in het algemeen aan den graaf van Dam-
martin, die, op zekeren tijd in gezelschap des konings rijdende, 
tot heni zeide: Sire! ik bewonder de buitengewone kracht van uw 
paard. Eu waarom? hernam LODKWIJK, omdat het den koning e» 
zijnen geheelen raad draagt. 

(**) Er wordt in het wetboek van THEODOSIUS , onder den titel' 
J)e cu»'*« ftihlko bij de wet 3 , 6 , 7 , 15 enz. van postpaarden ge' 
wag gemaakt, maar deze waren niet zoodanig, ingerigt als de te* 
gënwoordige in geheel Europa. Het waren slechts algemeene paar • 
den. Volgens HERODOTUS , was het CÏRUS of XERXKS , die het eers» 
de renboden en postpaarden tot stand bragt, ten einde op de spoe
digste wijüse narigt te bekomen, van alles wat er in het uitgestrekte 
gebied omging. Het woord post komt van potito (geplaatst, gesteld) 
omdat de paarden van afstand'tot afstand waren geplaatst, en men 
kent het aan LODKWIJK XI toe, de verandering te weeg gebragt te 
hebben, om op den afstand van elke twee uren paarden te plaatsen, 
ter-bevordering van meer vaardigheid. De Perzers daarentegen, 
plaatsten hunne paarden slechts'op den afstand, dien ééa paard 
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honderd dertig" door hem' 
bezoldigde renboden, brag-
ten de bevelen van den vorst 
en de brieven der bijzondere 
personen in de afgelegenste 
plaatsen van het rijk. Het 
is waar, dat hij hun deze 
inrigting zeer duur liet beta
len , daar hij het hoofdgeld 
met.drie miHioenenTermeer-
derdej en gedurende twintig 
jaren, eene jaariijksche som 
van vier millioenen 700,000 
livres, hief; een bedrag, dat 
in de hedendaagsche munt 
omtrerit drie en twintig mil
lioenen bedraagt; terwijl KA-» 
REL VII, nooit meer dan 
1800, duizend Franken jaar
lijks had omgeslagen. Door 
zijne gestrengheid zijn vermo
gen op het volk vermeerde
rende, vergrootte hij door 
zijne schranderheid zijn rijk. 
jtnjou, Maine, Proven.ce., 
Bourgondie' en eenige ande-

• re groote leengoederen wer
den onder hem met de kroon 
vereenigd. Deze vorst liet 
de honderd nieuwe verhalen 
of geschiedenissen , verhaald 
door verschillende Heeren van 
zijn hof, verzamelen. ,Pa-> 
rijs, VERARD;, in fol., 1486; 
maar waarvan de schoone 
uitgave verscheen te Jmstern 
dam, 1701, 2 dl.»-, in8.v° 

C 

met platen van HOOGÜE. De 
platen afzonderlijk worden 
zeer gezocht. (Zie MARGARE-
ÏHA TAKT VALOIS.) . Volgens 
eenige schrijvers, zou de 
Prioor der, Sorbonne, onder 
LODEWIJKS bestuur, in 1469, 
drukkers uit Ment» hebben 
laten komen. KAREÏ, VI I , 
had reeds, hoewel vruchte-» 
loos, getracht, déze kunst in 
Frankrijk in te,voeren. (Zie 
JJENSON.) DÜOLOS geschied
schrijver van Frankrijk, 
heeft de geschiedenis van de* 
zen vorst in 3 d l . n , in l2 . m ( i 

uitgegeven: dezelve is,fraai, 
belangrijk en wel geschreven. 
Ook bestaat er eene andere 
door Mejufvrouw DË LUSSAN 
in 6 deelen, en eenige anr 
dere, welke nogtans met wan
trouwen moeten gelezen wox> 
den. » Eene opmerking," 
zegt een .doorzigtig oordeel
kundige ,; » moeten wij, ,ïh 
alles wat LODEWIJR XI aan
gaat,, niet onopgemerkt la
ten' ; namelijk, dat zijne mis
daden en, slechte hoedanig
heden niet zoo zeer het mis
noegen der wijsgeeren zouden, 
verwekt hebben, bijaldien hij 
de Godsdienst maar niet ge
ëerbiedigd hadde. Ware hij 
en goddeloos en tevens wreed-» 
aardig geweest, dan zou hij 

2 ••--. 

daags kon afleggen. Het bestuur dienaangaande, was minder goed 
in het Romeinsche rijk: de renboden waren genoodzaakt, de steden 
en bijzondere personen paarden af te persea» Keizer HADRIANUS ont
hief het volk van deze noodzakelijkheid. 

http://Proven.ce
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één .der lievelingsheldén der 
eeuw geworden zijn. Het is 
waar, dat -de valsche gevolg
trekking , of tegenstrijdigheid 
in zake van godsvrucht bij
zonder bij brave lieden ver
achtelijk i s , en dat de 
Godsdienst zelve door dus
danig mengsel meer lijdt dan 
door openbare en kennelijke 
goddeloosheid; maar het is 
mede, zeker., dat de haat des 
Christendoms zich zelfs aan 
deszelfs uiterlijkheden houdt, 
en misschien de snoodste wan
bedrijven zou vergeven en bil
lijken, in geval dezelve met 
het kleed der godsverzaking 
waren omhangen." [Men 
vindt een treffend afbeeldsel 
Tan XODEWÏJK XI, in den 
Roman QUEBTTIN DÜRWARD , 
door WALTER-SCOITJ 

- IODEWIJK "XII, koningvan 
JFrankrtjk, werd in 1462 te 
Jflrns geboren, en was de 
zoon van KAREI,, hertog van 
•Orléans en van MARIA*van 
•Kleef. Hij kwam, in 1498, 
na den dood.van KAREI, VIII, 
tot de kroon. Zijne welda
dige gemoedsgesteltenis ver
toonde zich weldra in vollen 
glans; hij .troostte het volk 
en vergaf zijnen vijanden. 
LüDEWIJK DE XA TREHOUIIAE 
had hem in den slag van 
Saint - Jtubin krijgsgevangen 
gemaakt, ten gevolge hiervan 
vreesde hij deszelfs wraak; 
doch deze woorden stelden 

hem geheel gerust: » Het 
betaamt geenen Franschen ko
ning, de twisten van den 
hertog van Orléans te wre
ken." Door veroveringszucht 
bezield, liet hij zijne blikken 
op het iïfïlanèsche vallen, 
waarop hij , door zijne groot
moeder YAIENTINA , eenige 
znster van den laatsten her
tog der familie VISCONTI, 
vermeende aanspraak te heb
ben. LÜBOVXCO-SFORCE was 
er bezitter van. De koning 
zond, in 1499, een leger 
tegen hem o p , en binnen 
twintig dagen, was het Mi" 
luttesa/ie in zijne handen. Op 
den 6 October van hetzelfde 
jaar , deed hij zijne intrede 
in de hoofdstad • maar door 
eene van die omwentelingen, 
zoo algemeen in de Italiaan-
sc'he oorlogen, keerde de 
overwonnene in zijn, land, 
waaruit hij verdreven was, 
terug, en herwon vele plaat
sen. fSFORGE, betaalde in zij
ne kortstondige herstelling, 
eenen gouden dukaat voor 
het hoofd van eiken Fransch-
man, dat men hem toonde. 
LODEWIJK XII deed eene 
nieuwe poging.: hij zond LO
DEWIJK DE LA TRIMOÜII.I'B 
terug, die" dan ook het Mi" 
lanesche wederom veroverde. 
•De Zwitsers, die SFORCE in 
hunne magt hadden, lever
den "hem den overwinnaar 
over. De koning van Frank' 
rijk, meester zijnde van het 
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Milanesche en Genua,"wil
de nu ook Napels onder zijn 
beheer brengen, hij veree-
nigde zich met FERDINAND 
den Gatholijke, om hetzelve 
aan zich te onderwerpen. De 
verovering geschiedde in 
1501 , binnen den tijsd van 
vier maanden. FRED-ERIK , 
koning van Napels, stelde 
zich in handen van LODEWIJK 
XII, en deze zond hem met 
eene jaarwedde van 120,000 
livres (van de tegenwoordige 
Fransche munt) naar jfnmA-
rijk^ Naauwelijfcs was Napels 
veroverd, of FERDINAND de 
Gatholijke, kwam met A M X -
ANDER VI overeen, om de 
Franschen er weder uit te 
drijven. Deszel-fs troepen, 
onder aanvoering van GON-
SALVO, VAN CORDOVA, die 
met alle regt den naam van 
groot Kapitein verdiende, 
maakte zich in 1503, na 
de veldslagen van Seminar® 
en Cerignoh gewonnen te 
hebben, van het geheelerijk 
meester. Deze oorlog ein
digde in 1505, met een 
schandelijk verdrag. De ko
ning heloofde daarbij zijne-
eenige dochter, welke hij bij 
ANNA van Breiagne verwekt 
had, aan FEKDINANDS, klein
zoon ten huwelijk te geven, 
aan dien vorst, sedert dien 
tijd, onder den naam van 
KAREL V, zoo verschrikke
lijk voor Frankrijk. Haar 
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bruidschat moest bestaan in 
Bourgondvé en Breiagne, 
men zou Müane en Genua, 
verlaten en van zijne regten 
op dezelve-afzien. Deze voor
waarden kwamen de in 1506; 
te Tours vergaderde alge» 
meene Staten zóó drukkend 
voor, dat zij het besluit na
men dit huwelijk tegen, te 
gaan. De Genuezen stonden-
in hetzelfde jaar tegen L O 
DEWIJK XII op. Hij trok an
dermaal de bergen over, ver
sloeg hen ,,. trad als overwin-;, 
naar hunne stad binnen en 
schonk hun vergiffenis. Het 
jaar 15.08 was merkwaardig 
door het verbond van Ka
merijk, door Jülius II tot 
stand gebragt. (Zie het arti
kel van dien Paus.) De ko-
koning van- Frankrijk trad 
hierin, en versloeg den 14 
Mei 1509 de Venetianen in 
den veldslag van Atgnadsl. 
De inneming van Cremona, 
JPadua en: meer andere plaat
sen , was de- uitslag van deze 
overwinning» Jvuvs I I , die
door de wapens van LODE-
WIJK XII, de voldoening zij
ner wenschen had bekomen,, 
kende nu geene andere vrees-
dan de Franschen in Italië 
te zien» Hij verbond zich 
tegen hen» De jonge GAS-
ÏON DE FoïX, hertog van Ne
mours, dreef een Zwitsersch 
leger terug, nam.2?o/Of««« in,, 
en won, in, 1511 , den slag 

3 • -• 
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van jRavenna, waarin hij hot 
leven verloor. De roem der 
Fransche wapens ? hield zich 
niet staande; de koning was 
afwezig, de. bevelen kwamen 
te laat en waren nu en dan 
met elkander in tegenspraak. 
Wanneer er bovenmatige 
sommen gelds moesten aange
wend worden, zoo verwekte 
zijiïe karigheid weinig naijver. 
Orde en krijgstucht waren 
den troepen onbekend; in 
drie maanden tij ds was Ita
lië door de Franschen ont
ruimd. De maarschalk TRI-
VUI.CE , hun aanvoerder, ver
liet achtereenvolgend alle ste
den, welke zij van af het 
hart van Jtomagne tot aan 
de grenzen van Savooije, ver
overd hadden. LODEWIJK XII 
moest tot zijne vernedering 
zien, dat de Zwitsers, den 
jongen MAxiMiLrAAN Sron-
CE, zoon van den in zijne 
Staten als krijgsgevangene o-
verleden Hertog, te Milane 
herstelden. Genua, waar hij , 
als een Aziatisch vorst praal 
en pracht had ten toon ge
spreid , kreeg de vrijheid we
der en verdreef de Franschen. 
Hogmaals werd het ten on
der gebragt; maar het verlies 
Tan den slag van Navarre, 
den 6 J n n g 15i3f) d o o r d e 

Zwitsers tegen LA TRIMOUME 
gewonnen , vvas het tijdstip 
«er volkomene verdrijving 
«i« Franschen. Keizer MAXI-
MILIAAN, HENDRIK VIII en 

de Zwitsers vleten tegelijk 
op Frankrijk aan. De En-
gelschen belegerden Termtcf 
we, hetwelk zij innamen,na 
den slag van Guinegate, den 
zoogenaamden Sporenslag, 
waar de Fransche troepen, 
bijna zonder slag te leveren, 
op de vlugt werden gedreven. 
De inneming van jDoornikf 
volgde die van Térouane op. 
De Zwitsers sloegen het be
leg voor Dy on, en trokken 
niet terug dan na 20,000 
kroonen in bare munt, eene 
belofte van 4,000 en zeven 
gijzelaars als waarborg, ont
vangen te hebben. LODEWIJK 
XII, van alle kanten geslagen, 
nam zijne toevlugt tot onder
handelingen; ten dien einde 
sloot hij een verdrag met LEO 
X, verwerptdeonwettigekerk-
vergadering van Pisa; neemt 
die van Lalranen aan, sloot 
een ander verdrag met HEN
DRIK TUI, en huwt deszelfs 
zuster MARIA , voor welke hij 
een millioen kroonen geeft. 
Hij was toen 53 jaren oud, en 
genoot cene zwakke gezond
heid. Hij overleed in 1515 
na eene huwelijks vereeni-
ging, van twee maanden. Was 
LODEWIJK XII buiten zijn rijk 
rampspoedig, zoo was hij toch 
in hetzelve gelukkig. Men 
kan dezen vorst niet anders 
ten laste leggen dan hetver-
kpopen van ambten. Dezelve 
bragten hem, alleen in he* 
bisdom van Parijs, in ze* 

http://Vui.ce
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ventien jaren , eene som van 
1,200,000 livres op; — doch 
overigens waren het hoofd
geld en de belastingen zeer 
ïnatig. Hij zou grooteren 
roem hebben ingeoogst, indien 
hij met de noodige schattin
gen op te leggen, /taliehad 
weten te behouden j. of liever, 
wanneer hij van verafgelege-
ne , onzekere juist niet zeer 
regtvaardige veroveringen af
gezien, het bloed zijner on
derdanen gespaard, en al zij
ne zorgen tot het wijs be
stieren van een groot en schoon 
rijk had aangewend, dat zij
ne eerzucht in allen deele 
kon bevredigen. Maar, wan
neer wij hier legen overstel-
len de onwaardeerbare eigen
schappen van den goeden to
ning, en regtvaardigen en 
menschlievenden vorst, dan 
zal men ook eenigermate de-: 
ze misslagen kunnen verge
ven. Wanneer hij ten strij
de toog, was hij, zelfs in 
een vijandelijk land, van eeni-
ge deugdzame en verstandige 
mannen vergezeld, die belast 
waren om de wanorde voor 
te komen, en de soms aan-
gerigte schade te herstellen. 
Deze beginselen van braaf
heid enregtschapenheid, on
derscheidden zich vooral na 
de inneming van Genua, dat 
het Fransche juk had afge
worpen. Zijne voorhoede had 
eenige huizen van de voor

stad St. Petrus d'Jretiaflz-
plunderd, en, ofschoon nie
mand klagten dienaangaande 
inzond, zond hij echter eeni
ge dier vertrouwde lieden 
derwaarts, om de toegebrag-
te schade op te nemen, en 
vervolgens het geld , om het 
geleden nadeel te vergoeden, 

een Venetiaansch 
-veldheer , in den slag van 
Aignadel gevangen genomen 
-zijnde, werd in de Fransche 
legerplaats gebragt, waar hij 
met de meest mogelijke on
derscheiding behandeld werd. 
Dan, deze veldheer meer 
over zijne nederlaag verbit-' 

•terd, dan door de edelmoe
dige menschlievendheid van 
zijnen overwinnaar getroffen, 
beantwoordde deze bemoe
digende vriendschapsblijken 
door eene barsche en ver
ontwaardigende trotschheid. 
LODEWIJK stelde zich te vre-
den met hem naar de plaats 

•te zenden, waar men de-
krijgsgevangenen • bewaakte., 
» Het is beter hem te laten,. 
gaan, zeide hij, ik zou toor
nig worden, en dit zou mij 
bedroeven. Ik heb hem over
wonnen, ik moet mij zelven 
overwinnen." Evenwel werd 
hij somtijds door vlagen van 
toorn overvallen , in deze om
standigheid verkeerende, was-
hij zich zelven niet meesterv 
en geheel en al aan de op
welling van dezen blinden 

4 



40 I O ». 

hartstogt onderworpen. (Zie 
Juilüs II.) Zijn edict van 
1499 heeft deszelfs aanden
ken, bij allen, die het regt 
bestieren en hetzelve bemin
nen, dierbaar gemaakt. Hij 
beval bij hetzelve steeds de 
•wet te volgen, in weerwil 
der tegenstrijdige bevelen, 
welke de gemelijkheid van 
eenen vorst zou kunnen af
persen. LODEWIJK XII was de 
eerste koning, die den land
man tegen de roöfgierigheid 
van den soldaat beveiligde, 
en diegenen zijner soldaten 
met den dood deed straffen, 
•Welke zich ten aanzien van 
den landman knevelarijen ver
oorloofden. De soldaten alzoo 
hielden op de geesel der pro
vinciën te zijn, en de boeren, 
wel verre van te wenschen dat 
dezelve uit hunne provinciën 
verwijderd mogten worden, 
•waren gaarne met dezelve be
last. LODEWIJK was spraak
zaam , aanvallig en beminne
lijk; hij verlevendigde zijn 
onderhoud door zinrijke en 
tluchtige gezegden, zonder 
«lat dezelve eene bijtende of 
iiekelende strekking hadden. 
Met alle regt verwijt men 
hem, de koningin JOANNA, 
na een lang huwelijk, ver
stoeten te hebben, ofschoon 
Paus AIEXANDKR VI deszelfs 
redenen van onwettigheid 
scheen aan te nemen. (Zie 
JOANJU van Frankrijk.) Zij
ne brieven aan den kardi-

! naai van Amhoise'' zijn ge
drukt. Brussel 1712. 4 dl.« 
in l2.mo De abt TAILHIK heeft 
deszelfs leven beschreven, Pa~ 
rijs, 1755. 3 dl.» in 8.v° 
LODEWIJK XII had het ste
kel varken, tot zinnebeeld 
genomen, met, de woorden: 
Continus et etninus. De Fran-
sche akademie stelde in 1787 
de lofrede op LODEWIJK XII 
als prijsvrage, voor: doch de 
nagedachtenis van dezen vorst 
werd in alle opzigte door 
net Philosophismus bezoe
deld; er kwam slechts één 
stuk in, dat waarheid en ge
schiedenis hulde deed, welke 
verhandeling de akademie 
evenwel niet bekroonde. 

• LODEWIJK XIII, bijgenaamd 
de Regtvaardige, werd den 
27 September 1601 te Fort-
tainebleau geboren, hij was 
de zoon van HENDRIK IY en 
MARIA VAN- MEDICIS, en be
klom in 1610 , na den moord 
van zijnen vader, onder 
het voogdij- en regentschap 
zijner modder, den troon. 
Deze vorstin veranderde het 
staatkundige stelsel van het 
vorige bestuur en verkwistte 
ruimschoots, om zich aan
hang te verwerven, alles wat 
HENDRIK de Groote bijeen 
had gezameld, om zijn volk 
magtig te maken. De troe» 
pen aan wier hoofd hij ge
streden had, werden afge
dankt; zijn getrouwe minis-
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ter SüLtT onttrok" zich aan 
het hof,' de staat verloor zijn 
aanzien van buiten, en zijne 
rust van binnen. De prinsen 
van den bloede en andere 
groote heeren , met den maar
schalk van Bouillon aan hun 
hoofd, vervulden Frankrijk 
met partijschappen. Door het 
verdrag van den 15 Mei 1614 
te Stt Menehotild gesloten , 
werden de misnoegden tot be
daren gebragt; men stond 
hun alles toe en zij onder
wierpen zich voor eenigen 
tijd. De koning, die den 2 
October van hetzelfde jaar, 
meerderjarig was verklaard, 
riep den 27 daaraanvolgende 
de algemeene staten bijeen. 
De uitslag dezer vergadering 
was, over vele misbruiken 
te spreken en over de alge
meene rampen te handelen, 
zonder ëénen enkelen daar
van te leenigen. Frankrijk 
door FIORENTINUS CONCINI, 
bekend onder den naam van 
maarschalk van ANCRE (zie 
CONCINI)., bestuurd, bleef in 
verwarring. Deze zonder aan
zien zijnde persoon, eens
klaps ten toppunt van groot
heid gestegen, beschikte 
naar willekeur over alles en 
dit verwekte nieuwe mis
noegden. HENDRIK II prins 
van Condé, verwijdert zich 
andermaal van het hof, vaar
digt een bitter manifest uit , 
verbindt zich met de hugè-

C 

nooten, die steeds gereed 
stonden de wapens op te ne
men. In weerwil van dit alles 
begaf zich de koning toch haar 
Bordeaux, om met ANNA 
van Oostenrijk, infante van 
Spanje, te huwen. Intusschen 
had hij zich reeds tegen de op
standelingen gewapend, maar 
daar zijne troepen weinig be
werkten , knoopte men on
derhandelingen aan. De ko
ning sloot in 1615, met 
CONDÉ den vrede te JLpudun, 
maar bespeurende, dat hij 
wederom nieuwe kwaaddoe-
lende ontwerpen smeedde, 
liet hij hem, weinig tijds 
daarna, in de Bastille opslui
ten. Op de tijding dezer ge
vangenneming, bereidden zich 
de vorsten andermaal ten oor
log , welken zij met weinig 
voordeel voerden en, door den 
dood van den maarschalk 
D'ANCRE , plotseling eindig
den. De koning, gebelgd over 
de afhankelijkheid, waarin 
zijn minister hem hield en ge
leid door de raadgevingen van 
zijnen gunsteling LUÏNES , gaf 
aan het voorstel, om CONCI-
NI gevangen te zetten, zijne 
goedkeuring. VITM , met de 
uitvoering van dit bevel be
last , van den maarschalk te
genstand ontmoetende, dood
de denzelven, den 24 Oc
tober 1617, op de brug van 
het Louvre: De verwijde-
dering van* MARIA VAN ME-

5 
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Dicis•, naar Blois verbannen, 
volgde dien moord. De her
tog van JEpernon, die haar 
tot het regentschap was be
vorderlijk geweest, haalde 
haar van daar en geleidde; 
haar naar zijne landgoederen 
in Angouléme. Tijdens MA
RIA VAN MEDICIS, alle magt 
in handen had , werd zij ge
haat en in haar ongeluk werd 
zij bemind. LODEWIJK XIII, 
de stemming van zijn volk 
ziende , poogde zich met zij
ne moeder te verstaan, en 
hierin slaagde hij door tus-
schenkomst van den bisschop 
van LtiQon, sedert dien tijd 
zoo bekend en gevreesd onder 
den naam van kardinaal van 
RICHELIEU. De vrede werd 
in 1619 te AngouUme ge
sloten. Maar naauwelijks was 
die geteekend, of men was 
er op bedacht denzelven te 
verbreken. De koningin, door 
den raad van den bisschop 
van Zugon bijgestaan, die zij
ne bemiddeling gekocht wil- i 
de hebben, nam op nieuw 
de wapens weder op, welke 
zij echter verpligt was weldra 
weder neder te leggen. De 
koning, na zich-in JWorman-
dtjë vertoond te hebben , om 
de misnoegden te bevredi
gen , ging naar Jngers , wer-
waarts zijne moeder zich had 
begeven en noodzaakte haar 
zich te onderwerpen. Moe
der ën zoon zagen elkander 
te JBrissac, en stortten tra

nen , welke meer dan ooit 
strekten, om op nieuw den 
grond tot onderlinge verdeeld
heden te leggen. De benoe
ming van RICHELIEU tot kar
dinaal , was de eenigste vrucht 
van dit verdrag. Door een 
plegtig edict, vereenigde LO
DEWIJK XIII Bearn, met de 
kroon. Dit edict in 1620 
uitgevaardigd, herstelde de 

! Catholijken in het bezit hun
ner kerken, waarvan zich de 
protestanten hadden meester 
gemaakt en verhief den raad 
van deze provincie tot een 
parlement. Nu echter was 
de oogenblik der onlusten 
daar, die de hugenootenon
der dit bestuur, verwekten. 
ROHAN en SOÜBISE waren de 
hoofden dier oproerigen. Het 
doel der calvinisten was, om 
Frankrijk in eene republiek 
te herscheppen. Zij verdeel
den het in acht kreitsen, 
waarvan zij het bestuur aan 
eenen der heeren hunner 
partij toedachten. Zij boden 
LESDIGUÈRES , het opperbe
velhebberschap hunner troe
pen en eene maandelijksche 
«om van 100,000 kroonen aan; 
doch LESDIGUIÈRES , wilde 
liever met hen in het strijd-

erk treden en overwinnen: 
ij werd tot generaal-veld-

maarschalk over de konink
lijke legers aangesteld. Te ge
lijker tijd verkreeg Lmms, 
den rang van connestabel en 
trok naar de Loire, in Poi-
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fou, Bearn en de zuidelijke 
provinciën tegen de weer-
spannelingen op. De koning' 
stond aan het hoofd Tan dit 
leger. Bijna al de steden 
openden derzelver poorten 
voor hem: hij onderwierp 
meer dan vijftig steden. Zij
ne troepen in alle oorden des 
rijks zegevierende, zagen hun
ne pogingen, voor het door 
den markgraaf DE IA FORCE 
verdedigde Moniauban, mis
lukken en men zag zich ge
dwongen , het beleg op te bre
ken , ofschoon LODEWIJK er 
zes maarschalken bij geplaatst 
had. Het groot getal hoofd
officieren , werkte nadeelig 
wegens gebrek aan de noo-
dige ondergeschiktheid. LÜY-
ÏTES, den 15 December van 
hetzelfde jaar 1621 gestor
ven zijnde, bleef LODEWIJK 
XIII j den oorlog desniette
min voortzetten. De voor-en 
nadeelen waren aan beide zij
den gelijk. De koning legde 
in Poitou, vele blijken van 
dapperheid aan den dag; te 
middernacht toog hij aan het 
hoofd zijner garden naar het 
eiland Rtèa (hetwelk eenige 
schrijvers ten onregte met het 
eiland Ré, verward hebben) 
en verdreef er SOÜBISE van 
hetzelve, na de troepen, die 
dezen post verdedigden te heb
ben , verslagen. Hij muntte 
niet minder uit in de bele
gering van RoyanmSain-
togne;- drie of viermaal be

klom hij met groot levens
gevaar eene borstwering, om 
de plaats te bespieden.- Mid* 
delerwijl werden de huge-
nooten den oorlog moede en 
men stond hun dan ook iri 
1623, de vrede toe. Intus-
schen herstelde LODEWIJK 
XIII, gedurende dezen kor
ten vrede, in 1624 , de rust 
in ï^alteline, en snelde in 
1625, den hertog van Sa-
vooij'è, tegen de Gemiezen 
te hulp. DeFranschenénPie-
montesche troepen, maakten ' 
eenige veroveringen, welke 
zij echter 'even zoo spoedig 
weder verloren. Dehugenoo-
ten steeds onrustig en tot op* 
stand gezind, herhaalden den 
strijd en bewaarheeddèn alsnu 
werkelijk het gezegde 'van K A -
REE IX. » Eerst vroegt gij 
slechts eene geringe vrijheid, 
weldra zult gij baas willen 
zijn en ons uit het rijk ja
gen." Rochelle, het bolwerk 
der calvinisten, neemt ander
maal de wapens op, en wordt 
door Engeland ondersteund; 
De Engelsche schepen werden 
nabij het eiland Ré bedwon
gen en dit eiland waarvan 
zich de opstandelingen had
den meester gemaakt, Werd 
op nieuw onder Frankrijk''s 
beheer gebragt. RICHELIEÜ 
was op eenen gewigtigereii 
stap, op het innemen van 
Rochelle zelf bedacht. Eenè 
vrouw (deze was de moeder 
van den hertog van ROHAN , 
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het hoofd der Calvinisten 
muitelingen), verdedigde die 
stad gedurende een jaar te
gen het koninklijke leger, 
tegen de werkzaamheid Yan 
KICHEMEU en tegen de on
versaagdheid van LODEWIJK 
XIII, die in deze belegering 
meer dan eens den dood trot
seerde. Na den verschrik-
kelijksten hongersnood te heb
hen uitgestaan, gaf zich de
ze stad den 28 October 1&2S 
over. Men had de overga
ve dezer plaats te danken aan 
eenen dijk van 747 roeden 
lang, welken de kardinaal 
had doen aanleggen naar het 
voorbeeld van .dien, welken 
weleer ALEXANDER de Groo-
te voor Tyrus, en AIEXAN-
DElt van Partna voor Jnt-
werpen deden opwerpen. De
ze dijk hield de zee, de 
Engelsche vloot en de inwo
ners van Roehellem bedwang; 
(zie GÜITON en MÉTJSZEAU). 
Te vergeefs stelden de.En-
gelschen alles in het werk, 
om denzelven te overweldi
gen ; zij waren genoodzaakt 
naar Engeland terug te ste
venen en de koning kwam 
dan eindelijk in de oproeri-
ge stad, welke van LODE-

WIJK XI tot LODEWtfK XIII, 
tegen derzelver wettige mees
ters Was gewapend geweest. 
Deze laatste belegering beliep 
40 millioenen. De verdedi
gingswerken werden gesloopt, 
de grachten gedempt, de 

voörregten der stad vernie-, 
tigd en de Catholijke gods
dienst hersteld. Hoezeer ook 
deze krijgstogt voor de rust 
des rijks noodzakelijk was 
geworden , varen evenwel de 
gewaande wijsgeeren onzer 
dagen, hevig tegen dezelve 
uit. Een oordeelkundig en 
onpartijdig schrijver heeft al 
hun onregtmatig getier we-
derlegd , door aan de huge-
nooten zelven deze w'oorden 
toe te voegen: »De tempels 
zijn ontheiligd, de heilig» 
zaken met voeten getreden, 
het toevlugtsoord der kloos
ters is geschonden, de hei
lige maagden zijn onteerd, 
het altaar is geschokt en de 
troon zélfs wordt bedreigd. 
Geheime zamenspanningen 
zijn ontdekt en de opstand 
is losgebarsten. Het is reeds 
meer dan tijd aan zoo ve
le buitensporigheden paal 
en perk te stellen: al te 
lang heeft me» dezelve ver
kropt. Het is door de straf
feloosheid , dat: uwe verme
telheid zoo verre is gegaan. 
Tegen zulke groote onheilen 
moet men krachtige hulp
middelen in het werk stel
len. Het is tijd, dat gij 
de straf ondergaat, die der
gelijke gruweldaden verdie
nen en dat een verschrikke
lijk , maar noodzakelijk voor
beeld eindelijk den voortgang • 
des kwaads, dat niethooger ; 
kan Stijgen, zonder de» ge-
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hèelen ondergang der kerk ij 
niet alleen, maar ook des 
geheelen staats zelven, na zich 
te slepen, stuite. Gij kunt 
echter de u wachtende straf
fen voorkomen. Indien wij 
soldaten tegen u wapenen , 
om uwe buitensporigheden te 
keer te gaan en te straffen, 
zenden wij u ook ijverige 
priesters, om uw geweten 
te besturen. Opent de oogen 
voor de waarheid, zweert 
uwe dwalingen af, keert in I 
den schoot der kerk terug 
en gij zult zien, hoe wij uwe 
dolzinnigheid vergeten en u 
als on*e broeders, zullen om
helzen. Gelooft inwendig, 
wat gij verkiest, maar voegt 
u uiterlijk naarde heerschen-
de godsdienst Door eene an
dere in te willen voeren, 
zou de eendragt en de rust 
vanden staat ondermijnd wor
den. Het bezit en de waar
heid hebben wij voor ons; 
én zoo gij halsstarrig voort
gaat , om" ons daarvan te wil
len berooven, is het dan niet 
billijk, dat wij eindelijk op 
middelen bedacht zijn, om 
ons te verdedigen en geweld 
met geweld te keer te gaan?" 
Be inneming van Mochelle^ 
werd gevolgd, door een edict, 
hetec&'c* van genade ge
noemd , waarin de koning als 
een vorst sprak, die-verge
ving schenkt. Na deze gebeur
tenis , welke zoo noodlottig 
Toor het calvinismus als ge

lukkig voor Frankrijk vtns, 
snelde de koning den hertog 
van Wevers, nieuwen hertog 
van Mantua, tegen den kei
zer , te hulp, die hem de leen-
huldiging van gezegd hertog
dom weigerde. In Piemont 
aangekomen, maakte hij zich 
in 1621 , met" geweld van 
Pas-de-iStize meester, onder 
'zich hebbende de maarschal
ken CRÉQÜI en BASSGMPIER-
KE ; sloeg den hertog van Sa-
vooij'è en teekende te Sme 
een verdrag, waarbij die vorst 
hem deze stad, als waarborg 
zijner aangegane verbindtenis-
sen, in handen stelde. Lo-
DBWIJK XIII , deed vervol
gens het beleg voor Casal 
opbreken en stelde zijnen 
bondgenoot in het bezit zij
ner staten. De hertog van 
Savoaij'é, niets van het te 
Suae geteekende verdrag ten 
uitvoer gebragt hebbende, zoo 
ontbrandde het oorlogsvuur 
op nieuw in Savooijê, Pie
mont en in de overige gewes
ten van Italië. De markgraaf 
SHNOLA, hield met een 
Spaansch leger Mont/errat 
bezet. De kardinaal TAN Rl-
CHELlEir zelf wilde hem ver
slaan en de koning volgde hem 
weldra. In twee dagen tijds 
maakte het ÏYansche leger 
zich van Pignerol en Cham-
bety meester; in Julij 1630 , 
behaalde de hertog van Mont-
morency, in het gevecht bij 
Feillane, met Vfeinig troe* 
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pen eené overwinning op de 
irei'eenigde Keizerlij ken, Span-
jaards en Savooyaards, kort 
daarop sloeg hetzelfde le
ger de- Spanjaarden bij de 
bragCarignan, en bevrijdde 
Casal. Deze voorspoed bragt 
het verdrag van Quiérasque 
tot stand, dat in 1631 ge
sloten en door MAZARIN , se
dert dien tijd kardinaal, be
werkt werd. De hertog van 
Wevers y werd door hetzelve 
in het bezit van zijne staten 
bevestigd. LODJEWIJK XIII en 
RICHELIEÜ, in Parijs terug 
gekomen zijnde, vonden er 
veel meer kuiperijen, dan er 
in Italië, tusschen het Kei
zerrijk , Spanje, Rome en 
Frankrijk bestonden; GAS
TON van Orleans, eenige broe
der des konings en de konin
gin-moeder ., beiden, ontevre
den, met en ijverzuchtig op 
den kardinaal, namen de wijk, 
de eene naar Lotharingen en 
de andere naar Brussel. GAS-* 
ION, die zich in Lotharin
gen, van: alle hulpmiddelen 
verstoken zag, bragt het on
geluk,, dat Üem vergezelde, 
naar Languedoc over y van 
welk gewest de hertog van 
Montmorency landvoogd was. 
Deze in deszelfs opstand me-
degesleept, werd gewond en 
den 1 September 1631, in de 
schermutseling bij Castelnau-
dari krijgsgevangen gemaakt. 
De oogenblik der .gevangen-> 
neming van dezen veldheer, 

werd dat" der moe'delooshëid 
van GASTON en van zijne gehee» 
Ie partij., De zaak van dezen 
krijgsgevangene werd volgens 
de gestrengheid der wetten 
behandeld, en den 30 0c-
tober daaraanvolgende, werd 
hij te Töulouse onthoofd, 
zonder dat de herinnering 
zjjner vorige overwinningen 
in staat was hem te redden. 
GASTON , steeds voortvlugtig, 
ging van Languedoc naar 
Brussel en van daar naar 
Lotharingen. Hertog KAREL 
IV werd het slagtoffer van 
zijne goedheid, jegens hem* 
De koning vereenigde het 
hertogdom Bar met de kroon; 
nam in 1633 Luneville en 
Nancy, en het volgende jaar 
het geheele hertogdom in be
zit. GASTON , die dit jaar 
met Spanje een verdrag had 
aangegaan, werd aangezocht 
om zich met dèn koning te 
verzoenen, en nam den hem 
aangebodènen vrede aan. De, 
Spanjaarden op de Franschen 
verbitterd zijnde, omdat deze 
den opstand der Hollanders 
openlijk, in de hand werkten, 
overrompelden den 26 Maart 
1635 Triery bragten de 
Fransche bezetting om, en 
namen den keurvorst krijgs
gevangen, die zich onder 
beacherming van den Fran
schen-vorst had gesteld, ten 
spijt vanhetgerie, wat hij aart 
den keizer ea aan het jÊ)öit-
sche staatsligchaam, verschul-
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digdwas. Men'verklaarde ook 
aan Spanje weldra den oor
log. Er werd een aanvallend 
en verdedigend verbond tus-
schen Frankrijk, Savooije 
en den hertog van Parma 
tot stand gebragt: VICXOR 
AHADÉUS werd hiervan tot 
kapitein-generaal verheven. 
De gebeurtenissen van dezen 
nieuwen oorlog, gingen aan
vankelijk met goede en kwade 
gevolgen vergezeld; dezelve 
bleef met den keizer dertien 
en met Spanje vijf en twin
tig jaren voortduren. Het 
verbond, dat de koning met 
de Zweden en met de Pro
testanten in Duitschland 
sloot, bragt, tegen zijne be
doelingen, der Catholijke 
godsdienst, éenen gevoeligen 
slag toe. Men streed in den 
Ml&as, Zotharingen, Fran» 
ühe-Comtè en in Provence, 
in welke provinciën deSpan-
jaarden eenen inval gedaan 
hadden. De hertog van fio« 
han versloeg hen den 18 
April 1636, aan den oever 
van het Como Meer, doch 
daarentegen veroverden zij 
Corbie. Deze nederlaag bragt 
in Parijs schrik t eweeg ; 
men ligtte er" 20,000 man , 
voor het grootste gedeelte 
lijfknechten of leerjongens. 
De koning rukte in Picardijë 
voort, en benoemde den her
tog van OrUans tot luitenant-
generaal over zijn leger , dat 
uit 50,000 man bestond. De 

Spanjaarden zagen zich ge
noodzaakt , om over de Somme 
terug te trekken , en de kei
zerlijken, die tot in Bour~ 
gondïé waren doorgedrongen, 
werden met verliesvan 8,000 
man, door den kardinaal LM. 
VALETTE , en den hertog van 
Weimar tot aan. den Rijn 
teruggedreven. Het volgende 
jaar 1637, was voor Franke 
rijk nog gunstiger. , De graaf 
van JSarcourt heroverde de 

1 eilanden Lèrins, die de 
Spanjaarden sedert twee ja
ren in bezit hadden. Dé 
maarschalk van Schomberg 
sloeg hen in Roussillon, de 
hertog van Savooije en de 
maarschalk , van Créqui, in 
Italië,, terwijl de kardinaal 
LA. VAIEÏÏE Landreci en la 
Chapelle, de maarschalk van 
CHaxiiLON Tvoi en Dam* 
villiers veroverden, en de 
hertog van Wèimar de Lo-
tharingers sloeg.. J)ezeveld-» 
heer handhaafde in 1638 den 
roem der Fransche wapens. 
Hij behaalde eene volledige 
overwinning, waarbij hij vier 
Keizerlijke veldheeren krijgs
gevangen maakte; onder deze 
was ook de beruchte JAÏÏ 
VAN WEKT. LODEWIJK XIII 
bragt in het volgende jaar 
1639, zes legers te veld: 
het eene tegen de Nederlan* 
den; een ander tegen Lux* 
emburg, het derde op de 
grenzen van Champagne, hot 
vierde in Zangtiedóct het 
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vijfde in Italië en het zesde 
in Piemont. Het léger van 
Luxemburg., onder aanvoe
ring van den markgraaf van 
Feuquieres, die JDiedenho-
ven belegerde, werd door 
PICCOLOMINI verslagen. Het 
einde van het jaar 1640 was 
gelukkiger. Frankrijk be
werkte in Catalonië eenen 
opstand, en veroverde deze 
provincie.. Intusschen was 
Portugal tegen Spanje op
gestaan, en had den hertog 
van Bragama, den schepter 
in handen gegeven. Men on
derhandelde steeds, terwijl 
de oorlog nog voortduurde: 
dezelve had in- en buiten 
Frankrijk plaats. De graaf 
van Soissons door den kar
dinaal VAN RiCHEtiEü veront
rust, teekende met de Span
jaarden een verdrag, en ver
wekte opstandelingen in het 
koningrijk. Hij behaalde den 6 
Julij 1641 Marfee, bij Se-
dan, eene overwinning, welke 
soor den. kardinaal zeer nood
lottig zou geweest zijn, had 
de overwinnaar daarbij niet 
den dood gevonden. De maar
schalken LA MEILLERAIE en 
BREZÉ behaalden in fluit sch-
land eenige voordeden. In 
het volgende jaar 1632 voer
de men er den oorlog met 
•nadeel; doch elders was men 
gelukkiger. LA MEILLERAIE 
veroverde Itoussülon. Ter
wijl men deze provincie aan 
het huis van Oostenrijk ont* 

nam, ontstond er eene 'za-
menzwering tegen den kar
dinaal. Gedurende deze bloe
dige kuiperijen, lagen Ri-
CHELIEU en LODEWIJK XIII, 
door eene doodelijke ziekte 
aangetast, zieltogende; beide 
stierven ; de minister den 4 
December 1642, en de ko
ning op denzelfden dag als 
zijn vader HENDRIK IV, den 
14 Mei 1643, in het 42ste 
jaar zijns ouderdoms, na eene 
regering van 33 jaren. [Pater 
DINEX stond hem in zijne 
laatste oogenblikken bij ; hij 
was tot biechtvader verkozen 
in het begin van 1643, in 
de plaats van den geleerden 
pater SIRMOND , die door zij
nen ouderdom van 84jaren, 
en door zijne doofheid, tot 
dien post minder geschikt 
was. Op den 18 Maart 1643 
ontving hij bevel, om zich 
naar St. Germain te bege
ven; hij vond den koning 
opgestaan, en bezig meteen 
aantal reliquien te beschou
wen , die hij in al derzelver 
bijzonderheden aan zijnen 
biechtvader vertoonde. HÜ 
liet hem ook gebedenboeken 
zien, en sprak er vervolgens 
over om te biechten. Den 

volgenden dag, zijnde de 
Feestdag van den H. JOZEF» 
sprak hij eene algemeens 
biecht, en bevond zich,ge" 
durende eenige dagen veel 
beter. Op den Feestdag der 
Boodschap van de H. Maagd > 
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verzoende • hij zich, kon in 
zijne kapel geknield, de Mis 
hooren, en communiceerde 
uit de handen van zijnen 
eersten biechtvader, die hem 
vermaande, om zijn vertrou
wen in God te stellen. Hij 
schepte weder moed, kuste 
gezegende medailles, sprak 
den naam JESUS uit, en bad 
het In manus,.... Daarna 
verloor hij het gebruik dei-
spraak en des gehoors, maar 
behield nog eenigen tijd zijne 
kennis, en gaf zulks .door 
een teeken aan zijnen biecht
vader te kennen. Daarop be
gon zijn doodstrijd, en bijna 
zonder dat men zulks ont
waarde, slaakte hij zijnen laat-
sten zucht]. De bedoelingen 
van dezen vorst waren op-
regt; zijn verstand was scherp 
en helder, zijne zeden zui
ver en zijn hart tot vroom
heid genegen. Hij behoefde 
zich geen verwijt te doen 
over die; schandelijke harts-
togten, welke den troon van 
zoo vele groote vorsten ont
luisteren. » Zijne liefde," 
zegt een geschiedschrijver, 
» was zuiver geestelijk van 
ziel tot ziel, en het genot 
daarvan kuisch; jegens de 
vrouwen was hij ingetogen, 
en onthield zich altijd ten 
hare opzigte, van alle vrij
heid. Eens had de koningin 
een briefje ontvangen , en , 
om niet te vergeten daarop 

XV. DEEL. 

te antwoorden, had yj het» 
zelve aan het behangsel vast 
gestoken. De koning, voor 
wien zij dit briefje geheim 
wilde houden, binnen ko
mende , zeide zij tot mejuf-
vrouw D'HATJTEFORT hetzelve 
weg te nemen en te bergen. 
Dit geschiedde: de koning 
wilde het haar afnemen, en 
al schertsende, betwistteden 
zij zich langen tijd het briefje; 
doch eindelijk mejufvrouw 
D'HAUTEFORT te kort schie
tende, stak hetzelve in ha
ren boezem, waardoor dit 
spel eindigde, als durvende 
de koning zijne nieuwsgierig
heid niet verder drijven." 
[LODEWIJK XIII had twee 
minnaressen of liever twee 
vriendinnen: mejufvrouw D' 
HAUTEFORT, en mejufvrouw 
IA FAYJSTTE; maar dezever-
bindtenissen waren, zoo als 
men reeds gezegd heeft, zui
ver en zijn hart waardig. Na 
langen tijd van de koningin 
verwijderd te zijn geweest, 
kwam hij door een eenvou
dig toeval, weder bij dezelve. 
Daar mejufvrouw IA FAYEXTE 
bij den kardinaal-minister 
achterdocht had verwekt, Was 
het den laatste gelukt, haar 
van het hof te verwijderen. 
Zij begaf zich in hét klooster 
der Visitandims te Parijs. 
LODEWIJK , kort daarna te 
Grosbois, op de jagt zijnde, j 
verwijderde zich van zijn ge-
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volg én kwam alleen «ïejuf-
trouw IA FATETÏB bezoeken, 
met • welke hij zich Tier uren 
onderhield. Het is waar
schijnlijk , dat zij hem aan
raadde , om zich met de ko
ningin te verzoenen. LODE
WIJK verliet haar zeer laat, 
en daar •hij zich niet weder 
naar Grosbois kon begeven, 
kwam hij op het Louvre, 
alwaar hij Yoor zich noch 
tafel, noch bed vond (het 
JLouvre was rijn gewoon ver
blijf niet). De koningin, 
vernomen hebbende , wat er 
te doen was, stelde hem vóór, 
om van hare tafel en haar 
bed gebruik te maken , en uit 
deze onverwachte bijeenkomst 
werd LODEWIJK XIV gebo
ren, die door RJCHEMEÜ , de 
groote eeuw reeds vond voor
bereid, die hem zoo zeer 
beroemd heeft gemaakt]. Ló-
BEWUK XIII schiep zich gee-
ne hersenschimmen, maar 
oordeelde juist, en zijn mi
nister bestuurde hem niet, 
dan na overreding; zoon en 
vader van twee der grootste 
koningen i die ooit Frank-
rtjks troon beklommen, be
vestigde hij den nog wagge-
lenden troon van HENDRIK IV, 
en baande den weg tot de 
uitstekende regering van LO
DEWIJK XIV. De Catholij-
ken hebben hem zijne pogin
gen j om de Protestanten, in 
JDuitschland, tegen den wil 
des keizers, te beschermen 

of te herstellen, verweten, 
maar staatkundige inzigten, 
hielden zonder twijfel het be
lang van de godsdienst voor 
hem verborgen. Hij schreef 
daarom aan den Paus, die 
zich beklaagde, dat hij be
reid was, zich van zijae 
bondgenooten los te maken, 
indien hem Spanje de be
hulpzame hand wilde leenen, 
om het Mugenotismus te 
vernietigen. Maar is het te 
vermoeden, dat Spanje en 
de keizer, zulk een aanbod 
niet zouden hebben aange
nomen , indien hun hetzelve 
in ernst was gedaan? [BAS-
SOMHERUE zeide, dat onder 
het bestuur van LODEWIJK 
XIII, de titel van gunsteling, 
een post was. Op de op-
permagtigen CONCINI en Lttr-
NES , volgde RICHEMEU. Ver-
mogender dan zijne voorgan
gers , was hij ten minste aan 
Frankrijk nuttig]. Het le
ven van LODEWIJK XIH i» 
beschreven door IE VASSOR» 
pater GRIFKET, DÜPIIT, DB 
BÜRY : het laatste is in 4 
dl.11 in 12.mo Een Prote
stant, gaf in 1643, het zoo
genaamde codicil van LODE
WIJK XIII in het licht, 3 
deeltjes, in 18.w»° Dit i' 
eene verzameling, vol onge
rijmdheden , en zoo zeldzaam* 
dat hetzelve tot 90 livresb 
verkocht. 

LODEWIJK XIV, te St,-Q#*. 
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main-en-£aye, den 5 April 
1638 geboren, was de zoon 
van LODEWIJK XIII en van 
ANNA van Oostenrijk, en werd 
Dieu-donné (Gave Gods) bij
genaamd, wijl de Franschen 
hem als een geschenk des he
mels, aan hunne wenschen, na 
eene 22jarige onvruchtbaar
heid der koningin, verleend, 
beschouwden. De roem van 
zijn bestuur verwierf hem la
ter den bijnaam van den 
Groote. Hij geraakte den 
14 Mei 1643, onder het re
gentschap van ANNA van Oos
tenrijk, sijne moeder, tot 
de kroon. Deze vorstin zet
te den oorlog voort, tegen 
den koning van Spanje, PHI -
UPPUS IV, haren broeder. 
De hertog van Enghim, la
ter de groote CONDË* , veld
heer der Fransche legerben
den > won den slag van Ro-
croy, die de inneming van 
Diedenhoven ten gevolge had. 
De maarschalk DE BRÉZÉ sloeg 
kort daarna de Spaansche 
vloot in het gezigt van Car-
thagena, terwijl de maar
schalk IA MOTHE verscheiden 
voordeden in Kataloriïè be
haalde. De Spanjaarden her
overden in het volgende jaar 
1644 Zerida, en deden het 
leger van Tarragona opbre
ken ; maar de fortuin was 
den Franschen in Duitsch-
land en in F laanderen guns
tig. De hertog van JËS6HIEN 

D 

maakte zich meester van Phi-, 
lipsburg en Mentss; ROZE. 
nam Oppenheim in , en de 
maarschalk van TDRENNE won 
Worms, Landau, JSfeustadp 
en Manheim, Het volgende 
jaar, 1645, was voor Frank
rijk nog roemrijker. Het 
strekte zijne veroveringen uit 
in Vlaanderen, Jtrtois, Lot
haringen en in Catahni'ê. 
TORSÏENSON, Zweedsch gene
raal, met FrankrykyetboTiT 
den, behaalde in BohèUp 
eene overwinning op de kei
zerlijken. TURENNE nam Trier 
in, en herstelde er den keur
vorst, door de bemiddeling 
des konings, vrij geworden. 
De hertog van ENGHEIN (dien 
wij den prins van Condé zul
len noemen) won den slag 
van Nordlingen, nam in het 
volgende jaar Veurne ea 
Buïnkerken in , en behaal
de, na Iperen te hebben 
beteugeld, in 1648? in de 
ylakten Tan Lens, eene vol
komene overwinning op den. 
aartshertog. De hertpg van 
Orleans had zich onderschei
den bij de inneming van 
Kortrijk, Bergen en Mar-
dick; de Spaansche vloot 
was op de kusten van Italië 
geslagen, door eene vloot uit 
twintig schepen en twintig 
galeijen bestaande, die bijna 
de geheele Fransche steenïagt 
uitmaakten; GÜÉBRIANT had 
Jtotweil ingenomen, de graaf 

2 ' " " • . ' 
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tan HARCOURÏ .had •zich mees-
lef gemaakt van Balaguer. 
Deze voorspoed droeg niet 
weinig bij , tot het sluiten 
van den vrede te Munster 
in 1648, tusschen den ko
ning., keizer FERDINAND I I I , 
CHMSTINA , koningin van 
Zwaden, en de staten des 
rijks. Door dit verdrag, ble
ven Mei%, Toul, Ferdun, 
.en de JE faas in volle souve-
reiniteit aan den koning. De 
keizer en het rijk stonden 
hem al hunne regten op dit 
.gewest, op Brisach, op Pi~ 
gnerol, en op eenige andere 
plaatsen af. Terwijl deze 
voordeelige vrede, buitenV 

• lands de magt van LODEWIJK 
JLIY deed eerbiedigen, nood
zaakten de frondeürs (slin-
geraars, — overdragtelijk,, 
hedillers—), eene tegen den 
kardinaal MAZARIN gevormde 
partij, den koning, om de 
hoofdstad te verlaten. Hij 
ging met zijne moeder, zij
nen broeder, en den kardi
naal, van het eene gewest 

^naar het andere, steeds door 
zijne onderdanen vervolgd. 
De Parijzenaars, door den 
hertog van BEAUFORT , den 

.•coadjutor van Parijs, en 
vooral door den prins van 
JCOND$ aangespoord, ligtten 
troepen, en het kostte veel 
bloed,, alvorens de vrede ge
sloten was, Dejiertogen van 
BOUILLON en LA ROCHEFOU-
«AULD , voorstanders der/row-

deurs, bragten Guienne' ia 
opstand, dat enkel door de 
tegenwoordigheid des konings 
en der koningin-regentes, tot 
rust kon gebragt worden. De 
Spanjaarden, die van deze 

- onlusten gebruik maakten, be
haalden overwinningen, door 
zich zelve of door hunne 
bondgenooten, in Champa
gne , in Lotharingen, in C«-
taloni'é en in Italië; maar 
de maarschalk DE PIESSIS-
PRASLIN sloeg henteHethel, 
en na eenen slag tegen den 
maarschalk van TÜREMIE, met 
den hertog van Bouillon ver
bonden , te hebben gewon
nen, heroverde hij Chdteau-
Porcien , en de andere ste
den , tusschen de Maas en 
de Loire gelegen. De ko
ning, meerderjarig geworden 
zijnde, begaf zich in 1651 

i n het parlement, om zijne 
meerderjarigheid te verklaren. 
De verwijdering van den kar
dinaal MAZARIN , die zich naar 
Keulen had begeven, scheen 
de rust in Frankrijk her
steld te hebben: zijne terug
komst in 1652 ontstak op 
nieuw den burgeroorlog. Het 
parlement van Parijs had te 
vergeefs verscheiden vonnis
sen tegen hem uitgevaardigd; 
dezelve werden dooreen be
sluit van den staatsraad ver
broken. De prins van CONDB 
.voegde zich bij de muilelin-
gen, en werd tot opperveld-
heer der legerbenden bc-
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noemd. Hij sloeg den maar
schalk HOCQUINCOURT te Ble-
neau; maar door het konink
lijke leger in de voorstad 
- Saint-Antoine aangetast, zou 
hij gevange» zijn genomen, 
indien de Parijzenaars hem 
hunne poorten niat geopend, 
en het geschut dei Bastille, 
op de troepen des konings 
gelost hadden- Om de on
lusten, tot bedaren te bren
gen , onderhandelde men wel
dra van -weerszijde. Het hof 
zag zich genoodzaakt, om 
MAZARIN, die er het voor
wendsel van was , terug te 
zenden. Ook maakten de 
Spanjaards gebruik van deze 
geschillen. De aartshertog 
LEOFOLD nam Grevelingen 
en Duinkerken in; don JÜAN 
van Oostenrijk, Barcelona; 
•de hertog van Mantua, Ca~ 
saL Maar naauwelijks was 
•de rust aan Frankrijk terug
gegeven , of de vreemdelin
gen verloren, hetgene, wat 
•zij veroverd hadden. DeFran-
sche veldheeren heroverden 
Bethel, Sainte-Ménehould i 
Bar, JLigny: de maarschalk 
BE GRANCEY won eenén veld
slag in Italië tegen den mark
graaf van Caracena, men 
had voorspoed in Kataloni'è: 
de burggraaf van ÏTJREJSJSE 
sloeg het Spaansche leger, in 
-1654, beteugelde Ie Quesnoys 
•en deed het beleg van Jtreaht 
opbreken. Deze .gewigtige 

heldendaad boezemde aan 
Frankrijk weder moed in v 
-en stelde den kardinaal Mx> 
ZARIN gerust, die op nieuw 
was teruggekomen, en wiens 
fortuin, zegt de president 
HÉNAÜLT, bijna geheel van 
de gebeurtenis van dien dag 
afhing. De koning was er 
niet bij tegenwoordig, en 
zou er. hebben kunnen zijn. 
Het was in dezen; oorlog, dat 
hij zijnen eersten veldtogt 
maakte: bij de belegering 
van Stenay was hij in de-
loopgraven gegaan; maar de-
kardinaal wilde niet, dat hij 
zijnen persoon- meer zoude 
blootstellen, waarop het lot 
des legers, en de rust van 
den staat gegrond was» De 
maarschalk van TURENNE 
handhaafde in de volgende 
jaren zijnen roem, en on
derscheidde zich vooral in 
1658 ; hij veroverde Saint-
Venant) Bourbourg•,.. Mar-
dick,. Duinkerken, f^eurne,, 
Dixmuide, Iperen , Mor-
tagne* De prins van Coaroi. 
en don JTJAN al hunne magt 
.vereenigd hebbende, beproef
den te vergeefs, om Duin
kerken bij te springen: Tü-
RENNE gaf hun de nederlaag 
in den slag der duinen.. De 
vrede werd in 1659, door 
MAZARIS en don LOBEWIJK 
DEIÏARO, gevolmagtigden der 
beide mogendheden, op, het 
Faizaaten eiland gesloten, 

8- . . -
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en men gaf aan denzelven 
den naam van wede derPy* 
ureneen. De voornaamste ar
tikels van dit verdrag waren 
«et huwelijk des konings met 
de infante MARIA THERESIA, 
de teruggave van verscheiden 
steden aan Spanje, en de 
herstelling van den prins van 
CONDË\ Het huwelijk des 
konings werd te St. Jemi-
de-Lua met vele plegtigheid 
gesloten. De beide echtge-
nooten kwamen zegevierende 
te Parijs terug, en hun in
logt in die hoofdstad ging 
met eenen luister vergezeld, 
welken men zich langen tijd 
herinnerde. De kardinaal 
JÏAZARlsr overleed in het vol
gende jaar 1661. De ko
ning, die uit erkentenis voor 
#ijne diensten, bij zijn leven 
«iet had willen regeren, nam 
•de teugels van zijn bestuur 
-in handen en voerde dezelve 
•met eene geestkracht, die in 
«enen jongen vorst verbazing 
verwekte, bij wien men tot 
'dusverre niets dan zucht voor 
'de vermaken had bespeurd. 
Jffij bewaarheedde, betgene, 
-wat MAZARIÏT van hem in 
•vertrouwen aan den maar
schalk DE GRAMMONT gezegd 
had: » Er is stof in hem, om 
er vier koningen en een' regt-
"^chapen.man van te maken," 
Alles nam een nieuw gelaat 
aan. Hij bepaalde voor elk 
«jjner ministens de grenzen 
zijner magt, deed zich op 

iepaalde uren van alles re-
| kenschap geven, doch schonk 

hun daarbij het noodige ver
trouwen, om hun ministerie 
te doen eerbiedigen, en waak
te over hen, om hen te be
letten j daarvan een misbruik 
te maken. Er werd eene 
kamer ingesteld, om de door 
langdurige knevelarijen, ver
warde geldmiddelen te her
stellen. De opperbewindheb-
berFoucQUET, door commis
sarissen tot eene ballingschap 
veroordeeld, vrerd vervangen 
door den grooten COLBERT, 
een' minister, die alles her
stelde, en den handel en de 
kunsten deed bloeijen. Er 
vertrokken Fransche volk
plantingen , om zich te Ma
dagaskar en te Cayenne te 
vestigen ; de akademiën van 
wetenschappen, van schilder
en beeldhouwkunde werden 
•opgerigt, fabrijken van spie
gelglas , van kant- en tapijt-
werken , van linnen- en wol
len-stoffen werden op alle 
punten van Frankrijk op
gerigt. Het Kanaal van 
Zanguedoc, tergemeenschap 
der beide zeeën, werd begon
nen ; men herstelde de krijgs
tucht onder de troepen, zo0 

wel als dé orde in de justi-
cie en policie ; alle kunsten 
werden zoowel in als buiten 
.het rijk aangemoedigd ; zes
tig Europesche geleerden ont
vingen van LODEWIJK XIV 
belooningen, en stonden ver-
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baasd, bij dien vorst bekend 
te zijn. » Ofschoon-de ko
ning uw vorst niet is, schreef 
hun COLBERT , wil hij echter 
uw weldoener zijn; hij zendt 
u dezen wisselbrief als een 
onderpand zijner achting." 
Een Florentijncr, een Deen, 
ontvingen zijne brieven , ge-
dagteekend uit, Fersailles. 
Verscheiden bekwame vreem
delingen werden naar Frank
rijk beroepen, en op eene hun 
en den vergelder waardige wij-
ze beloond. LODEWIJK XIV 
deed in den ouderdom van 22 
jaren, hetgene wat HEKDRIK 
IV gedaan had, toen deze 50 
jaren telde. Met de begaafd
heid, om te regeren gebo
ren, wist hij zich door de 
vreemdemogendheden te doen 
eerbiedigen, evenzeer als hij 
door zijne onderdanen bemind 
«n gevreesd werd. Hij eischte 
in 1662, eene openbareher-
stelling der beleediging den 
graaf D'ESTRADES , zijnen af
gezant te Londen, door den 
vrijheer van WATTEVIUE , am? 
-bassadeur van Spanje, die 
den voorrang boven denzel-
ven beweerde te hebben, 
•aangedaan. De voldoening, 
welke hem twee jaren later, 
Paus ALEXAM>ER VII gaf, 
over den aanslag den Corsika-
aen , op den hertog ÖE CRÉ-
4}ÜI, zijnen afgezant teifojwe» 
maakte niet minder gerucht. 
De kardinaal CHIGJ, legaat 

en neef des Pauses, kwam 
in Frankrijk, om den ko
ning openlijk verschooning 
te vragen. Ofschoon de vre
de in al de Christen-staten 
heerschte, zond hij ter hulp 
der Duitschers tegen de Tur
ken , een klein leger, dat 
Gigeri innam. Zijne troe
pen , droegen, onder aan
voering der graven COMGNI 
en IA FEXIJLÜADE , in 1664, 
veel bij tot de overwinning 
van St. Gothard. Zijne le
gers zegevierden , zoo wel ter 
zee als te land. De hertog, 
van BEAUFORT veroverde en 
boorde een aantal Algerijn-
sche schepen in den grond, 
doch sneuvelde zelf in dit 
gevecht. De Engelschen en 
Hollanders waren toenmaals 
in geschil over den Westi 
Indischen handel. De koning, 
in bondgenootschap met de 
laatste, stond hen tegen de 
eerste bij. Er werden eenig© 
zeeslagen geleverd. De En* 
gelschen verforen het Sint 
Christoffel-eiland > doch ge
raakte door den vrede vaa 
Breda in 1667, weder in 
bezit van hetzelve. PHI-
IIFPUS IV, vader der konin* 
gin , was twee jaren te vo
ren overleden ; de koning ver
meende aanspraak op zijne 
nalatenschap en vooral op de 
Nederlanden te hebben. Hij 
•viel in Flaanderen r pm de
zelve te doen gelden» aich 

4 



£6 X O D . 

meer op zijne magt, dan op 
de regten zijner wettigheid 
verlatende. Hij- was aan het 
hoofd van 35,000 man; Tu-
BMNE was onder hem, de 
•veldheer van dit leger. Lou-
%rois, nieuwe minister van 
oorlog, en de waardige me
dedinger van .COLBERT , had 
onnoemelijke voorbereidselen 
tot den veldtogt gemaakt. Er 
werden aan de grenzen al
lerlei magazijnen opgerigt. 
LODEWIJK snelde gewisse ze
gepralen te gemoet. De Span
jaarden , die zich niet kon
den voorstellen , dat de ko
ning hunne staten te midden 
des vredes zou overweldigen, 
hadden geenerleï toebereid-
selen gemaakt. Hij trok Char
leroi even als Parijs binnen. 
Atk en Doornik t werden in 
twee dagen ingenomen; Feur-
•ne, Armentieres, Kortrijk, 
Douai, hielden niet langer 
vol. Rijssel, de bloeijendste 
stad van dat land, de eeni-
ge welversterkte, capituleer
de na een beleg van negen 
dagen. De verovering van 
Eranche-Comté, die in het 
-volgende jaar 1668 plaats 
Aad, was nog sneller. Na 
«en vierdaagsch beleg, en 
-veertien dagen na zijn ver
trek van St. Germain, trok 
IOMWIJK XIV, Dole bin
den. Binnen drie weken ein
delijk , was het geheele ge
west, aan hem onderworpen. 
Zoo veel voorspoed, deed het 

ingesluimerde Europa ont
waken ; een verdrag tusschen 
de Vereenigde Provinciën, 
Engeland en Zweden, ter 
handhaving van hetevenwigt 
in Europa, en om de heersch-
zucht des jongen konings te 
beteugelen, werd binnen 5 
dagen voorgesteld en geslo
ten ; maar het had geen an
der gevolg, dan dat het den 
vrede te weeg bragt, die den 
2 Mei deszelfden jaars met 
Spanje, te Aken gesloten 
werd. De koning gaf Fran~ 
che-Comté terug, doch be
hield de in de Nederlanden 
veroverde steden. Gedurende 
dezen vrede ging LODEWIJK 
voort, zoo als hij begonnen 
was, met zijn rijk te rege
len , te versterken en tever-
fraaijen. De zeehavens, vroe
ger verlaten, werden met 
werken omringd, die tot der-
zelver verdedigingen verfraai-
jing strekten , terwijl zij met 
schepen en matrozen bedekt 
waren ; weldra bevatten de
zelve 60 groote oorlogssche
pen. Het latei der invali
den, alwaar gekwetste en 
overwonnen soldaten, de gees
telijke en tijdelijke hulp vin
den, verhief zich in: 1671 
met eene waarlijk koninklij
ke pracht. Het ohservatori-
um was sedert 1665 begon
nen. Men trok eeneri mere-
diaan van het eene punt des 
koningrijks tot het andere. 
De akademie yan den H. tv-
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CAS, werd te Home gesticht, 
om de Fransche schilders te 
vormen. De Fransche verta
lingen der goede Grieksche 
en Latijnscheschrijvers, wer
den op het Louvre gedrukt 
tot gebruik van den dauphin , 
die aan' de welsprekendste en 
geleerdste mannen van Eu
ropa werd toevertrouwd. 
Niets werd Verzuimd. Op al
le punten van Frankrijk, 
werden citadellen gebouwd, 
en men vormde een leger
corps uit 400,000 soldaten 
bestaande. LODEWIJK XIV, 
besloot de Nederlanden te 
veroveren , en begon met Hol
land in 1672. In de maand 
Mei, trok hij met zijn leger, 
onder hem, door den prins 
van CONDÉ, en den maar
schalk van TÜRENNE aange
voerd, over de Maas. De 
steden Urdingen, Bude-
rich, Wezel, Mheinberg, 
Emmerik, Groenlo , werden 
binnen zes dagen ingenomen. 
Al de Vereenigde Provin
ciën waren in verwachting 
van onder het juk te komen, 
zoodra de koning den Mijn 
zou zijn overgetrokken; wel
dra was hij tot denzelven ge
naderd. In tegenwoordigheid 
des vijands trokken zijne troe
pen over die rivier. De over
gave van meer dan veertig 
plaatsen, de meeste slecht 
verdedigd, of slecht van voor- I 
raad voorzien, was de vrucht 

D 

van dezen overtogt. De pro
vinciën Gelderland, Utrecht 
en Overijsselsen zich over. 
De te 's Gravenhage verga
derde staten namen met hun
ne papieren de vlugt naar 
Amsterdam. In dit uiterste 
doen zij de dijken doorste
ken , welke het zeewater af
weerden. Amsterdam was 
als een uitgestrekt woud, te 
midden der golven. In e,en 
overstroomd land, waren gee-
ne veroveringen meer te ma
ken. LODEWIJK verliet zijn 
leger, het beëindigen van den 
oorlog aan TÜRENUE en Lvx-
EHBOUftG overlatende. Euro
pa, door zijnen voorspoed 
verschrikt, trad van dien oo-
genblik af, tegen hem in za-
menzwering. De keizer, Span
je , de keurvorst van Bran
denburg vereenigd, waren 
nieuwe vijanden, welke hij 
te bestrijden had. Om zich 
van eenen anderen kant het 
overwigt te verzekeren, maak
te LODEWIJK XIV zich mees
ter van ffranche-Comtè. Tü-
EENNE viel in den Palts, al
waar zijne troepen verschrik
kelijke gruwelen aanrigtten. 
De graaf van SCHOMBERG sloeg 
de Spanj aards in Moussillon. 
De prins van CONDÉ leverde 
te Senef slag aan den prins 
van Oranje, een slag van 
welke, de beide partijen zich 
de overwinning toeschreven. 
TUREME , die te Philips-

5 « • . . - , . 



58 .,1 O D. 

burg den Rijn was overge-
trokken, behaalde eenige voor- i 
deelen op den ouden CAPRA-
RA, op KAREL IV, hertog 
van Zotharingen, en op < 
BEÜRNONTILtE. TüRENJïE , 
die, beurtelings eren alsFA-

.RIUS wist terug te deinzen, 
en als HANNIBAI voort te ruk
ken , overwon den keurvorst 
van Brandenburg, te Turck-
lieim, in 1675, terwijl de 

„overige veldheeren van Lo-
DEWIJK XIV den roem zijner 
wapens handhaafden. .Zoo 
veel voorspoed werd gestoord 

„door den dood van TÜRENNE. 
„Deze veldheer werd,temid
den zijner zegepralen, en op 
Jen oogenhlik, dat hij zich 
jseker waande, MONIÉCUCUIH 
.te overwinnen, door eenen 
kanonskogel getroffen. Nadat 
het Fransche leger terug ge
weken was, trokken de Kei
zerlijken over den Mijn, en 
vielen in den Elzas; maar 
zij konden zich aldaar niet 
handhaven. De maarschalk 
van CRÉQÜI werd in het ge-
jvecht van Consarbruck, op 
v de vlugt geslagen, én te Trier 
krijgsgevangen gemaakt. In 
1676 was de fortuin geheel 
en al aan de zijde der Fran-
jschen: de hertog van VIRON-
NE, door DÜQXJESNE , luite
nant-generaal der Fransche 
zeeraagt ondersteund, won 
twee zeeslagen, tegen DE 
RUIJTER, admiraal va» Hol
land % die, in den laatsten 

sneuvelde, en door LoDE-
WIJK XIV, als een groot man, 
betreurd werd, Deze vorst 
was toenmaals in Vlaande
ren , alwaar (Jonde, Bou-
chain, Aire, en de sterkte 
Linck, zijne wetten ontvin* 
gen. De veldtogt van 1677 
werd geopend door de inne
ming van Valenciennes en 
Kamerijk, PHILIFPUS , her
tog van Orléans, eenige 
broeder des konings, won 
tegen den prins van Oranje, 
den slag van Cassel, eene 
plaats, beroemd door de 
overwinning,, welke een an
dere PHILIPPÜS, koning van 
Frankrijk, aldaar 349jaren 
vroeger behaald had. Be 
maarschalk van CRÉQUI sloeg 
den prins KAREI. van Zo* 
Maringen, in de nabijheid 
van Straatsburg, noodzaakte 
hem, om over den Rijntt" 
rug te trekken > en na «elf 
die rivier te zijn overgetrok 
ken, belegerde en nam Jiij 
Freyburg in. Men had niet 
minder voorspoed in Vlaoiï' 
deren en in Duitschlandi 
De koning zelf belegerde i» 
4678 Gend en Iperen, «D 

maakte zich meester van die 
beide steden. Het leger vao 
Duitschland, onder de be
velen van CajÊqui, sloeg & 
vijanden aan het hoofd def 
brug van Reinsfeld, en ver
brandde die van Straatsburg» 
na er al de schansen, ond^ 
het oog des vijandelijken Ie* 
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•gers van bezet te hebben. 
Deze roemrijke veldtogt ein
digde met den vrede, die 
in 1678 gesloten werd. Er 
werden drie verdragten ge
maakt ,' het eene tusschen 
Frankrijk en JFollund, het 
tweede met Spanje ,het derde 
jtnet den keizer en hetDuit-
sche rijk, met uitzondering 
van den keurvorst yan Bran
denburg. Door deze verdrag
ten bleef Frankrijk in het 
•bezit' van Franché-Comté, 
van een gedeelte van Vlaan
deren , en van de vesting 
Freyburg, Het merkwaar
dige in dit verdrag met de 
Hollanders gesloten, was, 
dat zij, na het eenige on
derwerp van den oorlog van 
1672 te zijn geweest, de 
eenige waren, aan welke al
les werd terug gegeven. Men 
had dezen vrede te Nijmegen 
•gesloten, toen de prins van 

'Oranje, die er nog niet 
regtstreeks van onderrigt was, 
den Moedigen en nutteloozen 
slag van Saint-Denys lever
de, waarin het verlies der 
Iranschen en der vijanden 
bijna gelijk stond. Nadat 
XODEWIJK XIV aan Europa 
wetten had .voorgeschreven, 
zegevierende was geweest, 
zoo lang als zijn bestuur had 
geduurd, geene plaats had 
belegerd, welke hij Dokniet 
veroverd had, zich te gelij
kertijd als een bekwaam staats
man en overwinnaar had doen 

kennen, verdiende hij den 
naam van Groote, welken 
het stadhuis van Parijshem 
hem in 1680 opdroeg. De
ze vorst maakte van den tijd 
des vredes, eenen tijd van 
verovering. Het goud, de 
kuiperijen en de verschrik
king openden hem de poor
ten van Straatsburg en Ca-
sal; de hertog van Man
tua » aan wien deze laatste 
stad toebehoorde, nam er 
eene Fransche bezetting in 
op , LODEWIJK XIV, alom 
gevreesd, was er slechts op 
bedacht om zich nog meel' 
te doen vreezen. Nadat Paus 
INNÖCENTIÜS XI, zich voor 
het voornemen des konings, 
om het regaal-regt over al
le diocesen, die van'sPaus-
sen benoeming afhingen, uit 
te strekken , niet gunstig had 
getoond, liet LODÉWIJK, in 
1682, door de Fransche gees
telijkheid eene verklaring, 
in vier stellingen vervat uit
vaardigen. De eerste is, dat 
de Paus geenerlei gezag 
heeft over het tijdelijke der 
koningen ; de tweede, dat 
de kerkvergadering boven, 
•den Paus is; de derde, dat 
hei gebruik der apostoli
sche magt, door de canons 
moet geregeld worden; en 
de vierde, dat het voorna
melijk aan den Paus toe
komt, orti in geloofsstuk-
ken uitspraak ie doen; maar 
dat %ijne uitspraken niet 
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onveranderlijk zijn, dan na
dat dezelve door de kerk 
aijn aangenomen. (Zie IN-
ïiOCENTIUS XIJ , SoARDI, SFON-
DRATI). Het geschil met den 
Paus werd zoo Ter gedre
ven , dat men de verregaand
ste uitersten moest vreezen. 
De zaak der vrijheden, wel
ke iNNOCEOTirrs wilde af
schaffen , vermeerderde de 
weder keerige vijandschap, en 
men kan zeggen, dat de ko
ning op eene hardnekkige 
en onverstandige wijze, een 
misbruik handhaafde, dat de 
'keizer en de overige vors
ten zonder tegenkanting had
den doen afschaffen. Het ge
drag , hetwelk LAVARBIN BE 
EEAÜMAÏTOIR , bij deze gele
genheid te Rome hield, was 
eenen Franschen afgezant 
weinig waardig. LOBEWIJK 
liet te gelijkertijd zijne aan
dacht op verscheiden ande
re onderwerpen vallen. Hij 
rigtte eene regtbank op te
gen de giftmengers, met 
welke Frankrijk toenmaals 
"besmet was. Er werd een 
leerstoel voor het Fransche 
regt gesticht, terwijl be
kwame lieden aan de ver
betering der wétten werkten. 
Het kanaal van Xanguedoo 
werd eindelijk in 1681 be
vaarbaar. Met onnoemelijke 
kosten, werd de haven van 
Toulon , voor 60 liniesche-
pen, aan de Middelland-

'sc^e aee gebouwd, benevens 

een tuighuis en «eerlijke ma
gazijnen ; aan den Oceaan 
ontwikkelde zich de haven 
van Br est tot dezelfde groot* 
te -r Duinkerken en Jffavre-
de-Grace werden vol sche
pen; de natuur werd ge
dwongen te Roehefort; er 
werden in de steden kadet-
compagniën, in de havens 
gardes-marine opgerigt es 
zamengesteld uit jongelieden, 
die ónder meesters, welke 
uit de openbare schatkist be
taald werden,de voor hun be
roep nuttige kunsten leerde; 
60,000 matrozen werden bin
nen de grenzen van hunnen 
pligt gehouden, door wet
ten , die even zoo .gestreng 
waren als de krijgstucht; ein
delijk men telde 100 groote 
oorlogsschepen, waarvan er 
verscheiden 100 stutten ge-
schuts voerden; dezelve ble
ven niet werkeloos in de ha
vens liggen. He smaldeelen, 
door HUQÜESNE aangevoerd, 
maakten 4e zee schoon van 
Barbarijsche kapers. Jlgi^s 

werd in 1684 gebombardeerd 
en de Algerijnen gedwongen, 
om die onderwerping aante-
nemen, welke men van hen 
vorderde, Zij gaven de Chris
ten-slaven terug, en betaal
den daarenboven nog geld. 
I)e staat van Genua verne
derde zich niet minder voor 
LOBEWIJK XIY, dan die van 
Algiers. Genua had bas-
kruid aan de Algerijnen, en 
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galeijen aan de Spanjaarden 
yerkocht; het werd in het
zelfde jaar gebombardeerd, 
en verkreeg enkel door eene 
zeer vernederende voldoening 
zijne , rust terug; de doge 
kwam met vier senatoren te 
F'ersailles, om alles te doen , 
wat de koning van zijn va
derland wilde vorderen. De 
wet" van Genua houdt in , dat 
dedogezijne waardigheiden 
zijnen titel verliest, %oodra 
hij buiten de stad is; Lo-
Ï>EWIJK wilde dat hij dezelve 
behouden zoude. Afgevaar
digden van den koning van 
Siatn hadden in het voor
gaande jaar den smaak ge
vleid , welken de Fransche 
vorst voor schitterende dingen 
koesterde. Alles scheen als-
toen eenen duurzamen vrede 
te waarborgen. Om denzel-
ven nog al meer te bevesti
gen, besloot LODEWIJK , de 
Mem der burgeroorlogen te 
jerstikken., die den staat zoo 
.vaak verwoest hadden. Reeds 
sedert lang was hij er op 
bedacht, om het edict van 
JVantfis in te trekken; in 
J.685 vaardigde hij de daar
toe noodige bevelen uit; hij 
liet de kerken der calvinisten 
afbreken, en de Catholijke 
.godsdienst werd in het ge-
heele rijk hersteld. Deze ge
beurtenis, die in den tegen-
woordigen leeftijd, alle hoof
den heeft opgewonden, die 
stof heeft geleverd tot zoo 

vele hekelschriften, tegen 
de gedachtenis van LODE-
WIJK XIV in het licht gege
ven , en die, na verloop van 
eene eeuw, eene andere ge
beurtenis, die het onmiddel
lijke gevolg van de terugroe
ping der hugenooten was, 
op zulk eene verschrikkelijke 
wijze heeft geregtvaardigd, 
schijnt alhier eene bijzondere 
verhandeling te vorderen, 
langer dan de aard van dit 
woordenboek zulks gedoogt, 
doch die al te zeer op de om
standigheden past, dan dat 
men er ons een verwijt over 
zou kunnen doen. Wij zul
len een gelijktijdig schrijver 
laten spreken, die volkomen 
bekend, met al de bijzon<• 
derheden dezer geruchtma
kende herroeping, al te veel 
belang bij de zaak had, om 
de wonden te ontveinzen, 
aan een rijk toegebragt, waar
van hij de erfgenaam was; 
al te verlicht, al te zeer 
overal tegenwoordig, om met 
de waarheid niet bekend te 
zijn. LODEWIJK, dauphin, 
vader van LODEWIJK XV, de 
wijze en deugdzame kweeke-
ling vanFBNÈLON, drukt zich 
in eene memorie, die tot 
zijne nakomelingen is over
gegaan, en die in 1781, in 
handen van koning LODEWIJK 
XVI was, aldus uit : » Ik 
zal er mij niet mede inlaten, 
om de rampen pptesoinmen, 
welke de ketterij in Duitsch* 
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land, in de koningrijken i 
JSngeland, Schotland en 
Ierland, in de Fereenigde 
Provinciën, en elders heeft 
te weeg gebragt, over het 
koningrijk (Frankrijk) alleen 
•wil ik spreken. Ik wil zelfs 
in al de bijzonderheden dier 
aaneenschakeling van -wanor
den niet treden, die in zoo 
vele geloofwaardige gedenk
stukken s |$ ©pgeteekend, zoo 
als bij*. 'iSh g«heirae verga
deringen , die associatie-ee-
den, die bondgenootschappen 
met den vreemdeling, die 
weigeringen om de schattin
gen te betalen , die plunde
ringen der openbare schat
kisten, die oproerige bedrei
gingen , die openlijke zamen-* 
zweringen, die hardnekkige 
oorlogen, die verwoestingen 
der steden, die brandsticht 
tingen, die koelbloedige ver
moordingen , die aanslagen 
legen de koningen, die on
telbare, en tot dusverre on
gehoorde heiligschendingen; 
het is mij genoeg te zeggen, 
(hit sedert FKANCISCUS I , tot 
op onze dagen, dat is te zeg
den , onder zeven verschillen
de besturen, al die rampen 
en nog andere het koningrijk 
met min of meer woede ge
teisterd hebben. Zie daar, 
zeg ik, het waarachtige ge
schiedkundige , waarbij men 
verscheiden bijkomende zaken 
ian voegen, doch waarvan 
de hoofdzaak niet kan tegen-

sproken noch in twijfel gege-
trokken worden. En het is 
het gezigtspunt dezer hoofd» 
zaak, dat men bij het staat
kundig onderzoek derzêhs 
steeds moet in het oog hou-
den. Van de bekende zaak 
dus uitgaande is het voor mij 
van weinig belang, om tl 
onderzoeken, of al'het kwaad 
aan de hugenooten toegeschre* 
ven, werkelijk op hunne re« 
kening moet gesteld worden» 
Het is buiten allen twijfai» 
dat de Catholijken er ooi 
hun aandeel aan zullen hé" 
ben gehad, en meer dan eens 
verkeerde yerhandelwijzeheib" 
ben zij in de overdrevenheid 
hunner wraaknemingen aas 
den dag gelegd. Het komt 
er zelfs niet op aan, datxnen 
wete, of de raad der konin
gen steeds wel gezien, enk' 
die dagen van verwarring 
steeds wijsselijk gehandeld 
hebbe; of de bloedige ondef 
neming van EAREÏ. IX, W' 
eene daad van regtvaardighf* 
was, voor de veiligheid «jD' 
persoons en die des staaM 
noodzakelijk geworden, *6° 
als zulks sommigen beweren» 
of wel het uitwerksel eefl«f 

mistrouwende staatkunde,«* 
eene onwaardige wraak , ^ 
als anderen zulks voorgeven» 
of de ketterij de regtstre»»' 
sche, of slechts de bijkowef 
d e , en steeds vernieuwen^ 
oorzaak dier verschillende <&" 
geregeldheden U jgewewt»&* 
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blijft steeds eene onbetwist
bare waarheid, te zeggen, 
dat dezelve nimmer buiten de 
ketterij zouden hebben plaats 
gehad; hetwelk voldoende is 
om te doen begrijpen, hoe
veel belang de staat er bij 
had, om dezelve voor altijd 
uit te roeijeu. Intusschen 
maakt men groot gerucht, 
men schreeuwt over dwinge
landij , en men vraagt, of de 
vorsten regt hebben, om over 
de gewetens te bevelen, en 
in het stuk van godsdienst 
hunne magt te doen gelden? 
Daar dit getier van den kant 
der hugenooten komt, zoo 
zou men hen tot het beko
men van antwoord, tot de 
hoofden hunner hervorming 
kunnen zenden. LUTHER. 
neemt tot grondstelling aan, 
dat men diegene, welke niet 
van zijn gevoelen zijn, moet 
uitroeijen en in zee werpen, 
te beginnen met den Paus 
en de vorsten, die hem be
schermen, en CAIVINUS denkt 
te dien opzigte, zoo als LU-
THEE. Onze grondbeginselen 
verschillen daarvan zeer. Maar 
zonder aan den vorst regten 
te geven, die hem niet toe
komen , laten wij hem die
genen behouden, welke men 
hem niet kan betwisten; en 
wij zeggen, dat hij als vader 
van zijn volk, er zich kan 
en moet tegen verzetten, dat 
men hetzelve door de dwa
ling bederve; dat hij , even 

als zulks de grootste vorsten 
ten allen tijde gedaan heb
ben , zijnen degen aan de 
godsdienst kan en moet lee-
nen, niet om dezelve uit te 
breiden, zulks was nooit de 
geest des Christendoms, maar 
om de goddeloozen, die haar 
zoeken te verdelgen, te be
teugelen en te tuchtigen. Wij 
zeggen eindelijk, dat, al heeft 
hij ook de magt niet, om 
over de gewetens te bevelen, 
hij echter de magt heeft, om 
in de veiligheid «siffier staten 
te voorzien, en de dweep
zucht te beteugelt», die de 
verdeeldheid en verwarring 
in dezelve verspreidt. Dat 
de predikanten der hugenoo
ten , indien zij willen, het 
gematigde gedrag, hetwelk 
men ten hunnen opzigte heeft 
in acht genomen, met de 
wreedheid van de eerste ver
volgers der godsdienst verge
lijken: ik neem de vergelij-
lijking aan, hoé onbillijk de
zelve ook wezen moge, en 
ik zeg, dat de Cassars bereg-
tigd waren geweest, om het 
Christendom uit te roeijen, 
indien het diegene, welke 
hetzelve beleden, had aan
gespoord , om onrust en ver
warring in het rijk te ver
wekken. Maar de Christe
nen betaalden getrouwelijk de 
lasten van den staat, zij dien
den met moed en trouw in 
de legerbenden: men verwij
derde hen van de. openbare 
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ambten , sloot hen in kerker-
holen op , bragt geheele le
gioenen ten dood; zij boden 
geenen wederstand; zij rie
pen de vijanden Tan den staat 
niet in ; zij geloofden niet, 
dat men de keizers moest 
ombrengen en in de nee tofir-
pen, Intusschen, zij hadden 
de regtvaardigheid en waar
heid op hunne zijde. Hun 
onoverwinnelijk geduld, ken
merkte het deugdelijke hun
ner zaak, even gelijk de mui
terijen en de bloeddorstige 
geest der hugenooten, de on-
regtvaardigheid der hunne 
kenschetst. Het is waar, dat 
dezelve, onder het tegenwoor
dige bestuur minder in het 
oog loopende ongeregeldhe
den hebben veroorzaakt, dan 
onder de vorige; doch het 
was minder de wil dan de 
magt, die hun ontbrak, om 
ongeregeldheden te stichten. 
En toch hebben zij zich aan 
eenige gewelddadigheden, en 
aan eene menigte overtredin
gen van wetten en besluiten 
schuldig gemaakt ;• waarvan 
er eenige over het hoofd ge
zien, en andere door de in
trekking van eenige voorreg-
ten gestraft zijn. Ondanks 
hunne heerlijke betuigingen 
van getrouwheid, en hunne 
Bchijnbare volkomene onder
werping aan het gezag , be
stond echter bij voortduring, 
dezelfde onrustige en oproe-
rige geest, ja somtijds zelfs 

verraadde zich dezelve. Op 
denzelfden tijd > dat de par
tij den koning dienstaanbie-
dingen deed , en dezelve zelfs 
verwezenlijkte, vernam men 
door ontwijfelbare berigten, 
dat dezelve in afgelegene ge
westen heimelijk tot oproer 
aanzette, en met den bui-
tenlandschen vijand verstand
houdingen hield. (Zie Sor-
IIER). Wij hebben de oor
spronkelijke akten der gehei
me synoden in handen, in 
welke zij besloten, om zich 
onder bescherming van CROM-
WEH, te stellen, in eenen 
tijd, waarop men er het min
ste aan dacht, om hen te 
verontrusten; en de bewij
zen hunner misdadige ver
bind tenissen met den prins 
van Oranje bestaan evenzeer. 
De vijandschap tusschen de 
Catholijken en hugenooten 
bleef dus ook steeds dezelf
de , de wijste reglementen 
waren niet in staat, om twee 
partijen te bevredigen en te 
verzoenen, waarvan de eene 
zoo vele redenen had , om de 
opregtheid en de goede mee* 
ning der andere verdacht te 
houden. Men hoorde inde» 
raad over niets anders da» 
over hunne bijzondere geschil" 
len spreken. De Catholijkf11 

wilden de hugenooten Biet 
tot de parochievergadering60 

toelaten; de laatsten wilde11 

niet bijdragen tot de larteö 
der kerken en gilden; men 
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betwistte elkander de kerk
hoven en liefdadige gestich
ten; men verbitterde en be-
leedigde elkander wederkee-
riglijk. Op de dorpen, al
waar de hugenqoten geene 
kerken hadden, trachtten zij 
in de werkeloosheid der feest
dagen, de goddelijke dienst, 
door zamenrottingen rondom 
de kerken en door het zin
gen van straatdeunen te sto
ren. De verontwaardigde Ca-
tholijken, verlieten somtijds 
de heilige plaats, om die 
rustverstoorders te achtervol
gen ; en wanneer de huge-
nooten hunne predikingen 
hielden, bleven zij zelden ten 
achtere, om weerwraak te 
gebruiken, Het gebeurde 
eens, dat de inwoners van 
een dorp van Saintonge, alle 
Catholijken', het huis van 
eenen hugenoot, dien zij niet 
hadden kunnen beletten, zich 
onder hen met der woon te 
vestigen, in brand staken, 
voor reden opgevende, dat 
een enkel mensch voldoende 
was, om langzamerhand de 
ketterij door het géheele 'dorp 
te verspreiden. De voorstan
ders der hervorming gaven 
een groot gerucht aan deze 
zaak, bij welke het om eene 
hut te doen was, die op 
vier honderd zestig Uvres ge
schat werd, en dezelve werd 
zelfs in den raad ter tafel 
gebragt. Terwyl de koning 

XV. DEEI,. 

de inwoners tier plaats ver-, 
oordeelde, om den eigenaar 
van het huis schadeloos te! 
stellen , kon hij zich niet ont
houden van te zeggen, dat 
zijne voorgangers veel bloed 
aan Frankrijk zouden heb-, 
ben gespaard, indien zij zich. 
volgens de vooruitziende staat
kunde dier dorpelingen had
den gedragen, wier handel
wijze hem enkel, uit gebrek 
van gezag laakbaar toescheen.. 
Ofschoon de koning zeer wel 
wist, dat de hugenooten, als 
oorspronkelijke titels hunner 
voorregten, enkel de onregt-
vaardigheid en het geweld! 
konden aanvoeren; ofschoon, 
de nieuwe wederstrevingen, 
tegen de ordonnantien, hem 
eene voldoende reden toe
schenen , qm hen van het 
wettige bestaan te berooven », 
hetvrelke zij in Frankrijk 
gewapenderhand qverrneès-* 
terd hadden, wilde echter 
zijne majesteit nog raadple
gen , alvorens eene laatst^ 
partij te kiezen, en hield% 
te dien einde conferentiën» 
met de kundigste en regt-. 
schapenste, mannen des kor 
ningrijks, en in eenen bijt 
zonderen gewetensraad, in: 
welken twee god- en twee, 
regtsgeleerde werden to,ege,̂  
laten, werden er twee zajk.ei$ 
beslist 5 de eerste., 4at de 
koning, om allerlei redenen^ 
het edikt van HEjfpKiic JV » 
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waarmede de Imgenooten zich 
als met een gewijd schild 
trachtten te bedekken, kon 
herroepen ; de tweede, dat 
indien zijne majesteit zulks 
op eene geoorloofde wijze 
kon, zij zulks aan de gods
dienst, en aan het heil ha-
rer onderdanen verschuldigd 
-was* De koning hoe langer 
zoommeer door dit antwoord 
bevestigd, liet zyn ontwerp 
ïiog gedurende bijna een jaar 
tot rijpheid komen, en be
steedde dien tijd, om te over
leggen, de uitvoering op de 
zachtste wijze te bewerkstel
ligen. Toen Z. M. in den 
raad voorstelde, om een laat
ste besluit ten opzigte van 
die zaak te nemen, gaf Mon
seigneur te kennen, volgens 
eene naamlooze memorie, die 
hem den vorigen dag gezon
den was, dat waarschijnlijk 
de. hugenooten, met den hen 
wachtenden slag reeds bekend 
waren, dat het welligt te 
vreezen was, dat zij de wa
gens opvatteden, daarbij op 
de bescherming der vorsten 
hunner godsdienst rekenende, 
én dat, in de vooronderstel
ling, dat zij zulks niet durf
den doen, een aantal het rijk 
verlaten zouden, hetgeen den 
handel en den landbouw zeer 
benadeeleu, en daardoor den 
staat verzwakken zoo, De 
koning antwoordde, dat hij 
sedert lang alles voorzien en 
maatregelen van voorzorg ge

nomen had, dat hem niets 
ter wereld smartelijker zoude 
vallen, dan eenen enkelen 
druppel bloed zijner onder
danen te storten ; maar dat 
hij legers «n goede veldhee-
ren bezat, welke hij, in ge
val van nood tegen de mui
telingen zou gebruiken, die 
zelve hunnen ondergang zoch
ten. Wat den grond van be
lang betrof, zoo oordeelde 
hij denzelven geene aanmer
king waardig, in vergelijking 
met de voordeden van eenen 
maatregel, die aan de gods
dienst haren luister, aan den 
staat zijne rust, en aan het 
gezag al zijne regten zou we
dergeven. Er werd dus een-
pariglijk tot de intrekking van 
hetedikt van ÏÏantes beslo
ten. De koning, die zijne 
het minst hem loegenegene 
onderdanen, steeds als her
der en als vader wilde be
handelen, verzuimde geene 

der middelen, die in staat 
waren, om hen te bewegen 
en te verlichten. Men stond 
jaarwedden toe, men deelde 
aalmoezen uit , men stelde 
missiën in, men verspreidde 
alom boeken, die voor een-
voudigen en geleerden be" 
vattelijke onderrigtingen in" 
hielden. De uitslag beant
woordde aan de wijsheid dei 
middelen; en ofschoon bet 
schijnt, volgens de hevige 

uitvaringen, van eenige $te" 
dikanten der hugenooten Jd*11 
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de koning de eene helft zij
ner onderdanen gewapend 
had, om de andere helft te 
verdelgen, zoo is de waar
heid, dat alles totgroote te
vredenheid van Z.M. zonder 
bloedstorting en zonder wan
orde afliep. Alom werden 
de tempels afgebroken of ge
zuiverd; het grootste gedeel
te zwoer de ketterij af; de 
anderen bereidden er zich toe 
voor, door bij de kerkelijke 
gebeden en onderrigtingen 
tegenwoordig te zijn. Alle 
zonden hunne kinderen naar 
de Catholijke scholen. De 
oproerigsten, door dien „he-
vigen schok bedwelmd, en 
wel inziende, dat men in 
staat was, hen Ie tuchtigen, 
indien zij eenige tegenkan
tingen beproefden, toonden 
zich zeer handelbaar. Die 
van Parijs, welke geenen 
CLAÜDE meer hadden, om 
hen tot opstand aantesporen, 
gaven het voorbeeld der on
derwerping. Dé hardnekkig
ste aanhangers der ketterij, 
verlieten het koningrijk, en 
met hen, de zaden aller on
lusten. En geheel Europa 
stond verbaasd over de vaar
digheid en gemakkelijkheid, 
met welke de koning, door 
een enkel bevelschrift eene 
ketterij had vernietigd, die 
de wapens van zes,konin
gen ,• zijne voorgangers uitge-
tart , en dezelve genoodzaakt 

E 

had, om met haar in ver
drag te treden. Men heeft 
het getal der hugenooten, 
welke bij deze gelegenheid 
het koningrijk verlieten , on
eindig vergroot, en zulks 
moest zoo zijn: daar de be
langhebbenden de eenige zijn, 
die spreken en schreeuwen, 
zoo bevestigen zij alles, wat 
hun behaagt. Een predikant 4 
die zijne kudde verstrooid 
zag, strooide uit, dat dezel
ve naar vreemden bodem wras 
getogen. Het hoofd eener 
fabrijk, die twee zijner werk
lieden had verloren, maakte 
zijne berekening, alsof alle 
fabrijkanten des koningrijks 
hetzelfde verlies hadden on
dergaan als hij. Tien werk
lieden , die eene stad verla
ten hebbende, alwaar zij hun
ne .kennissen en vrienden 
hadden, deden, door het ge
rucht hunner vlugt de vrees 
ontstaan , dat het der stad, 
aan armen zou ontbreken, 
voor de werkplaatsen. Het-
gene, wat hierin het.meeste 
verwondering baart, is dat 
verscheiden rekwestmeesters, 
in de instrüctiën, welke^ zij 
mij over hunne generaliteiten 
zonden, deze volksgeruchien 
aannamen ,en daardoor toon
den, hoe weinig zij met dat
gene bekend waren, hetwelk 
hen het meeste moest bezig 
houden. Ook werd hun ver
slag door andere tegengespro-

2 
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ken, en dooi' de terïücatie op 
verscheiden plaatsen gedaan, 
als valsch bewezen. Wanneer 
het getal der hugenooten, die 
bij deze gelegenheid Frank
rijk verlieten, volgens de 
ove,rdrevensie .berekening, 
werkelijk 67,732 personen 
zon bekopen, konden er ech-
ier onder dit getal, dat alle 
«üderd ommen en de beide ge
slachten bevatte, zich niet ge
noeg nuttige mannen bevin
den , om een groot ledig op de 
velden en in de werkplaatsen 
te laten, en om op hetgeheele 
koningrijk invloed uit te oefe
nen. Het is daarenboven ze
ker, dat dit ledige, nooit 
•gevoeliger moest zijn, dan op 
den oogenblik, waarop het 
gemaakt werd. Men bemerkte 
ï e t toenmaals niet; en tegen
woordig beklaagt men zich 
over hetzelve. Men moet er 
dus eene andere oorzaak voor 
zoeken. Dezelve bestaat in de 
daad indien men haar wil er
kennen , zij is de oorlog na
melijk. Wat de verwijdering 
der hugenooten betreft, zoo 
kost dezelve minder nuttige 
burgers aan den staat, dan 
een enkel jaar van burger
oorlog aan denzelven ontnam. 
Het is zeer verwonderlijk, 
dat zekere personen zich door 
de beuzelachtigstc redenen 
laten medesiepen; zoodanig 
zelfs, dat zij er aan twijfe
len., of het niet voordeeli-
ger zou zijn geweest de za- | 

ken op den ouden voet te 
laten., en of men bij gevolg 
geen ongelijk heeft gehad te 
doen , hetgene, wat men ge
daan heeft. Maar in de, ze* 
kerlijk valsche vooronderstel
ling , dat men ongelijk heeft 
gehad, van te doen, hetge
ne , wat men gedaan heeft, 
zoo beweer ik, dat men te
genwoordig een veel grooter 
ongelijk- zou hebben, hetzel
ve te verbreken; het zou even 
zijn alsof men eene sterke 
vesting wilde afbreken, wijl 
men zijne middelen had uit
geput om dezelve op te rig-
ten. Er bestaan verkeerde 
handelingen , die enkel door 
nog verkeerder handelingen 
te herstellen zijn, en de on
derhavige, zou men hieron
der moeten rangschikken. De 
hugenooten terugroepen, zou 
zulks niet zijn, alsof men 
hun zeide; Gij zijt ons nood
zakelijk , wij hebben eene 
«nregtvaardigheid begaan, wij 
vragen er u verschooning over? 
Welke trotschhheidzouznlks 
niet aan dergelijke onderda
nen inboezemen? Zouden«9 
zich alsdan niet meer dan ooit» 
beregtigd wanen, om met 
hunnen vorst een verdrag aan 
te gaan, en meer in staat» 
om hem de wet voor te schnj" 
ven ? Be hugenooten terug
roepen, zou zulks niet zij8 

de vrienden der vijanden ra» 
Frakrijk terugroepen ? *B 

zouden degene, die ten tijde; 
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dat men hen met rust liet, 
briefwisselingen met dezelfde 
vijanden onderhielden, ons 
getrouwer en onzen vijanden 
minder toegedaan zijn, thans, 
nu zij de bewerkers hunner 
ongenade onder het oog heb
ben , en zij zich met erken
tenis , diegene zouden te bin
nen brengen, die hen in hun
ne ongelukken,, hebben op
genomen? De hugenooten te
rugroepen , zou zijn, in eene 
zaak, die het gevolg der 
rijpste overwegingen behoor
de te zijn, en zulks ook wer
kelijk was, aan geheel Mu-
rojpa eene erbarmelijke ver
anderlijkheid van grondbe
ginselen aanbieden. Met één 
woord, de hugenooten te
rugroepen, zou zijn van die 
staatkunde van standvastig
heid afwijken, die de steun 
der rijken is: het zou zijn, 
zich zelven belagchelijk ma
ken, en den staat aan, ik 
weet niet welke, gevaren 
blootstellen. Ik spreek nog 
niet over de belangen der 
godsdienst; want zou het niet 
zijn , mFrankrijk op de ket
terij den stempel der duur
zaamheid drukken ; zou het 
niet zijn, alle nieuwbekeer
den aan bespotting en ver-
yolging en aan het gevaar 
van wederafvalligheid bloot
stellen? Zou het niet zijn, 
onder ons de godsdienst bloot-
Stellen » ojn zich binnen eene 

halve eeuw, in den onge-
lukkigen staat te bevinden , 
waarin wij dezelve bij onze 
naburige volken zien? Ik 
weet dat zekere zoogenaam
de filozofen, zich verbeel
den eene schoone ontdekking 
gedaan, en het geneesmid
del voor alle onheilen in een 
concordaat gevonden te heb
ben , hetwelk de CatholijKe 
en htïgenootsche vorsten on
derling zouden sluiten, en 
waarbij zij zich zouden ver-
binden, om de onderdanen 
der beide godsdiensten in 
hunne staten in rust te la
ten. Maar in de eerste plaats, 
zou de partij niet gelijk staan ,, 
wijl men de godsdienst des-
Hemels, tegen over de ket
terij stellen zoude. Dat der 
Lutheranen, Zwinglianen,, 
Calvinisten , en andere nieuw
gezinden , onder elkander een> 
dergelijk" concordaat sluiten,, 
het nieuwe past bij het nieu
we , de dwaling bij de dwa
ling j in dit verdrag zou ér 
geene partij zijn, die wer
kelijk gekwetst werd j in plaat* 
dat de Catholijken het niet 
dan met een klaarblijkelijk, 
nadeel zouden kunnen slui
ten : het zoude even zijn,; 
alsof men, om twee broeders, 
te bevredigen, die in geschil 
zijn over hun wettig erfdeel y 
dengenen, die het eerstge
boorte bezit» wilde noodzak
ken, hetzelve geUjkdijk'v&të 



70 I O.D. 

zijnen jongeren - broeder, te I 
deelen, waarop daarenboven 
de smet van bastaardschap 
kleeft. Is het daarenboven 
in de tweede plaats eene on
betwistbare waarheid, dat 
een Christen vorst moge toe
staan , dat het kwaad in zij
ne staten geschiede, om de 
Térgunning te erlangen , dat 
het goede in vreemde sta
ten worde uitgeoefend, en 
dat hij knnne zeggen: ge
doog dat God bij u vereerd 
worde, ik zal toestaan, dat 
Hij bij mij gelasterd wordt? 
Voorondersteld, dat hij het 
kunne, hetwelk ik niet ge
loof ; zal echter niemand be
weren , dat hij zulks moete. 
Daarenboven, wanneer zelfs 
alle vorsten onderling zou
den overeenkomen, om hun
ne onderdanen der beide gods
diensten in rust te laten, 
zoo is het twijfelachtig of 
zij er wel in zouden willen 
Wijven, en of het wel ge
makkelijk zoude zijn, hen 
tot rust te noodzaken. Het 
is hier niet te doen om te 
weten, hoe of de beide gods
diensten, elkander in ande
re staten kunnen verdragen j 
de noodlottigste en de al te 
lange ondervinding, heeft niet 
dan al te zeer bewezen, dat 
dezelve in dit koningrijk 
( Frankrijk) onbestaanbaar 
waren, en dit is het punt, 
waaraan men zich moet 
houden, en hetwelk men 

nooit' uit het oog moet ver
liezen. Terwijl CATHAKHU 
DE MEDICIS juist het denk
beeld van dit concordaat 
volgde, meende zij de beide 
partijen te vleijen en te be
teugelen , wat was het gero/g 
harer staatkunde? de groot
ste verwarring, die eindelijk 
het bloedige tooneel van den 
St. Bartholomms-nachtfad 
ontstaan, hetwelk zij nood
zakelijk oordeelde, om zich 
in eens van de hugenooten 
te ontdoen , welke zij, door 
hen te vleijen, veel onbe
schaamder en oproeriger bad 
gemaakt. Maar is hetgene, 
wat kortelings in de CweM-
nes heeft plaats gehad, niet 
voldoende, om de wijsheid 
van het gedrag des konings, 
en de noodzakelijkheid der 
handhaving van hetzelve, 
middagklaar, te doen zien? 
Het is door de ongehoorde 
buitensporigheden , en de ver
schrikkelijke verwoestingen, 
welke de hugenooten in 2««' 
guedoc hebben aangerigt, dat 

men over de andere ramp1* 
moet oordeelen, welke &'j 
ons in den tegenwoordige" 
oorlog hadden kunnen berok
kenen , indien zij nog op ^ 
punt van magt waren geweest) 
waarop zij vóór 25 jaren wa' 
ren. En op den oogenblik' 
waarop ik dit schrijf, en waar* 
op de partij, door eene geveil
de, gematigdheid, de gruffe" 
len schijnt aftekeuren, waar-
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aan zich de Camisards (*) 
hebben schuldig gemaakt, 
vernemen wij-, door onder
schepte papieren, dat de ver-
bindtenis met den Engelsch-
man bij voortduring 'bestaat. 
» (Zie F'ie du dauphin t pere 
de Louis XV, 2.» dl, blz. 98, 
en volg» Nog kan men raad
plegen twee uitmuntende ver
handelingen van den abt G; 
getiteld * La voix du vrai 
patriote Catholique; en Mè-
moiré politico-critique, ou 
Pon examine s'il estdePin-
iérët de Pèglise el de Pétat 
d^ètablir pour les calvinis-
ies du royaume une ?iouvel~ 
Ie forme de se marier). Het 
is belagchelijk en lasterlijk, 
dat de heer MAYJER beweert y 
dat LODEWIJK XIV bij zijn 
overlijden berouw zou heb
ben gehad, over de meest 
beradene daad van zijn be
stuur j dit berouw wordt ge
logenstraft door de meestaf-
doende bewijzen. (Zie Jour
nal Aist. en litt. van 1 Maart 
1790, blz. 368). BAYLE , 
die den ongeloovigen niet ver
dacht moet zijn, heeft staan
de gehouden, dat de calvi
nisten zelve, dien vorst tot 
de intrekking van het edikt 
van JVanfes hebben genood
zaakt , dat hij daarin op zijn 

E 

hoogst niets anders gedaan 
heeft, dan het voorbeeld der 
staten van de Vereenigd^ 
Provinciën te volgen,. die 
geen der verdragen zijn na
gekomen , welke zij met de 
Catholijken. hadden aange
gaan. Hij heeft bewezen , dat 
al de wetten van protestant-
sche staten veel strenger te
gen het Catholicismus zijn 
geweest r dan die van Frank
rijk tegen, het calvinismus.. 
Hij herinnert aan de ver
spieders , welke de hugenoo-
ten in 1660 naar CROMWEI* 
zonden,. aan de aanbiedin
gen , welke zij hem deden,. 
aan de oproerige besluiten , 
welke zij in hunne synoden 
van Neder-Guienne namen. 
Hij drijft den spot met hun
ne klaagtoonen, over de ge
waande vervolging,'welke zij, 
ondervinden,. en hij verklaart 
hun, dat hun gedrag volko
men de gestrengheid regt-
vaardigt, met welke men,he» 
in Frankrijk behandeld heeft. 
{Oeuvres de BAYLE, iome 2. 
p. 594). Al deze overwe
gingen zijn op eene verschrik
kelijke wijze bewaarheid on
der LODEWIJK XVI; daar de 
terugroeping der protestant 
ten, geen jaar de onttroo
ning des konings, en. de 

4r 

( ) De%e naam -werd aan de dwcepers gegeven, die 
m J688, in de Cevennes in Frankrijk, de wapens opna-
m e » . V e r t a l e r * • 
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omverwerping der monarchie 
voorafging. Terwijl LODEWIJK 
XIV werkte , om in het in
wendige zijner staten den vre
de te bevestigen , vormde er 
zich in Europa heimelijk een 
bondgenootschap, tusschen 
den hertog van Savooijë, 
den keurvorst Tan Beijeren, 
den keurvorst van Branden
burg (later koning van Pruis-
sen), den keizer, den ko
ning van Spanje, den prins 
van Oranje en andere vors
ten , die zich verontrustten 
over de ontwerpen van Lo-
BEWIJK XIV, en over'zijnen 
veroveringsgeest. De Fran-
sche vorst besloot dit bond
genootschap , bekend onder 
den naam van Augsburger 
•verbond, voor te komen en 
begon den oorlog in 1688, 
toet de verwoesting van de 
Palts. Maar toen de bond-
genooten in het volgende jaar 
hunne magt vereenigd had
den , verlieten de Fransen en 
bij hunne aannadering, ver
scheiden vlekken, en alle 
plaatsen, welke zij veroverd 
hadden* Een grooter onge
luk voor Frankrijk was de 
onttrooning van JACOBÜS I I , 
en de verheffing van den prins 
van Oranje op den troon van 
'&ngelan4. Het jaar 1690 
."was gelukkiger. De maar
schalk van Luxemburg won 
te Fleurus eenen slag op 
den vorst van Waldeck. De 
Fransche vloot j oöder bevel 

van den graaf van TotmviL» 
IE , versloeg in het Kanaal, \ 
de Engelsche en Hollandsche 
vloten. CAXINAX maakte zich 
meester van Pas-de-Suse, 
nam Nice en Fille-Fran- ~ 
ene in, en behaalde de over
winning van Staffarda, te
gen de troepen van den her
tog van Savooijë. De prins j 
van Oranje zag zich ver-
pligt, het beleg van Xinte-
rick in Ierland op te bre
ken. Bergen in ffenegoa-
tüen, Valencia in Spanje, 
Carmagnola en Montméli-
an in Savooijë, waren de 
overwinningen van den vol
genden veldtogt. Deze voor
deden werden opgewogen te
gen het verlies van den zee
slag van la Hogue in 1692. 
Het gevecht duurde van den 
morgen tot in den nacht 
voort; 50 Fransche schepen , 
streden tegen 84 vijandelijke, 
de meerderheid behield de 
overhand. De Franschen ver" 
pligt, om den aftogt te kie
zen , werden door den vrina 
op de kusten van Bretafte 

en Normandijë verspreid) 
en de Engelsche admiïaa* 
verbrandde 13 hunner sche
pen. Deze nederlaag op zee» 
een der eerste tijdvakken van 
het verval der Fransche ma
rine , werd vergoed, do<# 
de voordeden, welke M& i 
te land behaalde. De koning 
belegerde Namen in persoon» 
veroverde de stad in ach'» 
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•en het kasteel in 22 dagen. 
LUXEMBURG belette W I U E M , 
om aan het hoofd van 80,000 
man de Mehaigne over te 
trekken, en het beleg te 
doen opbreken. Deze veld
heer won kort daarna twee 
veldslagen, dien van Steen-
kerken in 1692, en dien 
van Neerwihden 3 in 1693. 
Wéinig gevechten waren 
moorddadiger. Het jaar 1694 
merkwaardig, door gebrek 
aan levensmiddelen, hetwelk 
men in Frankrijk onder
vond, was zulks door gee-
nerlei roemrijke daad. De 
veldtogt van 1695 bepaalde 
zich tot de inneming van 
Casal, waarvan de vesting-
werken geheel en al gesloopt 
werden. Daar de wervingen in 
1695 moeijelijkheden onder
vonden, zoo namen de in 
Parijs verstrooide soldaten, 
de personen weg, welke zij 
geschikt oordeelden, om de 
wapens te dragen, sloten de
zelve in huizen op, en ver
kochten ze aan de officiers. 
Deze huizen- werden fours 
(ovens) genaamd; er waren 
er dertig in de hoofdstad. 
De koning, van dezen aanslag 
tegen de openbare vrijheid 
onderrigt, dien de overheid, 
uit vreeze van hem te mis
hagen, niet had durven be
teugelen, liet de wervers ge
vangen nemen, beval, 'dat 
dezelve- volgens de geheele 

gestrengheid der wetten zou
den gevonnisd worden, gaf 
de vrijheid weder, aan de
gene, welke dezelve door be
drog of geweld verloren had
den , en zeide, dat ky door 
soldaten en niet door sla
ven wilde gediend %ijn. In 
1696 was men op groote ge
beurtenissen in Italië' voor
bereid. De maarschalk CA-
TINAÏ, die in 1695 de be
langrijke overwinning van 
Marsaglia, op den hertog 
van Savooye had behaald, 
lag met zijn leger op twee 
uren afstands van de stad 
Turin. Deze vorst den oor
log moede, sloot den 18 Sep
tember 1696 een vergelijk 
met Frankrijk. Door dit 
verdrag gaf LODEWIJK XIV 
hem alles terug, wat hij hem 
in den oorlog ontnomen had, 
betaalde hera 4,000,000 li-
vres, verkreeg het dal van 
Barcelonétte, in ruiling*te
gen Pignerol, en huwde den 
hertog van Bourgondi'è met 
de oudste dochter des her-
togs uit. Deze bijzondere 
vrede werd door den alge
meen en vrede gevolgd, dien 
men te Rijswijk, den 10 
October 1697 sloot. De wa
teren des Mijns werden tot 
grenzen iusschm Duitschland 
en Frankrijk genomen. L O 
DEWIJK XIV behield, wat hij 
aan den linker-oever dier ri
vier bezat, en gaf terug het-
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gene, wat hij aan gene zijde 
had Teroverd. Hij erkende 
den prins van Oranje, als 
koning yan Engeland. De 
Spanjaarden kregen teru<r, 
hetgeen men hun sedert den 
vrede van Nijmegen, die bij
na geheel en al tot grondslag 
van dien van ütjswijkdien-
de, ontnomen had. Deze vre
de werd overhaast, ten ein
de de volken te verligten, 
die onder de belastingen en 
het gebrek gebukt gingen. 
Te vergeefs beloofde Europa 
zich rast, n a 8Ufc e e n ^ n 
wreedeii oorlog, na zoo veel 
gestort bloed, na de onge
lukken zoo veler Staten. Se
dert lang loerden verscheiden 
mogenheden, 0p de erfop-
volgmg in Spanje. KXKL 
H , m 1700 kinderloos over
leden, schonk bij zijnen ui
tersten wil, ten nadeele van 
de prinsen van zijn huis, de 
Spaansche kroon J

aa„pHitIP-
* » ^ Frankrijk, ^no. 
y^Jnjou. De vorsten van 
europa, over de onderwer
ping der Spaansche monar
chie aan Frankrijk veront
rust ,, vereenigden zich bijna 
alle tegen dezelve. De bond-
booten hadden in den b t 
g ^ e geen ander doel, dan 
T ? w*t zij konden van 
^ ^ ^ e e l a f t e s c h e u r e n ! 

ï £ d e \ . ™ o r d e e l e n , be. 
Proefden Zlj om de kroon 
« o PHILIPPÜS t e onl m_ 

gen. De oorlog Begon met 
Italië. Daar de keizer dien 
troon aan den Aartshertog 
KAKEL wilde bezorgen, zond 
hij prins EÜGEMUS, meteen 
aanzienlijk leger derwaarts. 
Hij maakte zich meester van 
het geheele land tusschende 
Jdige en de Adda gelegen * 
en had in 1702 Cremona 
bijna ingenomen (Zie EUGE-
NIDS). Het volgende jaar werd 
door voor- en tegenspoed af
gewisseld , maar het j aar 1704, 
zag de gedaante van Europa 

, veranderen. Spanje werd 
bijna door Portugal over
wonnen, dat tot het groote 
bondgenootschap was toege
treden, en welks troepen door 
die van Engeland mHolland 
versterkt waren. Jhiitschlani 
werd in eenen oogenblik va» 
de Franschen bevrijd. De 
bondgenooten, door prins Eu-
ÖHTIÜS , door MARLBOROUGH 
en den vorst van Baden aange
voerd , hakten lzHoch$tadl> 
het Fransche leger, onder 
de bevelen van TAILARD en 
MARSIIV, geheel en al in de 
pan. Deze veldslag, waar
in zeven _ en twintig batail-
lons en Tier regimenten dra
gonders werden krijgsgevan
gen gemaakt, 12,000 man 
sneuvelden, 30 stukken ge-
schuts werden veroverd, ont
nam den Franschen honderd 
mijlen lands, en verdreef hen 
van den Donau tot aan den 
•&?«. Het jaar 1705, roem-
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rijker voor Frankrijk, was 
noodlottiger voor Spanje. 
Mee en Fille-Franche wer
den ingenomen, de overwin
ning van Cassano werd door 
den hertog van YENDÖME aan 
Prins EÜGENIUS betwist, 
Champagne door VIIXARS van 
invallen bevrijd. . Maar TES-
SÉ brak het beleg van 'Gi
braltar op. De Portugezen 
maakten zich meester van 
eenige gewigtige plaatsen^ 
Barcelona gaf zich over aan 
den Aartshertog van Oosten
rijk, den mededinger van PHI-
IIPPÜS V in de erfopvolging; 
Gironna verklaarde zich voor 
hem. In 1706, werd de slag 
van Ramillies door YILLEROI 
verloren, die ongelukkig in 
Vlaanderen was, na zulks 
in Italië te zijn geweest; 
Jntwerpen, Gend, O sten-
de en verscheiden andere 
steden werden aan Franh-
r}Jk ontweldigd. Jlcantara, 
va Spanje, viel in handen der 
vijanden, die, van dit voor
deel gebruik makende, tot 
Madrid doordrongen, en 
zich van die stad meester 
maakten. Te vergeefs be
proefde men, om Turin te 
öemagligen: de hertog van 
vrhans werd door Prins 
JJüGENiüS voor die stad ge
slagen , welke zich daardoor 
ontzet zag. De slechte uit
val van d i t b e ] d e e d h e t 

Mtlanesohe, het Modena-
«™e, en bijna alles wat j 

Spanje in Italië bezat, ver
liezen. De Franschen wer
den echter niet ontmoedigd. 
In 1707, ligtten zij eene 
brandschatting door het ge-
heele land, hetwelk tusschen 
de Hein en de Necker ge
legen is , nadat de maar
schalk DE YILLARS de liniën 

• van Stolhofen overmeesterd 
had. De maarschalk van 
BERWICK,behaalde te Jlman-
%a, op • den 25 April des
zelfden jaars, eene roemrij
ke overwinning, gevolgd door 
de onderwerping der koning
rijken Falencia en jdrragon. 
De ridder FORRIN en Du-
GÜAT-TRODIN , onderscheid
den zich ter zee, sloegen bij 
verschillende gelegenheden 
de vijandelijke vloten, en 
maakten aanmerkelijken buit. 
In 1708 was de fortuin den 
Franschen, noch in Duïtscn-
land noch in Italië gunstig. 
De stad Mijssel werd door 
de bondgenooten ingenomen, 
die kort te voren den slag 
van Oudenaarden gewonnen 
hadden. De Keizerlijken, 
die zich in het vorig jaar 
van het koningrijk Napels 
hadden meester gemaakt, be-
magtigden het hertogdom 
Mantua, terwijl de Engel-
schen Port-3Iahon verover
den. De strenge winter van 
1709 deed de rampspoed in 
Frankrijk ten top stijgen. 
De olijfboomen, de oranje-
boomen, de middelen van 
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bestaan der Zuidelijke pro
vinciën , gingen verloren; bij
na al de vruclitboomen be
vroren; de hoop op den oogst 
werd bijna geheel verijdeld; 
de moedeloosheid nam toe 
«iet het gebrek. LODEWIJK 
JIJ vraagde den vrede; 
maar de üerheid, waarmede 
hij zich ten opzigte van zijne 
overwonnen njanden gedra
gen had, maakte hen op hun
ne beurt ook trotsch. Reeds 
had MARLBOROÜGH Doornik 
ingenomen, welks beleg Eu-
GEMUS gedekt had, reeds wa
ren deze beide veldheeren 
in aantogt, toen de maar
schalk DE VIILARS zijn leger 
Verzamelde, die stad te hulp 
snelt, en bij het dorpMal-
plaquet aan de beide kei
zerlijke veldheeren slag le
vert; VIUARS verliest den-
zelven en wordt er in ge
kwetst. De koning, gelaten 
in den tegenspoed, maar le
vendig getroffen over de ram
pen zijner volken, zond in 
1710, den maarschalk van 
UXEUES en den kardinaal DE 
POLIGÏTAC, om den vrede te 
vragen.. Hij vernederde zich 
zelfs zoo ver, dat hij beloofde 
denbondgenooten geld te zul
len verschaffen, om hen te 
helpen, de kroon aan zijnen 
kleinzoon te ontnemen \ zij 
wilden meer : zij'vorderden , 
dat hij hem noodzaakte de 
kroon neder te leggen. Deze 
eisch deed den koning zeg

gen ; » Wijl ik <3jen oorlog 
moet voeren, zoo voer ik 
dien liever met mijne vijan
den, dan met mijne kin-

I; deren." Nadat PHIMPPÜS 
V, in de nabijheid van Sa-

! ragossa geslagen was, zag 
hij zich genoodzaakt de hoofd
stad zijner staten te verla
ten; hij kwam door eene 
overwinning in dezelve te
rug. De onderhandelingen 
tot den vrede begonnen op 
nieuw in 1711, en hadden 
een gelukkig gevolg bij AN
NA, koningin van Engeland, 
Er werd den 24 Augustus 
1711, een stilstand van wa
pens , tusschen de beide kroo» 
den afgekondigd. Eindelijk 
begon men te Utrecht de 
conferentiën tot eenen alge-
meenen vrede. Frankrijk 
was niet te min in de ver
slagenheid , aanzienlijke de
tachementen, door prinsEfl-
GEHius afgezonden, hadden 
een gedeelte van Champa
gne verwoest, en waren tot 
voor de poorten van JReims 
doorgedrongen. Fersailles, 
zoo wel als het overige ge
deelte des rijks was in ont
steltenis. De dood van den 
eenigen zoon des konings, 
sedert een jaar voorgevallen; 
de hertog van Mourgondië, 
de hertogin van Bourgon-
dië, hun oudste zoon on
verwacht weggemaaid, en in 
hetzelfde graf te rust gelegd; 
het laatste hunner kinderen 
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stervende: al die huisselijke 
rampen, gevoegd bij de al-
gemeene, deden het einde 
der regering van LODEWIJK 
XIV, beschouwen als eenen 
tot rampen bestemden tijd, 
even gelijk het begin der-
zelve zulks voor het geluk 
en den roem geweest was; 
en God, die hem zoo zeer 
verheven had, dat Hij hem 
tot een voorwerp van af
gunst en schrik voor de 
naburige natiën had gemaakt, 
deed hem zijne hand gevoe
len , en trof hem op de ge
voeligste plaatsen. Als vader 
en als koning werd hij even 
zeer beproefd. Door eene 
menigte prinsen, zijne kin
deren , omringd , die de troost 
van zijnen ouderdom, de sie
raad van zijn hof, de hoop 
des koningrijks uitmaakten, 
scheen het, dat Europa niet 
genoeg kroonen zou hebben , 
om dezelve aan alle te ge
ven ; en in minder dan drie 
maanden, zag hij zich zoo 
ver gebrcgt, dat hij moest 
wenschen, dat er hem een 
enkele overbleef, om de zij
ne te dragen. Geheel met 
lauwers bedekt, die hij ge
plukt had, sedert dat hij 
op den troon was, telde hij 
het getal zijner jaren volgens 
zijne overwinningen, en hij 
zag eensklaps, zijne vroeger 
zoo geduchte magt, de speel
bal der fortuin, en de ver-
achting zijner vijanden wor* 

den. Gedwongen, om den 
vrede te vragen, aan de
gene, die hem hadden aan
gerand , hem die gewoon was, 
anderen aan te randen; aaa 
degene, die hem overwon
nen hadden, hem* die altijd 
voor onoverwinnelijk was ge
houden , vraagde hij denzel-
ven, zonder dien te kunnen 
bekomen. LODEWIJK , , die. 
noch in de gematigdheid der 
overwinnaars, noch in de 
armen der overwonnenen ee* 
nig redmidel had , vond er 
een in zijn geduld, en in 
zijne onbegrensde onderwer
ping. Van natuur zeer ge
voelig , maar genoegzaam 
meester van zijn hart en zij
ne oogen, om zulks niet te. 
schijnen, zag men hem de' 
treurigste berigten met een. 
helder gekat ontvangen, zelfs 
den verslagen hoveling en 
staatsdienaar gerust stellen. 
De zegevierende koning, en 
de vader, even als de oude 
patriarchen, door eene talrij
ke nakomelingschap gezegend, 
schenen minder bewonderens
waardig, dan de bedrukte 
vader onder zijn gezin, en 
de overwinnaar, verpligt, om 
den vrede te vragen, wijl 
de tegenspoeden hem niets 
van die manhaftigheid ont
namen, welke het kenmerk 
van den waren held uitmaakt. 
Sommigen schrijven deze 
groolheidvan ziel toe aan de 
voorzegging, welke hem van 
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al deze ongelukken, door 
eenen man, uit het stadje 
Salon in Provence, zou ge
daan zijn. Men kan deze 
bijzonderheid zien in Fie du 
Dauphin, duc de Bourgo
gne door den abt PROYART , 
2e dl. bh. 113. De hertog 
van SAINT-SIMON spreekt er 
mede over in zijne Memo-
ri'èn, doch op eene meer 
algemeene wijze. (ZieMARÉ-
CHAI. DE SALON). Te mid
den dezer rampspoeden over
weldigt de maarschalk DE 
YIIXARS., de vijandelijke le
gerplaats te Denain, en redt 
Frankrijk: deze overwinning 
wordt gevolgd door het op
breken van het beleg van 
Landreoies, door prins Eu-
GEIUUS, door de inneming 
Douai, van Quesnoy en van 
Bouchain. Deze voordeden, 
maar meer nog de afvallig
heid van Engeland bespoe
digden het sluiten van den 
algemeenen vrede. Dezelve 
werd geteekend te Utrecht 
door Frankrijk en Spanje 
met Engeland, Savooije, 
Portugal, Pruissen ,en Sol-
land, den 11 April 1713; 
en met den keizer den 11 
Maart 1714, te Rasladt. 
Door deze verschillende trak
taten erkende de koning den 
keurvorst van Brandenburg 
ajs koning van Pruissen; hij 
stond aan het huis van Oos
tenrijk eenige steden af, wel
ke hij vóór den oorlog in de 

Catholijke Nederlanden be
zat ; hij beloofde de vesting-
werken van Duinkerken te 
doen slechten: de grenzen 
van Duitschland bleven in 
den staat, waarin zij na den 
Bijswijker vrede waren. De 
laatste levensjaren van dezen 
vorst werden verontrust door 
de Janseniste ketterij, die hij 
te vergeefs trachtte uit te 
roeijen, door zijn gezag met 
dat van den Paus en de al
gemeene kerk te vereenigen. 
De dood van LODEWIJK was 
die van een' Christen held, 
die het leven verlaat, zon
der zich te beklagen, en de 
grootheden, zonder dezelve te 
betreuren. De moed des 
geestes, waarmede hij zijn 
einde zag naderen, was vrij 
van die ijdele praal, welke 
over zijn geheele leven ver
spreid was. Deze moed ging 
zelfs zoo ver, dat hij zijne 
misslagen openlijk bekende. 
Hij beval zijnen opvolger aan i 
» zijne volken te verligten, 
en hem niet in zijne zucht 
voor den roem, voor den 
oorlog en voor de gebouwen 
na te volgen." Hij gaf den 
geest den 1 September 1715» 
in den puderdom van 77 ja
ren , en in het 738te jaar 
van zijn bestuur. Hij had 4 
koningen in Denemarken, f 

'ra. Zweden, 5 in Polen, 
4 in Portugal, 3 in Span

je , 4 in Engeland, 3 kei
zers , 9 Paussen, en meer 
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dan 100 andere vorsten van 
/talie of JDuitschland, tot 
tljdgenooten gehad. Ofschoon 
men hem in zijnen voorspoed, 
al te veel trotschheid, je
gens de vreemdelingen, zwak
heid voor verscheiden vrou
wen, al te groote gestreng
heid in persoonlijke zaken, 
ligtzinniglijk ondernomen? 
oorlogen, de oproeren inden 
Palts, en de verregaande 
gruwelen, zoo in dat gewest, 
als in andere, op zijne -uit
drukkelijke bevelen gepleegd, 
heeft verweten, zoo hebben 
echter zijne groote hoeda
nigheden, tegen zijne gebre
ken in de weegschaal gelegd , 
den doorslag bekomen. De 
nakomelingschap zal in zijn 
Bestuur, een onverschrok
ken , edel en zich zelven ge
lijkblijvend ofschoon eenig-
zlns al te willekeurig gedrag, 
en in zijn hof het toonbeeld 
der beschaafdheid , des goe
den smaaks en der grootheid 
bewonderen. Hij bestuurde 
zijne ministers, in plaatsvan 
door dezelve bestuurd te wor
den. Hij had minnaressen, 
maar dezelve oefenden gee-
nen invloed op de algemee-
ne zaken uit, en hij liet de
zelve varen, zoodra mevrouw 
DE MAINTENON zijn hart ge
boeid had. Ofschoon hij een 
vriend van lofspraken was, 
ton hij echter de tegenspraak 
zeer goed verdragen. Men 
weet hoe ver zijn eerbied voor 

de gewijde zaken, zijne aan
dacht bij het gebed , zijne ze
digheid in de tempels, zijne 
verkleefdheid aan het geloof 
zijner vaderen,zijne onderwer
ping aan de besluiten der kerk, 
zijn ijver tegen de dwaling 
en de nieuwigheden, zijn 
haat tegen allerlei ondeugden 
gingen. De goddeloosheid 
durfde zich voor hem niet 
te vertoonen; hij kon hui
chelaars , maar hij kon geene 
ligtzinnigen maken; om hem 
te behagen, moest men een 
regtschapen man zijn, of er 
ten minste het masker van 
dragen. In zijn bijzonder 
leven was hi j , wel is waar, 
al te vol van zijne grootheid, 
maar bescheiden, ofschoon 
hij zijner moeder geen deel 
aan het bestuur gaf, vervulde 
hij toch ten haren opzigte, 
al de pligten eens zoons, en 
hoewel ontrouw aan zijne 
echtgenóote, nam hij echter 
alle regels der welvoeglijk
heid in acht: steeds was hij 
een goede vader, een goede 
meester, altijd bescheiden in 
het publiek, werkzaam in 
het kabinet, naauwkeurigin 
het beheer van zaken, juist 
denkende, welsprekende, en 
zich met waardigheid bemin
nelijk tooiiende. Men her
innert zich nog verscheiden 
zijner antwoorden, sommige 
vol geest, andere zeer zin
rijk. De markgraaf van Ma-
rivaux, officier-generaal, een 
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eenigzins forsch mensch, had 
eenen arm in het gevecht 
verloren, en beklaagde zich 
bij den koning, die hem zoo 
veel mogelijk voor eenen ge
broken arm beloond had: 
» Ik wenschte wel, ook den 
anderen verloren te hebben, 
en Uwe Majesteit niet meer 
te dienen." —• » Dit zou 
mij zeer spijten, zoo wel om 
u als om mij ," antwoordde 
hem de koning, en dit ge
sprek werd door eene nieuwe 
weldaad gevolgd.,. Toen de 
kardinaal DE NoAïM,£S,hem 
voor het purper kwam be
danken, hetwelk die prelaat 
door 's vorsten tusschenkomst 
had bekomen, antwoordde 
hem de koning; » Ik ben 
verzekerd mijn heer de kaï'-
dinaal, dat ik meer genoegen 
heb gehad, u den hoed te 
geven, dan gij hebt kunnen 
hebben, denzelven ontvan
gende." Iets dergelijks had 
hij ook aan Poïrx-CHARTEiiif 
gezegd, toen hij dezen tot 
kanselier verhief. . . . . De 
prins van CONDJS, die hem 
na het winnen van eenen 
veldslag kwam begroeten, 
vond den koning op den groo-
ten trap, en daar de prins, 
uit hoofde van de jicht, 
moeijelijk den trap kon op
klimmen , riep hij den vorst 
toe: » Sire, ik vraag Uwe 
Majesteit versohooning, in
dien ik haar doe wachten..— 
Neef, antwoordde de koning, 

haast u toch niet, men kan 
niet snel gaan, indien men 
zoo zeer met lauweren is be
laden , als' gij zijt." — J)e 
maarschalk DVPLESSIS, die 
in 1672, uit hoofde van zijne 
hooge jaren, den veldtojt 
niet kon mede maken, tó-
de tot den koning, dat »hij 
zijne kinderen benijdde, wel
ke de eer hadden, hem te 
dienen; dat hij voor zich 
zelven den dood wenschte, 
wijl hij tot niets meer ge
schikt was," de koning hem 
omhelzende antwoordde hem. 
» Myn heer de maarschalk, 
men werkt enkel, om tot 
den roem te geraken, dien 
gij verworven hebt. Het is , 
aangenaam , na zoo vele ze- i 
gepralen te rusten. . ." Ter
wijl deze vorst werkte, om 
eene gestrenge en onkreuk
bare tucht, onder zijne troe
pen in te voeren, zocht hij 
de gelegenheid, om er zeil 
een merkwaardig voorbeeld 
van te geven. Het leger, 
onder de bevelen van den 
grooten COMME , op eene plaats 
moetende verwijlen, alwaar 
slechts één huis was, zoo. 
bestemde de koning het da
delijk voor den prins. Cofl-
MS wilde zich te vergeefs 
verschoonen, om hetzelve te 
betrekken; hij werd er toe 
genoodzaakt. »Ik ben slecht» 
vrijwilliger, zeide hem de 
vorst, en ik zal niet dul
den, dat mijn generaal on* 
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der het linnen verwijle, ter
wijl ik eene gemakkelijke wo
ning zoude betrekken." Lo-
BËWIJK XIV, moedigde de 
meeste der groote mannen 
aan , en beloonde dezelve, 
en dezelfde vorst, die de 
CoNDi's, de TÜREMTE'S, de 
I/ÜXEMBOÜRG'S , de CRÉQÜI'S , 
dé CAOTAT'S, de VntAR's, 
in zijne legerbenden dé COL-
BERT'S en de LOÜVOI'S , in 
zijn kabinet wist te gebrui
ken ; koos de BOILEAU'S en 
de RACINE'S , om' zijne ge
schiedenis te schrijven ; de 
BOSSÜEÏ'S en de FEW.ON'S , 
om zijne kinderen te onder
wijzen ; en de FiicniER's, 
deBoüRDAioüE's, deMASsn-
ION'S , om hem zelven te 
onderwijzen. » Waar vindt 
men eene merkwaardigere 
eeuw 1 zegt de schrijver van 
de Bécadence des lettres et 
des 'mceurst Hoe groot schijnt 
LODEWIJK XIV, wanneermen 

XV. DEEI. F 

hem van uit de hoogte zijns 
roems, op die tallooze me
nigte van mannen van genie 
ziet rusten, die hem hun
nen roem te danken hebben, 
wijl hij dezelve heeft aange
moedigd , wijl' hij, als ware 
het, hunne talenten heeft ge
schapen , even gelijk hij ook 
wederkeerig aan hen de on
wrikbare grondslagen zijner 
grootheid te danken heeft I" 
De omwenteling, die in de 
kunsten, de wetenschappen 
en de zeden plaats had, deed 
zich door geheel Europa ge
voelen. -Zij breidde zich tot 
in Engeland uit; zij bragt 
den smaak in Duitschland t 
de wetenschappen in Mus-
land; zij wekte het kwij
nende Italië op (*), maar 
het is welligt ook hetgene, 
wat de gebeurtenissen voor
bereidde of bevorderde $ die 
onder den tweeden zijner op
volgers , Frankrijk in eenett 

(*) Het waren echter niet de Nederlanden of de Ver-
eenigde Provinciën, die de les hunner beschaving of we
tenschappelijke ontwikkeling , uit Frankrijk behoefden te 
ontvangen: 

» Eer nog CORNEILLE'S Cid de waerèld mogt bekodren, 
Was hier in Nederland het treurspel al herbodren, 
Reeds bloeyden VONDEL , HOOFT, met roem in d'Amstelstad", 
Toen Vrankrykt schouwtooneel nog geen ROTROU bezat J 
Natuer had d'edle CATS haer lessen at geqeéven, 
Toen LA FONTAINË'S geest zyn fabels hééft geachreéven; 
DK GROOT had, vodr RACINK, in zinryk Neêrduytsch dicht, 
Den Godsdienst en der Deugd een Tempel opgerigt." • 

Zie J.F. fFutEMSi Aen- de Belgen, Antwerpen «/&$„ 
W». $*. . . V e r t a l e r , 
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staat van ontbinding brag-
ten, en zulte vreemde schok
ten aan geheel Europa ga
ven: eene al te groote uit
breiding in het gebruik der 

, letteren , der wetenschappen 
en der wijsbegeerte, kon der 
ïnenigte, die dezelve geens
zins noodig heeft, en wel
ker, voor de maatschappij ver-
eischte, hoedanigheden, door 
de bespiegelingen, die aan 
derzeïver staat vreemd zijn , 
bederven, niet dan nadeelig 
zijn, (zie FREDERIK WIL-
IEM I , GlRAI,DI-LltI.IO-GRK-
GORIO - ROÜSSEAÜ - J . J . - ) . 
Sinds dat eene valsche wijs
begeerte ondernomen heeft, 
om den roem der godsdiens
tige vorsten te bezwalken, 
ten einde dien van ongewij
de helden te verheffen; om 
van de jaarboeken der vol
ken, eene verzameling van 
gal en bederf te maken j om 
de gebeurtenissen onkenbaar 
te maken en te verminken, 
ten einde dezelve tot het 
doel eener volslagene omkee-
ring te doen dienen, heeft 
men schrijvers gezien, die 
aan dezen vorst den titel van 
Groote betwisten (*). Maar 
ten spijt der boosaardigheid 
ien lasterzucht, zal zijn naam 
in de jaarboeken der Fran-

schen. leven, en de nakome
lingschap zal hem.naast KA-
REI. den Groote en CIODO-
TEÜS plaatsen, "Ware hij min
der gehecht geweest aan het 
middelpunt van eenheid, min
der met ijver bezield voor 
het geloof der kerk, zoo zou 
hij bewonderaars hebben ge
vonden, onder degene, die 
hem thans gehaat maken, 
lofredenaars onder zijne be-
dillers. Hij heeft enkel Opge
houden groot te zijn, wijl 
hij zijne magt heeft doen die
nen, om het geloof te hand
haven, en de ketterij, uit 
te roeijen. (Zie, het einde 
der artikels MAWENOIT W 

PHIÜPPÜS II.) IiJHERS , Ut' 
REL , REROULET , LAHODE en 
VOLXAIRE , hebben zijne O 
schiedenis geschreven; maar 
de laatste is te kort, en 
heeft te veel aan zijne ver
beeldingskracht geofferd; de 
andere al te wijdloopig, heb
ben zich bepaald tot het af
schrijven en verminken van 
courant-artikels. [Wij; wil
len dit artikel eindigen met 
de aanhaling der woorden van 
eenen bekwamen geschied
schrijver. » LODEWIJK XI* 
vergoedde door een groot U' 
rakter het gemis van de gave 
eener groote genie; al wat h'J 

( ) Onder dezelve behoort ook de schrijver, van het i» 
5 ' rtr'o* «&» Cathohjken zoo ergerlijke Algemeen 
woordenboek van kunsten en ' wetenschappen, en*., Zut-

$ttenyJ8M, artikel LODEIFTJK XIF. Vertaler. 
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gedurende de zegevierende j a-
ren van zijn bestuur, op de ge
lukkigste en bekwaamste wij
ze ontwierp, en ten uitvoer 
bragt, was eene ontwikke
ling, eène verbetering der 
plans en handelingen van den 
•kardinaal DE MICHEUEU, 
Deze over een afhankelijk ge
zag verontrust, was dikwerf 
bloeddorstig. LODEWIJK XIV 
vestigde veel minder op de 
verschrikking dan op de be
wondering, het willekeurig 
gezag, waarvan hij het erfdeel 
had ontvangen. De vooroor-
deelen van zijnen rang en van 
zijne eeuw maakten hem som
tijds onregtvaardig zonder 
•wroeging. Bij de kunst, om 
te regeren voegde hij dui-
zende verleidingen; hij zui
verde dezelve van de koel
bloedige schelmerijen van het 
machiavelismus. Men zou 
zeggen, dat het woord van 
Majesteit voor hem gescha
pen was. Hij vond het ge
heim , om alles te onderwer
pen , zonder eenige orde van 
den staat te vernederen, zon
der eenig karakter te ont-
eeren. Hij stond aan eenige 
nlannen toe, groot, ja zelfs 
grooter dan hij te zijn. De 
burgerstand werd onder hem 
«iet minder dan onder zij
ne voorgangers begunstigd; 
er was onder zijn bestuur 
geen enkele aanzienlijke post 
tot welken de plebejers aiet 

m 
geraakten. Alles kwam, op 
het uitgestrekte tooneel van 
roem, door LODEWIJK XIV 
W e n d eene rol spelen. 
^ nijverheid, de ouderdom 
en vooral de g e „i e , T e r h i e . 
ven trapSgewijze den bur
gerstand . . De Fransche 
natie kan niet vergeten , dat 
«J «wahemdenrangtedan-
ken heeft ffelien Z1j in d e 
wereld bekleedt]." 

F 

IODEWIJKXV, derde zoon 
van den hertog van ]Jour~ 
gondte>, (later Dauphin), 
achterklein-zoon van LODE-
wijic XIV, e „ v a n M A J 
Wi D E yan^ 0 0 y e > w e r ( i 

te £ ontamebleau, den 15 
Februarij 1710 geboren, en werd m d e n b e g i M e h> 

l^retagnegeaoemd. Den 
8Maartl712, door den dood 
van zijnen doorluchtigen va, 
der, Dauphin geworden, 
volgde hg LODEWIJK XIV 
zijnen overgrootvader, deu 
1 September 1715, op. Hij 
was vijf e n een half jaar, 
toen hij den troon beklom. 
PHILIPPUS, hertog van Or-
léans, zijn naaste bloedver
want , moest regent zijn • 
maar hij wilde dezen post 
aan zijne geboorte en niet 
aan het testament van LODE
WIJK XIV te danken hebben 
Dit testament, hetwelk zijn 
bestuur zeer zoude belem
merd hebben, werd dooj het 

2 
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parlement verbroken, en het 
regentschap werd hem den 
2 September, dat is,.daags 
na het overlijden van LODE-
WIJK I IV , opgedragen .Deze 
vorst had wel voorzien, dat 
de zaken aldus zouden gaan, 
en had dit testament ge
maakt , zonder veel te kun
nen hopen, dat hetzelve ten 
uitvoer werd gebragt. » Hij 
wist zeer wel, zegt een ge
schiedschrijver, waar het ko
ninklijke gezag ophoudt j en 
dat de staatszaken, dingen 
#ijn, die een stervende ko>-
ning niet katt regelen. Het 
gebeurt echter somtijds, 
uit eerbied voor den overle
den vorst, vooral wanneer 
het denkbeeld zijner groote 
hoedanigheden, hetgraf over* 
leeft,. en de toegenegenheid 
en het leedwezen dés volks niét 
geveinsd zijn, dat zijne laat
ste wilsbeschikkingen, door 
«ijne opvolgers en den staat 
aangenomen, en als gidsen 
en raadgevingen gevolgd wor
den j en zonder de tegenkan
tingen des regents en der 
parlementen, zou zulks het 
geval met LODEWIJKXIV zijn 
geweest." De eerste zorgen 
van den regent strekten zich 
uit tot de herstelling dei-
geldmiddelen, die in dé groot
ste verwarring waren. Hij 
stond aan LAW, eenenSchot-
schcn intrigant, toe, om eene 
bank op te rigten, waarvan 
men zich de grootste voor

deden beloofde. (Zie LAW 
en PHIMPPUS , hertog van 
Orléans). De gevolgen der 
gevaarlijke nieuwigheden van 
L A W , waren de ondergang 
van honderd duizend familiën, 
de ongenade van den kanse
lier D'AGUESSEAU, en de ver
banning van het parlement 
naar Pontoise. Nadat de 
koning in 1722 te Reina 
gekroond, en in het volgen
de jaar meerderjarig ver* 
klaard was, legde de hertog 
van Orléans de teugels van 
het staatsbestuur neder, die 
hij gedurende de minderja* 
righeid gevoerd had. De kar* 
dinaalDuBois, toenmaals se* 
cretaris van staat, werd ge
durende eenigen tijd met het 
algemeen beheer' der staats
zaken belast; maar nadat die ! 
minister in de maand Augus
tus 1723 overleden was, aan- \ 
vaardde de hertog van Or
léans den titel van eersten 
minister. Deze staatsdienaar, 
•den 2 December deszelfden 
jaars overleden zijnde, had ,• 
tot opvolger in het ministe* 
rie', den hertog van BOOR* 
BON, die zich haastte, <>m 

voor den jongen vorst eene 
echtgenoote te zoeken. *»!) 
koos de prinses van Polen* 
MAMA LECZHTSKA, dochter 
van koning STANISLAÜS. Het 

huwelijk werd te Fontain^ ., 
bleau, den 5 September 172& ï 
gevierd, en eene gelukkig | 

I vruchtbaarheid was de zege" jj 

1 
) 
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dezer verbind tenis» [Hij was 
vroeger uitgehuwd aan eene 
infante van Spanje, die in 
den ouderdom van vier ja
ren aan het Fransche hof 
kwam, maar nadat de her
tog van BOURBON, met Spanje 
in onmin was geraakt, ver
oorloofde hij zich in 1725, 
de infante terug te zenden.] 
Nadat het nieuwe ministerie 
het parlement, den adel en 
het volk, door eenige geld
plakkaten had afgeschrikt, 
verviel de hertog van BOUR
BON in ongenade. Be kar
dinaal BE FLEÜRI, [vroeger 
onderwijzer des konings], die 
den hertog van BOURBON ver
ving , deed eene wijze be
zuiniging de verkwistingen 
vervangen, waarover men 
zich beklaagde. Zonder den 
titel van eersten minister te 
voeren, bezat hij het gehee-
le vertrouwen van LODEWIJK 
XV, en hij bediende zich 
van hetzelve, om het goede 
te stichten, en de verlede-
ne rampen te herstellen, Be 
dubbele verkiezing van eenen 
koning van Polen > in 1733, 
ontstak den oorlog in Eu
ropa. LODEWIJK XV, schoon
zoon van STANISLAÜS, die 
voor de tweede maal was 
verkozen, handhaafde hem 
tegen den keurvorst van Sak
sen , die door keizer KAREE 
VI met nadruk ondersteund 
werd. Deze laatste . vorst 

F 

handelde zoo krachtda'diglijk 
voor den prins, dien hij be
schermde , dat STANISIAUS 
verpligt was, de kroon, die 
hem was toegekend, te ver--
laten en de vlugt te nemen. 
Daar LODEWIJK XV zich over 
dezen hoon op den keizer 
wilde wreken, zoo vereenig-
de hij zich met Spanje en 
Savooije tegen Oostenrijk.. 
De oorlog werd in Italië-
gevoerd, en dezelve was 
roemrijk» De maarschalk DE: 
VILLARS nam bij het eindi
gen zijner lange en schitte--
rende loopbaan Milane, Tor-
tona en l\fovara in. De 
maarschalk van CoiGNT won
de veldslagen van Parma ent 
Gjiastalla, Eindelijk had 
de keizer, in 1734, bijna^ 
al zijne Italiaansche staten 
verloren. De vrede was hem 
noodzakelijk geworden y hij 
s.loot denzelven; maar dezel-, 
ver was enkel öan zijne vij
anden voordeelig. Door de 
voorafgaande onderhandelin-' 
gen,, den 3 Octoher 1735,; 
en het eind-verdrag, den 1'& 
November 173» onderteek 
kend, moest koning STANIS-- • 
tAtfs, die van den troon vat* 
Polen afstand had gedaan ± 
er de titels en. eerbewijzin-
gen van behouden y era iii 

f het bezit worden gesteld der 
hertogdommen Xotharingem 
en Bar, om, nazijneado'od • 

I met de kroon van Frankrijk 
3 
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Tereenigd te worden. Zoo 
werd dus de vereeniging van 
dit rijke gewest, zoo lang 
gewenscht, en tot dusverre 
zoo vruchteloos beproefd, 
door eene aaneenschakeling 
Van gebeurtenissen bewerkt" 
welk gevolg de geslepenste 
staatkunde zelfs niet had kun
nen verwachten. Be dood 
Tan keizer KARKI. VI, in 
1740 voorgevallen, opende 
een nieuw tooneel. De erf
opvolging van het Oostenrijk 
sche huis, ofschoon door de 
Pragmatique Sanctie, wel-
ice door de vorsten, die er 
belang bij konden hebben 
vtas aangenomen en onder-
ttf™d> ™* 'sieizersdoch-
^MARUTHERESIA gewaar-
^ , ^ e r d haar door vier 
mogendheden betwist. Lo-

. J J g f .vereenigde z t 
met de konmgen ymPruis-

AiBERxtrs, kéurvlt va» 
f S Z ^ f f - ^ e doen 
IZ, i J \ T o t ll»tenant-pe-
nera a ldesko„i a g S v a n j r m^ 
ryk verheven, maakt d i e 
jorst Zlch meester van Pat 
IZ' *«** « * • * * , hoofd
m a n Opper-Oostennjk; 

je beegeren, waarvan de 
^neniing een beslissend slag 

%sireesstrekt hi 

^ f e ' a S a f ^ r l 

der den naam van KAREI, Vlf 
de keizerlijke kroon ontvangt. 
Deze eerste voorspoed werd 
door snelle verliezen gevolgd. 
Praag werd in 1742 hero-
verd, en de slag van Bet-
tingen , in het volgende jaar 
verloren, vernietigde bijna al 
de hoop van den door.#VöMA* 
rijk beschermden keizer. Hij 
werd weldra uit zijne erf-sta-
ten verdreven, en dwaalde 
door Duitschland, terwijl de 
Franschen aan den Rijn en 
deMein werden teruggedre
ven. Het was in deze om
standigheden, dat LODEWIJK 
AV , in de lente van 1744 
zijnen eersten veldtogt maak
te. Hij neemt Kortrijk, 
Menen en Iperen in. Hij 
Verlaat Vlaanderen, alwaar 
hij veel voorspoed had, om 
denJSlaas tegemoet te snel
len, waarin de Oostenrijkers 
waren doorgedrongen. 'Ter-
W hij tegen prins KABEI 
van Lotharingen, generaal 
van het vijandelijke leger, 
die den .&;» was overgetrok-
ken, optrok, werd hij door 
eene gevaarlijke ziekte, die 
hem te Met% ophield, tot 
het uiterste gebragt. Het 
jas bij deze gelegenheid, 
dat de Franschen hem op-
regte bewijzen hunner be
kommerde teederheid gaven; 
hij werd de Welbeminde^' 
genaamd. Naauwelijks is hij 
hersteld , of hij gaat Irij-
burg belegeren, en neemt 
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hetzelve den 5 November 
1744 in. De veldslagen van 
Fontenoi, van Itoooux en 
van Lafeld, in 1745, 1746 
en 1747 gewonnen; het ge
vecht van Mette, gevolgd 
door de inneming van Genet, 
Oostende, binnen zes dagen 
stormenderhand ingenomen,. 
Brussel, in het hart van 
den winter veroverd > Ber
egen op-Zoom, met gewéld 
bemagtigd,, Maastricht, in 
tegenwoordigheid van 80,000 
man berend, zouden aan 
Frankrijk eenen roemrijken 
vrede hebben verzekerd, in
dien het alom even zegevie
rende ware geweest. Maar 
terwijl in Flaanderen alles 
voor hetzelve week, waren 
de zaken van Italië in den 
slechtsten staat. De slag van 
Piacentsa, in 1746 door den 
maarschalk DE MAILLEBOIS, 
verloren, had de Franschen 
genoodzaakt, over de Mpen 
terug te trekken. De troe
pen van den hertog vanSa-
vooijë, en van de koningin 
van Hongarije verwoestten 
Provence. De Engelsehen y 
even zoo gelukkig ter zee, 
als de Oostenrijkers zulks in 
Italië waren, verdelgden den 
Franschen handel; zij maak
ten zich meester van louis-
hourg en van Kaap-Èreion ; 
alom was hun buit aanmer
kelijk. De vrede werd geslo
ten te Jhn, den 18 Octo-

, F 

her 1748. De koning ver
zekerde Parma, Piacenza 
en Guastalla, aan don Vm-
MPPÜS, zijnen schoonzoon, 
deed den hertog van Mode-
na:, zijnen bondgenoot en de 
republiek van Genua, in hun
ne regten herstellen, maar 
al de veroveringen, in de 
Nederlanden gemaakt., gaf 
hij terug. Andermaal werd 
de vrede gestoord, om eeni-
gen onbebouwden grond van 
Jcadiê in Noord-Amerika,*•' 
deEngelschen betwistten den-
zelven aan de Franschen in 
1755-,' deze matten hen af 
in die afgelegene bezittingen ,.. 
terwijl de Engelschen uit 
wéerwraak, grooten buit ter 
zee maakten. De koning van 
Pruissen , vroeger de bond
genoot der Franschen x. ver
bond zich met Engeland.,. 
terwijl Oostenrijk- zich bij 
Frankrijk voegde.. De En
gelschen werden andermaal 
geslagen in Canada, en wa
ren voor eenen inval op hun* 
ne eilanden beduoht. Zij ver-, 
loren Port Mahon, hetwelfe 
de maarschalk van JRICHEHEF „ 
in 1756, na eene overwin
ning ter zee, door den mark
graaf IA GAMSSOKNIÈRÈ. be
haald , stormenderhand ver
overde. De maarschalk R'Es-
ijaÉEs won, van- den ande
ren kant 'y den slag vatt Êas-
tenhech, op'den hertog van, 
Cumberla?id.- Bë inaarselialjÊ. 

4 ' ' , " ' " • ' • • ' • ' - " > : . ' 
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van BxcBwawr, als bevel
hebber in zijne plaats ge-
Sonden bragtdenEngelscli-
^ninhetnaauWjendwong 
h™te£-loSter-Seven,met 
zijn geheele leger te capitu
leren. Het keurvorsten^ 
Manoverwas veroverd. Een 
Franscb ]eger> m e t ^ d e r 

£ Ï Ï ! 5 yereenigd, trok in 
hetzelfde jaar 1757, in Sak
sen tegen den toning van 
fruissm op, e n werd in 
*et beruchte gevecht van 
Mosbach, in het begin van 
Wovernber geleverd/gesla-
f̂ * ^ z e g e p r a a l was be
k e n d : het ieurvorstendom 
f™*er> werd, ondanksZ 

doordeEngelsehenheroverd! 
•"eiüanschen werden in 17*58 

S T S - m a a r de «ertog 
i d o o r l ^ 6 ' w r e e t tehenl 
fort A"*?"'

 biJ Fr^k-S°'t, den 13 Anril 17KQ 

at"? r̂tSj 
de f ?* N a ^schillen! 

M J «ö overwonnen, en 

den i f l ? ' 'L ZIJ hadden 

Xord ? -Ci '? dei) Sro«d S ö 0 0 l d ' z«h bijna van al 

hunne bezettingen in Jme~ 
rika meester gemaakt. Het 
familieverdrag,inl761,tus-
schen al de ssouvereine tak
ten van het Pransche huis 
gesloten, had de Engelschen 
niet belet, den Spanjaarden 
Havana, het eiland Cuba, 
in de Golf van Mexico, en 
de PMlippijnscAe eilanden, 
in de Indische nee, te ontr 
nemen. Door het vredesver-
d.rag, te Parijs, in het be
gin van 1763 geteekend, ga
ven zij eenige van hunne 
veroveringen terug; maarzij 
oelnelden het beste gedeelte 
derzelve. Frankrijk stond 
aan Engeland af Louisbourg 
o.* JCaap-Breton, Canada, 
al het land aan den linker
oever der Müsissipi geler 
gen, met uitzondering van 
JSieuw - Orleans, Spanje 
voegde daarbij nog Florida. » 
De Engelschen wonnen om
trent 1500 mijlen gronds in 
•Amerika. . Men stond hun 
•de Senegal in Jfaika af, 
en zij gaven het eiland G» , 
ree terug. Minorka werd ! 
gewisseld tegen Belh-ih 
Dus was het einde van de
zen voor Frankrijk nood-
lottigen oorlog. De volgende 
jaren waren gerust, indien 
men er het geschil van uit
zondert des hertogs van Par-
warnet Paus CIEMENS XIII, \, 
die den koning in 1768 aan-
spoorde, om zich van het 
graafschap Fenaissin mees-
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ter .te maken; de verovering 
van Corsika, en de verne
deringen in de magistratuur 
voorgevallen, in 1770 en 
1771 j de vernietiging der 
Jesuiten, die in Frankrijk, 
in 176 4 , en in geheel Eu
ropa in 1773 werd voltrok
ken. In het begin van Mei 
1774, werd LODEWIJK'XV 
voor de tweede, maal door 
de kinderziekte aangetast, en 
deze ziekte deed hem den 
10 derzélfde maand bezwij
ken. Hij was in het 65a*e 

jaar van zijnen ouderdom, 
en had den troon 59 jaren, 
8 maanden en eenige dagen 
bekleed. Wij willen niet 

* over het treurige geval van 
den 5 Januarij 1775 spreken. 
(Zie DAMTENS). LODEWIJKXV 
was bij zijn -overlijden, de 
oudste der vorsten van Mu-
ropa, [Ongelukkiglijk was 
•de regering van LODEWIJK 
XV meer het tijdvak der be
gunstigde vrouwen {favori-
tès), dan dat der gunstelingen 
{favoris). Op mevrouw DE 
MAILLT volgden hare beide 
zusters, van welke de jong
ste de hertogin van CfiaTEAD-
ROUX was. Zij werd vervan
gen door mevrouw LENOR-
MAND D'ÉTIOI-ES , later her-
toginne van POMPAPOÜR (zie 
dat artikel), die den staat 
bestuurde, en er gedurende 
verscheiden jaren de gunst
bewijzen van uitdeelde. LA 

F' 

DüBARRiwas de-laatste ópen'-» 
bare minnares 5 maar zij oe
fende zeer weinig invloed op 
de staatsaangelegenheden uitj 
De eerlooze LEBEL , kamer
dienaar des konïngs, ver
schafte hem eiken oogenblik 
nieuwe overwinningen, en 
bedorven hovelingen juichten 
deze lage schandelijkheden 
toe. LOBEWJJK XV was ech
ter regtvaardig en gevoelig j 
en het was de eerzucht der 
hovelingen, die, om hem 
des te beter te beheerschen^ 
aijne zeden zocht te .beder
ven]. Deze vorst was in den 
beginne met smaak voor de 
schoone kunsten bezield, en 
ervaren in de geschiedenis 
en aardrijkskunde. Men heeft 
van hem. een boekdeeltje 
in 8.vo, over den Loop der 
voornaamste rivieren van 
.Europa, een zeldzaam ge
worden werk, en dat hij on-
;der het opzigt van den be
roemden aardrijkskundige m 
XisiE had geschreven. De 
wetenschappen zijn onderzijn 
bestuur aangemoedigd. De 
reis naar de pool doorMAu-
PERXÜIS, naar den evenaar 
door LA CONDAMINE, beide 
met groote kosten, doch 
zonder wezenlijk nut onder
nomen ; andere reizen naar 
de Philippijnsche eilanden, 
naar Californio, naar iSibè-

;rië, op bevel des gouverne-
ments ondernomen, bewijzen-

5 
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den ijver des koningsen van 
zijne ministers, ter bevorde
ring van alles, wat tot de ster-
rekunde, de scheepvaart en 
de natuurlijke historie betrek
king heeft. De proefonder
vindelijke natuur- en werk-
tuigkunde hebben vorderin
gen gemaakt, die op de nood
zakelijke kunsten invloed heb
ben uitgeoefend. De stoffen 
zijn door de zorgen van den 
beroemden VATJCANSON , en 
van eenige andere werktuig
kundigen met minder kosten 
bereid. Een vernuftige uur
werkmaker (de heer LE ROT) , 
yondeen slingeruurwerk uit, 
dat in zeker opzigt de ons 
geweigerde kennis aanvult, 
van de lengte ter zee. Men 
moet echter bekennen, dat 
er zich, vooral op het ein
de van zijn bestuur, minder 
•geniën en groote geesten ont
wikkeld hebben , dan in de 
schoone dagen van LODEWIJK 
XIV. De wetenschappen 
schijnen in diepzinnigheid te 
hebben verloren, hetgene, 
wat dezelve in oppervlakkig
heid hebben gewonnen, der-
zelver licht, alle oogen tref
fende, heeft eene menigte 
van allerlei werken voortge-
-bragt-, maar zeer weinige, 
die tot de nakomelingschap 
zullen overgaan. De beoe
fening der natuur is alge
meen in smaak gekomen; 
maar de stelsel-geest en eene 
menigte valsche stellingen, f 

hebben de werken der waar
nemers bijna nutteloos ge
maakt. De geschiedenis door 
den brandenden adem der 
valsche wijsbegeerte aange
tast, heefteene geheele her
schepping ondergaan; al ha
re» trekken zijn misvormd, 
om den stempel der heer-
schende vooringenomenheden 
aantenemen, om den harts-
togten en dwalingen tot voed
sel te dienen. De bronnen 
van het schóone zijn ver
waarloosd , het Grieksch en 
Latijn hebben opgehouden 
in eere te zijn. De smaak 
voorde hoogdravendheid, de 
zucht voor de tegenreden en 
nieuwe wendingen, hebben 
den stijl verminkt, de waar
digheid en de kracht deszel-
ven verzwakt; de welspre
kendheid heeft den toon des 
kwinkslags , en van die ge
maakte kieschheid aangeno
men, welke eindelijk tot de 
barbaarschheid leidt. V°}" 
gens een oordeelkundig schrij
ver hebben de zeden veel in
vloed op deze omwenteling 
gehad. Wijl de gevoeligheid 
voor de vermaken, in zeker 
opzigt, hare tegenstreef ster» 
de gevoeligheid des geestes 
heeft verzwolgen, heeft me» 
dien vurigen ijver en <he 

edele geestdrift niet meer ge
had , wanneer het om de 

waarheid en het letterkundi
ge schoone is te doen ga" 
weest. Om dit goddelijk 
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vuur te vervangen heeft men 
zijne toevlugt genomen, tot 
hetgene wat men geestigheid 
noemt; maar deze heeft niet 
meer gedaan, om de kracht 
des gevoels te vervangen, dan 
hetgene, wat eenige vonken 
doen, om de plaats van een 
helder licht- in te nemen. 
VOLTAIRE heeft de Eeuw van 
ZonEtr/jK XV in het licht 
gegeven, een oppervlakkig 
en zeer onnaauwkeurig werk, 
verre beneden de Eeuw van 
LoDEirijK ZIF, ofschoon 
dit laatste ook op verre na 
niet volmaakt is: er komen 
zaken in voor, die louter uit
gedacht , en in de hersenen 
des schrijvers geboren zijn, 
die dezelve noch uit eenig 
gedenkschrift, noch uit eenig 
zelfs romanesk en fabelach
tig verhaal heeft kunnen trek
ken. Men heeft ook zijn 
Bijzonder leven (Fieprivée) 
in het licht-gegeven; onder 
eenige belangrijke bijzonder
heden komen in hetzelve, al 
te waarachtige bewijzen voor, 
van- de diepe bedorvenheid 
der hoven, en aanmerkingen 
des schrijvers, die niet beter 
zijn, dan de zaken, welke 
hij verhaalt. Men moet het
zelfde oordeel vellen, over 
een werk van CRÉBILIOIT , 
den Zoon, onder dezen let
terkeerenden titel: jitnours 
etc. {Minnarij'èn van ZEO-
fcijiizvi,, honing der. Ko-

Jirans)* 

4 LoDEwijK XVI, koning 
van Frankrijk en JÏfavarre, 
tweede zoon van LODEWIJK, 
dauphin van Frankrijk, en 
van MARIA JOSEPHINE van 
Saksen, werd te Versailles , 
den 23 Augustus 1754 ge
boren , en gedoopt onder den 
naam van hertog van JBerry. 
Toen hij ter wereld kwam, 
was het geheele hof te Choi-
sy. De koerier, belast om 
aan het koninklijke huis be-
rigt van de gelukkige beval
ling der dauphine over te 
brengen, deed bij zijne aan
komst eenen val, en gaf den 
geest, zonder zijnen last te 
hebben kunnen volbrengen; 
op deze wijze kenmerkte een 
treurig toeval het begin van 
een leven, dat door de ver
schrikkelijkste en noodlottig-
ste gebeurtenis moest eindi
gen. De jonge prins had van 
de natuur met een sterk lig— 
chaamsgestel, eene gelukkige 
verstandelijke en zedelijke 
ontwikkeling ontvangen. Zij
ne openhartige en voor vein
zerij geheel onvatbare ziel, \ 
opende zich vroegtijdig voor 
alle deugdzame indrukselen, 
en zijn scherpzinnige en ver
heven geest voor alle nutti
ge kundigheden. De dau
phin, zijn vader, die hem 
teeder beminde, verzuimde 
geene middelen, die in staat 
waren het welgelukken zijner 
opvoeding te bevorderen, en 
hij belastte met het opzigt over 
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dezelve den bisschop van Li-
inoges en den hertog van 
VAUGUTON, dengenen geacht, 
cm de gestrengheid zijner ze
den, en „den anderen om 
zijne dapperheid en naauw-
gezette regtsehapenheid. De 
dauphin zelf belastte zich, 
om aan zijnen zoon, de spraak
kunst en de talen te onder
wijzen. De vorderingen van 
den hertog van Berry wa
ren zeer snel, hij werd in 
korten tijd zeer ervaren, voor-
ui in de geschiedenis en in 
de aardrijkskunde. De na
tuurlijke goedheid, en de 
regtvaardigheidsliefde, deop-
iregte godsvrucht, en de le
vendige gevoeligheid, die hem 
onderscheidden, deden reeds 
vroeg vooruitzien, dat hij aan 
Ifrankryk een zijner beste 
loningen zoude geven. In 
1765 verloor hij zijnen va
der, die door de natie le
vendig betreurd werd, en 
kort daarna zijne moeder, 
.die haren echtgenoot niet 
kon overleven. De smart van 
den' jongen prins was bui
tengemeen ; lang weigerde hij, 
om uit. te'gaan, en toen hij 
de appartementen doorwan
delende, voor de eerstemaal 
Jioorde zeggen: MaaUplaats 
Door mijn heer den dauphin ! 
biggelden de tranen over zij
ne wangen, en hij viel be
wusteloos neder. Te midden 
van een losbandig hof, welks 
ongeregeldheden, hem enkel 

walging inboezemden, behield 
hij de geheele zuiverheid zij
ner zeden. . Eens vraagden 
hem oude hovelingen welken 
naam hij bij zijne komst tot 
den troon zou aannemen: — 
dien van LODEWJJK den ge
strenge antwoordde hij. Maai 
de gestrengheid, welke deze 
uitdrukking scheen aan t» i 
duiden, was in geenen dee* 
ie de heerschende trek van 
zijn karakter. De goedheid, 
welke deze vorst onderscheid
de , gevoegd bij een over
dreven mistrouwen van zich 
zelven, ontnam hem die zelfde 
kracht, welke eenen koning 
bij volkswoelingen zoo nood-

; zakelijk is. Men heeft van 
hem verscheiden trekken aan
gehaald , eenen HENDRIK IV 
waardig. Op eenen zekeren 
dag, dat hij op de jagtwas, 
wilde de koetsier des prin-1 » 
sen, zijn njtuig over een ko
renveld voeren, ten einde 
des te spoediger op deplaató 

te komen, alwaar het hert ; 
moest geforceerd worden. De 
dauphin liet de paarden te
genhouden, en beval den ge" 
wonen weg te volgen. » Waar
om, riep hij uit , zouden 
mijne vermaken den armed 
benadeelen? dit koren be
hoort mij niet toe." Gretig-
lijk de gelegenheid zoekende» 
om de ongelukkigen te on- > 

-dersteunen , ging hij dik^e» 
zonder gevolg, den armen 
in zijne schuilplaats bw^" 
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ken; en wanneer eene onbe
scheidene bewondering, die 
geheimzinnige bezoeken aan 
den dag bragt, zeide hij met 
al de bevalligheid der goed
heid: » het is toch zonder
ling, dat ik op geene fortuin 
kan uitgaan, zonder dat men 
het wete." Na langdurige 
oneenigheden hadden Frank
rijk en Dyitschland zich 
met elkander verzoend, en 
om dit bondgenootschap te 
verzegelen, werd er beslo
ten , dat de dauphin, met 
de dochter van de onsterfe
lijke MAMA.THERESIA, M A 
RIA ANTOINJEXTE van Oos
tenrijk, in den echt zoude 
treden. De feesten, bij die 
gelegenheid, door de stad 
Parijs gegeven, werdendoor 
feene verschrikkelijke gebeur
tenis gestoord (16 Mei 1770). 
Meer dan duizend personen 
kwamen te midden der Pla
ce LouisXV, door de me-, 
nigte verdrongen en verplet
terd , om het leven. Het volk 
zag in dit ongelukkige toe
val, een treurig voorteeken 
voor het bestuur van den 
jongen vorst. Het berigt de
zer betreurenswaardige om
standigheden, ging den dau
phin diep ter harte; daar 
hij, zoo veel als het hem 
mogelijk was, deze ramp 
wilde lenigen, haastte hij 
zich, om aan den luitenant 
tan policie te schrijven : »Ik 
ben door zoo vele ongeluk

ten geheel en al van droef
heid doordrongen. Men brengt 
mij op dezen oogenblik , het-
gene, wat de koning mij 
maandelijks geeft: ik kan 
over niets anders beschikken, 
en zend u zulks: haast u , 
de ongelukkigsten te onder
steunen." Zijne inkomsten 
van verscheiden maanden, 
werden tot hetzelfde einde 
besteed, en hij hield er slechts 
de noodige sommen van ach
ter, om andere behoeftigen 
te ondersteunen. Zulke trek
ken deden het volk naar zij
ne komst tot den troon ver
langen. Maar LODEWIJK vrees
de de koninklijke waardig-* 
heid, als een' voor hem al 
te zwaren last, en toen in 
1774 de dood vanLoDEWijK 
XT, het roer van den staat 
in zijne handen stelde, on--
dervond hij in deze groote 
omstandigheid slechts een met 
smart doorméngd schrikge-
voel. O God, riep hij ui t , 
zijne betraande oogen, naar 
den Hemel wendende, kom 
mijne zwakheid te hulp! 
Van natuur, weinig naijve-
rig op de magt, voorzag hij,, 
hoezeer de wonden van deii 
staat, hem de vervulling zijner 
pligten moeijelijk zouden ma
ken. In eenen kwijnenden en 
xerarmden toestand, sedert de. 
laatste jaren van LODEWIJK. 
XIV, was de monarchie te 
midden der schandelijke bui
tensporigheden des regent^ 
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schaps, en de zorgeloosheid 
van het volgende bestuur, 
met rassche schreden haren 
ondergang te gemoet gegaan. 
De handel kwijnde, de geld
middelen waren uitgeput, de 
moedeloosheid nam zoo wel 
in de steden als ten platten 
lande, de overhand, en de 
misbruiken, met de harts-
togtelijkste onstuimigheid, 
dagelijks uitgebazuind, ver
meerderden het algemeene 
misnoegen, en versterkten dat 
verlangen naar verandering, 
hetwelk kortzigtige of eer
zuchtige schrijvers zich be
ijverden , om onder de natie 
te verspreiden. Weldra werd 
eene hervorming de algemee
ne wensch , en LODEWIJK: XVI 
gevoelde zelf de noodzake
lijkheid, om dezelve daarte-
stellen. Met eenen vurigen 
ijver voor het geluk van zijn 
volk bezield, haastte hij zich , 
om, ten einde hem in de 
moeijelijke taak te ondersteu
nen, door zijnen rang hem op
gelegd, al de mannen tot zich 
te roepen, welke de publie
ke opinie, — .blinde en dik
werf omgekochte tolk van de 
behoeften eener natie—hem 
als het geschiktste had lee-
ren kennen, om den staat 
te besturen. De graaf van 
MAÜRKPAS, een oude hove
ling, doorkneed in de kui
perijen , en met eene onge
neesbare ligtzinnigheid be-
hebt, had aan de ongenade, 

waarmede hij -onder het vo« ; 
rige bestuur getroffen was, \ 
de gunst te danken , van aan j 
het hoofd der nieuwe admi- j 
nistratie te worden geplaatst, j 
De koning voegde hem toe 
TÜRGOT , een regtschapen en j 
het algemeene welzijn behar- -
tigende man ; maar een voor" j 
stander van die materialisti- j 
sche staatkunde, die in het j 
bestuur der volken niets ziet ; 
dan geld , handel, koren en ; 
belastingen, en MAMSSHER- j 
BES, een verheven geest,die 
nieuwe gevoelens met oude 
deugden paarde. Nadat de 
eerste weldra verwijderd was, 
gaf de koning hem tot op
volger NECKEU , een' protes-
tantschen en Geneefschen ban
kier , veeleer een handelaar 
dan een staatsman, die naar 
populariteit stieefde, en de 
Fransche monarchie , op h" 
stelsel eener kleine democra
tie wilde vestigen. De jongs 
vorst begon zijn bestuur, door 
bevelschriften, die de alge- ; 
meene goedkeuring wegdroe- , 
gen. Het eerste ontsloeg »et ! 
volk Tan het regt van vro
lijke komst tot de regering^ 
(joyeux avénement) / "°. 
het tweede stelde hij de tal- ; 
rijke schuldeischers van de» 
staat gerust, de vereffening der 

openbare schuld belovende. 
Weldra riep hij de door 1 ^ 
DEWIJK XV verbannen pa"e* 
menten terug; hij rigtte vf>° 
Parijs de bank van le«W8 
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en de disconto-kas op: hij I 
schafte de leendiensten af, 
en veranderde dezelve in gel
delijke belastingen, hij deed 
in Franche'Comtè een over
blijfsel van lijfeigenschap ver
dwijnen , hij schafte de ge-
regtelijke pijnbank af; ein
delijk hij voerde alle wijze 
hervormingen in , die de te-
rugkeering der algemeene wel
vaart konden voorbereiden. 
Het nationale krediet begon 
weder te herleven, de land
bouw, de handel en de kun
sten bloeiden weder, en al
les scheen een gelukkig be
stuur te voorspellen. Den 11 
Junij 1775 was LODEWIJK 
XVI, te Heims, te midden 
der toejuichingen van een 
vréugde-dronken volk, ge
zalfd. Om al het goede ten 
uitvoer te brengen, hetwelk 
hij wilde doen, gevoelde de 
jonge koning de behoefte van ' 
eenen langdurigen vrede. In-
tusschen sleepte hem de nood
lottigheid, die over zijn be
stuur scheen te zweven, drie 
jaren daarna, in eenen on-
staatkundigen oorlog, welks 
gevolgen voor hem zeer na-
deelig moesten zijn. Nadat 
de Anglo-Amerikanen , hun
ne onafhankelijkheid hadden 
uitgeroepen, gevoelden zij, 
dat ̂  hunne zaak verloren was, 
indien zij niet op de hulp 
eener Verbondene Mogendheid 
konden rekenen, en riepen 
dus die van Frankrijk in. 

LODEWIJK XVI maakte in den 
beginne zwarigheid, om een 
muitend volk te ondersteunen, 
en daardoor den haat en de 
verschrikkelijke wraaknemin
gen van Engeland uittelok-
ken ; maar de welsprekend
heid van FKANKHN , het een
parig gevoelen van den raad , 
en de stem der openbare opi-
nie, zegevierden over zijnen 
tegenstand. Hij erkende de 
Amerikaansche onafhanke
lijkheid , en onderteekende, 
zonder er de geheele strek
king vanintézien, eene ver
klaring , waarin het opperge
zag des volks, door deze 
woorden scheen geheiligd te 
zijn: » De Anglo-Amerika
nen zijn vrij geworden op den 
dag, waarop zij zich onaf
hankelijk hebben verklaard." 
De JTransche wapens waren 
gelukkig -in dezen oorlog: op 
het Vasteland handhaafden 
LAFAYETTE en ROCHAMBEAÜ, 
en op de Amerikaansche en 
Indische zeeën LAMOTHE-PI-
QÜEX, de eer der Fransche 
vlag. Amerika werd vrijge
maakt; maar al mogtookde 
nationale trotschheid zich ver
heugen over den gelukkigen 
uitslag eener bescherming aan 
gene zijde des Oceaans, aan 
een volk der Nieuwe Wereld 
gebragt, zoo had deze roem 
een bitter tegenwigt in de 
uitputting der geldmiddelen, 
die er het gevolg van was, 
en in het verlies van JPon*> 
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dicheri. De jeugdige Fran-
sche krijgslieden bragten uit 
de Fereenigde Staten eene 
overdrevene zucht voor de 
vrijheid en gelijkheid terug; 
enFngeland, met eene diep
gewortelde weerwraak tegen 
Frankrijk bezield, wachtte 
niet ongeduld naar eene ge
legenheid, om zich te wre
ken , van welke het niet dan 
al te veel gebruik maakte, 
gedurende de bloedige om
wenteling, die in 1789 be
gon. Zeker is het, dat van 
dezen oogenblik af, Frank
rijk met snelle schreden zij
nen, invloed op het vasteland 
zag verminderen, en zijn hand
de], door. nieuwe, vijanden 
of trouwelooze bondgenooten 
belemmerd /kwijnde, zoowel 
in het Noorden als in het 
Zuiden. In 1781 werd Ló-
DWIJK XVI zijn'eerste zoon 
geboren; en deze gebeurte
nis was door het geheele ko
ningrijk met vele vreugde en 
•plegtigheid gevierd. Te Pa
rijs gaf de stad een feest*-
maal, waarbij dekoning met 
zijn geheele gezin tegenwoor
dig was, de algemeen e vreug* 
de steeg ten top. Dit feest 
-had op den 21 Januarij 1782 
plaats. Elf jaren later werd 
LODEWIJK, op denzelfden 
dag, en in dezelfde stad 
naar het schavot geleid. De 
.Amerikaansche oorlog had de 
geldmiddelen uitgeput. NEC* 
KEK, voor eenen oogenblik, 

een gelukkige' kwakzalver, 
nam,; na getracht te hebben, 
dezelve door leeningen staan
de te houden, zijn ontslag, 
de schatkist in denzelfden 
benarden toestand latende. 
CAIOME deed in den begin
ne de meest geruststellende 
beloften, maar daar hij zich 
weldra in eenen maalstroom 
van steeds toenemende ver
warringen gewikkeld zag, 
stelde hij dé bijeenroeping 
eener vergadering van nota
belen voor, en LODEWIJK XH 
volgde zijnen raad (1787). 
De notabelen , verschrikt door 
het deficit van honderd twaalf 
millioenen, die zij uit de hun 
door CJLIONNE voorgelegde re
keningen in de geldmiddelen 
ontdeliten, verklaarden zich 
openlijk tegen dezen staats
dienaar , die zijn ontslag be
kwam, en vervangen'werd, 
door den aartsbisschop van 
Toulouse, den heer DE BBIB"* 
NE , een schoone geest en ho
veling, maar zonder vooruit" 
zigt of fermiteit. De verga
dering van notabelen stond 
hem toe, wat zij aan zijnen 
voorganger geweigerd h»"' 
en stemde voor de zegel- e" 
grondbelasting; het eerste 
drukte op de massa der »e' 
lastingschuldigen, en vooral 
op de handeldrij venden; h™ 
tweede trof de aanzienlip 
klassen van den staat, ƒ ' 
eerste overheidspersonen «e 

parlementen moesten eengr°° 
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deel in deze lasten dragen j 
en heimelijk verbitterd over 
het schenden hunner voor-
regten, besloten zij , óm aan 
de ontwerpen van het hof 
eenen krachtdadigen tegen
stand te bieden. Wijl de bei
de bevelschriften, hun ge
lijktijdig ter aanneming wer
den aangeboden, konden zij , 
onder het voorwendsel van 
het volk en den handelstand 
te verdedigen, eene belang-
zuchtige drijfveder, onder den 
geleenden sluijer van het al-
gemeene welzijn verbergen. 
Het parlement weigerde hard-
nekkiglijk, om de beide be
velschriften te registreren; 
het zocht wederbeschuldigin
gen tegen het hof, en klaag
de de overdrevenste uitgaven 
«n verkwistingen aan, die 
men aan hetzelve te last leg
de. In het vuur der debat
ten , werd het woord van al-
gemeenè staten uitgesproken, 
en dit toevallige en onbedui
dende woord, werd weldra 
van alle kanten herhaald, 
als de uitdrukking van den 
algemeenen wensch. Intus-
schen werd het parlement 
-tot het registreren der be
velschriften gedwongen; het
zelve protesteerde, en werd 
naar Troyes verbannen. De 
'schaarschheid der geldmid
delen, deed zich hoe langer 
200 meer op eene schrikke
lijke^ wijze gevoelen, het par-
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lement werd teruggeroepen, 
op voorwaarde, dat hetzel
ve eene leening van 420 mil-
lioenen zoude registreren. 
Deszelfs terugkomst werd de 
leus eener nieuwe worsteling 
met het koninklijke gezag. 
Vruchteloos ontvingen de her
tog van Orleans, en twee 
raadsheeren bevel, om zich 
van Parijs te verwijderen; 

"de geest der omwenteling 
was in Frankrijk losgelaten 
en het koninklijke gezag hel
de naar deszelfs ondergang. 
NECKEK, die BRIENNE had 
vervangen, verklaarde zich 
voor de bijeenroeping der al-
gemeene staten, en terwijl 
LODEWIJK XVI dit denkbeeld 
aannam, verzamelde hij ten 
tweédenmale de notabelen, 
ten einde den vorm der sta
ten en de wijze, om er in te 
stemmen, te bepalen (1788). 
Deze vorst, bekommerd over 
de steeds toenemende ver
wikkelingen van zijn bestuur, 
en over den voortgang der 
kwade hartstogten, die de 
maatschappelijke orde be
dreigden, vond enkel in de 
toegenegenheid van zijn volk, 
eene verzachting voor zijne 
wreede folteringen. In 1786 
had hij eene reis door 
Normandijë gedaan, en de 
vervoeringen der openbare 
vreugde, welke zich alom 

jl'langs zijnen weg openbaar-
'I den, hadden zijn hart diep 
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bewogen i te Parijs terug
gekeerd .zijnde, wilde hij , 
dat ter gedachtenis van het 
'welmeenende onthaal, hem 
aangedaan, zijn tweede zoon, 
eenige maanden vroeger ge
boren , den titel van Hertog 
van JVormatidyë zoude dra
gen. Onder zijne voorvade
ren was HENDEIK IY degene, 
welken hij zich tot voorbeeld 
stelde , en even als de Bear-
nees beminde h i ja lde ï ïan-
schen met de teederheid eens 
vaders. Toen in 1788 de 
afgevaardigden van den bur
gerstand uit .Bretagne, tot 
zijn gehoor toegelaten zijnde, 
zich voor zijne voeten ne~ 
derwierpen, rigtte de koning 
hen op, hun deze treffende 
woorden zeggende; Staat 
op, niet aan mijne voeten 
is de plaats mijner kinde
ren! Deze vaderlijke goed
heid des vorsten, kon hem 
niet behoeden voor het treu
rige lot, tot hetwelk de 
snelle stroom der gebeurte
nissen hem henen sleepte, 
Het parlement, de prinsen 
van den bloede, drongen er 
m hunne memorie op aan, 
dat men in de bijeénroeping 
der algemeene staten, de 
formulieren zou volgen, die 
hij de vergadering van 1614 
in acht waren genomen. Doch 
•de vooringenomenheid met 
de( nieuwigheden, de ijdel
heid van KECKER, en de 
kuiperijen der volksmenners, 

beschikten er anders over, 
De burgerstand werd in dub
belen getale van elk der bei--
de andere beroepen, en op
dat dit voordeel niet krach
teloos zoude zijn, vraagde 
en verkreeg dezelve, dat de 
stemming koofdgewijze en 
niet volgens stand zoude 
plaats hebben. De algemee
ne staten werden geopend 
den 5 Mei 1789, in de Mal 
van Menus-plaisirs, In de 
redevoering, welke LODE-
JWÏJK XVI, bij deze gelegen
heid uitsprak , wist hij ge-
.lukkiglijk, de waardigheid 
eens konings, met de tee-
dere bezorgdheid eens vaders 
te vereenigen. » Eene al-

.gemeene ongerustheid, zei* 
de vorst, een overdreven* 
zucht naar nieuwigheden, 
hebben de geesten overwel
digd , en zouden eindigen i 
met de denkbeelden geheel 
en al op het dwaalspoor te 
brengen, indien men zich 
niet haastte dezelve te be
palen , door eene vereeniginff 
van wijze en gematigde raad
gevingen. In dit vertrouw?» 
mijne heeren, heb ik u iy-

. eengeroepen . . . D e gees
ten zijn aan het gisten, maar 
eene vergadering van de verte
genwoordigers der natie, zal 
ongetwijfeld slechts het oor 
leenen aan de raadgevingen , 
der wijsheid en voorzigtî " 
heid." De hoop, welke U' 
DEWIJK op de bijeénroeping 
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der algemeene staten had 
gevestigd , werd in geenen 
deele geregtvaardigd. Reeds 
jden volgenden dag 6 , bij 
gelegenheid van het onder
zoek der volmagten, open
baarde zich de verwarring 
en verdeeldheid in de kamer. 
De burgerstand eischte eene 
algemeene vergadering, en 
de hoofdelijke stemming, die 
zijn overwigt moest verzeke
ren; de geestelijkheid en de 
adel verzetten er zich tegen. 
Na lange debatten en onder
handelingen , die totgeener-
lei uitkomst leidden , nam de 
kamer van den burgerstand, 
op. voordragt van SIEÏÈS, 
den 17 Junij het stoute be
sluit , van zich onder den titel 
van nationale vergadering 
te constitueren, en verklaarde 
elke andere vergadering als 
onwettig. Vruchteloos wordt 
de zaal der staten, op bevel 
des hofs gesloten; de afge
vaardigden van den burger
stand vereenigen zich in de 
kaatsbaan, en leggen er den 
eed af, van niet uit elkan
der te zullen gaan, alvorens 
aan Frankrijk eene consti
tutie te hebben gegeven. De
ze vermetele stap, welke de 
wetten der monarchie ver
krachtte, en die al de aan 
.de afgevaardigden gegeven 
lastbrieven overschreed, open
de eene noodlottige loopbaan 
voor de nieuwigheden, waar-

D. n 
op zich als om strijd onvoor-
zigtige hervormers begaven, 
die terwijl zij de instellin
gen wilden verjongen, de
zelve slechts wisten te ver
woesten. De meerderheid der 
geestelijkheid, en verschei
den leden van den adel, met 
den hertog van Orleans aan 
hun hoofd, kwamen zich 
weldra met de afgevaardig
den van den burgerstand ver-

. eenigen. Vruchteloos smeek
te LODEWIJK , in eene ko
ninklijke vergadering, tot 
welke hij alle standen be
riep , de afgevaardigden, van 
toch een einde aan Kunne 
verdeeldheden te maken, ter
wijl hij verklaarde, dat in
dien zij tot zijne ontwerpen 
niet wilden medewerken, hij 
alleen het heil zijner volken 
%ou bevorderen, en dich al
leen als hun vertegenwoor-' 
digerzqubeschouwen; vruch
teloos beval hij aari al de af
gevaardigden , van uit elkan
der te gaan, en zich den 
volgenden dag naar hunne 
respective kamers te bege
ven. Slechts de geestelijk-
Jieid en de adel gehoorzaam
de; de burgerstand zette zij • 
ne deliberatiën voort, on
danks den stelligen last, van 
de vergaderzaal te verlaten, 
welken de koning door den 
heer DE BRÉZÉ aan denzel-
ven deed herhalen. Verschei
den redenaars in dezelve ver» 

2 
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oorloofden zich de hevigste 
uitvaringen tegen het ko-

, ninklijke gezag,de meerder
heid der beide andere standen 
scheen onderworpen te willen 
blijven aan hare lastbrieven 
en aan den wil deskonings, 
maar de leden van elke min* 
derheid, begaven zich ach
tereenvolgend naar de kamer 
van den burgerstand. Over 
deze afvalligheden, en over 
de gisting, die zich onder 
het volk openbaarde, bekom
merd, nbodigde LODEWIJK 
XVI de meerderheid dier 
beide standen uit , om zich 
met den burgerstand te ver
eenigen; en,toen de hertog 
van LUXEMBOÜRG,' hem in 
-naam van den adel, tegen
werpingen tegen deze ver-
eenigingmaakte, antwoordde 
de vorst: » al mijne over
wegingen zijn gemaakt, zeg 
den adel, dat ik hem bid, 
zich te vereenigen: indien 
-mijn gebed niet genoeg is , 
zoo beveel ik zulks; wat 
mij betreft, zoo ben ik tot 
elke opoffering bereid. God 
verhoede het, dat ooit een 
enkel mensch, om mijnen 

-twist sneve i" Dus vereenig-
den zich de drie standen, of 
liever zij werden ineenge-
smqlten. Van dien oogen-
Mik af werd de oude Fran-
sche monarchie vernietigd en 
de omwenteling voltrokken; 
de verdeeldheden vererger
den; de hartslogten werden I 

door dé worsteling verbit
terd , en de dwalingen, on
geduldig naar voorspoed uit
ziende , baarden misdaden. 
Intusschen begonnen de par
tijen , zich reeds openlijk te 
vertoonen ; die van Orleans 
vergat niets, om de onlus
ten te vermeerderen ,, er wer
den clubsen opgerigt, oproe-
rige dagbladen predikten de 
regeringloosheid en den op
stand , en beleedigden dage
lijks den vorst en hoogstdes-
zelfs familie. De netelige toe
stand van LODEWIJK XVI, 
gebood hem eene onbuigza
me fermiteit, doch hij wist 
slechts goed te zijn, daar, 
waar hij onverbiddelijk had 
behooren te wezen. Nadat 
NÈCKER van het beheer der 
zaken was verwijderd, bragt 
zijne verbanning de grootste 
gisting in Parijs te weeg. 
Te midden der algemeene 
opruijing, deed het hof, dat 
de getrouwheid der Fran-
sche gardes verdacht hield, 
«enige regimenten naar Vet' 
sailles naderen. In eene he
vige redevoering in de na
tionale vergadering uitgespro
ken, vraagde MIRABEAÜ de 
terugzending der troepen, 
en deed decreteren, dat de 
in ongenade vervallen minis
ters , het vertrouwen der na
tie medenamen ; dit was eene 
ware oorlogsverklaring, door 

de vergadering aan den koning 
gedaan. Middelerwijl worden 
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dehorstbeeldenvanNECKERen 
van den hertog van ORIEANS 
zegevierend door JPargs rond
gedragen , de geheele stad is 
in beweging, en het volk 
snelt te wapen. Detuighui-
zen worden overmeesterd, de 
Bastüle ingenomen, de gou
verneur van dat slot vermoord» 
en bloedige hoofden door Pa
rijs rondgedragen. Deze on
geregeldheden moede ,.endoor 
de bedreven moorden ont
steld , begeeft LODEWIJFK XVI 
zich te voet,. ongewapend en 
bijna zonder gevolg naar de 
vergadering. Midden in de 
zaal staande, vermaant hij 
de afgevaardigden , om tot de 
herstelling van de openbare 
rust mede te werken. » Ik 
weet, zeide hij hun, dat men 
onbillijke vooringenomenhe-
den tegen mij zpekt op te 
wekken; ik weet, dat men 
heeft durven uitstrooijen, dat 
uwe personen niet veilig wa
ren: worden dergelijke mis
dadige verhalen niet bij voor-

' raad, door mijn bekend ka
rakter gelogenstraft? en zie
daar, ik vertrouw mij aan 
u." Deze eenvoudige en aan
doenlijke woorden, verwek
ten algemeene geestdrift in 
de vergadering -r de afgevaar
digden zelve wilden den vorst 
tot lijfwacht dienen, en ge
leidden hem naar het paleis 
terug. Om verder aan de 
klagten en het wantrouwen 

geen voorwendsel te> laten ,. 
riep de koning op denzelfden > 
dag, NECKER tot het minis
terie terug. Intusschen spoor
de hij die leden zijner fami
lie aan , die den meesten ij
ver , ter verdediging van den 
troon hadden aan de» dag 
gelegd ,. het rijk te verlaten , 
ten einde zich voor de volks
woede te beveiligen. Ande
re onderdanen even zeer be
roemd door hunnen moed als-
door hunne trouw volgden 
dit voorbeeld. Daar LODE-
WIJK de rust in de hoofdstad 
wilde herstellen, begaf hij 
zich den 17 Juli}, derwaarts.. 
Terwijl- B l t t i r hem de sleu
telen der stad overreikte, 
voegde hij hem dit zonder
linge compliment toe: » Uw 
voorvader HENDRIK IV had: 
zijn volk. overwonnen, thans 
heeft het volk zijnen, ko
ning overwonnen." LODE-
WIJK XVI ontving: op hét-
stadhuis de nationale kokar-
de en werd met eenpari
ge toejuichingen onthaald,, 
toen hij met die kokarde op 
zijnen hoed voor het venster, 
verscheen-. Hij kwam den-
zelfden dag te Versailles^ 
terug, en waande zijne rust. 
voor eenigen tijd hersteld;; 
maat het gelukte weldra den. 
muitelingen andermaal > om 
het Parijsche graauw ,. door 
lasteringen, welke zij tegen 
den koning en zijne familie? 

3 
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uitstrooiden tot opstand te 
hrengen. Tóen de lijfwacht 
aan het Regiment van Vlaan
deren, bij deszelfs aankomst 
te Versaüles, eenen maaltijd 
had gegeven, verspreidde men 
het gerucht, dat op dit feest
maal, met goedkeuring van 
den kofling en de koningin, 
die eenen oogenblik op het
zelve waren verschenen, de 
driekleurige kokarde met de 
Toeten was getrapt. Terwijl 
de woelgeesten dezebeleedi-
gende geruchten in de hoofd
staf op een tijdstip deden ver
spreiden , waarin het gebrek 
zich deed gevoelen, gelukte 
«et hun om zamenloopen te 
bewerken, te midden van 
•welke het gruwelijkste getier 
werd aangeheven. Op den 5 
October 1789, rigtten zich 
wannen en vrouwen, met pie
sen gewapend, en kanonnen, 
in hun gevolg naslepende, 
naar Fersailles. Gedurende 
den nacht, die op dezen dag 
volgde, w erd het paleis des 
Komngs overweldigd , en de 
koningin bijna in haar bed 
onthalsd. Be uitslag dezer ver
metele onderneming was, dat 
men LODEWIJK XVI en zijne 
tamihe naar Parijs sleurde; 
de koning nam zijnen intrek 
m d e Tuihries, alwaar se
dert meer dan honderd ia-

r e \ f e , o n i n S e n 8eengewoon 
verbhjf hadden gehouden. De 
hertog van Orléans werd voor 
den aanstoker van dien aan. 

slag gehouden; de koning stel
de zich tevreden met hem 
naar Jiïngelandte verbannen, 
en ontving hem achtmaanden 
later bij zijne terugkomst, met 
deze toegevende woorden: 
Neef, dat alles vergeten dj 1 
Van dien oogenblik af telde 
LODEWIJK XVI zijne dagen 
enkel door vernederingen en 
opofferingen ; men noodzaak
te hem, zijne getrouwe lijf
wacht af te danken, en eene 
andere aan te nemen, die be
velen van de municipaliteit 
ontving. Den 14 Februarij 
1790 zag hij zich genood
zaakt de nieuwe Constitutie 
aan te nemen ; weldra werd 
zijne persoonlijke vrijheid be
dreigd. Na het vertrek zij
ner moeijen, dat aanleiding 
tot ergerlijke debatten gaf, 
vreesde men ook het zijne. 
Op den oogenblik, dat hij op 
eenen zekeren dag naar Saint' 
CloudwMe vertrekken, werd 
zijn rijtuig door het graauff 
omsingeld, dat hem nood
zaakte , om in het paleis terug 
te keeren. Het was alstoen 
dat hij met smartgevoel zeide: 
» Ik dacht niet te midden 
mijns volks gevangen te zijn." 
Maar het was te vergeefs,dat 
hij zich den volgenden dag"1 

de nationale vergadering, over 
deze gewelddadigheid kwam 
beklagen. » De ontwerpen 
der opstandelingen, zegt de 
Heer BE BOWAID, ontwik
kelden zich in deze> van te"1* 
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gel en tegenwigt ontbloote, 
vergadering met rassche schre
den , daar dezelve van bin
nen tribunes had, om toe te 
juichen en van buiten, armen 
om ten uitvoer te brengen» 
De parlementen, de geeste
lijkheid , de adel, het leger, 
de geldmiddelen, de openba
re en bijzondere eigendom
men , alles werd door de na
tionale vergadering of vernie
tigd , of ingenomen, en steeds 
in den naam des konings, die 
zich in de noodzakelijkheid 
zag, om bij de besluiten eene 
bekrachtiging te voegen, soms 
weifelend wel is waar, maar 
steeds verkregen van zijnen 
afkeer van wanorde en geweld, 
door moordtooneelen en mui
terijen. De ongelukkige vorst 
stond alles toe, in de hoop 
van daardoor iets te redden , 
en offerde den staat op, uit 
medelijden voor partikulieren, 
die op alle punten van Frank
rijk bedreigd of vervolgd wer
den. Van dien tijd af koos 
hij , of dankte hij zijne mi
nisters af, onder het goed
vinden der vergadering; en 
deze ministers, bijna alle, 
onder zijne vijanden gekozen, 
waren gedwongen de goed
heid van zijn hart , de juist
heid zijner inzigten, de uit
gebreidheid zijner kundighe
den te bewonderen."" Van 
de eene toegeving tot de an
dere, zag de vorst zich ge» 

C 

noodzaakt, de besluiten der 
kerkplunderingeü en de bur
gerlijke Constitutie der gees
telijkheid te bekrachtigen en 
moest op deze wijze de gods
dienstige gevoelens, waarmede-
hij altijd was bezield geweest,, 
geweld aandoen. Eindelijk 
besloot LOBEWIJK , van ver
driet verzadigd , van zijn ge
zag beroofd, aan eenen zede-
lijken dwang onderworpen y 
die hem on opüou delij k tot han
delingen noodzaakte, welke 
met zijnen wil streden, om in 
den nacht van den 20 op den 21 
Junij 1701, met zijne familie-
Parijs heimelijk te verlaten-
Zijn voornemen was,, om zicht 
naar Montmédy te begeven ,. 
alwaar BOUIIXÉ, een klein ge
tal troepen had bijeengebragt,., 
die hij als getrouw beschouw
de. Vóór zijn vertrek „ had 
hij aan de vergadering eene? 
Verklaring gelaten, waarin' 
zijne billijke redenen van klag-
ten, en de beweeggronden? 
zijner reis ontwikkeld waren-
Te Varennen herkend ens 
aangehouden, werd LODEWIJK, 
even als een gevangene, te 
midden van een leger natio
nale gardes, en eene menig
te , die hem met beleedigin-
gen overlaadde „ naar Parijs-
teruggevoerd- De vervallen-
verklaring des konings werd 
in de nationale vergadering 
ter stemming gebragt 9 ei» 
door de meerderheid, die nog 
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een overblijfsel van gehecht
heid aan de monarchie be
hield , verworpen. De mees-
steder afgevaardigden, door 
eene treurige ondervinding 
geleerd, begonnen over hun 
werk te verschrikken ; maar 
naar mate dat de vergadering 
haren gang op den weg der 

. omwenteling vertraagde, ver
minderde ook haar gezag; en 
"weldra gehoond en in min-
achting gebragt, koos zij zon
der gerucht den aftogt, en 
maakte plaats voor de wetge
vende vergadering, die hare 
zittingen, den 1 October 1791 
opende. Het koninklijke ge
zag was door de constitueren
de vergadering omver gewor
pen; de wetgevende vergade
ring nel op de hevigste wii-
««op dit gevallenöreuZen-

w aM ? en scheen door 

™ e zorgeloosheid de misda
negoed te keuren, welke 
X- '^ f^gvuld igden; de 

j a n n e n , de uitgewekenen 
van hunne goederen beroofd" 
«« de vorst, ontbloot van all 
h°, yvathem kon d/enen 
jerd zouder verdedig *"' 
fevvoedezper vijand" n C -
f|^„. . W WIJK 
TO geweigerd had, de £ 
dmten tegen de priesters en 
J uitgewekenen i h S c h -
Ï ' i s l o t f i n ^e gestoorde 
opstandelingen, hem het w / ö 

e L ™ " men' h e t w e^ «et e e n iS e^agwa s,d ath e m nog 

overbleef, en om er toe te 
geraken, bereidden zij den 
dag van 20 Junij 1792 voor. 
Twintig duizend man met 
pieken gewapend, waren in 
het kasteel der Tuihrüs door
gedrongen, deze' woedende 
menigte, verbrijzelde met jbij-
len , alles wat zich tegen ha
ren doortogt verzette. Beeds 
was zij tot aan de laatste 
deur gekomen, die haar van 
de koninklijke familie scheid
de , toen LODEWIJK XVI zelf 
de deur opende, zich alleen 
en ongewapend voor de mui
telingen vertoonde, en hun 
met eene bedaarde waardig
heid zeide: » Ik geloof van 
wege de Franschen niets te 
vreezen te hebben." Zoo vele 
kalmte deed de'woestelingM 
verbaasd staan, en zij weife
len eenen oogenblik, door 
hunne chefs echter aange
spoord , leggen zij wéldra al
len eerbied voor de konink
lijke majesteit af, en belee-
digen den vorst door hunne 
woorden en gebaarden. D8 

eene halfdronken, reikt hem 
op eene onbeschaamde wijze 
eene flesch toe, en beveelt hem, 
op de gezondheid der natie 
te drinken, een andere, in 
de eene hand een pistool,en 
in de andere eene bloote sa
bel h oud ende, schreeuwt hem 
aan het oor ; ff eg met het 
veto ! een derde plaatst eene 
roode muts op zijn doorluchtig ; 
hoofd. Middelerveijl schreeu-
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wen mannen en vrouwen, 
terwijl zij met hunne wapens 
zwaaijen: Waar is de Oos-
tenrijksche? wij willen haar 
hoofd? Een dezer gewelde
naars , wil dat de vorst zou
de zweren: De Franschen 
niet meer te muilen verra
den ; LOBEWIJK antwoordde 
met bedaardheid: Het volk 
kan op mijne liefde, zoowel 
als op die mijner familie re
kenen. Op dezen öogenblik 
vertoont zich de maire PÉ-
THION , en roept uit , terwijl 
hij zich tot den koning wendt: 
» Sire 1 gij hebt niets te vree
zen ; ,? waarop de koning da
delijk met waardigheid ant
woordde : ». De regtschapen 
man, die een zuiver geweten 
heeft, beeft nooit, slechts 
diegene welke zich iets te 
verwijten hebben, kunnen be
vreesd zijn," en terwijl hij 
de hand van eenen grenadier 
nam, die hij tegen zijn hart 
plaatste: » Zeg dezen man 
of het sneller dan naar ge
woonte Hopt." Dit verschrik
kelijk tooneel, waarvan de 
ontwikkeling treurig had kun
nen zijn, eindigde zonder 
bloedvergieten. Toen na ver
loop van verscheiden uren de 
appartementen ontruimd wa
ren , kwam de koningin, die 
tot dus verre in doodelijke 
angsten had verkeerd, zich 
met hare kinderen bij den 
koning roegen, en deze on-

G 

gelukkige familie wenschte 
zich geluk, van aan den dood 
ontsnapt te zijn, die sedert 
eenigen tijd over hare hoof
den scheen te zweven. Eene 
gestrenge geregtigheid alleen 
was in staat, om de herha
ling van dergelijke ongere
geldheden voortekomen jmaar 
de aanhitsers der gebeurte
nissen van den 20 Junij wa
ren in den schoot der verga
dering , de aanslag bleef on
gestraft, en de opstandelingen 
zetten hunne zamenzweringen 
voort. Bij het verlaten der 
Tuileries had SANXERRE ge
zegd : De slag 'is gemist, 
maar wij muilen er op te
rugkomen y en deze voorzeg
ging werd binnen de twee 
maanden daarna vervuld. Lo-
DEWIJK XVI ontveinsde zich 
sedert den 20 Junij , het hem 
wachtende lot niet meer, en 
men meent zelfs, dat hij om
trent dezen tijd zijn eerste 
testament maakte, hetwelk 
onbekend is gebleven. In-
tusschen waren er uit de ge
deelten van Frankrijk, en 
voornamelijk uit Marseillef 

benden van struikroovers, 
aangekomen, die zich met 
het graauw der voorsteden 
vereenigden. - Oproerige ge
sprekken gaan in de hoofd
stad rond, en verhitten de 
hoofden, er wordt eene groo-
te beweging door de opstan
delingen voorbereid, ten ein« 
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de de yervallenverklaring des 
konings te bewerken. Einde
lijk luidt op den 10 Augus
tus de stormklok, eene on
overzienbare , bijeenscholing 
van volk vormt zich op het 
plein Carouseï, en er wordt 
geschut tegen het verblijf des 
konings geplant. LODEWIJK 
XVI had ter verdediging van 
zijn leven, en dat van zijne 
familie, slechts een klein ge
tal getrouwe en beraden 
vrienden, eenige compagniën 
Zwitsers, en eenige bataillons 
der nationale garde. De vorst 
hield zelf de monstering over 
zijne kleine schaar, en maakt 
alles gereed ter verdediging 
des kasteels. Maar, terwijl 
getrouwe dienaren slechts op 
een bevel uit zijnen mond 
wachtten, om de opstande
lingen uiteen te drijven, leen
de LODEWIJK, door eene be
klagenswaardige noodlottig
heid , het oor aan eenen 
trouweloozen raad, en verliet 
de Tuileries, om zich met 
zijne familie, en eenige per
sonen van zijn gevolg, te 
midden der verschrikkelijkste 
kreten, die langs zijnen weg 
weergalmden, naar de natio
nale vergadering te begeven; 
binnenkomende,, zeide LO
DEWIJK XVI: » Ik ben in 
uw midden gekomen, om ee
ne groote misdaad te belet
ten." .—. » Sire, antwoord
de dè voorzitter VEKGNUÜD, 
gij kunt op de fermiteit der 

nationale vergadering rete* 
nen," Weldra doet zich ee« 
ne losbranding des geschuts 
hooren. LODEWIJK siddert, 
en roept op eene smartelijke 
wijze uit: » Ach! ik had 
bevelen gegeven, dat mep niet 
zoude schieten»" Het ge-
druisch van het musketvmu 
verdubbelt > en het gewoel 
neemt toe. Het gerucht ver
spreidt zich, dat de opstan
delingen op de vlugt, en dat 
de Zwitsers, door hunne mak
kers van Mueïïe bijgespron-
gen, overwinnaars zijn. Men 
dwong alstoen den koning, 
het bevel te onderteekenen 
van het vuur te doen ophou-

! den. Al te gehoorzaam aan 
dit bevel, leggen de soldaten, 
die het kasteel verdedigden/ 
de wapens neder. Terwijl 
intusschen de aanvallers, die 
bij de eerste losbranding,^6 

vlugt hadden genomen, zien
de dat men hun het slagveld 
openliet, terugkeeren> eD 

hunne aanvallen, tegen h«* 
niet meer verdedigde kasteel, 

hervatten. Twee bataiU°nS' 
nationale gardes, die ter hmf 
des konings kwamen, veree
nigen zich met de opstande-
lingen, de Zwitsers worden 
bijna alle vermoord, en •Wf 
paleis der Tuileries word' 
het tooneel van een verschrik
kelijk bloedbad. Be koning' 
aan den verschrikkelijksteu 
angst ter prooi, bleef gedu
rende yier en twintig uren «* 
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de loge van, den snelschrij
ver opgesloten, vanwaar hij 
zijne vervallenverklaring en 
het bevel hoorde uitspreken, 
van hem met zijne familie 
in de gevangenis den Tempel 
pp té sluiten. Men bragt hem 
den 13 Augustus naar dit ge
bouw over, hetwelk hij niet 
meer moest verlaten , dan om 
zijn offer op het schavot te 
voltooijen. Deze vorst, die 
zich in netelige omstandig
heden dikwerf zwak en be-* 
slüiteloos had getoond, werd 
van toen • af een. voorbeeld 
van onderwerping en moed. 
De godsdienst ondersteunde 
hem, te midden derwreede 
vernederingen, aan welke hij 
was onderworpen. De ko
ningin, zijne kinderen, me
vrouw EHZABETH deelden zij
ne gevangenis, en vermeer
derden door haar lijden de 
bitterheid derzelve. Nooit 
waren de onschuld en de 
deugd zoo zeer onder de ver
guizing en de smart gebukt 
geweest. De woorden, de 
handelingen, de blikken des 
vorstes, waren aanhetangst-
valligste opzigt onderworpen, 
en eiken dag vond men nieu
we middelen ui t , om hem 
te kwellen. Men ging zelfs 
zoo ver, dat men hem niet 
anders toestond, zijne familie 
te zien, dan bij den maal
tijd, en kort voor zijn pro
ces , werd hij er geheel van 
afgescheiden. Maar LODEWIJK 

overtrof door zijnen edelen 
moed, en destoreloozekalm
te zijner ziel, de.onmensche-
lijke wreedheid zijner beulen. 
De laatste handeling der wet
gevende vergadering was ge
weest, de beroeping eener 
nationale conventie, bestemd, 
om LODEWIJK XVI te vonnis
sen. Deze nieuwe vergadering, 
begon de bloedige loopbaan, 
welke zij te bewandelen had, 
met de afschaffing der konink
lijke waardigheid in Frank
rijk, en de daarstelling der 
republiek. Nadat echter de 
vreemde mogendheden wat 
laat begrepen hadden, dat de 
zaak des konings van Frank
rijk ook de hunne was, hadden 
zij de wapens opgevat, en 
waren reeds op het Fransche 
grondgebied gevallen. De Ja-
cobijnen hadden deze vijan
delijkheden beantwoord, door 
de moordtooneelen van Sep
tember , die de voorboden, 
van den koningsmoord wa
ren, welken zij reeds be
raamden. Op den 23 der
zelfde maand, had de con
ventie bepaald, dat de ko
ning door haar zoude gevon-
nisd worden, en reeds op 
den 12 October daaraanvol
gende, werd LODEWIJK XVI 
uit zijne gevangenis gehaald , 
en voor de balie der verga
dering gevoerd. Nadat hem 
eene lange reeks van beschul
digingen was voorgehouden , 
antwoordde bij op alle met 
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duidelijkheid en naauwkeu-
ïigheid, zonder de minste ont
steltenis, zonder de geringste 
aandoening Tan ongeduld of 
verontwaardiging. Daar men 
hem tot zelfs zijne weldaden 
verweet, antwoordde hij met 
eenvoudigheid: » Mijn groot
ste vermaak was, wel te doen, 
«laar in het algemeen her
inner ik mij de giften niet, 
welke ik gedaan heb." Om 
aan het regtsgeding van Lo-
DEWIJK XVI eenen schijn van 
wettigheid te geven,, stond 
men hem toe, om* zich door 
eenen raad te doen bijstaan. 
De keuze des konings viel 
eerst op TAR&ET, § i e d e 
roemrijke taak, zijnen vorst 
te verdedigen, van de hand 

W T E O N C H E T verving hem. 
MALESHERBES wilde deze «re
l a t e eer met hem deelen 
?H Z1J namen DESÈZE, eenen 

schitterendste hoop saf a l , 
g e n o o t aan. & £ & £ 
denermgenvanLoDEwijK de 

en de tranen van den eer-
iiedwaardigen MA 1 E S H E R B E S , 
alles was vruchteloos. De 
TOehjke toestel, welkeb| 
™*>. gelegenheid werd ten 
oon g é s p r e i ( ? , was jj™ i 

W tespottmg. LODEWIJK 
£«'.alwens gehoord te zijn, 
S f c

Z I J n e *Ü*nden onhete! 
Tn„S »VOnnis Wer<* den 17 
J ^ n j 1793 uitgesproken. 

LODEWIJK was door eene bijna 
eenparige uitspraak, aan de 
misdaad van zamenzwering 
en aanslag tegen de veilig
heid van den staat schuldig 
verklaard. Het vraagpunt van 
beroeping op het volk, was 
door eene sterke meerderheid 
ontkennend opgelost. Dat der 
straf verdeelde de kamer, en 
eene meerderheid van slechts 
vijf stemmen bepaalde de dood-
straf» Omtrent twintig leden 
der conventie waren om ver
schillende redenen afwezig; 
de veroordeeling alzoo bij de 
meerderheid der stemmenden 
bepaald, was zulks niet hij 
die der vergadering. Op hoe-
danige wijze men dit vonnis 
ook beschouwe, hetzelve was 
eene klaarblijkelijke inbreuk 
pp de wetten van dien tf, 
welke het twee derde gedeelte 
der stemmen vorderde, om 
eenen beschuldigde te ver-
oordeelen. De verdedigers des 
konings verhieven zich met 
nadruk tegen dit onregtvaar-
dige vonnis, en beriepen zich 
op het Fransche volk ; maar 
hunne beroeping werd ver-
Worpen, en men bepaalde i 
3at de uitvoering binnen de 
vier en twintig uren zoude 
plaats hebben. Deze over
haasting en dit geweld, l>e* 
wezen genoegzaam de waar
heid der woorden, weft6 

DESÈZE in zijne verdediging 
had uitgesproken : >> Ik «oei 
onder u regters, en ik »e 
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enkel beschuldigers." Lo-
DEWIJK , die reeds bij het 
begin van zijn proces, den 
uitslag van hetzelve had voor
zien, wachtte zijn einde af, 
met de kalmte en gelatenheid 
van een gerust geweten. Wij 
willen alhier een uittreksel, 
uit het dagverhaal van MA-
IESHERBES aanvoeren, waarin 
de voornaamste omstandighe
den , van den langen dood
strijd, welken men den on-
gelukkigen vorst deed onder
gaan, zijn aangeteekend,— 
Zoodra ik , zegt hij , de ver
gunning had verkregen, van 
in de kamer des konings te 
gaan, snelde ik derwaarts: 
naauwelijks had hij mij ont
dekt , of hij verliet eenen 
TACIXÜS, die voor hem op 
«ene kleine tafel open lag, 
en drukte mij in zijne armen; 
zijne oogen glinsterden van 
tranen, en hij zeide mij: 
•>> Uwe opoffering is des te 
edelmoediger, daar gij uw 
leven blootstelt, zonder dat 
gij het mijne zult redden." 
Ik stelde hem voor, dat er 
geen gevaar voor mij kon zijn, 
en dat het al te gemakkelijk 
was, hem zegevierend te ver
dedigen, dan dat er gevaar 
voor hem zoude zijn. Hij 
ging voort: » Ik ben er ze
ker van, dat zij mij doen 
sneven; zij hebben er de magt 
en den wil toe: dan dit zij 
zoo; wij zullen ons met mijn 
proces bezig houden, even 

alsof ik het moest winnen, 
en ik zal het werkelijk win
nen , wijl de gedachtenis, die 
ik zal nalaten, zonder vlak 
zal zijn. Maar wanneer zul
len de beide advokaten ko
men ?" Hij had TRONCHET ia 
de constituerende vergadering 
gezien ; DESÈZE kende hij niét. 
Hij deed mij te mijnen op-
zigte verscheiden vragen, en 
was zeer te vreden over de 
ophelderingen, welke ik hem 
gaf. Dagelijks werkte hij met 
ons aan de ontleding der stuk
ken , aan de ontwikkeling der 
middelen, aan de wederleg
ging der beschuldigingen, en 
zulks met eene tegenwoordig
heid van geest, met eene ze
kere opgeruimdheid, die zoo 
wel door zijne verdedigers als 
door mij bewonderd werden: 
zij maakten er gebruik van, 
om aanteekeningen te maken 
en hun werk toe te lichten... 
De raden en ik hoopten met 
grond, dat zijn vonnis zich 
tot eene verbanning zoude be
palen ; wij deelden hem dit ge
voelen mede, hetzelve scheen 
zijnen kommer te verzachten; 
hij hield er zich verscheiden 
dagen mede bezig; maar het 
lezen der openbare papieren 
benam hem hetzelve, en hij 
bewees ons, dat men er geene 
hoop op moest bouwen. Toen 
DESÈZE zijne pleitrede had 
afgewerkt, las hij ons dezelve 
voor: ik heb nooit iets ziel-
roerender gehoord, dan zijne 
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inleiding. Wij smolten in 
tranen; de koning zeide hem: 
» Gij moet dezelve achter
wege laten , ik wil hen niet 
•tot medelijden opwekken." 
Op eenen zekeren dag, dat 
wij alleen waren, zeide mij 
de vorst: » Ik ben zeer be
kommerd! DJESÈZE en TROÏT-
CHEI zijn mij niets schuldig, 
zij wijden mij hunnen tijd, 
hunnen arbeid en welligt hun 
leven toe: hoe zal ik zulk 
eene dienst erkennen ? ik heb 
niets meer, en al wilde ik 
hun ook een legaat maken, 
zoo zal men hetzelve niet vol
doen." —• » Sire, hun ge
weten en de nakomelingschap 
ielasten zich met hunne be
looning. Reeds kunt gij er 
hun eene verschaffen, die hun 
de aangenaamste zal zijn." — 
» Welke dan?" — » Om
hels hen!" Den volgenden 
dag drukte hij dezelve tegen 
zijn hart, en beide barstten 
uit, in tranen. Wij nader
den het regtsgeding; op eenen 
zekeren morgen, zeide hij 
mij: » Mijne zuster heeft mij 
eenen goeden priester aange
wezen , die geeneri eed heeft 
afgelegd, ën wiens onbekend
heid hem later aan de ver
volgingen zou kunnen ont
trekken : zie hier zijn adres; 
ik verzoek u bij hem te gaan, 
hem te spreken, en voor te 
bereiden, om tot mij te ko
men , wanneer men mij zal [[ 
hebben toegestaan, hem te 11 

ontvangen." Hij voegde er 
bij:» Zie daar een zeer vreem
de last voor een' filozoof! want 
ik weet, dat gij zulks zijl; 
maar indien gij zoo veel leedt 
als ik , en dat gij moest ster
ven , zoo als ik zal doen, 
zoo zou ik u dezelfde gods
dienstige gevoelens toewen-
schen, die u veel meer troost 
zouden aanbrengen dan de 
filozofie." — Na de zitting, 
waarin zijne verdedigers en hij 
voor de balie gehoord waren, 
zeide hij mij : »• Thans zijt 
gij zeker wel overtuigd, dat 
ik mij van den eersten oo-
genblik af, niet bedrogen 
had, en dat mijne veroor
deeling was uitgesproken,al
vorens ik gehoord was." Toen 
ik uit de vergadering terug 
kwam, waarin wij alle drie 
de beroeping op het volk ge
vraagd hadden, verhaalde 
ik hem, dat ik bij het uit
gaan door eene menigte per
sonen, was omringd gewor
den, die mij allen hadden 
verzekerd, dat hij niet 2<>u 

sterven, of ten minste, dat 
het niet dan na hen e» 
hunne vrienden zoude zï!a' 
Hij veranderde van kleur 5 
en zeide mij: » Kent gij hen ' 
Keer naar de vergadering te
rug ; tracht hen in te halen» 
er eenige van te ontdekken: 
verklaar hun, dat ik hf 
nimmer zou vergeven, indien 
er een enkele droppel bloeds i 
om mijnentwille gestort werd: 
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ik heb niet gewild , dat er 
bloed gestort werd , toen 
het welligt voor mij den troon 
en het leven zou hebben kun
nen redden, en heb daar 
geenzins berouw over." Ik 
was de eerste, die den ko
ning het doodvonnis bekend 
maakte: hij was in het duis
tere , met den rug naar eene 
lamp gekeerd, die op den 
.schoorsteenmantel geplaatst 
was, met de ellebogen op 
tafel leunende, en. het aan-
gezigt met zijne handen be
dekkende. Het gedruisch, 
dat ik maakte, trok hem uit 
zijne overweging; hij zag mij 
aan , stond op, en zeide mij : 
» Sedert twee uren, ben ik 
bezig met na te denken, of 
ik in den loop mijner rege
ring ? van mijne onderdanen 
het geringste verwijt heb kun
nen verdienen: wel, nu mijn 
heer DB MAIESHERBES , ik 
zweer het u , in de geheele 
waarheid van mijn hart, en 
als een mensch, die op het 
punt staat, om voor God te 
verschijnen; ik heb besten-
diglijk het geluk van mijn 
volk gewild, en nooit heb ik 
eenen wensch gevormd, die 
met hetzelve strijdig was." 
Nog éénmaal zag ik den on-
gelukkigen vorst, hij stond 
te lezen, er stonden twee 
municipale officieren aan zijne 
zijde. Een derzelve zeide mij: 
» Spreek maar met hem, 
wij zullen niet hooren." Ik 

gaf den koning alstben te, 
kennen, dat de door hem 
verlangde priester komen zou. 
Hij omhelsde mij , en zeide t 
» De dood verschrikt mij 
niet, en ik heb het grootste.' 
vertrouwen in de barmhar
tigheid Gods." —De abt DB 
FiRMONX, welke de vorst in 
zij ne laatste oogenblikken bij -
stond. (Zie FIRMONT), heeft 
een even zoo eenvoudig alls 
aandoenlijk verhaal' geschre
ven , van de omstandighe
den , welke onmiddellijk den 
dood van LODEWIJK XVI, 
voorafgingen: Wij laten dé
zen waardigen geestelijke al
hier .spreken: » LODEWIJK 
zegt hij, had daags te voren 
zijne vrouw en kinderen ge
zien, en zelf aan hen zijne 
veroordeeling bekend ge
maakt. Deze scheiding was 
voor alle, doch vooral voor 
de koningin, zoo smartelijk 
geweest, dat hij niet kon be
sluiten haar den volgenden 
dag nog weder te zien, niet
tegenstaande hij haar zulks 
beloofd had. Ten negen ure 
over de plaats der gevange
nis gaande, om zich naar 
de geregtsplaats te begeven, 
keerde hij zich tot tweema
len naar den toren, waarin 
zijne familie was opgesloten» 
even alsof hij aan diegene, 
welke hem het dierbaarste 
waren, een laatst vaarwel 
wilde zeggen. Bij den in
gang der tweede plaats stond 
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eene huurkoeis, twee gen- I 
darmes waren bij het por
tier geplaatst. Bij het na
deren des konings, stapte 
$en hunner in de koets, en 
plaatste zich op de voorste -
.'•bank. De koning stapte er 
vervolgens in , en plaatste 
naast zich, op de achterste 
bank, zijnen biechtvader; de 
amdere gendarme stapte er 
het laatste in , en sloot het 
portier." Daar de koning, 
voegt de abt DE FIEMONÏ er 
b i j , zich in een rijtuig vond 
opgesloten , waarin hij mij, 
zonder getuigen, noch hooren, 
noch spreken kon, verkoos 
hij te zwijgen. Ik bood hem 
dadelijk mijn brevier aan, 
het eenige Jboek, dat ik bij 
mij had, en hij scheen het 
met genoegen aan te nemen. 
Hij gaf zelfs het verlangen 
te kennen, dat ik hem de 
psalmen zoude aanwijzen, wel
ke het best op zijnen toe
stand pastte, en hij las de
zelve bij afwisseling met mij. 
Zonder den mond te openen, 
schenen de gendarmes geheel 
verrukt en tevens verlegen 
over de kalme godsvrucht van 
eenen vorst, die zij zonder 
twijfel nooit van zoo nabij 
gezien hadden. De togt duur
de bijna twee uren. Al de 
straten waren met verschei
den reijen burgers bezet, ee
nige met pieken, andere met 
geweren gewapend. Daaren
boven WAS het rijtuig zelf door 

een geducht troepen-corps 
omringd , en ongetwijfeld sa
mengesteld, uit al wat Pa' 
rijs het meest bedorven op
leverde. Tot overmaat van 
voorzorg, had men voor de 
paarden eene menigte trom-
slagers geplaatst, ten ein
de door dit geraas de kre
ten te verstikken, welke / 
zich ten gunste des konings 
mogten doen hooren. Maar 
hoe zou men er hebben 
kunnen hooren? Niemand 
verscheen, noch aan de deu
ren , noch aan de vensters; 
en men zag op de straten 
niet dan gewapende burgers, 
dat i s , burgers, die, ten 
minste uit zwakheid, aan 
eene misdaad medewerkten, 
welke zij welligt in het hart 
verfoeiden. Het rijtuig na
derde alzoo in de diepste stil
te het plein Louis XV, en ' 
hield stil, op eene groote le
dige ruimte, welke men rond
om het schavot had gelaten J 
deze ruimte was met geschut 
omringd, en buiten dezelve 
ontdekte men, zoo ver <"s ; 
het oog kon dragen, eene 
gewapende menigte. Zooa& 
de koning bespeurde, dat het 
rijtuig stil hield, wendde WJ 
zich tot mij , en zeide mij 
aan het oor: »Indien ik"VJ 
niet bedrieg, zijn wij op °a 

bestemde plaats." Mijn stil
zwijgen antwoordde hem be
vestigend. Een der heule" 
kwam. aanstonds het portier 
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openen, en de gendarmes 
wilden uitstappen; maar de 
koning hield hen tegen , en 
de hand op mijne knie druk
kende , zeide hij hun op 
eenen bevelenden toon: » Mij
ne heeren, ik beveel u de
zen heer aan; draagt zorg, 
dat na mijnen dood hem niet 
het minste leed geschiede. 
Ik gelast u er voor te wa
ken." Daar deze mannen niet 
dadelijk antwoordden, wilde 
de koning op een hoogefen 
toon beginnen; maar een 
hunner viel hem inde rede: 
» J a , j a , "antwoordde hij 
hem, wij zullen er zorg voor 
dragen; laat ons maar be
gaan." En ik moet er bij 
voegen, dat deze woorden 
mij van schrik zouden heb
ben doen verstijven , indien 
het mij op eenen dergelijken 
oogenblik mogelijk ware ge
weest, aanmijzelven te den-
Jcen. Zoodra de koning uit 
het rijtuig was gestapt, om
ringden hem drie beulen, 
die hem zijne kleederen wil
den uittrekken. Maar met 
fierheid duwde hij dezelve 
terug, en ontkleedde zich 
zelf. Hij ontdeed zich even
zeer van zijnen kraag, open
de zijn hemd, en schikte al
les met zijne eigene handen. 
De beulen, die door de fie
re houding des konings voor 
eenen oogenblik van hun stuk 
waren gebragt, schenen we-

XY, D m . 

der even vermetel te worden. 
Zij omringden hem op nieuw, 
en wilden hem bij de han
den nemen. » Wat wilt gij 
doen?" zeide hun de vorst, 
terwijl hij zijne handen met 
vuur terugtrok. —. » U bin
den," antwoordde een der 
beulen. — » Mij binden!" 
antwoordde de koning met de 
verontwaardiging op het ge
laat : » daarin zal ik nimmer 
toestemmen ; doet wat u be
volen is, maar gij zult mij 
nimmer binden , ziet van dit 
voornemen af." De beulen 
drongen er op aan, zij ver
hieven hunne stem , en sche
nen reeds hulp te roepen, 
om zulks met geweld te doen. 
Deze was welligt de verschrik
kelijkste oogenblik van dezen, 
troosteloozen morgen; een 
minuut langer, en de beste 
der koningen, ontving in het 
gezigt zijner oproerige onder
danen, eene beleediging, dui
zend malen onverdragelijker 
dan de dood zelf, door het 
geweld , waarmede men. de
zelve wilde doen gepaard 
gaan. Hij scheen zulks zelf te 
vreezen, en zich tot mij wen
dende, zag hij mij sterk in 
het aangezigt, even alsof hij 
mij raad wilde vragen. He
laas ! het was mij onmogelijk 
er hem eenen te geven , eri 
ik antwoordde hem enkel 
door mijn stilzwijgen. Maar 
daat hij voortging mij aan 

II 
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te z i en , zeidè ik hem, met | 
tranen in de pogen: »Sire, , 
dit is het laatste offer, in 

rdezen nieuwen hoen, zie ik 
eenen trek, van overeenkomst 
te meer, iusschen uwe ma

jesteit en den God., diewel-
'dra hare belooning zal zijn." 
Bij deze woorden rigtté hij ] 
de oogen hemelwaarts, met 
«en smartgevoel, hetwelk ik 
•niet in staat ben te beschrij
ven. » Zekerlijk , zeide hij 
.mij , is mij niets minder dan 
zijn voorbeeld noodig, om 
«lij aan zulk eenen smaad 
i& onderwerpen ?" en zich 
tot de beulen wendende, 
zeide hij h u n : » Boet -wat 
gij wilt,, ik zal den kelk tot 
op den hodem'toe ledigen." 
Be schavotstrappen waren bij
zonder steil, om i e beklim
men': de koning was ver-
pligt op mijnen arm te leu
nen , en uit hoofde van de 
moeite, welke hij scheen te 
nemen, vreesde ik eenen oo-
genblik, dat zijn moed be
gon te bezwijken. Maar hoe
zeer stond ijc verbaasd, toen 
hij aan den laatslen trap ge
komen, ik h e m , als ware 
hé t , uit mijne handen ont
snappen,, met eenen -vasten 
t red , de geheele breedte van 
het schavot zag overgaan,, 
vijftien of twintig trommel-
slagers, die regt tegen hem. 
«verstonden, door zijnen en
kelen blik, doen stilhouden., 
-en met zulk eene sterke stem, 

dat dezelve op Ponf-Tour-
nanl kon gehoord worden* 
duidelijk deze eeuwig gedenk-
waardige woorden hoorde uit
spreken: » I k sterf onschul
dig aan alle misdaden, -wel
ke men mij ten laste legt; 
ik vergeef aan de bewerkers j 
van mijnen dood, en bid 
God, dat het bloed, hetwelk ; 
gij gaat vergieten, nimmer 
op Frankrijk nedervalle..." 
Hij wilde voortgaan, maar 
een man te paard, en in na
tionale uniform, kwam da
delijk met den degen in de 
h a n d , en onder het uitbra
ken van woeste kreten, op de 
tromslagers aanschieten, en 
dwong h e n , de trommels te 
roeren (zie SAOTERRE). Ver
scheiden stemmen deden zich 
tegelijkertijd hooren, om de 
beulen aan te moedigen, zjj 
schenen zelve zich met moed 
te bezielen,, en terwijl zfl 
met geweld den deugdzaam
sten der koningen aangrepen» 
sleepten zij hem onder den 
bijl., die mét eenen enkele» 
slag zijn hoofd deed vallen. 
Bit alles Was het werk '*J 
weinige ©ogenblikken. ™ 
jongste der beulen (hij schee» 
geene 18 jaren oud te W 
greep aanstonds het fcoo»» 
en met hetzelve het senaj 
rondgaande, toonde M.a 

aan het volk-; hij deed ciez" 
afschuwelijke plegtighf1 • 
met de gruwelijkste kreten* 
en met de onbetamelijk 
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gebaarden gepaard gaan. Er 
neerschte in het eerst eene 
doodsche stilte: kort daarna 
deden zich eenige kreten van 
leve de Republiek! hooren. 
Langzamerhand vermenigvul
digden zich de stemmen; en 
in minder dan tien minuten 
Werd deze kreet die der me
nigte, en alle hoeden waren 
in de lucht." — Dus sneef
de LODEWÏJK' XVI, den 21 
Januarij 1793, in den ouder
dom van -38 jaren en om
trent 5 maanden, een groot 
voorbeeld aan de nakome
lingschap, eene verschrikke
lijke les voor de vorsten, en 
eeuwige wroegingen voor zij 

H 

ne beulen nalatende. Zijn 
lijk werd op het oude Mag-
dalena - kerkhof begraven , 
en , op last der conventie , 
met ongebluschte kalk be
dekt , ten einde er geenerlei 
spoor van zou overblijven. 
Intusschen deden nasporin-
gen, in 1814, in het werk 
gesteld, een gedeelte zijner 
gebeenten ontdekken, en deze 
dierbare overblijfselen, wer
den in de maand Januaïij 
1815, met die van MARIA 
ANTOINETTE naai' "Saint-Bents 
vervoerd. De Heer nÊ BOÜ-
IOGNE , Bisschop van Troyes, 
sprak de lijkrede uit van den 
koninklijken martelaar (*). 

(*) Op den J3 Julij J8J4, in de kerk van den heili
gen POLYCARPUS te Lyon, gezamenlijk met die van ^IA-
RIJ JNTOINMTXE, LoDEmjK XVII, en Ilevrouw Èzi-
ZJBETH van Frankrijk, de tekst des gewijden Redenaars 
was uit het J5M vers van het eerste ffoofdéel der Klaag
liederen van JEREMIAS ontleend: » De Heer heeft mij die
gene ontnomen, die mijne heerlijkheid en mijn roem war,en." 
Naar aanleiding dezer woorden, schildert de Welspreken
de Prelaat, in zijne inleiding, aldus den zedelijken toe
stand van Frankrijk gedurende de regeringloosheid en de 
overheersching af: » ffelaas J tot op deZe dagen van ge
rustheid , die eindelijk voor Frankrijk verschenen zijn t 

hadden ome stomme kansels, en onze gekluisterde tongen, 
noch de deugden van eenen koning, den regtschapemten 
wan van zijn rijk , noch de ongelukken zijner familie t 

noch de misdaden, eener eertijds onder alle andgre, door 
hare trouw en hare liefde -zoo beroemde natie, durvep, 
•verhalen, de beste der vprsten wta$ zoowel zonder lofre
de als zonder graf gebleven, wanneer wij de vrees of 
de laaghartigheid, den lof aan die heer$chzu,efattige 47,0,$-
deloozen zagen verkwisten, welke enkel naar beruchte 
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Het 'testament van dezen on-
gelukkigen vorst, aan ieder
een bekend, bleef als een j 
eeuwig gedenkteeken van de 
goedheid zijner ziel, van zijne 

fodsvrucht, en .goedertieren-
eid. Zijne vijanden hebben 

vruchteloos/getracht, zijne ge- j 
dachtenis te bez walken. »Lo-
DEWIJK. XVI, zegt MALESHEU-
BES , was even zoo godsdiens
tig als LODEWIJK IX, even 
zoo regtvaardig als LODEWIJK 
XII , even zoo goed als HEN
BRIK ÏV., en had geen hun
ner gebreken. Zijn grootste 
gebrek, zijn eenigst gebrek 
was, ons al te zeer iemind 
te l iebben. . . . ; van zich als \ 
onzen vader, en niet genoeg 
als onzen koning .beschouwd 
te-hebben,; van zijn, geluk ge
steld te hebben,,in ons ge
lukkiger te maken., dan wij 
vatbaar waren,, zulks te zijn." 
Eenvoudig In zijnen smaak.., 
was hij een vxiend van den 
arbeid en van de onschuldi
ge vermaken; zijne onberis
pelijke zeden dwongen de ach
ting af.., en zijne bijzondere 
•deugden,, 'boezemden eerbied ' 
in. Bij al de hoedanigheden 
fles harten .paarde die vorst 

verscheidenheid van taleritea 
en kundigheden, die zelfs bij 
de geleerden van beroep zeld
zaam zijn. Hij sprak met ge
makkelijkheid het Latijn, het 
Italiaahsch en het Engelsck, 
en was zeer ervaren in de ge
schiedenis-, de aardrijkskunde 
en zeebeschrijving. Hij schreef 
de instructiën, volgens welke 
de ongelukkige LA.PETEOÜSE 
zijne reis en zijne werkzaam
heden moest rigten, Dezeaan-
teekeningen zijn opgenomen 
in het reisverhaal van dien 
beroemden Zeevaarder. Daar
enboven heeft men nog van 
LODEWIJK XVI: l.°Discri$' 
tion etc. {Beschrijving van 
het bosch van üomjpiègné}., 
Parijs, 176 6 „ in 8J° , slechts 
tot 36 exemplaren getrokken. 
— 2.° Les maximes efc, (w 
zedelijke en staatkundige 
grondregels^ -uit den Tele-
machus ontleend 9 over de 
wetenschap der koningen), 
-1766, enkel voor het hof 
gedrukt, enherdruktin 1814» 
Parys, DIDOÏ., in IS.1»0-" 
• Over het leven van dezen 
vorst, kan men de volgende 
werken raadplegen: 1.° L°ulf 
etc. {LOVEWIJK i n ont' 

wandaden haakten, aan die vhver&aadbare vernieUfsi 
die hun ffe%ag slechts door rampen kenmerkten, aan dtg 

bloeddorstige beheerschers, die niet wisten dat de veT' 
moeidheid der verdrukten,-vroeg of laat den afgrond dtf 
«verdrukkers graaf i!." 

T e r tal er* 
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frovndy alvorens koning te 
zijn, en LODEWJJS. XFI 
en zijne deugd, handgemeen 
met 'de bedorvenheid zijner 

. eeuw), door den abt PROY-
ART. — 2.0' Sistoire etc. 
{Onpartijdige geschiedenis 
tan LovnwuKXFT) ydoor 
JAUÏFREÏ 1.793,.9"d^in8.vo 
— 3ftp Demieres années etc,, 
^Laatste jaren der regering 
en des levens- van £OJ>E~ 
mjK XVI), door HÜB , 2^ 
uitg. Parijs, 1816, in 8.vo 
~ 4.P Mémoires etc. (Bij
zondere gedenkschriften, om 
te dienen tot de geschiede-
nis van het. einde der rer 
gering vanLommjKXVI) 
door JJERTRAND DE MOLU-
m i E , . en. meer andjjs» --

•w:r'-"'"" 

* LODEWIJK XVII, zoon 
yan LODEWIJK XVI, en van 
MARIA ANTOINETTE van Oos
tenrijk y te Versailles, den-
27 Maart 1785'geboren, ont
ving bij zijne, geboorte den 
titel van hertog van Sforman-
dij'é; en later (4 Junij 1789). 
dien van dauphin, welke zijn 
oudste broeder, LODEWIJK 
JOZEF FRAHCISCUS XATERIÜS 
droeg.. Be eerste opvoeding 
van dezen jongen prins werd 
aan de zorg van mevrouw DE. 
TOURZEL toevertrouwd,. die 
de hertogin van POMGHAC als 
'gouvernante der kinderen van 
Frankrijk verving. De ge
lukkigste neigingen» en de 

j[ scherpzinnigste geest % veree-
nigden zich in hem met een. 
bevallig gelaat. In- het be
gin der Fransche onlusten, 
geboren, kende hij het on
geluk, alvorens de verheven
heid des rangs te begrijpen,. 
waarin de Voorzienigheid hem. 
geplaatst. Kad. Hij was pas 
4 jaren oud, toen zijne moe
der hem. op den. verschrik-
kelijken dag van den 5-^Oc-
tbher,,dèr woedende menig-; 
te voorhield,., die. zich met. 
de. boosaardigste bedoelingen^ 
van Sarijs naar Wersaüles-
had begeven.. Hij was zijn* 
zevende jaar ingetreden, toen? 
hij met zijne ongelukkige.fa-
milie de reis naar Varenhes 
mede maakte. Op den 20 
Junij 1792. was zijne:-jeugdi
ge verbeeldingskracht, door 
de buitensporigheden des ge
meens zoo zeer getroöën, dat 
hij den volgenden dag, toen 
hij de trom hoorde slaan,. 
geheel bevende; in de armen 
der koningin vlugtte, en h a ai 
met eene aandoenlijke een
voudigheid vraagde: » Ma
ma, is gisteren nog niet ge
daan ? . . . . . " Toen LODEWIJK. 
XVI met zijne familie in den 
tempel werd opgesloten, deel
de het koninklijke kind zijne, 
gevangenschap,. en werd door. 
deszelfs teederheid , vlijt en 
geestige antwoorden, zijnee
nige troost. LODEWIJK XVF 
onderwees hem. de geschie.-f 
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Vond in de zorg, welke hij 
èan zijne opvoeding toewijd
de, eenó afleiding, die niet 
stander eenigezachtheid was, 
én waarvan déberoovinghem 
zeer ter harte ging., Toen de 
misdaad van den 21 Janu-
arij voltrokken werd, was 
het koninklijke kind reeds se
dert twee maanden van zijn' 
fadér gescheiden geweest, 
Nadat hij de veroordeeling 
des konings vernomen had, 
liep hij met drift buiten de 
eerste deuren des torens, en 
toen men hem vraagde waar 
heeri hij ging, antwoordde 
Rij; » Ik ga tot het volk 
spreken, mij op de kniën 
werpen, èn hetzelve bidden, 
papa niet te doen sterven." 
Door den dood van LODEWIJK 
XYI, koning geworden zijn
de , werd de jonge prins, 
den titel, die hem waS te 
beurt gevallen , enkel gewaar 
door eene verdubbeling van 
waakzaamheid en harde be
handeling van den kant zij
ner meedoogénlooze cipiers; 
én terwijl MONSIEUR, later 
IODEWIJK XTIII,- die toen
maals in de stad Èamm in 
Westfakn was, zijnen neef, 
onder den naam van LOBE-
wijfk XVII, tot koning van 
Ftanhrijk uitriep', bedacht 
«je koningsmoörderfde factie 
«iê reeks van gruwelijke be-
ïïandelirigen uit, Welke dit 
onschuldige slagtoffer der re-

volutionnaire woede, vóór des-
zelfs ontluiking in het graf 
moesten slepen. Op een ver
slag van SAINT«JÜSI aan de-
conventie, werd de jonge 
prins van zijne moeder ge
scheiden , welke hij niet moest 
wederzien, en den 3 Jnlij 
1793 , in handen van den 
schoenmaker SIMON, officier 
der gemeente, gesteld. De 
ellendeling, aan de verre
gaandste ongebondenheden 
overgegeven, en zijne vrouffi 
even zoo ontaard, enzoobe-
dorven als hij , ontvingen den 
éerloozen last, om door al
le mogelijke middelen, de 
natuur- en zedelijke krach
ten van het koninklijke kind 
te ondermijnen. Dit helsche 
paar, gebruikte , om aan de 
bedoelingen der conventie te 
beantwoorden, al wat hun
ne verbeeldingskrachthun kon 

ingeven, als geschikt, <"" 
deligchaanïskrachten en geest
vermogens van hun slagtof
fer te verdooven, en des-
zelfs hart te bederven. On
ophoudelijk legde men in den 

mond van den jongen prII?s 

goddelooze en revolutio""81" 
re gezangen, die hij , oro 
wreedste mishandelingen 
vermijden, verpligt was» 
herhalen. De wijn, de ster
ke dranken, de oneerbaarste 
taal, niets werd vergeten» 
om in hem de vrucht zi)n* 
eerste opvoeding volkomen 
vernietigen -, en den too a ' 
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Mfcigen aanleg, welken hij 
tot dusverre getoond had, 
in onbetamelijke gewoonten 
te veranderen. Het ongeluk
kige kind weerstond dikwijls 
die verschrikkelijke lessen, 
met eene geestkracht,, die zij
ne beulen verwonderde, doch 
die hunne wreedheid slechts 
vermeerderde. In de maand 
Januarij 1794 > ging SiMON 
eindelijk in den raad der ge
meente weder zitting nemen j 
maar hij werd vervangen door 
twee bewakers, die nog wre'èd-
aardiger waren dan hij- Lö-
DEWIJK XVII, werd in een 
nog duisterder en stinkender 
gevangenhok opgesloten, en 
door twee gedrogten met een 
menschelijk gelaat bewaakt. 
Het werd hém niet meer toe
gestaan om van linnen te 
verwisselen, noch om fris-
sche lucht inteademen. Alle 
gemeenschap met den gevan
gene was verboden, en hij 
zag zelfs de karige hand niet» 
dié hem een grof voedsel toe
reikte* Bij het vallen van den 
avond beval hem eene ver
schrikkelijke stem, van zich 
naar zijne legerstede te be-

teven ; doch naauwelijks was 
ij ingeslapen, of zijne beu

len schepten er eeöbarbaarsch 
vermaak in , hein met schrik 
wakker te maken , doorhem 
toe te schreeuwen. » CAPÊÏ , 
waar zijt gij? Slaapt gij?" 
heï Verschrikte kind, liep in 

zijn hemd , om zich aan de
ze gedrffgten te'laten zien^, 
die weinige uren,, daarna,, 
wanneer hij zich op nieuw 
aan den slaap had overgege
ven, hun wreedaardig spel; 
andermaal begonnen- De ge
beurtenissen van den 9 Ther-
midor, die de gematigdheid-
in Frankrijk schenen terug 
te brengen , waren denjeug~ 
digen vorst niét gunstig» De 
toennlaalfe zegevierende par
tij , wilde, ioawel als dege
ne , welke dë nederlaag had 
hekömeü, de vernietiging der 
koninklijke familie, en de 
behandelingen, welke de nieu
we comités aan den jon
gen koning deden onder
gaan, waren noch minder 
wreed, noch minder moord
dadig. Eenige stemmen ver
hieven zich omtrent dezen 
tijd", welke vraagden, om-
dezen nieuwen JÓAS buitehv 
Frankrijk te zenden^ maar 
in een verslag hetwelk CAM-
mcÈRES den 22 Januarij 179& 
deed, betoogde hij fe nood
zakelijkheid van dezen- vorst 
en zijne zuster gevangen te-
houden» Intusschén nam dé-
gezondheid van den jongen1: 
koning van dag tot dag af.. 
Een hem gezonden arts, dé 
heef DESATJLII,, verklaarde, 
dat het te laat was- Deze 
zelfde DESAULI overleed wei
nige dagen daarna , hetwelk 
aanleiding tol velerlei gissin-
4 • • ' 
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gen gaf. LODEWIJK XVII gaf 
den geest in zijne gevangenis, 
den 8 Junij 1795, in den 
ouderdom Tan tien jaren en 
twee maanden. Men heeft 
langen tijd in het denkbeeld 
verkeerd, dat zijn dood door 
het vergif verhaast is, doch 
niets regtvaardigt dit gevoe
len. Om hem te doen ster
ven hadden zijne beulen mid
delen gebezigd, die niet min
der zeker, niet minder mis
dadig waren. Het stoffelijk 
overblijfsel van LODEWIJK 
XVII, werd in de algemee-
ne begraafplaats der parochie 
van de H. MARGARETHA bij
gezet , alwaar het onmogelijk 
is geweest, iets van zijn ge
beente te vinden, toen de 
koning er in 1815 nasporin-
gen naar heeft laten doen. 
Op voordragt van den heer 
DE CHATEAUBRIAND , nam de 
kamer der pairs het besluit, 
dat er een verzoenend ge-
denkteeken aan dit konink
lijke kind zou worden toege
wijd. De kamer der afge
vaardigden vereenigde zich 
met dit besluit, en later be
paalde eene koninklijke or
donnantie, dat dit gedenk-
teeken, met die van LODE-
WIJK XTI, van MARIA AN-
ÏOINETTE en van mevrouw 
ELIZABEXH in de MAGDAIENA-
kerk zou geplaatst worden. 
Men kan over het leven van 
dien vorst raadplegen: Mé
moires Qio, {Geschiedkundi

ge gedenkschriften van LO
DEWIJK XFII, gevolgdvan 
geschiedkundige fragmenten 
in den tempel verzameld), 
door DE TÜRGY , en door 
ECKARD in het licht gegeven, 
Twee gelukzoekers, hebben 
zich later onder den naam 
van LODEWIJK XVII opge- ! 

daan, de eene in 1802, de , 
andere in 1818. Beide zijn ( 

door de regtbanken veroor
deeld. 

. •* LODEWIJK XVIII, koning 
van Frankrijk, Vierde zoon 
van den dauphin, zoon van 
LODEWIJK XV, werd te Per-
saillesy den 17 November 
1755 geboren, en ontving 
met de voornamen van L<>" 
DEWIJK STANISLAUS XAVERWS» 

den titel van graaf van Pro-
vence. Deze vorst was pas 
tien jaren oud, toen hij Z1J" 
nen vader verloor, diezoowe' 
zijne opvoeding als die zyner 
overige kinderen had willen 
besturen. Men gaf hem» 
even als zijnen broeders tot 
gouverneur den hertog Tan 

LA VAUGÜYON, en tot les
meester den heer. DE Coéi-
tosQUEX, bisschop van *** 
moges. De jonge graaf , a 

Provence openbaarde reeü 

vroegtijdig eenen besliste0 

smaak voor de wetenschap
pen en letteren, en onder
scheidde zich weldra door<*e 

uitgebreidheid en verschei
denheid zijner kundigheden* 
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zooWel* als- door de naauw-
keürigheid van zijn oordeel. 
De letterkundige roem, wel
ken hij onbekend en onge
noemd behaalde, getuigde 
van de vrucht, welke hij uit 
zijne studiën getrokken had. 
Weldra werd hg de bescher
mer der schrijvers, der ge
leerden en der kunstenaars; 
en zijn huis werd de verza
melplaats van eene menigte. 
in. alle vakken beroemde 
mannen. Op den H Mei 
1771 trad hij in den echt 
met JOSEPHINE vmSavooije, 
dochter van VicTOK. EMMA-
ïfüët I I I , koning van Sar-
diniè, en nadat op den 10 
Mei 1774, zijn oudste broe
der , de hertog van Bern, 
onder den naem .van LODE-
wijK XVI, koning was ge
worden, nam hij , volgens 
gebruik den titel aan van 
MONSIEUR. Toen MAUREPAS, 
de door LODEWIJK XV ver
bannen parlementen wilde 
terug roepen, verzette, zich 
de graaf van Provence uit al 
zijn vermogen tegen dezen 
maatregel. Hij leverde zelfs 
over dat onderwerp eene 
krachtvolle memorie in, waar
van wij de volgende zinsne
de willen aanhalen; »Welk 
gezag zal er aan den koning 
blijven, indien de overhe
den , door eene algemeene 
associatie gebonden, op nieuw 
een ligchaarn vormen, dat 
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eenen zamengestelden' tegen
stand kan bieden?, . . , . Men 
zal mij zeggen , dat de. ver
bannen overheidspersonen, 
niet dan onder de meest be
perkende Toorwaarden zullen 
terugkomen , maar welken 
waarborg zullen zij den ko
ning aanbieden voor hunne 
getrouwheid in het naleven 
derzelve? Zij zullen zacht als 
lammeren terugkomen, maar 
naauwelijks weder in betrek
king geplaatst, zullen het 
leeuwen zijn. Zij zullen dé 
belangen van den staat, van 
het volk en van den koning, 
hunnen meester voorwenden; 
terwijl zij niet gehoorzamen, 
zullen zij verklaren, niet on
gehoorzaam te zijn ; het, ge
meen zal hen te hulp ko
men, en het koninklijke ge
zag zal eenmaal, onder den 
Jast hunner tegenkanting be
zwijken." Deze profetische 
woorden troffen LODEWIJK 
XV; maar nadat de graaf 
DEMAÜREPAS hem had voor
gesteld, dat de geheele na
tie de terugroeping der par
lementen verlangde, gaf de
ze vorst, die zich in de eer
ste plaats bij het volk wilde 
bemind maken, aan den aan
drang van zijnen minister toe, 
In 1776, gaf de koning het 
paleis van het Luxembourg 
aan MONSIEUR, om tot des-
zelfs gewone verblijf te die-? 
nen, In het volgende jaar 



122 1 O D. 

doorreisde de graaf van Pro* 
vencet de zuidelijke provin
ciën, en deed alom de be
valligheden van zijnen geest, 
en d.e juistheid zijner aan
merkingen bewonderen. Te 
Toulousé ontving hij met 
eene bijzondere welwillend
heid de akademie der bloem-
spelen, was bij eene der zit
tingen dérzélve tegenwoordig, 
6n deed zich op de lijst der 
handhavers van de vrolijke 
kunde (gai savoir) inschrij
ven. Te VersaiÜes terug
gekeerd, legde hij zich ijve
riger dan ooit op de studie 
toe, en leefde, te midden 
tan het schitterendste hof 
van Europa, inde afzonde
ring. Maar de staatkundige 
gebeurtenissen kwamen dien 
prins weldra aan zijne letter
kundige bezigheden ontruk
ken, om hem in de eerste' 
geschillen der omwenteling te 
wikkelen. Tijdens de beroe
ping Aei Notabelen in 1787, 
zat MONSIEUR vóór in het 
e°erste bureau, hetwelk de 
commissie der wijnen {co* 
rnïté des sages) werd ge
noemd, en hij verzuimde 
gèenén dag , waarop hij zich 
niét Baar zijnen post begaf* 
Zijne gevoelens waren wijs 
en gematigd; Bij dé erken
tenis der behoefte van zekere 
verbeteringen, was hij voor 
de onvoorzigtige invoering 
van nieuwigheden beducht. 
Toen een lid der commissie,-

waarin hij voorzat, in eene 
vergadering, den volgenden 
dichtregel uit het treurspel 
Strafford, door den graaf 
LALLY-TOLLMDAL had aan« 
haald: 

La couronne a ses droits, wüi 
1c peule a les siens. 

(Als rt« kroon hare regtenhêtijl 
- heeft het volk ook de zpw 
antwoordde MONSIEUR oogen« 
blikkelijk, door dezen ande
ren dichtregel uit hetzelfde 
stuk: 

Benverser un état n'est pa» 1« 
réformer. 

(Men hervormt den staat >"e»» 
door denzelven omtekeeren;» 

Daar echter de vergadering 
uiteen was gegaan, zonder 
het redmiddel te kunnen vin
den , welke da onheilen van 
den staat vorderden, na« 
de ministef zijne toevlugi tot 
nadrukkelijke maatregelen 
om den verschrikkelijk» 
voortgang van het deficit der 
geldmiddelen te stuiten. OP 
den 6 Augustus 1787 > hieW 
de koning eene raadsverga-
dering te Fersaüles, waar
in hij de verordeningen °P 
het zegel en de g r o n d i g 
ting deed registreren^ # ^ 
SIEÜR, belast zijnde, om de
zelve aan de rekenk»^ 
voor te dragen, werd « T 
zijnen weg door de toep1* 
chingen des volks begroet» 
en zi}n rijtuig kon naaóvf*-
lijks door de menigte &<**' 
dringen >. die toegesneld w*5' 
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öm bloemen langs zijnen weg 
te strooijen. Be tegenkan
ting van den prins tegen de 
verordeningen was de oor
zaak van deze toegenegenheid 
des volks, die weldra ver
dwijnen moest. Levensbe
schrijvers verzekeren, dat het 
op de raadgevingen van MON
SIEUR was, dat LODÈWIJK XVI 
voor de tweede maal de no
tabelen beriep; en het voor
stel tot dubbele vertegenwoor
diging van den burgerstand, 
kwam uit de commissie voort, 
waarvan die prins voorzitter 
was. Hij scheen zich ook bij 
de parlementen aan te sluiten, 
welke hij in zijne memorie 
zoo zeer gehekeld had ; en 
door de publieke opinie me-
degesleept, juichte hij in 1788 
de terugroeping van NECKER 
toe, wiens nieuwigheden hij 
vroeger strengelijk gelaakt 
had. Toen de graaf van AR-
TÓIS , de prinsen uit het huis 
van COKDÉ en de prins van 
CONTI , aan den koning ver-
toogen deden, over de ge
varen , waaraan de al te groote 
vrijheid van denkbeelden de 
monarchie blootstelde, ont
trok de graaf van Próvence 
zich aan dé onderteekening 
dier memorie. De inneming 
der Bastille, maakte op hem 
eenen diepen indrnk, «n hij 
vereenigde zich met den her
tog van 1A.ROCHEFOUCAUI.D-
LlANCOURT, o m lODEWIJK 
XYI te bewegen, zich naar 

Parijs te begeven tetf einde 
er de onlusten door zijne te
genwoordigheid tot bedaren 
te brengen. Doch in weer
wil der toegevingen, welke 
hij aan de volkspartij scheen 
te doen , zag deze prins zich 
op het einde van December 
1789 , aan zware beschuldi
gingen ter prooi. Nadat de 
markgraaf DE FAVRAS, die 
tot zijn huis had behoord, 
in hechtenis was genomen, 
wijl hij eene zamenzwering 
had gesmeed, waarvan het 
doel was, zoo als men zei-
d e , om BAIUY en LiFAtEX-
TE te vermoorden, werd MON
SIEUR beschuldigd, van in 
deze zamenzwering te zijn 
betrokken , en zag zich door 
de woelgeesten openlijk aan 
de volkswraak aanbevolen. 
Zoodra hij van deze beschul
digingen onderrigt was, be
gaf de prins zich naar het 
stadhuis, en règtvaardigdezich 
met een edel vuur voor de 
vertegenwoordigers der ge
meente j zijne redevoering 
werd met algemeene toejui
ching ontvangen. » De pligt, 
dien ik thans vervuld héb, 
zeide de prins bij het ein
digen derzelve, is voor een 
deugdzaam hart , moeijêlijk 
geweest; maar ik ben er 
ruim voor schadeloos gesteld, 
door de gevoelens, welke de 
vergadering mij zoo even be
wezen heeft; en mijn mond 
behoeft rich verde* niet te 
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openen, dan om genade te 
vragen voor degene, welke 
mij beleedigd hebben." Deze 
woorden troffen de vergade
ring , en de doorluchtige re
denaar , werd te midden der 
toejuichingen eener ontelba
re menigte naar zijn paleis 
teruggeleid. De goede uit
slag van dezen stap beveilig
de den prins niet lang voor 
de beschuldigingen zijner vij
anden. Toen mevrouwen ADE-
IAÏDE en YICTOIRE., Parijs 
verlieten, verspreidde zich 
het gerucht, dat MONSIEUR 
haar van nabij zou volgen. 
Een onstuimig gezantschap, 
voornamelijk uit vrouwen za-
mengesteld, begaf zich naar 
het Luxembourg, om hem 
te bewegen, Frankrijk niet 
te verlaten. De prins ant
woordde , dat hij nimmer 
van den koning zou scheiden." 
— » Maar, hernam eene 
derzelve, indien de koning 
ons verliet, zoudt gij echter 
bij ons blijven, niet waar ?" 
De vraag was zeer geschikt 
om ia verlegenheid te bren
gen. De prins herinnerde 
zich een gezegde van den 
kardinaal DE RETZ, zag haar i 
strak in het aangezigt, en 
antwoordde haar al grimlag- | 
chende: » voor eene ver
standige vrouw, doet gij mij 
daar al eene zeer domme 
vraag." Dit antwoord deed 
de menigte schateren van lag-
chcn, en dczehe ontruimde 

de appartementen. Toen de 
koning en de koningin, om 
den hoon te ontgaan-, waar
mede men hen overlaadde, 
besloten, om in den nacht 
van den 20 Junij 1791, Pa-
rijs te verlaten, vertrok MON
SIEUR , door den- graaf van 
AVARAY vergezeld, een uut 
na den koning langs eenen 
anderen weg, en kwam ge-
lukkiglijk, ónder den naai» 
van graaf van Bijssel, te 
Bergen in JTenegóuwenaan* 
De graaf van Provence begaf 
zich naar Brussel, alwaar da 
graaf van Artois, zich met 
hem kwam vereenigen, en 
van daar naar Koblenin, dat 
het hoofdkwartier der uit
gewekenen was geworden, 
en alwaar de beide prinsen, 
in den keurvorst van Tri&t 
hunnen oom, alle zorgen von
den, welke het ongeluk kun
nen verzachten. Deze reis 
heeft aanleiding gegeven tot 
een los stukje doorMoifsiBM 
zelven geschreven , en geti
teld j Melation etc. [V&~ 
haal eener reis naar JSrui" 
sel en naar ICoblent%)>te 

Londen, in 1791 ,ente/«-
rijs, in 1823'gedrukt. Na
dat de graaf van Provence, 
de Fransche grenzen was over
schreden , bleef hij niet wer
keloos. Hij riep dadelijk de 
tusschenkomst der Europesche 
mogendheden, ten behoeve 
yan zijnen broeder i«> *"*" 
werkte de verklaring Tan 
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Pïlnita, en rigtte vervolgens 
een uitgebreid manifest aan 
LODEWIJK XVI, ten einde 
hem uit Ie noodigen, om 
den revolutionnairen stroom 
tegenstand te bieden. De 
publiciteit, welke aan dit 
manifest gegeven werd., ver
ergerde het lot van LODE-
WIJK XVI. De wetgevende 
vergadering, daagde MON
SIEUR u i t , om binnen twee 
maanden in Frankrijk te-
rugtekeeren, op straffe van 
beschouwd te worden als af
stand te hebben gedaan van 
zijn eventueel regt op het 
regentschap. De prins wei
gerde , en werd verklaard als 
van zijne regten vervallen. 
Op den 8 Augustus 1792, 
onderteekenden de broeders 
des konings met de andere 
uitgewekene prinsen , een ma
nifest, waarin de beweegre
denen ontwikkeld waren, der 
coalitie, welke zich tegen de 
Fransche omwenteling ge
vormd had. MONSIEUR vaar
digde vervolgens in zijnen 
naam, aan den uitgeweken 
adel., waarover hij het bevel 
voerde eene proclamatie uit , 
waarin hij verklaarde, » dat 
zijn voornemen, bij het bin
nentrekken van Frankrijk 
was,, om de bedreyen dwa
lingen te vergeven." Het ko
ninklijke leger drong den 29 
Augustus binnen Frankrijk, 
maar de aftogt der Pruissen 
noodzaakte hetzelve weldra, 

om terugtetrekken. MONSIEUR 
begaf zich eerst naar het kas
teel van Neuville, werwaarts 
hij zich in de noodzakelijk
heid zag gebragt, om de 
militaire uitgewekenen, tot 
dusverre onder zijne bevelen 
staande, aftedanken. Hij be
gaf zich van daar naar het 
kasteel van Mamm in West-
fahn; en het is aldaar dat 
hij op het einde van Janua-
rij 1793, den treurigen dood 
van LODEWIJK XVI vernam. 
De graaf van Provence haast
te zich, om in eene open
lijke verklaring, zijnen neef, 
onder den naam van LODE-
WIJK XVII, als koning van 
Frankrijk te erkennen. Hij 
nam zelf den titel 'aan van 
regent, en benoemde zijnen 
broeder, den graaf van Jlr-
tois, tot luitenant-generaal 
des koningrijks. Eenigen tijd 
daarna scheidden de beide 
prinsen van elkander; MON
SIEUR begaf zich naar Turin, 
daarna naar Ferona, van 
waar hij betrekkingen met 
Frankrijk onderhield, en 
voornamelijk met CHAREXIE , 
die pogingen deed, om de 
koninklijke zaak in de Ven* 
dée te doen herleven. Een 
nieuw ongeluk voor de ko
ninklijke familie, bragt MON
SIEUR in 1795, van het re
gentschap tot den hoogsten 
rang. De jonge zoon van Lo-« 
DEWIJK XVI, gaf den 8 Junij, 
in den Toren des Tempels, 
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den geest, en terwijl zijn oom 
dadelijk, onder den naam van 
LODEWIJK XVIII, den titel van 
koning aannam, deed hij zijne 
komst tot den troon aan al
le hoven bekend maken. Daar 
echter de voortgaang der Fran
sene wapens in Italië, aan 
het Venetiaansch bestuur be
kommering begon te baren, 
gaf hetzelve bevel aan den 
markgraaf CARIETTI, eenen 
edelen Yeronees, den koning 
uittenoodigen, om de staten 
der republiek te verlaten. 
LODEWIJK XVÏII antwoordde 
met waardigheid: »Ik maak 
mij gereed om te vertrek
ken ; doch alvorens moet men 
den naam mijner familie uit 
het gulden boek schrappen, 
«n mij de wapenrusting te
ruggeven , door mijnen voor
vader HEMDRIK IV, aan de 
Venetiaansche republiek ge
schonken." Nadat de senaat 
met eenen beleedigènden aan
drang bleef volharden, verliet 
de koning den 13 April Fero-
W, trpk overdenk. Gothard 
om zich te Rastadt bij het 
corps van den prins van Cow-
ï>i te voegen. Maar zijne te
genwoordigheid , te midden 
van de Opstenrjjksche troe
pen, onder welke de uitge
wekenen in zeker opzigt in
gelijfd waren, .verwekte .arg
waan bij het "hof van fFee-
nen, dat hem deed aanzeg
gen, zich van het leger te 
verwijderen» Be vorst > na 

te dien einde edele en kracht
volle vertoogen te hebben in« 
gediend, onderrigt, dat men 
geweld wilde gebruiken, koos 
de partij, om het corps van 
CONDÉ te verlaten. Zich naar 
Billingen, in Zwaben be
gevende , werd hij door een 
geweerschot, uit eene onbe
kende hand gelost, aan het 
voorhoofd gekwetst Ds j 
graaf van Avaray het bloed ; 
ziende vloeijen, riep uit, ter
wijl hij op den vorst toe-
schopt : Ach sire ! eene streek 
lager.... — Welnu, her
nam de koning gerustelijk, 
eewe streek lager, en deho~ 
ning van Frankrijk ware 
JCAREL X'genoemd! De zaak 
van LODEWIJK XVIII scheen 
hopeloos; en deze verbannen 
vorst wist geene schuilplaa'8 

meer te vinden... De eigen
baat der staatkunde was ver
mogender in de harten der 
kortingen, dan het medelij
den voor een edel ongeluk. 
Een min beschroomde of me* 
edelmoedige vorst dan de O' 
verige, de hertpg van Brun$" 
wijk,, stond hem toe, °m 

iri het stadje Blankenburg> 
in'den Neder - Saksisch < 
krees, zijn verblijf te hoU" 
den. CJUSHY, kamerdienaar 
van LODEWIJK XVI, en d? 
abt EDGE^ÖRTH kwamen'he» 
aldaar tezoeiken. De vog 
zeide ttpt d.en laatste: » ^ 
beveel u niet bij mij ifi W& 
ven; maar indien 09 "" 



i O D . 127 

andere verbindtenishebt, en 
gij over u zeken kunt be
schikken, zoo noodig ik n 
u i t , om hier te blijven. Ik 
4ank opregtelijk de Voorzie
nigheid, in u eenen harer 
waardigste dienaren te heb
ben gespaard, eenen dienaar, 
die de vertrouweling der laat
ste gedachten van eenen broe
der is geweest, wiens verr 
lies ik onophoudelijk zal be
treuren, en wiens gedachte
nis ten eeuwigen dage, door 
alle goede Franschen zal ge
zegend worden; van eenen 
martelaar, wiens zegepraal 
gij het eerst hebt uitgeroe
p e n . . . . God wil ongetwij
feld, dat een onberispelijke 
getuige, aan alle Franschen 
•de liefde verklare, waarme
de hun koning voor hen be
zield was, opdat zij, de ge-
heele uitgebreidheid van hun 
verlies erkennende, zich niet 
tot een onvruchtbaar berouw 
bepalen, maar dat zij, door 
zich in de armen van eenen 
vader te werpen, die dezel
ve voor hen uitstrekt, de 
«enige verzachting zoeken, 
welke voor hunne billijke 
smart te vinden is." De ko
ning had het verdriet van te 
Blankenburg den vrijheer 
van Flashlcmden, zijnen mi
nister en vriend te verhezen, 
dien hij verving door den 
graaf XA CHAPEXIE. De ver
standhoudingen , welke hij in 
Frankrijk onderhield met 

BARRAS, CAMIIAUS JORDAN, 
en verscheiden qndere in
vloedhebbende personen, de-? 
den hem eene spoedige te
rugkomst in zijn vaderland 
hopen. Maar zelfs op den 
oögenblik, waarop hij zijne 
vurige wenschen meende be
kroond te zien ,• stelde de 
Voorzienigheid zijnen moed 
en zijne onderwerping op eene, 
nieuwe proef. Eene onder
schepte briefwisseling stelde 
verscheiden zijner agenten aan 
het grootste gevaar bloot, 
LAYIM-EHEURN OIS , BROTHIER t 

DUVERNE-DUPRESLE werden 
ten dood veroordeeld. BAR
RAS, die eerst de zaak der 
BOURBONS had gediend, be
spoedigde, om het vermoe
den van verraad , dat boven 
zijn hoofd zweefde, aftewen
den, den staatkundigen streek 
van Fructidor, die de mees
te der leden, welke der ko-
ningsgezinde partij toegedaan 
waren, uit het wetgevende 
ligchaam verbande. LODE-
WIJK XVIII, zag zich wel
dra genoodzaakt, om Blan
kenburg te verlaten, en zich 
al meer en meer van de Fran-
sche grenzen te verwijderen. 
Daar PAUL I hem het oude 
kasteel der hertogen van, 
Koerland meteene aanzien-; 
lijke jaarwedde, tot schuil
plaats Jiad aangeboden, nam 
hij dit voorstel aan, en be
gaf zich naar Mittctu, alwaar 
hij dqn, ?3 Maart 1798 a^n. 
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kwam, door den graaf SCHÜ-
WALOW, adjudant des kei
zers van Rusland, vergezeld. 
MARIA. JOSEPHINE LOUISE van 
Savooije, die sedert acht ja
ren vanharen echtgenoot ge
scheiden was, kwam zich 
aldaar hij hem voegen, en 
er werd in deze residentie 
weldra eene kleine hofhou
ding gevormd, zamengesteld 
uit heeren, wier trouw door 
het ongeluk niet had kunnen 
verkoelen. Aldaar deden zich 
opmerken de kardinaal DE 
MONTMORENCT, met de func-
tiën van groot-aalmoezenier 
belast, de hertogen van Gvi-
CHE , TIUBQDIKR en FLEURT , 
de graven van AVARAI, Cos-
&i en SAINX-PRIEST , de mark
graaf van NESLE , en eenige 
anderen. Het was te Mit-
tau, dat het huwelijk van 
den hertog van ANGOÜIXÊHE 
met MADAME, dochter van 
LODEWIJKXVI, denlOJunij 
1799, gevierd werd. Na de 
plegtigheid der sacramentele 
inzegening, zeide de koning 
tot de beide echtgenooten: 
»Indien de kroon van Frank-
rijk van rozen was, zou ik 
u dezelve geven; zij is van 
doornen, ik behoud haar 
du s . . . liet is hier het feest 
der Franschen, voegde hij 
er bij, terwijl hij zich tot 
de deelgenooten zijner bal
lingschap wendde; mijn ge
luk zou volkomen zijn , in
dien Ik er al degene op had 

kunnen vereenigen, die zich j 
even als gij, door moedige j 
trouw, jegens den koning, ' 
mijnen broeder, onderschei
den hebben." Kort na deze 
echtverbindtenis verliet de 
hertog van ANGOULÈME Mit-
tau, om zich naar het leger 
van CONDÉ te begeven, waar-
bij zich zijn broeder, de , 
hertog van BERRY reeds be- ! 
vond. Op het einde van 
1799, maakten de te Ve
netië tot het houden van een 
conclave verzamelde kardina- i 
len aan LODBWIJK XVIII den i 
dood van PIÜS VI bekend, 
en kort daarna deelde Pl"S 
VII, aan den vorst zijne ver
kiezing tot de pauselijke waar
digheid mede, die den kaf 
dinaal MATJRY , als zijnen ge-
volmagtigde bij den H. Stoel 
benoemde. Weldra echter : 
logenstrafte zich het edel- ; 
moedige gedrag van PAÜI * 
jegens de familie der BoüR* ; 
BONS. Deze vorst, aan eene 
wispelturige staatkunde toe- i 
gevende, liet, na zich van ; 
Engeland te hebben losge" 
maakt, om eene naauwe ver-
bindtenis met BONAPARTE aan" 
tegaan, aan den koning he__ 
wreede bevel geven, van W 
ne staten binnen 24 uren te 
verlaten. De ongeluW 
vorst begaf zich den 22 Ja" 
nuarij, in de felste koude» 
onder een der strengste lucW* 
streken van Europa, op/eï'.| 
zonder te weten, waar »9 



L O D . 129 

zijn verblijf ssou kunnen ves
tigen.- FREDERIK W I U E M , 
koning van Pruissen, was 
de eenige, die, zich boven 
eene vreesachtige staatkunde 
verheffende, aan den zwer
venden vorst eene schuilplaats 
wilde verkenen. Hij stond 
hem toe, om zich te War~ 
schau te vestigen; maar on
danks deze vriendschappelij
ke beschikkingen , liet hij in 
het volgende jaar , op aan
zoek van het Fransche be
stuur , verscheiden kónings-
gezinde agenten in hechtenis 
riemen, onder welke zich 
IMBERT-COLOMÈS , en PRÉCÏ , 
de verdediger van Lyon, be
vonden. Nadat PAUL I , in 
den nacht van den 23 op 
den 24 Augustus 1801, ver
moord was, herstelde zijn 
zoon AIEXANDER, die hem 
opvolgde , de jaarwedde des 
konings, en bragt dezelve 
zelfs tot boven de twee mil-
lipen. LODEWIJK. XVIII woon
de te Lajinkuy een buiten
verblijf der oude koningen 
van iVe» , een kwartier uur 
afstands van Warschau, en 
leefde met zijne familie, en 
eenige aan zijne zaak ver
knochte dienaren, in eene 
diepe afzondering. In 1803 
deed hem de Pruissische 'ge
neraal KEIXER , in naam van 
BONAPARTE, het voorstel, om 
afstand te doen van den troon 
^Frankrijk, en in dezen 

XV. HWL, 

afstand ook de leden zijner 
familie te betrekken, hem 
daarvoor de schitterendste 
schadeloosstellingen beloven
de , en hem zelfs, naar men 
verzekert, ofschoon zijdelings, 
het koningrijk Polen aanbie
dende. De afgevaardigde van 
BONAPARTE gaf tevens te ken
nen , dat, in geval van wei
gering , de eerste consul in 
staat zoude zijn, om de on
dersteuning , , welke de ko
ninklijke familie van zekere 
besturen ontving, te doen 
ophouden; waarop LODÏ-
WIJK XVIII antwoordde; 
» Ik vrees de armoede niet; 
mogt het noodig zijn, zoo zou 
ik met mijne familie en mij
ne getrouwe dienaars droog 
brood kunnen eten; maar 
bedrieg u niet, ik zal nim
mer tot dat uiterste gebragt 
worden, ik heb eene andere 
hulpbron, waarvan ik ver
meen geen gebruik te moe
ten maken, zoo lang als ik 
vermogende vrienden heb: de
ze is, mijnen staat in Frank" 
rijk bekend te maken, en 
de hand op te houden, niét 
voor het overweldigend be
stuur , dat nimmer; maar 
voor mijne getrouwe onder
danen ; en , geloof mij, ik 
zou weldra rijker zijn, dan 
ik het thans ben." Bij dit 
mondelingsche antwoord,, 
voegde LODEWIJK XVIII ee-
nen brief voor den eersten 
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consul, in welken hij met 
eene edele geestkracht de hem 
gedane voorstellen van dé 
hand -vrees. (Zie het begin 
van het l e dl., van het Pré
cis de la révolntion),»11el 
is mij onbekend, zeide de 
vorst, 'welke de oogmerken 
Gods, omtrent mijn geslacht 
ea omtrent mij zijn; maar 
ik ken deverpKgtingen, wel
ke Hij mij heeft opgelegd, 
door den rang, waarin het 
Hem behaagde, mij te doen 
geboren worden.1': LODEWIJK 
XVIII haastte zich, om de 
verschillende leden zijner fa
milie , die naar Engeland 
en BuitscMandgeweken wa
ren, te onderrigten van de 
poging bij hem gedaan door 
den zendeling van BONAPAR
TE. Alle antwoordden,- dat 
de koning in zijn antwoord, 
slechts de waardige tolk hun
ner eigene gevoelens was ge
weest. Deze tegenstand, dien 
BONAPARTE, in geenen deele 
verwacht had, verbitterde hem 
heviglijk. Daarintusschen eene 
èenatus-consulta, op den 10 
Mei 1804, aan dën eersten 
consul den titel van keizer der 
Franso/ien had opgedragen, 
zond LODEWIJK XVfH van uit 
JVwrsohau, aan alle vorsten 
van Eurvpa een protest tegen 
dien titel, éh tegen alle verdere 
handelingen; waartoe dezelve 
aanleiding zou kunnen geven. 
Gedurende den loop van zijne 
ballingschap logenstrafte hij 

gecöen oogenblik, deze edele 
fermiteit, dit onmiskenbaar 
gevoel zijner regten en'zijner 
waardigheid, waarvan hij eene 
zoo schitterende getuigenis 
gaf.. Nadat KABJEL IV, koning 
van Spanje, »an NAPOIEMT) 
de orde van het gulden vlie» 
had gezonden, deed LoOT* 
WIJK XVIH , hem den vol
genden brief geworden: »Mei 
leedwezen zend ik a de orde-
teekens van het gulden vli«s 
terug, w«lk Z. M. uw ra
der', roemrijker gedachtenis, 
mij had toevertrouwd. Er ka" 
geene de minste gemeenschap 
bestaan tusschen mij en den 
grooten misdadiger, welke <1« 
vermetelheid en de fortui8 

op mijnen troon hebben ge
plaatst, welken hij de ba'" 
baarschheid heeft gehad, van 
te verwen met het zuivere 
bloed Tan eenen RotmBO», 
den hertog van ErfGHiEN- Be 

godsdienst k<m mij bew^em 
om aan eenen moordenaar W 
vergeven ; maar de dwing»' 
land mijns volks moet steeds 
mijn vijand zijn. In de te
genwoordige eeuw is het roem
rijker eenen schepter te ver
dienen, dan denzelventectff* 
gen. Om ondoorgrondelijk 
beweegredenen kan deV<w>r" 
zienigheid mij veroordeelen» 
om mijn leven in ballinge)? 
te eindigen ; maar uoch de na
komelingschap ,' noch m'fl" 
tijdgenooten sullen k»»neJ 
zeggen, dat ik mij *o* ** 
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mijnen laatsteri zucht, onwaar
dig heb getoond, om den 
troon mijher voorvaderen te 
bekleéden." Intusschen noo-
digde de keizer van Rusland * 
LODEWIJK XVIII uit, om an
dermaal te Mittau te" komen 
resideren, en de koning be
sloot , zich derwaarts te be
geven. Maar vooraf wilde 
hij in Zweden ëene bij
eenkomst hébben j met MÖS-
S'IEÜR , graaf van ARïoïs, 
van wien hij sedert elf ja
ren gescheiden was geweest. 
De beide broeders bragten 
gezamenlijk eehige dagen te 
Calmdr door, van waar MoN-1 

ÖIËUR' in de maand Novem
ber 180'4 naar Engeland^te
rugkeerde, terwijl de koning 
zich haar Mittau op weg 
begaf. Hij leefde'aldaar ge
durende drie jaren , en ont
snapte gelukkiglijk aan de 
pogingen, die in het wérk 
werden gesteld, om hém van 
het leven te berdoven. Hef 
verblijf van éenige Fransehë 
krijgsgevangenen te Mittau, 
stelde hein in de gelegen^ 
heid, om die weldadigheid 
uit te oefenen', welke zijne' 
familie onderscheidde, en 
welker werkzaamheid de bal
lingschap niet had kunnen 
verzwakken. Dé vorst ver
leende huur «Be hulp én on
dersteuning , welke iri zijriè 
inagt stöndëö; terwijl de abt 
EDGEWORÏÏI , als dëë^ëriotft 

l van dit godvruchtige e» va
derlandslievende werk, zich 
beijverde, om dé zieken bij-
te staan, en hun den troost 
der godsdienst te brengen. 
Maar deze waardige geeste
lijke , die in de uitoefening 
zijner heilige bediening g i n 
der zijne krachten dan zij* 
nen ijver raadpleegde, werd 
ziek, en overleed dën 23 
Mei 1807. De koning , diep 
bedroefd over dit verlies, 
koos tot zijnen opvolger dè 
heer ASSELINÉ, bisschop Van 
BoülogHé. Nadat echter NA> 
FÓLEOW t op het Eüröpesche 
bondgenootschap g'ézégëvierd,-
en keizer ALEXANDER* door 
het ohderteekeneh van hëÉ 
verdrag van Tilsit, derivrë'* 
de met Fïcvnkrijk gesloten* 
had, zag LODEWIJK XYIII 
aich genoodzaakt ,\ om hei 
vasteland te verlaten, enéëtié 
schuilplaats in JEtigéltind' Ü 
zoeken, alwaar*hij in dë maand 

.Öctober 1807 aankwam. Hij 
hield ëenigën t§d zijn vër* 
blijf té Gösfiëld, dsfaröS té 
Wanslead, ën eindelijk óó 
het kasteel van ffètPwélf, 
in faet graa&cbap Bitckvhg-
kutni alwaar hij eene aan-
aiénlijke jaarwedde genoot, 
hem dóór hét Erigelschë be
stuur toegekend; Dé hertog 
vim iNéöütiMÉ, en MAÓA-
ME woonden bij hem; - Motó-
SIEÜR, die zijn gewoon ver
blijf té itfriMMM, ÜMm 

a : • • • • • - • • • • • . • ' < • - • 
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hen dikwerf bezoeken. Lo-
DEWIJK XVIII had de smart 
van in zijne ballingschap, 
verscheiden personen te ver
liezen , die hem dierbaar wa
ren. De koningin overleed 
den 13 November 1810, en 
haar lijk werd naar Sardi
nië vervoerd. De graaf van 
AVARAT, die zijn gebeelever
trouwen bezat, eindigde zij
ne dagen den 3 Junij van 
dat jaar te Madera, alwaar 
hij eene zachtere lucht was 
gaan inademen , eindelijk 
bezweek oqk de heer ASSE-
XINE, bisschop van Boidog-
ne, na eene slepende ziekte 
op den 10 Junij 1813. Er 
bereidde zich echter eene ge
lukkigere toekomst voor de 
nakomelingen van den heili
gen LODEWIJK. BONAPARTE , 
•door zijnen voorspoed ver
blind, en door dien geest 
van onvoorzigtigheid gesla
gen , welkedevoorlooper van 
•den val der koningenis, had 
door den va.&t Rusland ge-
voerden oorlog, de vreemde 
mogendheden in het binnen
ste van Frankrijk gelokt. 
IODEWIJK: XVIII .had, als H 
ware,, een voorgevoel, dat 
de val der -keizerlijke magt., 
hem den weg tot den troon 
zou ©penen; maar boven al
les een JFranschman zijnde, 
weende hij over de ongeluk
ten van zijn vaderland en 
weigerde , om deel te nemen,, 
«aan eèn schitterend feest, 

door den prins-regent, bij 
gelegenheid der vernieling van 
het leger van BONAPARTE ge* 
geven. » Het is mij onbe
kend , zeide hij , of dit on« 
geluk éen der middelen is, 
welke de Voorzienigheid, wier 
wegen onnaspeurbaar zijn, 
wil gebruiken, om het wet
tige gezag, in Frankrijk te I 
herstellen- maar nimmer zul
len noch ik, noch eenige 
prins mijner familie, ons over 
eene gebeurtenis, kunnen ver
heugen , die tweemaal hon
derd duizend Iranschcn heeft 

' doen omkomen." Diep ge
troffen over de noodlottige 
gebeurtenis, waarmede &&• 
veldtogt van Moskou ein
digde, schreef hij aan kei
zer AI/EXANDER den volgen
den brief: » Het lot der 
wapens heeft in handen van 
Uwe Maj, meer dan 160,000 
krijgsgevangenen doen vallen» 
dezelve zijn voor het gro°t* 
ste gedeelte Franschen; ««' ; 
doet er niet toe , onder vel* ; 
ken standaard zij hebben ge* 
diendf zij zijn ongelukkig! 
ik zie in hen niet anders dan 
mijne kinderen. Ik **•» • 
dezelve der goedheid Uwer 
keizerlijke Maj. aan , dat «ï 
gelieve te overwegen, hoeder 
een groot aantal hunner reeö 
geleden heeft, en'de gestreng* 
heid van hun lot verzachte-
Mpgten zij vernemen dat!»" 
overwinnaar de vriend *a, 
hunnen vader is'? Ü^ e *el' 
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'zerhjke Maj. kan- mij geen 
treffender bewijs harer gevoe
lens mijwaarts geven.'* Toen 
i n 1813 de verbondene mo
gendheden op het Fran-
sche grondgebied doordron
gen, had men reden, om te 
'gelooven, dat zij zich den 
zoo lang verbannen en on-
gelukkrgen broeder van L O 
DEWIJK XVI herinneren zou
den. Het was echter niet 
zoo! Enkel dé hardnekkig
heid van NAPOHEON moest 
den zoon van den heiligen 
LODEWIJK weder op den troon 
brengen. Ondanks die aan
eenschakeling van rampen en 
"tegenspoeden, welke BONA
PARTE in den afgrond neder-
stortte, dien zijne heersch-
zucht onder zijne sehreden 
gegraven had, wees hi j , na 
tweemalen eenen eervolïen 
vrede te Bresden en te Praag 
geweigerd te hebben, ook nog 
dien van de hand, welke 
hem door het congres van 
Ghdtillon werd aangeboden.. 
Be stad Bordeaux, deed als-
toen §eheél Frankrijk ont
waken , door LODEWIJK XVIII 
als koning- uitteroepen. Wel
dra weergalmde de naam der 
BOURBONS van alle kanten; 
Eindelijk werd de vervallen* 
•verklaring van BONAPARTE 
uitgesproken, en LODEWIJK 
XVIII, door een senatus-
consulta, van den 6 April 
1814 tot den troon van JFV««#-

I 

rijk beroepen; Be koning. 
verliet Engeland den 23 
April, en- oereikte na eene 
23jarige ballingschap», dien 
Franschen bodem, van wel
ken de omwenteling hem 
voor altijd scheen verbannen 
te hebben. Hij stapte te Ca-
fats aan land, te midden 
der vreugdekreten van de be
volking,. en vertrok oogen-
blikkelijk na-ar Cbrnpxegne * 
alwaar de maarschalken van 

'Frankrijk zich vereenigd had
den om hem te ontvangen; 
Xe St. Ouen, ontving hij 
den -2 Mei de gelukwensehin-
gen van de eerste' sïaa-ts-col-
legiën, en vaardigde de be
roemde verklaring uit , als 
grondslag van het charter, 
hetwelk hij aan de Franschen 
beloofde Ben velgenden dag 
deed hij zijnen plëgtigen in-
togt in de hoofdstad , alwaar 
hij met geestdrift door het 
volk ontvangen werd, het
welk zich gelukkig achtte,, 
van in zijnen wettigen vorst 
den1 bemiddelaar aan te tref
fen, die Frankrijk met Eu
ropa verzoende; want wer
kelijk LODEWIJK XVIII sloot 
met de verschillende oorlog
voerende mogendheden, een-, 
vredesverdrag , door hetwelk 
Frankrijk de onschend
baarheid zijner grenzen be
hield , zoodanig als dezelve* 
op den 1 Janoarij 1792 be
stonden , met eene vermeer-

3. 
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dering van grondgebied Haar 
den kant van België, van 
JOuitschUnd en tan Italië. 
Het constitutionnde char
tert door den kpning ver
leend, werd op den i Junij 
in het wetgevend ligchaam 
plegtig geproclameerd. Door 
deze constitutie waarborgde 
de toning aan de Franschen 
4e daarstelling van het ver
tegenwoordigend bestuur, de 
vrije toestemming der belas
tingen door de afgevaardig
den der departementen, de 
gelijkheid van. toelating tot 
posten en bedieningen, de 
persoonlijke vrijheid en die 
der drukpers, behoudens het 
tegengaan der misbruiken van 
de laatste, de vrije uitoefe
ning der eerediensten (de 
Cathohjke godsdienstbleef die 
tan den staat), de ministe
riële verantwoordelijkheid, de 
instelling en uitoefening van 
het regterljjk gezag door ju
ry's, de onafhankelijkheid 
van hetzelve,- de erkenning 
der openbare schuld: ein
delijk verklaarde de koning, 
het rerkoopen der nationale 
goederen!, als onherroepbaar 
te beschouwen, e,n de ge
durende de omwenteling aan 
den dag gelegde gevoelens, 
en uitgebragte stemmen, als 
vrij van alle wettelijke ver
antwoordelijkheid.—1)e ko-
»K»g hoppte door deze be
willigingen, aa,n den geest 
ea de belangen des tijds ge

daan , langzamerhand den af
grond der omwentelingen ê 
dempen. Maar er waren nieu
we beproevingen voor den 
wetgevenden koning bewaard. 
JNaauwelijks waren er eenige 
maanden sedert zijne terug
komst in zijn vaderland ver-
loopen, of reeds werd er 
eene zamenspanning gesmeed, 
waarvan het doel was den 
keizerlijken troon weder op 
terigten. In overeenstemming 
met de misnoegden , ontsnap
te BONAPARTE van het eiland 
Mlba, hetwelk men hem tot 
gevangenis had gegeven, trekt 
niet den grootsten spoed door 
Frankrijk, terwijl hij de re
gimenten , die hij langs zij
nen weg ontmoet, onder zij
nen standaard medeslèept, en 
doet op den 20 Maart 1815, 
zijnen intogt in Parijs. Be 

koning, die er eenige nrcn 
Vroeger met overhaasting ui' 
vertrokken was, begaf zich 
met zijne familie naar Gend, 
den uitslag dezer ontsnapping 
afwachtende, die naar allen 
schijn slechts kortstondig zou
de, zijn. ï)e slag van W*". 
tcrloo, den 17 en 18 J«niJ 
1815 geleverd, stortte voor 
de tweede maal den verove-
raar neder, die zijne dyn<*s" 
tie op de overwinning meen
de te kunnen vestigen. #e 

bondgenooten rukten ander
maal binnen de hoofdstad; 
maar thans, veel minder edel
moedig, lieten zij, bij mi" 
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vertrek, een bezettingsleger 
achter, en eischteh de over
gave van verscheiden sterke 
steden, en verbazende brand
schattingen. Men ontnam den 
Franschen ook alle voorwer
pen van kunst, waarvan zij 
de overwonnen volken beroofd 
.hadden. LODEWIJK XVIII 
keerde in de maand Julij 
naar Parijs terug, en hield 
zich bezig, met de nieuwe 
wonden van Frankrijk te 
genezen. Zijne eerste .gedach
te was, om eene algemeene 
amnistte uit te vaardigen,. 
waarvan hij slechts een klein 
getal personen uitzonderde, 
die medepligtig aan de te
rugkomst van BONAPARTE wa
ren. Baar hij gevoelde, hoe 
zeer de tegenwoordigheid van 
vreemde troepen het Fran-
sche gevoel kwetste ; verkreeg 
hij dat, dezelve vóór den be
paalden tijd zouden vertrek
ken ; en dat er eene vermin
dering op de aan Frankrijk 
opgelegde brandscha tting zou
de, plaats hebben. Intusschen 
waren noch zijne vaderlijke 
bedoelingen, noch zijne wel
daden in staat, om in Frank
rijk de revolutionnaire geni
us te ontwapenen. Een ge-
drogt,' de erfgenaam van de 
goddelooze woede der MA* 
RAÏ'S en der ROBESHEBEE'S , 
vermoordde den hertog van 
BERRY, den. 13 Februari) 
1820, op den oogenblik, , 

waarop hij de Opera verliet; 
Er werden op verschillende 
punten van Frankrijk za-
menzweringen tegen de BoURr 
BONS gesmeed. Maar. geluk-
kiglijk verijdeld , hadden de
zelve de bevestiging van het 
koninklijke gezag ten gevolge; 
Nadat er eene democratische 
omwenteling aan gene zijde 
der Pyreneën was vol trokken, 
achtte LODEWIJK XVIII, zij
ne magt sterk genoeg, om ia 
1822 , een leger ter hulp va» 
FEUDINAND- "Vil te zenden, 
dien de cortes van zijn geheele 
gezag beroofd hadden. De 
hertog van ANGOTJUÈME, met 
den titel van opper-veldheer 
bekleed , bestuurde, met even 
zoo vele onverschrokkenheid? 
als gematigdheid dezen oor
log, die in minder.dan zes 
maanden gelukkiglijk werdj 
ten einde gebragt, Intus
schen hadden de wederwaar
digheden en vermoeijenisse» 
de gezondheid 'des konings-
ondermijnd. Ondanks het 
zigtbare verval zijner krach-; 
ten, hield hij niet op > zich 
in het publiek en in de raads
vergaderingen te vertoonen.. 
In de maand December 1823> 
wilde hij nog, ondanks zijne-
zwakheid , in persoon de wet
gevende vergadering openen,. 
en er de troonrede .uitspre-. 
ken. Op den 25 Augustus 
van het volgende jaar , denr 
feestdag van den IL LOOK-

4 
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WJK.antwoprdde hy zijnen 
hoeder, die hem aanraadde 
«eene gelukwenschingen te 
ontvangen- » E e n \onina 
van Frcnhrijk sterft, m a a ? 
J9 moet met ziek zijn.» Hij 
"f *«WS* op dien dag 

*°' f ^ p e r s o o n toe, de 
P oote dignitarissen der kroon, 
e» de openbare ambtena
ren, en ondanks zijne mar-
fjoosheid, die hijJmet fi 
verbergen, openbaarde zich 
2 P e tegenwoordigheid van 
S<*Jnog, doorbeV,eIe" 
*eSden, welke hij tot e S 
dergenenrigtte,diehemvoT hogingen. D00r e "T CT 

roemden prelaat „ , 

Ssf»« 
ten u i tpeSt a n S ? a r ' 
hÜ «Wf meid e " ? * • 
^elkenienTL \ g e b e d e n » 

Septen^bef sal ^ J ? 1 6 

desmomens 7« ' t e n , 4 Ure 

g ^ t , na de S,f" Zacht d e n 

brk pevrat, C ramen ten d<* 

""gevierd *? ^ " ' - ^ 
*U»C2?' h

aHar %'• 
a3h& en „SrlfV6 ons 

J ^ v o e r i l 1 " " ^ uit de 
J u c«%n L ? n

t
 d , e n door, 

'Q , c*elfge t l l 

de laatste oogenbJikken des 
fcomngs; hetzelve zal dienen 
om den vorst van de verden. 
Mg van ongeloovigheid te 
regtvaardigen, hem door ee-
nen levensbeschrijver aanw> 
wreven: » De staatkundige 
Joopbaan van LODEWIJK XTIIf 
is ten einde gestreefd. Se
dert eenigen tijd bespeurde ' 
«en m hem eene verzwak-
™&> het al te zekere voor-

I jeeten-zijner aanstaande ont» 
|>bindmg. flij behoudt des

niettegenstaande eene bewon. 
derenswaardige tegenwoordig-
aeid van geest, al is hij af-
gemat, hij is niet overwon
nen; hij worstelt met inspan-
nmg daar hij tot het einde 
toe den last van het koning
schap waardighjk wil dragen. 
aiJ zeide, dat een koning 
sterven> i a n } m a a j . d a t ^ 
met 2lek moet zijn. Het 
scngnt dat de kracht zijner ; 

«el de zwakheid van zijn lig-
ciaam onderschraagt. »e 
I ? e m d e % e n , zoowel als de 
J^ranschen, die tot den voet 
van zijnen troon worden toe- ! 
gelateni, staan verbaasd over 
?J de levendigheid en wijs-
new, die nog in zijne teden 
doorstralen, rntusschen ver
fden zijne krachten zijnen 
woedj het is hem niet meer 
geoorloofd zijn bed van smar
ten te verlaten: van dien oo- t 
inblik af, verlangt hij de ' 
-^ramentcn der kerk te ont
vangen. Zijne godsvrucht ver-
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troost en sticht zijne weenen-
de familie; zelfs door de god
delijke genademiddelen, die 
•hem zijn toegediend, ver
troost en versterkt, verza
melt hij zijne geestkrachten, 
om de jaren der eeuwigheid 
te overwegen; kort daarna 
verheft hij eene bezwijkende 
hand over doorluchtige en 
dierbare hoofden, en smeekt 
op dezelve den geheelen over
vloed der hemelsche zegenin
gen af. Men weet met wel
ke bezorgdheid het volk zij
ne koninklijke woning om
ringde. Neen, het was gee-
ne ijdele nieuwsgierigheid, 
die hetzelve bezielde; het was 
een gevoel van teederen eer
bied ; hetzelve nam het stipt-

. ste stilzwijgen in acht, dat 
het naauwelijks verbrak, om 
naar den toestand van den 
doorluchtigen zieke te onder
zoeken, even alsof het vrees
de zijne rust te storen. Maar 
de ziekte neemt hand over 
hand toe. Men gelooft dat 
de oogenblik gekomen is, om 
de treffende gebeden uit te 
spreken, door welke de gods
dienst hare kinderen voorbe
reidt, om het leven te ver
laten. Hij aanhoort met on
derwerping dit voor onze 
zwakheid harde woord, dat 
echter vol onsterfelijkheid is: 
» Vertrek Christen - ziel 1" " 
Proficiscere anima christi-
tma! Langzamerhand put de 

Ï 5 

natuur zich uit, zij bezwijkt, 
de koning heeft den laatsten 
snik gegeven. Van welk too-
neel van smart en troosteloos
heid zijn wij alstoen geen ge
tuige geweest! Wij hebben 
de prinsen en prinsessen der 
koninklijke familie in hunne 
tranen zien smelten, zien ne-
derknielen, en eerbiediglijk 
die hand kussen, welke den 
schepter heeft gedragen , en 
thans door den dood verstijfd: 
is. Het noodlottige berigt 
verspreidt zich in de hoofd
stad; hetzelve dringt in de 
provinciën door ; alom doet 
het dezelfde gevoelens ont
waken , en LODEWIJK XVIII 
wordt, als ware he t , in de 
tranen en in de zegeningen 
van Frankrijk begraven." — 
Bij dit stuk zullen wij het 
afbeeldsel voegen, hetwelk 
de schrijver van den geest 
des Christendoms van den-
zelfden vorst heeft geschetst, 
en hetwelk ons belangrijk 
schijnt, door de verheven
heid en onpartijdigheid der 
oordeelvellingen. »Dezevorst, 
zegt DÉ CHaTJUUBRUND, be
greep zijne eeuw, en was de 
man van zijnen tijd: met 
eene verscheidenheid van kun
digheden , eene zeldzame er
varenheid, vooral in het Vak 
van geschiedenis, eenen geest, 
die zich zoowel tot de klei
ne als tot de groote zaken 
leende, eene vloeijende uit-
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spraak, vol waardigheid be
gaafd , paste hij voor het tijd
stip , waarin hij verscheen, 
en voor de zaken, welke hij 
heeft verrigt. Indien het bui
tengewoon is, dat BONAPAR
TE, de mannen der republiek 
naar zijn juk heeft kunnen 
plooijen, verdient het geene 
mindere bewondering, dat 
toDEWljK XVIII, de mannen 
van het keizerlijke bestuur 
aan zijne wetten heeft kun
nen onderwerpen: dat de 
roem, dat het eigenbelang, 
dat de hartstogten, dat zelfs 
de ydelheden voor hem ge
zwegen hebben. Men onder
vond in zijne tegenwoordig
heid eene mengeling van ver
trouwen en eerbied. De wel
willendheid van zijn hart 
openbaarde zich in zijne uit
drukkingen, de grootheid van 
zijn geslacht in zijnen blik. 
Toegevend en edelmoedig, 
stelde hij diegene gerust, 
welke zich onbezonnenheden 
te verwijten hadden: steeds 
kalm en redelijk, kon men 
hem alles zeggen; hij kon 
alles aanhooren; voor staat
kundige vergrijpen, scheen 
hem de vergeving bij de Fran-
schen, minder zeker dan de 
vergetelheid, eene soort van 
vergeving, vrij van alle laat
dunkendheid , die de wonden 
geneest, zonder andere kwet
singen te veroorzaken . . ." 
Be schrijver van het Jnnu-
mre hHtori<IUe. {Geschied-

knndig jaarboek) voor 1824, 
schildert hem ook in weini
ge woorden af: » Deze vorst, 
die" in eene andere loopbaaa, ; 
en in andere omstandigne-'; 
den, slechts een man van 
een verlicht verstand zou ge
schenen hebben, liet bij zgn 
overlijden al datgene na, wat j 
de vorsten aan de bewonde- , 
ring der nakomelingschap kan : 
aanbevelen. Even zoo groot 
in den tegenspoed als op de» 
troon , had hij Frankrykmü 
Uuropa verzoend, en hij had 
aan zijn volk meer dan over
winningen aangebragt, de 
vrijheid, het openbaar kre-
diet, en de, alle regten 1* 
schermende, wetten. Geen 
*orst had de teugels van den 
staat in hagchelijker omstan
digheden te midden van metf 
verdeelde partijen, gevoerd; 
geen hunner had de ®4 
meer bevestigd , het volk ge- ' 
lukkiger nagelaten ; hij b«j» 
de restauratie vervuld; «5 
was als koning gestorven; 
men beweende hem als eene» 
vader, zie daar voldoende tj" 
tels ter bevestiging van if 
nen roem." Men kent aa» 
IODEWIJK XVIII de volgen
de lettervoortbrengselen l o e : 

1.° Zes Mannequins etc 
(Be Mamheeldtn, verhef» , 
of geschiedenis %oo d$®$ 

wü), zonder jaartal* ei : 
geschrift, voornamelijk t<fB 

MAIIREPAS , TÜRGOT en d* 
abt TERRAT gerigt. — *• 
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Bescription etc', {Geschied
kundige beschrijving van een 
zinnebeeldig gedrogt, levend 
aan den oever van het meer 
Ifagua gevangen), 1784, in 
8.vo } een verbloemd stukje, 
volgens eenigen tegen het 
magnetismus, volgens ande
ren, tegen het ministerie van 
CALPNNE gqrigt, -— 3,° F-
claircissement. etc. {Ophel
dering over het roodeboek, 
met betrekking tot hetgene, 
wat MONSIEUR , broeder 
des konings aangaat), 1790, 
jn 8.vb — 4.° Relation etc. 
{Verhaal eener reis naar 
Brussel en naar Cob\ent%), 
Pprijs, 1823, in 8 j ° Dit 
js het verhaal zijner reis, 
toen hij Frankrijk verliet. 

< JEr verschenen in hetzelfde 
jaar (1791) tien uitgaven van 
in het licht. Eenige derzel-
ve gaan vergezeld met ge
dichten aan LODEWIJK XVIII 
toegeschreven , maar die aan 
den markgraaf DE FÜIVT 
schijnen toe te behooren. — 
5.o , Correspondance etc. 
(Briefwisseling en staat
kundige schriften van Z. M. 
LojiEWJjK XFIII), Pa
rijs, 1824, in 18.»10—6.° 
Lettres etc. (Brieven te Hart
vel geschreven), 1824, in 
8.™ Dezelve zijn gedrukt, 
maar niet in het licht ge-

teven. Het werk van den 
eer HÜE , getiteld : Bernie-

res etc. (Laatste jaren van 
het bestuur en het leven van 

LovmjK XVI), is doo* 
LODEWIJK XVIII, herzien, 
verbeterd en volledig gemaakt. 
Onder de talrijke werken -t 
die over dezen vorst in het 
licht zijn gegeven, willen wij 
enkel aanhalen, zijne Levens
beschrijving , bij zijn leven 
door ALPHOUSE DE BEAUCHAMP 
in het licht gegeven , Parijs, 
1821, in 8.voj 3e uitgave 
1825, 2 dl.« in 8,vo Ver
scheiden redenaars hebben 
zijne lijk- of lofrede, uit
gesproken of in het licht ge
geven., onder anderen FRAYS-
SINOUS , de abten LIAPTARD , 
DE BONNEVIE, DE BOUYENS 
en RET , bisschop van Pig-
nerol. 

• LODEWIJK (Heilige), achr 
terneef van den heiligen Lo~ 
DEWIJK, koning van Frank
rijk , en door zijne moeder, 
neef van de heilige EHSA-
BETH van Hongarije, was 
de zoon van KAKEL I I , bij
genaamd den Kreupele x ko
ning van Napels en Sicilië, 
en van MARIA , dochter van 
STEPHANDS V, koning van 
Hongarije. LODEWIJK begon 
reeds in den ouderdom van 
14 jaren, zich in Katalonïè 
te heiligen, .alwaar hi j , ter 
bevrijding van zijnen vader, 
prins van Salerno, aan den 
koning van Aragon., die hem 
in eenen zeeslag had, gevang 
gen genomen, als gijzelaar 
was gegeven, Men bespeurde 
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niet alleen in hem, veel ijrer 
voor het gehed, voor de ge
wijde leesoefeningen, voorliet 
naderen der Sacramenten, 
eene engelachtige zachtmoe
digheid en zedigheid, eene 
zoo kiesche zuiverheid, dat 
een eenigzins vrij woord hem 
deed sidderen ; maar hij ópen-
haarde , daarenboven eene 
deugd-kracht, die zelfs zoo 
ver ging, dat hij zich over 
zijne gevangenschap, als over 
een kostbaar middel van hei
ligmaking verheugde. In 1294 
-verkreeg hij door het ver-

' drag, tusschen zijnen vader 
en JACOBÜS II, koning van 
jiragon, gesloten,; de vrij
heid terug, Fadat KAKEI 
MARÏEI, zijn oudste broe
der, als koning van Jffon-

farijë was erkend, waarvan 
et werkelijke bezit echter 

eerst aan deszelfs zoon CHA-
ROBERT te beurt viel, stond 
LODEWIJK, (na de belofte te 
hebben afgelegd, van in de 
nederige en gestrenge orde 
der minder-broeders te tre
den, welke gelofte hij wil
de vervullen, alvorens de bis
schoppelijke wijding te ont
vangen), de kroon van JVa-
pels&m ROBJERT , zijnen jong-
stén. broeder af. Daar zijne 
familie zich tegen zijne om-
nelzing van den ordestand 
verzette, stelden de oversten 
eenigen tijd uit, om hem, 
onder zich op te nemen, 
toen BONITKIUS VIII, hem 

eene oudèrdoms-dispensatie 
verleende, om slechts 22 ja
ren oud zijnde , het priester
schap te ontvangen. Krach
tens eene andere dispensa
tie , werd hij tot het bisdom 
van Toulouse benoemd, en 
uit.gehoorzaamheid verpligt, 
zich deze benoeming te la
ten welgevallen, na vooraf , 
eene reis naar Home te heb
ben gedaan , alwaar hij op 
Kersavond 1296, in het kloos
ter Ara cceli, zijne gelofte 
aflegde. In het volgendejaar 
werd hij tot bisschop gewijd. 
» Hij verscheen in zijn di
ocees , zegt een geschied
schrijver, onder het gewaad 
van eenen armen religieus; 
maar men ontving hem te 
Toulouse, met den eerbied) 
die eenen heiligen , en met 
den luister, die eenen vorst 
betaamt. Zijne zedigheid» 
zijne zachtmoedigheid en zij
ne godsvrucht, boezemde de 
liefde tot deugd,, aan al de

gene m, welke hem zage»-
00 Zijne eerste zorg was, 

er de ziekenhuizen te be
zoeken, en in de behoefte» 
der ongelukkigen tevoo^* 
Nadat hij zich den staat zij
ner inkomsten had doen voor
leggen, behield hij een kein 

gedeelte derzelve, tot onder
houd van zijn huis, en be
stemde het overige voor o» 
armen. Er waren er dage
lijks vijf-en-twintig aan f¥* 
tafel, hij zelf bediende hen, 
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en somtijds met eene knie 
op den grond. Het geheele 
koningrijk zijns vaders on
dervond de uitwerkselen zij
ner milddadigheid. Hij be
zocht zijn diocees, en liet 
alom gedenkteekens van zij
nen ijver en van zijne lief
dadigheid achter." Door de 
uitgestrektheid zijner verplig-
. tingen afgeschrikt, was hij 
er op bedacht, om zijn bis
dom te verlaten, toen hij 
den 19 Augustus 1297, in 
den ouderdom van 23 jaren 
en 6 maanden , heiliglijk over
leed , op het kasteel van 
Brignolles in Provence, 
"werwaarts hij zich ter rege
ling van eenige kerkelijke aan
gelegenheden , begeven had. 
Toen hij zijn einde voelde 
naderen , zeide hij tot dege
ne , die , hem omringden: 
» Na eene gevaarlijke reis 
te hebben afgelegd, ben ik 
eindelijk in het gezigt der 
haven genaderd, naar -wel
ke ik zoo langen tijd vurig-
lijk verlangd heb. Ik ga mij
nen God genieten , van wiens 
bezit de wereld mij beroof
de ; weldra zal ik van de
zen last, dien ik niet meer 
kan dragen, bevrijd zijn ! Hij 
werd, volgens zijn verlangen, 
bij de franciskanen van Mar-
seüie begraven: JOANNES 
XXII canoniseerde hem te 
Avignon, in 1317, en zond , 
bij die gelegenheid eene bre
ve aan de moeder van den 

heilige, welke nog leefde. Men 
heeft zijn Leven , naar waar
heid ontworpen, door eenen 
schrijver, die hem vertrouwe
lijk gekend had, en door SE-
DULIÜS, in het Latijn uitge
geven , Antwerpen, 1602 , 
in 8.vo, en in het Fransen, 
door ARNAULD D'AiiDii.i.r. 

LODEWIJK , dauphin, zoon 
van LODEWIJK XIV, en van 
MARIA THERESA van Oos
tenrijk , te Fontainebhau in 
1661 geboren, had tot gou
verneur den hertog vanMoN-
ÏAVSIER , en tot leermeester 
den grooten BOSSÜET. Het 
was te dienste van dien prins, 
gewoonlijk de groote Dau
phin genaamd, dat de ver» 
klaringenen schooneuitgaven 
der goede Latijnsche schrij
vers , Ad ilsum Delphini 
getiteld, in het licht ver
schenen. Met «ene goede en 
zachte inborst, paarde hij 
veel moed. In 1688 stelde 
zijn vader hem aan het hoofd 
der legerbenden; hij nam 
Philipsburg, Heidelberg en 
Manheim in ; vergezelde ver
volgens LODEWIJK XIV bij 
het beleg van Bergen, bij' 
dat van Namen, en voerde 
in 1694 het bevel over het 
leger in Vlaanderen. Zijn; 
tweede zoon, de hertog van, 
Anjou, dien hij bij MARIA 
CHRISIINA VAN BEIJEREN, ziji 
neechtgenoote, verwekt had , 
werd in 1790 tot de kroon 
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van Spanje beroepen. De 
groote Dauphin bragt het 
grootste gedeelte zijn levens 
te Meudon en te Choisy 
«oor, in welker genot Mt~ 
BMTOISBUK hem gesteld had. 
in dit afgetrokken leven wijd
de hg zich aan het vermaak 
en aan de liefde toe, of
schoon hij door den konin«r, 
zijnen vader in zijne neigingen 
gedwarsboomd werd. In de 
laatste plaats verbond hij zich 
aan MARU EMIMA DE JOLT 
»E CHOKT , welke zijne echt
genote schijnt geworden te 
*Dn im CHOIN). Deze prins 

Verhit ^ « ^ t a . Men 

5 L ' dai hiJ een *°~ 

aeÏTenf S h d l e TOor *& 
ep de ffiinl T00F a n d e ' ™ 

oogen op eene ledige tafd 
gevestigd, of op eenen stosl 
gezeten, zich gedurende eenen 
geheelen namiddag, de voe
ten met eenen rotting tu
iende. . , ."] 

IODEWIJK, dauphin, oud
ste zoon van den voorgaande, 
en vader van LODEWIJKXY, 
te P~ersuilles in 1682 gehc-
ren, ontving bij zijne geboor
te den titel van hertog van 
JBourgondïé. De hertog rail 
BEAÜVIUIEBS , een der regt-
schapenste mannen ran het 
hof, en FiNÉtoN, een der 
deugdzaamste én beminnelijk
ste, bewaakten zijne oproe* 
<™Ê?» de eene in hoedanig
heid van gouverneur, de an
dere ais onderwijzer. Onder 
zulke meesters werd hij «d* 
les, wat men wilde. Hij was 
van natuur oploopend, doch 
werd gematigd, zacht, wel
levend. De opvoeding ver
anderde zoodanig zijne in-

t°l^' dat men zöu # e 2 e ^ 
nebben, dat zijne deugde* 
hem waren aangeboren. 8jf 
*erd veldheer der legers vffl* 
•Dtotschlandixi 1701,öP^" 
veldheer van dat v a n / W * 
«erew in 1702, en s\m& 
Tpndelpe ruiterij xelfij**' 
9jn. Mafar hij onderscheid-» 
de mh m n ^ r d o o f èe tei$>* 

, hoedanigheden, dan do<» dé 
aetfeïp&aö Christelijke **#* 

,, aëöi Dte rampen des oor-* 
« *>#>, steeds door dia de* *& 
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ken gevolgd, troffen hem ge-
voeliglijk. Hij zag de onhei
len: hij zocht de redmidde-
4en , om dezelve aan te wen
den , wanneer hij op den 
troon zoude zijn. Hij deed 
zicli over den toestand des 
koningrijfcs onderrigten; hij 
wilde de provinciën kennen. 
Met de letter- en wetenschap
pelijke kundigheden, paarde 
hij die van eenen vorst, wel
ke als een wijs koning rege
ren en gelukkigen maken wil. 
Frankrijk vestigde op hem 
zijne schoonste hoop, toen 
èene wreede ziekte, hem in 
1712 met de dauphine aan 
het vaderland ontrukte. Hij 
overleed te Martij, den 18 
Februarij 1712, een jaarna 
zijnen vader, niet zonder ver
moeden van vergeven te zijn. 
Men kent de geruchten, wel
ke te dien opzigte, ten laste 
van den hertog van ORLEANS 
in omloop kwamen; zijn ver
dediger , de hertog Saint-* 
Simon, heeft niet gemeend,. 
dezelve te kunnen wederleg
gen. Hij bewijst integendeel, 
dat het vergif aan dezen prins, 
soowel als aan zijne eehtge-
iroote gegeven, eene zeer we
zenlijke zaak is, zonder er 
echter, bij naam, iemand 
mede te beschuldigen. »De 
aard der ziekte van den dau
phin , zegt hij, hetgene wat 
men wist, dat hij er zelf van 
geloofd had, de zorg, die hij 
«W, om «an den koning, 

de voorzorg, tot behoud van 
zijnen persoon te doen aan
bevelen, de snelheid én de 
wijze van zijn sterven, deden 
de droefheid ten top stijgen, 
en verdubbelden de bevelen 
des konings ter opening van 
zijn lijk. Dezelve had plaats 
in het appartement des dau
phins te JP'ersailles, en baar
de ontzetting. FAGON,BOÜ-
DIN en eenige anderen, ver
klaarden het aanwezen van 
een snelwerkend en zeef he
vig vergif." Het is voor de
zen prins, dat de beroemde 
FÈNÉION, zijnen TELEMACHPS , 

| en de meeste zijner overige 
werken schreef. Hij was ge
huwd met MARIA ABELAÏDE 
van Savooye, die zes dagen 
vóór hem gestorven was: 
hunne ligchamen werden ge
zamenlijk naar Saint-Denis 
gevoerd. (Zie: Kertus de 
Louis de tfruilce, duo de 
Bourgogne, door den Jesuit 
'MARMNEArj, 1712, in 4.*°; 
en zijn portrait, door den 
abt Fliuftr , , zijne» mede-
onderwijzer, Parijs i 1714, 
in 12.»°) loitum was ze
ker met ctezö werken niet 
bekend, torn hij g*z<5gd heeft: 
» Wij hébben tot schande 
van cfen menschëlijken.geest, 
honderden boekdeelen, tegen 
LODEWIJK XIV, aifnerf zoon 
MONSEIGNEUR, den hcrtogfvan 
Orlêaris, zijnen neef, én 
geen enkel, hetwelk de deug
de» tari deden prins doei 
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kennen, welke verdienen zou
den gevierd te worden, al 
ware hij ook slechts een bij
zonder persoon geweest." Wie 
zou, wanneer hij den vrucht
baarsten schrijver zijner eeuw 
aldus hoort spreken, niet den
ken, dat hij zijne eerste vrije 
oogenblikken zal aanwenden, 
om de onregtvaardigheid zij
ner tijdgenooten te vergoeden. 
Intusschen schreef VOLTAIRE 
sedert dien tijd dertig boek
deelen , en men weet, wel
ke boekdeelen! En het werk 
dat het schandelijk voor den 
menschelijken geest was, nog 
niet te hebben voortgebragt, 
heeft nooit zijne pen bezig 
gehouden. Voor het overige 
bewijst deze aanhaling, hoe 
verheven de verdienste van 
dezen prins was, wijl on
danks zijne godsdienstigheid
en zijne godsvrucht, de on-
godsdienstigste filozofie, hem 
zulk eene roemrijke hul
de toezwaait. De abt PROT-
ART heeft later zijn Leven, 
volgens de memoriën van 
het hof geschreven, 1782, 

gegeven. Ofschoon in het 
algemeen vrij zwak geschre
ven, is hetzelve echter zeer 
naauwkeurig; men vindt er 
zeldzame en zeer belangrijke 
stukken in, onder anderen 
de waarlijk merkwaardige 
overwegingen van dien oór-
deelkundigen prins over de 
«trekking van het edikt van 

Nantes, (Zie LODEWIJK XIV)* 
Men heeft met regt op dien 
prins, die het geluk en den 
roem van Frankrijk zou heb
ben uitgemaakt, deze regels 
van den dichter van Man> 
tua toegepast: 

Nzmium vobis Romana pro-
,r.P

aff°' 
visa potens, supen, propn» 

hfec ai dona fuissent. 

LODEWIJK, dauphin, zoon 
van LODEWIJK XV, en van 
MARIA LECKZINSKA , vader wn 
LODEWIJK XVI, werd te f er* 
saillesy in 1729 geboren, 
openbaarde reeds vroegtijdig 
zoo veel lust voor de deugd, 
dat de koningin, zijne moe
der , zeide: » De hemel heeft 
mij slechts éénen zoon ver
leend ; maar hij heeft mij 
denzelven zoodanig gegeven, 
als ik hem zou kunnen wen-
schen." Hij trad den 25 
Februarij 1745 , in den echt 
met MARIA THERESIA, infante 
van Spanje, Nadat deze 
prinses in 1746 overleden 
was, huwde hij in het be
gin des volgenden jaars, met 
MARIA JOSEPHE van Sdse»t 
bij welke hij verscheiden.io
nen heeft verwekt. De dau
phin vergezelde den koning» 
zijnen vader, gedurende den 
veldtogt van 1765, en ^ 
Wj den slag van lonten^ 
tegenwoordig, alwaar hij &e' 
wijzen van dapperheid «J 
menschlievendheid gaf. «• 
paarde met natuurlijke J>6* 
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gaafdheden uitgebreide kun
digheden , en gaf aan Frank
rijk de gegrondste hoop van 
een bestuur van wijsheid en 
regtvaardigheid, toen hij te 
Fontainebleau den 20 Decem
ber 1765 overleed. Zijne 
zachtmoedigheid, zijne min
zaamheid, zijne onwankelbare 
pligtvervulling, hebben zijne 
gedachtenis aan alle Fran-
sche harten dierbaar gemaakt. 

'Men heeft de juistheid der 
toepassing dezer woorden van 
de H. Schrift bewonderd aan 
het hoofd zijner lijkrede ge
plaatst : Jbstulit magnificos 
meos Dominus de medio mei. 
Threni I. Er zijn verschei
den trekken van hem, wel
ke verdienen, aan de nakome
lingschap overgebragt te wor
den. Hieronder behoort voor
namelijk de verhevene les, 
welke hij aan de jonge prin
sen, zijne zonen gaf, toen 
men hun de plegtigheden des 
doopsels aanvulde. Menbragt 
de registers in welke de kerk 
zonder onderscheid hare kin
deren' inschrijft: » Ziet gij , 
zeide hij hun, uwen naam, 
naast dien van den arme én 
behoeftige geplaatst. De gods
dienst en de natuur stellen 
alle menschen gelijk, de deugd 
alleen stelt tusschen hen eenig 
onderscheid; en welligt is 
degene, die boven u staat 
grooter in de oogen Gods, 

\W ï,et lramer in de °°gen 

i V , DlBt, 1 

des volks zult zijn , , . ." 
» Breng mijne kinderen, zei
de deze goede prins, in de 

[ hut van den landman: toon 
hun alles, wat hen bewegen 
kan ; dat zij het zwarte brood 
zien, waarmede zich de arme 
voedt; dat zij met hunne han
den het stroo aanraken, het
welk hem tot bed verstrekt... 
Ik wil, dat zij leeren wee-
nen. Een vorst, die nooit 
tranen heeft gestort, kan niet 
goed zijn." De koning wil
de, dat zijne jaarwedde zou
de vermeerderd worden; doch 
terwijl de dauphin de ver
meerdering van de hand wees, 
zeide hij : Ik nou liever zien, 
dat de hoofdgelden met deze 
som verminderd werden. 
Toen men op eenen zekeren 
tijd, in zijne tegenwoordigheid 
over de met de godsdienst en de 
zedenstrijdige boeken sprak, en 
den omloop derzelve, als voor
werpen van handel regtvaardig-
de; zeide hij: » Wee de staat, 
die zich door zulk eenen han
del zou willen verrijken, die 
wezenlijke en duurzame rijk
dommen, aan ingebeelde en 
voorbijgaande zou opofferen, 
die de deugd der burgers 
zou verstikken, en de mid
delen zou wanen te verkrij
gen » om dezelve, te doen 
uitblinken." Hij was van ge
voelen, dat men de bron 
van al de aan deze eeuw ei
gene ongeregeldheden, in de 
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joomelooze losbandigheid van 
spreken en schrijven moest 
zoeken. » Men schrijft, zei-
de hij , bijnaïniet meer dan 
om de godsdienst verachte
lijk , en de koninklijke waar
digheid hatelijk te maken. 
Er verschijnt bijna geen boek 
meer in het licht, waarin de 

"godsdienst niet als bijgeloof 
*ën hersenschim, de konin
gen als dwingelanden, en 
hun gezag als een onverdra-
gelijk despotismus worden 
afgeschilderd. Eenige zeggen 
zulks openlijk en vermetellijk; 
andere stellen zich tevreden 
met het ongemerkt in te scher
pen. En waartoe dienen zoo 
vele boekwerken 1 Het leven 
eens menschen zou niet toe
reikende zijn , om slechts in 
een vak de best geschrevene 
voortbrengselen te lezen .• men 
doet niet anders, dan her
halen, hetgene wat anderen 
reeds gezegd hebben, en in
dien men er zich van wil 
verwijderen, om zich nieu
we wegen te banen, vervalt 
men in dwalingen. Welk 
voordeel is er dan van dien 
vloed van boekdeelen, bro
chures en libellen, waarme
de het publiek, overstroomd 
wordt, voor de vorderingen, 
de kunsten en wetenschap
pen te hopen ? zal men er 
geleerder door worden? In
tegendeel, deze vrijheid, om 
m het wild over allerlei on
derwerpen te scheve», baart I 

slechts eene ligtzinnige en 
oppervlakkige kunde, dik- -
werf erger dan de onwetend
heid is; dezelve heeft enkel 
gediend , om valsche gevaar
lijke , of verfoeijelijke grond
beginselen, die alle geesten 
benevelen, in het licht te 
stellen." De godsvrucht des 
dauphins had hem verschei- , 
den gebeden ingegeven, die 
hij zich gemeenzaam had ge
maakt , en die eene het we
zenlijke gebed waardige zal
ving en kracht bezitten. Wij 
willen tot voorbeeld datgene 
opgeven, hetwelk hij dage
lijks uitsprak voor het alge
meen geluk des koningrijb, 
terwijl hij zich, door de voor- . 
spraak van den heiligen U- \ 
DEWIJK, de doorluchtigstezij
ner voorvaderen, en sedert ^ 
lang zijn voorbeeld , tot Go& 
wendde. Hetzelve is in nel j 
Latijn, en evenaart volk0" j 
men in kracht en waardij- i 
heid, de oude gebeden W \ 
de kerkelijke liturgie:M^ \ 
ne Deus, qui Franco^ j 
imperium benigno favoreah '• 
ininito tutaris sanctil™0' \ 
rici precibus exoratus « 
votis, da nepoiibus^asef' 
w iuo, da populo ,«*»* 
fes imitari, quas colu»> , 
ut pacem intus, pacewjf \ 
ris colenies, ad regni «** j 
tius Icetitiam totantentet^' • 
damus, ubi reges et $<$" \ 
li UU, soli Pastori et r<f 
trtt mvientes% &terno «"' 
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ter se carïtatis foedere so-
eiabuntur. Men heeft in 1777 
uitmuntende Memoriën, om 
te dienen tot de geschiede
nis van dien prins, verza
meld door pater GRIFFET , 
2 dl.» in 8.vo, in het licht 
gegeven. Zijn Heven is be
schreven door den abt PROT-
ART , Parijs, 1778 in 12.»»° 
Men tan niets treffender 
lezen, dan het Hécit etc. 
{F'erhaat der voornaam
ste omstandigheden van dé 
ziekte) van dien prins, Pa
rijs, 1766. De schrijver der 
Mistoire etc, (Geschiedenis 
der omwenteling in Frank
rijk) , — de heer MONTJOIE 
— legt zijne twijfelingen aan 
den dag, over de oorzaken 
van zijnen dood; en schijnt 
niet zeer genegen, om de
zelve voor natuurlijk te hou
den. Wanneer men over
weegt, dat de dauphin, de 
dauphine, en de koningin 
in het tijdverloop van twee 
en een half jaar, en met de
zelfde toevallen, stierven, 
schijnen zijne gissingen een 
zeker gewigt te verkrijgen. 
» Welligt, zegt h i j , moet 
men den vroegtijdigen dood, 
van den dauphin, vader des 
tegenwoordigen konings, als 
eene gebeurtenis beschouwen, 
die tot de geschiedenis der 
omwenteling behoort. Deze, 
zoo lang als hij leefde, met 
eene verbittering, die zeer 

heillooze bedoelingen ver
raadde , gelasterde prins, en 
die, zoodra men hem niet 
meer te vreezen had, zelfs 
door zijne vijanden geprezen 
werd, was met grondbegin
selen bezield, zeer strijdig, 
met degene, welke men te
genwoordig in het werksteft; 
en alles wat men van zijn 
bijzonder leven kende, be
wees , dat hij zijne godsdiens
tige en staatkundige gevoe
lens met onverschrokkenheid 
zou handhaven. Hij bezat 
zuivere zeden, eene gevoeli
ge en weldadige ziel, moed, 
leerzucht, eenen beschaafden 
geest, een gezond oordeel, 
een regtschapen hart; in één 
woord, alles kondigde aan, 
dat hij een waardige opvol
ger van LODEWIJK I X , van 
HENDRIK IV en van LODE
WIJK XIV zijn zoude ; en het 
is onbetwistbaar, dat , in
dien hij geregeerd had, de* 
monarchie nog op hare grond
slagen zou bestaan; Jaij zou 
dezelve bevestigd hebben, en 
wij hadden nooit het volks-
bestaur tot stand zien ko
men. Zijn dood was dus eene 
wezenlijke overwinning voor 
de aanhangers van het nieu
we stelsel. Ik wil hun daar
om dezen nieuwen konings-
moord niet aanwrijven, maar-
het is onbetwistbaar, dat de 
wandaden, welke de zucht 
naar eene omwenteling-heeft 

2 
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yoortgebragt, niet alle wel 
bekend zijn; er zijn er ge
heime ; welke het nog niet 
tijd is te openbaren. Hét is 
daarenboven zeker, dat de 

• ?aIfomeHngschap, groote ver-
wijtingen zal te doen hebben 
aan wijlen den hertog van 
CiioisEüL, en dat zij hem re-
.f enschap zal vragen van zij-
;ae vertrouwelijkheid, met de 
valsche wijsgeeren, en van 
zijne af keerighcid voor eenen 
prins, die al de hoedanjo--
.heden van eenen wijze be-

' za t" [Deze prins was een 
gropte vriend van de beoe
fening der geschieden^: » Zij 
geeft zeidehij, den kinde
e n lessen, welke men den 
vaders met zou durven voor-

.^dzmen g r a a f m M ( j r 

S h V . G o V o o r de verlen-

.den last der kroon moet dra
gen > fln nnj daarbij behnln 

-ir;**.,*** 
Wetten. ., T.'™»? f 

van CHOISEUI. Deze minis
ter kon hem de bescherming 
niet vergeven, welke hij aan 
de Jesuiten verleende, wel
ke door de parlementen ver
volgd werden. LODEWIJKXV 
hield hem bijna altijd vaH 
de staatszaken verwijderd]. 

LODEWIJK I , de Frame 
of de Oude, koning van Ger-
manie, derde zoon vaniö-
DEtrijK den Zachtmoedige, 
en halve broeder van keizer 
I-oiHARiüs en van PIPM, 
werd in gl7 tot koningvan 
•Beijeren uitgeroepen. Hij 
stond met zijne broeders te
gen zijnen vader op, geraak
te vervolgens met hen in on-
eenigheid, won in 811, met 
•KARET, den Kale, zijnen 
vaderlijken broeder, den slag 
van Fontenay, tegen LOTHA-
KIÜS , breidde de grenzen 
zijner staten uit, en maakte 
zich geducht voor zijne na
buren. Hij overleed te Frank

fort in 876, in den ouder
dom van 70 jaren. Hij was 
een der grootste vorsten uit 
het geslacht van KARM^ 
Groote, bezat niet al de deug
den van eenen' goeden ko
ning, maar wel de h°e(1r 
nigheden van eenen held (zie 
LOXHARIÜS I). 

t IODEWJTK I I , de Jonge, 
zoon van den voorgaande, 
even zoo moedig als hij, e n 

zijn opvolger op den troon 
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van Germaniê, werd aange
rand door zijnen oom KA-
REL den Kale, dien hij in 
8/ff bij Andernack overwon. 
Hij overleed te Frankfort, 
in 882, terwijl hij troepen 
ligtte, om dezelve tegen de 
Noormannen te doen optrek
ken, die hunne verwoestin
gen begonnen. 

LODEWIJK I I I , koning van 
Germaniê — Zie LODEWIJK 
III , keizer. 

LODEWIJK I , van Jnjou, 
koning van Hongarije en Po
len, bijgenaamd de Groote, 
werd te jBude, ia 1326 ge
boren, en volgde in 1342 
op KAREI ROBERT of CHA-
ROBERT, den Kreupele, zij
nen vader, gesproten uit KA-
REL I , graaf van Jnjou, 
broeder van den H« LODE
WIJK. Hij verdreef de Joden 
uit Hongarije, voerde met 
het beste gevolg den- oorlog 
met de Zevenbergers, de Kro-
aten, Tartaren en Venetia-
nen; hij wreekte den dood 
van ANDREAS, zijnen broeder, 
koning van Napels, in 1345 
ten dood gebragt, en werd 
'na den dood van koning CA-
SIMIR, zijnen oom, in 1370, 
tot koning van Polen ver
kozen. Hij legde zulk eenen 
ijver voor de Catholijke 'gods
dienst aan den dag, dat Paus 
LNNOCEKÏIÜS VI, hem tot groot-

banierdrager der kerJc be
noemde. Deze wijze en regt-
vaardige vorst, overleed te 
Tirnau, in 1382. » Nooit,-
zegt een geschiedschrijver,. is 
een vorst, zoo zeer betreurd 
geweest, als h i j , noch een 
bestuur zoo zeer geprezen als 
het zijne. Iedereen bewon
derde zijne bekwaamheid iii 
het handhaven van den in-
wendïgeri vrede, en de be 
gaafdheid, die hij bezat,onfe 
de eendragt tusschèn zoo vele-
verschillende aan zijn gezag
onderworpene .volken, te on
derhouden. Ongenaakbaar 
voor vleijer̂ s en hovelingen^ 
regeerde hij steeds door zich 
zelve», en spreidde even zoo 
veel beleid als vastheid vaö 
karakter, in het uitdeden-
van posten en waardigheden 
ten toon, welke hij enkel 
aan de talenten , aan'de deugd 
en aan de ware- verdienste 
verleende. Vermomd 'en zon
der eenig gevolg r doorreisde 
hij gaarne de gewesten varf 
zijn rijk, öm van nainj het 
gedrag der officieren en over
heden gade te slaan, en onr 
voordeel te- trekken, van dé 
aanmerkingen, welke herrr 
personen maakten, die heni ,. 
niet kenden. MilddadigV'zo'n* 
der verkwisting ? deelde hij 
de schatten van den staat 
met spaarzaamheid uit* en. 
ondanks de talrijke oorlogen-, 
welke hij te voeren h a d \ 

..$.. .. i. . - ' V - r ; : k : c ' : : . ->:•• . 
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ïigtte hij geenerlei nieuwe 
belasting. fle hepaling der 
straffen tot de personen der 
schuldigen alleen, dagteekent 
van zijn bestuur, zoo als hij 
ook de eerste was, die het 
gebruik der Gods-geregten, 

•m de regtbanien verbood. 
iJwar hg den woeker der Jo
den, zoo verderfelijk voor 
de gennge volksklasse, niet 
«on beteugelen, noch van 
deze natie voor den staat 
nuttige burgers maken, vaar
digde hij een bevelschrift uit, 
door hetwelk hun het ver! 
dere verblijf in het koning
rijk werd ontzegd.» Zifn 

f«g"Vêm£oim *™ 
n TUE?"»u™™° 

dnchtsten vftimP3 e n ge" 
d iens ten ,??^ d e r gods-

" " * . . • « modderachtig rl. 

viertje, wijl zijn klein paard 
den oever niet kon bereiken,, 
die zeer steil was. Eenige 
geschiedschrijvers zijn van ge
voelen geweest, datdeYoor-
gierigheid hem gestraft had, 
wijl hij eenen afgevaardigd? 
van SOMMAN , met zijn ge. 
heele gevolg, in eenen vij
ver had doen werpen, waar-. 
in zij door de visschen ver
slonden werden, en de wijze, 
waarop de jonge koning zijn 
leven eindigde, maakt deie 
aanmerking belangrijk, Iet 
is waar, dat, in dien tijd de 
Turken, wanneer de gde-
genheid zich opdeed, "<* 
aan wreedheden schuldig 
maakten , welke alle gevoel 
van menschlievendheid in iet 
bart der Christenen schenen 
uit te dooven ; maar de hei-
ligrheid des Evangelies voor
onderstelt in zijne volgelfo' 
gen deugden, waarmede a> ' 
ze soort van regtvaardigi»S 
niet strookt. De geschied
schrijvers verhalen, dat og 
den oogenblik, waarop Jj i. 
te paard steeg, om ten strgd 
te trekken, een arend op 
zijnen stormhoed sedert 
en hem ligtelijk in het aan-

gezigt kwetste ; hetwelk ais 
een kwaad voorteeken werd 
beschouwd. Het lijk des vors* , 
ten werd kort daarna gevon« j 
de», en men vervoerde W \ 
zelve met luister naar J > 
ninUijkrJlba (thans Sif' 
rreissenburg), in de W 
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graafplaats zijner voorvaderen. 
Dit gedenkwaardige gevecht 
is evenzeer beschreven door 
SIEPHANUS BRODERICÜS (zie 
dat artikel) en beknopter door 
ISXHÜANFI. Men ziet in het 
prachtige tuighuis van ffee-
nen, het standbeeld te paard 
van dezen jongen vorst, met 
de wapens voorzien, welke 
hij op den dag van dezen 
veldslag droeg. Men zou er 
als opschrift, dezen regel uit 
den Mneis wel onder kun
nen plaatsen: 

Infelix puer, atque imparcon-
gnessus ACHILLI ! 

In 1687 wreekte hertog KA-
REL V van Lotharingen, 
door den keurvorst van Bei-
jeren en prins LOÖEWIJK van 
Baden ondersteund , den dood 
zoo veler Christenen, door 
eene groote overwinning in 
die zelfde vlakte van Mo-
kat», "op de Turken behaald. 

LODEWIJK prins van Ta
rente, neef van ROBERX den 
Goede, koning van Sicilië, 
werd in 1322 geboren, en 
huwde den 20 Augustus 1347, 
met JOANNA, koningin van 
Napels, zijne nicht (zie Jo-
AKNA , koningin van Jeru-
salem) , na den dood van 
ANÖREAS , haren eersten man, 
tot welken hij had bijgedra
gen. DoorLoDEwijK, koning 
van ffongarijè , die mét een 
leger in het koningrijk van 

Sicilië was gevallen ,om den 
moord van zijnen broeder 
ANDREAS te wreken, gedwon
gen om de vlugt te nemen, 
nam hij met de koningin, zij
ne echtgenoote, de wijk naar 
Provence, en beide 'werden 
in eene kerkvergadering, door * 
CLEMENS YJ te Jvignon ge
houden , voor onschuldig ver
klaard. Later door de Na-
politanen teruggeroepen , ver
dreven zij de Hongaarsche 
troepen, die nog in het ko
ningrijk waren achtergeble
ven , en deden zich op Pink
sterdag 1352 teiVope/spleg-
tig kroonen. LODEWIJK over
leed in 1362 , zónder kin
deren na te laten. Hij had 
de orde van den JET. Geest 
van den Strik ingesteld, die 
niet langer dan zijne rege
ring duurde. Toen HENDRIK 
I I I , bij zijne terugkomst uit 
Polen, door Venetië trok r 
gaf de heerlijkheid hem.het 
handschrift ten geschenke* 
hetwelk de statuten dezer or
de bevatte. Deze vorst be
diende er zich van, om zij
ne orde van den H. Geest 
op te rigten, en beval aan 
den kanselier DE CHiVERinr, 
bet boek te doen verbran
den ; maar de wil des Jto-
nings werd in dat punt niet 
ten uitvoer gebragt, en het 
handschrift bleef behouden! 
Hetzelve is gedrukt in de 
Momomm etc. {Gedenk-' 
4 
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stukken der Fransche mo
narchie) , door dom MOJTI-
ÏAÜCOW en later afzonder
lijk onder den titel van Mé
moires etc. {Gedenkschrif-
ten om te dienen tot de Je-
schedenis van Frankrijk, 
g-edurendedeW eeuw), met 
de aantekeningen van den 
abtiEFTOE, Ï764, in8.vo 

IODEWIJK I , hertog Tan 
Anjou, tweede zoon van Jo-
ANNES , koning van Frank-

^rZ'^erincennes, 
2 1 ^ ° ™ . Geduren' 
KAREL V T ••Jarigheid ™ 
3 n S ! J ' . T e n n e e f > beiast e hij Zicü m e t h ' e 

K°W«P des k o n i n g 

gen veldslag van Poitiero ^ 
genwoordia, v,aarZ f *e" 
JOAWES werd " I imm* 

*««e benoem/ w-- , ^M" 
%elsch e n

e t ' & l 0 e * ^ 
3377- i» J * d / d > en in 

had hii L r fgentschap 

einde Zichi» I 3 e n > t e n 

hn> hZ e
n s t aa t *• -tel-

1 tQ «««» nemen 

van den troon van jfópefr, 
welken, de in het vorige ar
tikel aangehaalde koningin 
JOAWJTA, hem in 1380, bij 
haren uitersten -wil had ver-
maakt. Deze vorst begaf zich 
twee jaren later, met on
noemelijke schatten naar Ita
lië , ten einde zijne aanspraak 
te doen gelden: maar toen 
hij er kwam, vond hij den 
troon bezet door KAREI DB 
DCRAZZO, bloedverwant der 
kortelings overledene konin
gin. Hij deed vruchtelooze 
pogingen, om er hem van 
te verdrijven. Daarenboven 
verraden door PEÏRUS DE 
CRAON (zie dat artikel), dien 
inj naar Frankrijk had te
ruggezonden , om nieuw 
wervingen 'te doen, en die 
al het geld te Fenetië met 
ligtekooijen verkwistte, stierf 
nn' van verdriet te Mseglia-i 
hlJ Bari, den 20 Septem- '' 
ber 1384. Zijne nakomelin
gen deden bij, herhaling po
gingen, om zich van dit ko
ningrijk meester te maken, 
maar konden er nooit in sla
gen. 

XODEWIJK van Frankrijk, 
hertog van Orleans, graaf 
™n Patois, Jst, Blois* 
enz., tweede zoon van ko
ning KARELV, werd in 1371 
geboren, en had grootelijk 
deel aan het bestuur, gedu
rende de regering van KA-
Mh Jl> zijnen broeder, Jo* 



L O D. J53 

ANNES,' hertog van Bokrgon-
di'è, oom des konings, het 
gezag van den hertog van 
Orleans benijdende, .deed 
hem den 23 November 1407, 
te Parijs vermoorden. Deze 
moord was de oorsprong der 
beruchte voor Frankrijk zoo 
noodlottige verdeeldheid, tus-
schen de huizen van ORLE
ANS en BouRGONDië, 

LODEWIJK van Bourbon. 
— Zie de verschillende ar
tikels CoNDÉ (LODEWIJK VAN 
BOURBON. — LODEWIJK HEN
DRIK VAN BOURBON. — Lo-
DEWIJK JOZEF VAN BOUR
BON. —) 

LODEWIJK ANXONIUS HEN
DRIK VAN BoDRBON-CONDÉy 
hertog van ENGHIEN. — Zie 
ENGHIEN. 

LODEWIJK VAN BOURBON, 
hertog van Montpensier, on
afhankelijk heer van Dom
bes , prins van BocAesür-
fon, zoon van LODEWIJK 
VAN BOURBON, te Moulins, 
in 1513 geboren, onder
scheidde zich in de leger
benden onder FRANCISCOSI, 
en HENDRIK I I , bewees ge
durende de burgeroorlogen, 
groote diensten aan KAREL 
I A , onderwierp deoproerige 
steden van Poitoti in 1574, 
en overleed op zijn kasteel 
van CAampgny in 1583. 

LODEWIJK VAN ORLEANS.— 
Zie ORLEANS. 

LODEWIJK PHILIPPUS, her
tog van Orleans. — Zie OR
LEANS. 

LODEWIJK PHILIPPUS JOZEF, 
hertog van Orleans. — Zie 
ORLEANS. 

LODEWIJK WILLEM, vorst 
van Baden, te Parijs, den 
8 April 1655 geboren, volg
de zijnen grootvader op , ver
bond zich vervolgens aan den 
keizer, die hem tot veldheer 
benoemde, en onderscheidde 
zich in de oorlogen van Hon
garije' tegen de Turken, in 
1687. Hij was bij den slag 
van Mo/iatz tegenwoordig, 
en wreekte gezamenlijk met 
hertog KAREL V van Lotha
ringen en den keurvorst van 
Beyeren, door eene volko» 
mene overwinning, de ne
derlaag, welke de Christe
nen eene eeuw te voren, in 
deze zelfde vlakte hadden 
ondergaan. Hij ging in het 
volgende jaar voort, met het 
terugslaan der ongelaovigen , 
en gaf hun achtervolgend de 
nederlaag te Jagodna, bij 
Mssa, en te Viddin, het
welk hij veroverde, na, een. 
corps van 8,000 man gesla
gen te hebben. In 1691 
behaalde hij op hen eerie 
roemrijke zegepraal, te •*$&«. 



154 10D. 

lankemen in Schvonië; de II 

Hl 
.._., .. «« u w » » w » e ƒ ' 

groot-vizier bleef op het slag
veld , niet bijna 20,000 der 
zijnen. Inl702yhad er tus-
schen hem e,n den hertog van 
Fillars te Friedlingen een 
gevecht plaats, over hetwelk 
men zoo wel te JFFeenen .als 
te Parijs het Te Deum zong. 
In de volgende jaren voerde 
hij het bevel aan den Rijn, 
en was in 1704 b | den slag 
van Mochstadt, m in het
zelfde jaar bij het beleg van 
JLandau tegenwoordig. Hij 
werd beloond met het gouver
nement vmJavarin, en kort 
daarna tot algemeen veld
maarschalk des keizernjks be
noemd. Hij overleed den 4 
Januarij 1707* den roem van 
een der grootste veldheeren 
zijner eeuw nalatende. 

loDEWIJS FRANCISCUS BE 
BOURBON , prins van Conti, 
— Zie CONTI. 

• LODEWIJK (PETRUS VAN DEK 
flEttiGEN). — Zie PETRUS. 

IODEWIJIC de Moor, — Zie 

ii»*» \ » « st;an *• 

<te godgeleerdheid te hebben 
bekleed, werd hij chro* 
nologist-generaal der scbnj. 
rers van zijne orde, en een-
sor der boeken van de re
publiek , van Fenetië. H§ 
heeft zich meer bijzonder 
doen kennen door zijnen 
smaak voor de schoone kuns
ten. Hij had verscheiden 
stukken van schilder-, gra
veer-, bouw- en beeldhouw
kunst verzameld, waarvan de 
opvolging de trapsgewijze vor
deringen dezer kunsten aan 
«en dagbragt: doch een on
geval heeft zijne handschrif
ten en teekeningen doen ver
loren gaan. Hg overleed te 
Fenetië, den 27 October 

•1771. Deze stad heeft aan 
hem eene vaderlandscheschool 
te danken, waaruit voorwer
pen van de grootste verdien
sten zijn te voorschijn geko
men. De grondregels van 
•LODOLI zijn ontwikkeld in 
een Italiaansch werk, geti
teld : Grondregelen •«*»* 

bouwen, Rome, 1 7 ^ » " ' 
4. t0 Deze grondregelen be
helzen eene diepe kennis der 
kunst, veel smaak en nutti
ge inzigten ter volmaking dei' 
bouwkunde, Jpologhi etc 
Bavano, 1787, in 8.v° I s 

n e n m 4 eerst na den dood des scbrg-
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Vers werden gedrukt, en wel
ke men zou kunnen beschou
wen , als wat al te hekelachtig 
te zijn, vindt men eene ge
zonde zedeleer: zij zijn in 
pnrijm, doch op eene geheel 
dichterlijke wijze geschreven, 

LOBBER, of LÖBER (CHRIS-
ÏIAAN) , een Duitsch godge
leerde , geboren te Orlamond 
in 1683, overleden in 1747, 
was opper-intendant-generaal 
te Altenburg. Men h eeft van 
hem : 1.° Akademische ver* 
handelingen, en 2.° een 
Kort begrip der godgeleerd' 
Aeid. Hij had eenen zoon, 
GOÏHUF FRIEDMAN , en eene 
dochter, CHRISTUS. - Dono-
THEA, die zich door hunne 
gedichten onderscheidden. 

LOER (DIEDERIK) ook ge
noemd LtëRIÜS DE SXRATIS, 
omdat hij geboortig was van 
Hoogstraten, in de Belgische 
provincie Antwerpen, werd 
Karthuiser-monnik te Keu
len, en overleed te Wurz-
burg in 1554, nadat hij over 
de te Brussel bewaarde mi-
rakuleuze Hostiën een werk 
had geschreven, te Keulen 
in 1532 gedrukt, kort na 
de uitbarsting van de zweet-
ziekte, welke te Brussel in 
1529 groote verwoestingen 
had aangerigt. Het is het 
eerste werk, dat over deze in 
België aoo beroemde Hostiën 
w gedrukt -geworden* Het 

voert ten titel: Prcestantis-
sima qucedam ex innumeris 
miracula, quce Bruxellis, 
nobili apud Brabantos- op* 
pido t circa venerabilem JEu-
charistiam hactenus multis 
ab annis ad CSRISTI glori-* 
amfiunt, etc. Ofschoon er tot 
op heden geen ander vóór dat 
tijdstip bekende gedrukte oor
konde bestaat, is de histori
sche zaak geloofwaardiglijk be
vestigd geworden, .zoo door 
de oorspronkelijke brieven van 
1370 (tijdstip van het mira
kel) , als door andere hand-» 
schriften, opgesteld door oog
getuigen en tijdgenooten, ge-* 
voegd bij eene standvastige 
overlevering en onafgebroken 
godsdienstige eerbewijzing tot 
op onze dagen, eene eerbe
wijzing, die geene kritiek heeft 
ondergaan, dan van wege 
de ketters op het einde van 
de zestiende eeuw. Men kan 
de JDissertation (Historische 
verhandeling), gedrukt te 
Brussel, bij LEMAIRB, 1700, 
in 8.vo, of het kort begrip 
dat daarvan in het Journal 
hist. et litt. van 1 Septem^ 
ber 1790, bladz. 7, gevon
den wordt, raadplegen. 

LOERIÜS. — Zie LOYER. 

LOESEL (JOANIÏES) , geneesr 
heer en kruidkundige, ia 
1607, te Brandenburg ge? 
boren, leefde tot in het mid
den der zeventiende «euw, ie 
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Koningsbergen. Hij had o-
ver de inlandsche planten van 
Prutssen een groot werk ver
vaardigd, hetwelk door zijn 
zoon in het licht werd ge
geven onder den titel van: 
Catalogus plantarum in Bo-
mssia nascentium, Konings
bergen, 1654, -in 4. t 0 , en 
later door GOÏTSCHED , on
der dien van Flora Prus-
sica, etc., Koningsbergen, 
1703, in 4 . t 0 ; GEORG-AST-
tmiEs HELWIG, heeft er het 
vervolg van geleverd, Bant-
%ig, 1712, in 4.*° 

tuurliilr«n
 Z 0 0 n e e n s «a-

Ae«. mVrenemar' 
*° voeren S% • ^ s n s 

f e e n v o ^ S " 1 3 ' n a de ranaen t P m ' e n > 

™ varadró „„ ! w ' 

^ ^ i v w S h l t 
-Srin-^^^ 
n a « - 4 dienst 08rZynde ' 
ger onder S ^ W x> i ] ] i~ 

onderscheidrlf ° £ w e ^ " en 

m h'J het gevecht 

van Peterwaradin, bij de 
belegering van .TeWswweii 
hij den veldslag en het beleg 
van Belgrado. Koning AU
GUSTUS van Po/ew, in wiens 
dienst hij vervolgens tradj 
verhief hem tot veld-maar-
schalk en inspecteur generaal 
van de Saksische infante
ne. Hij maakte de veldtogten 
van 1734 en 1735, langs den 
Mijn mede. DeCzarinhem 
tot hare dienst hebbende o» 
vergehaald, was zoo tevre
den over de wijze, waarop 
fllJ zich in Crimea en V' 
kraine gedroeg, dat zij hem 
tot chef harer legers be
noemde. De groote roem, 
welken zijne dapperheid hem 
had verworven, bewoog den 
Koning van Frankrijk, hem 
aan zich te verbinden. Hij 
verkreeg in 1743, den rang 
yan luitenant-generaal, en, 
m het volgende jaar, onder- ' 
scheidde hij zich hij de be-
legeringen van Meenen, van 
Speren, van jTeume en 1>Ü 
die van Freijburg in 1744. 
In den veldtogt van 1745, 
voerde hij het bevel over de 
reserve,m den slag vanF<*' 
ienoy, en deelde in de eer 
yan de overwinning. ïïij»am 

in denzelfden veldtogt, Gend, 
Oudenaarde, Ostende ett 

den 
37- ' ' v * ' e " M O — 

meuwpoort in, be^on den 
volgenden veldtogt door de 
belegeringen van Sluis en van 

., Sas'van-Gend en eindigde 
11 dien door die van Bergen-
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:itp^oomtAat stormenderhand 
werd ingenomen den 16 Sep
tember 1747. De hertog van 
Parma had voor die plaats in 
1588, en SPINOIA in 1622 het 
hoofd gestooten. Sedert deze 
belegeringen was dezelve ver
sterkt geworden door den be
roemden COEHOORN, den VAU-
BAN der Hollanders, die haar 
voor zijn meesterstuk hield.. 
Doch geheime verstandhou
dingen hielpen de Fransche 
dapperheid, en de bres ter 
naauwernood bruikbaar, zich 
midden op den dag, zonder 
•verdedigers bevindende, kwa
men de belegeraars er zon
der wederstand binnen. Een 
regiment Schotten, hetwelk 
beproefde hen te verjagen, 
Werd ter neder gesabeld. Den 
volgenden dag van dit ge
vecht ontving de graaf van 
LOEWEKDAI, den maarschalks
staf van Frankrijk, Hij o-
verleefde zijnen roem niet 
•lang. Een gering ongemak;, 

t .dat hij aan den roet kreeg, 
ien dat het koude vuur ten 
gevolge had, maaide hem 
weg in Ï755 in den ouder
dom van 55 jaren. Hij was 
standvasliglijk aan de Catho-
hjke Godsdienst gehecht, 
waarvan hij de pügten be
trachtte, en liet eenen'zoon 
«a, opgevoed in dezelfde g e -

.voelens, genaamd FRANCIS-
cus XAVERIUS JOSEPHÜS. 
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Umcui (LODIWIJK 

PROSPERUS), lid van dé con
stituerende vergadering, van 
de conventie en van den raad 
der vijf-honderden, wasvoor 
derevolutie luitenant-generaal 
van het bailliuwsehap, en ko
ninklijk regter van Pïtrvanf, 
zitting houdende te 'ChataU 
gneraie in Poitou. Na te 
hebben deel genomen aan de 
constituerende vergadering, 
in welke hij zich enkel m 
dekaatsbaan deed opmerken, 
werd hij geroepen tot de 
functien, toenmaals verkies
baar, van regter bij de regt-
bank van het distrikt van 
PartAenai, departement der 
Beide-Shvres. Bij de Con
ventie onderscheidde hij zich 
door de gematigdheid en bil
lijkheid zijner beginselen, en 
voornamelijk door zijnen 
moed, waarin hij bij onder
scheidene gewigtige gelegen
heden , bewijs gaf. De ver
beeldingskracht rust bij het 
doorloopen dezer ongelukkige 
tijden, wanneer zij mensch-
lievende en moedige mannen 
aantreft, LoFEtcut behoor
de tot dit getal. Wij zulJen 
met genoegen dezen trek aan
halen , welke verdient be
kend, te zijn. Diep getroffen 
door het lot, den ongelukki-
gen LODEWIJK XVI bescho
ren, en voor de oproeping 
der namen, in de zaal heb
bende hooren zeggen, dat er 
slechts ééne stem meerder 
was voor den dood, haastte 
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hij zich naar DucHaiEL zij
nen vriend te gaan , die door 
eene zware ziekte aan het bed 
gekluisterd lag; deze kwam 
stemmen in zijn' nachtrok en 
het hoofd omwonden met fla
nel: en terstond verhieven 
«ich verscheiden stemmen, 
om te vrugen: «Wiedeko-
mnpgezinde was, die een 
lichtverschijnsel had gaan ha
len, om den tiran te red
den." LOFFICIAL rigtte zich 
op» zeggende:» Ik ben het-" 
t t f?mMk> « do'or 
eene edele geestdrift, ston
den ook JARD.pAI) 

en verscheiden andere leden 
21 m. zfe B^oelens deel-
« « . • « dien zelfden oogen-
3 «F, en deden dezelfde 
verklaring. AM»., !,„„ 
den *Y,nS- s kon men 

&ÏÏJÏÏ. £-™ 
genhoudina t e 1 d e Sevau-
maatreoï val ï m D i e n ' a1s 

JcerliP.'rf M ?%emeene ze-
* ™ d . Men kan den brief 
wen, waarin hij S II 
* * « « b p o n d e r f g e ë 

*«),»dp»S r ^ * co««e«-

ving dertijdgenooten), artikel 
LOFFICIAL. Hij .beklom zelden 
den spreekstoel, doch hij ar-
beidde bij de commissien van 
geregtelijk onderzoek, en kj 
alle gelegenheden stelde Jif 
zich tegen maatregelen m 
gestrengheid, te dikwerf door 
de meerderheid aangenomen. : 
Hij was het, die het eerst, ' 
in de zitting van den 8 Fm-
démiaire , 3<> jaar de aan
dacht van de vergadering 
durfde vestigen op de mis
daden van CARRIER , en die 
het decreet van beschuldiging 
tegen dat monster uitgespro
ken, deed aannemen: LOF* 
FICIAL schetste bij die gele
genheid het tafereel der af-
fchuwehjkheden, door hem 
in de Fendée begaan, enb'j 
herhaling verwekte ''hij in de 
vergadering en in de triba-
nes aandoeningen, van af* 
schuw. De inwoners van 
tantes haastten zich h.f 
123 stukken ter staving zij
ner aanklagte te zenden,*<»", 
fee nÜ bij de commissie ^ 
algemeen welzijn deponeerde» 
en die, ten tijde tan W 
^egtsgeding van CARBID fl,et 

meer aanwezig waren. I*oï" 
MciAt in December 1795> 
met eeriige leden van de con
ventie, gezonden om de f» 

ie tf> ha-,TT„A;„„,. deed e* dée te bevredigen , deed * 
gevangenen in vrijheid sf" 
len. Onder hen bevond &f 
mevrouw DR BOJTCHAMP,*" 
ten dood was veroordeelde11 
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voor welke hij eene opschor
ting van het vonnis had ver
kregen, die hij op staanden 
voet met expresse naar JVan-
tes deed overbrengen, en die 
er gelukkiglijk vóór de exe
cutie aankwam. In den schoot 
der conventie teruggekeerd, 
maakte hij de oproerige be
wegingen van de afgevaardig
den HENTZ en FRANCASÏEL 
hekend. In den raad der vijf
honderden , door verscheiden 
departementen herkozen, nam 
hij deel aan deze vergadering 
tot in het 7e jaar (1798). 
Van dat tijdstip tot aan zij
nen dood, in 1815 voorgel 
vallen, heeft Lomcuh de 
functien van regter bij de 
burgerlijke regtbank van An-

f ers, vervolgens van raads-
eer aan het koninklijke hof 

van die stad waargenomen. 

LOGOTHETÜS. — Zie ACRO-
poimrs. 

IOHJÉAC. — Zie LAVAL (AN-
DREAS DE). 

• LoHENSTEIN ( D A T O X GAS-
Ï>AR VON), een Duitsch dich
ter , in het jaar 1635, te 
Nimptsch in Sileaië gebo
ren, was raadsheer van kei
zer JOZEF I , en eerste sijn-
dicus van de stad Breslau 
(1666). Jfa goede studiën 
te hebben gemaakt, reisde 
hg ro al de deelen van Eu
ropa , waar hij *jch de ach

ting der geleerden verwierf. 
Hij overleed in 1683, in der» 
ouderdom van 48 jaren. Zij
ne genie was vroeg rijp. Met 
zijnlöcjaar, gaf hij 1.° drie 
Treurspelen in het licht, 
welke werden toegejuicht. 
Hij is de eerste, die het 
Duitsch treurspel uit de ver
warring heeft getrokken. Men 
heeft nog van hem 2.° Be 
edelmoedige hoofdman AR-
MiNius, dappere verdediger 
van de Duitsche vrijheid, 
leipzig, 1689 en 1690, 2 
dl.» in4 . t 0 Het is een ze
delijke roman, vrij vervelend, 
waarvan het doel is, om ij
ver in te boezemen voor de 
wetenschappen in personen, 
bestemd tot openbare amb
ten. — 3.° Verscheiden ge
dichten , Breslau, 1680 en 
1733.— 4.o Poëtische over
denkingen, op het 53e fca» 
pittel van ISAÏAS. Alle cri
tici zijn het niet eens over 
de verdienste van LOHENSXEIN ; 
eenige heschuldige hem, in 
zijn vaderland eene aehool 
van eenen slechten smaak te 
hebben gesticht, en de dicht
kunde teruggaande schreden 
te hebben Jaten maken, nadat 
dezelve te naauwernood aan 
de verwarring was onttogen, 
door Onxz, doch reeds be
gon bedorven te worden door 

HoFMAHSWALLDAU. 

Lom (NICOIAAS PETRUS), 
schilder, te Parijs in 1624 
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geboren, maakte zulk eene 
bijzondere studie Tan de wer
ken van POCSSIN, en copi-

> eerde dezelve met zoo veel 
kunst, dat het inoeijelijk is 
de kopij van het origineel te 
onderscheiden. LODEWIJKXIY 
begunstigde hem met een pen
sioen van4000 livres. LOIR 
legde zich bijzonder toe op 
liet koloriet en op cle teeke-
ning. Hij bezat zindelijkheid 
en gemakkelijkheid, en schil
derde even kunstig de beel
den , de landschappen, de 
•bouwkunde en de versierin
gen ; maar hij muntte uit in 
het schilderen van vrouwen 
en kinderen. Hij werd in 
1663 bij de akademie aan
genomen. Zijn meesterstuk 
is de schilderij van CLEOBIS 
en filTON, den wagen hun
ner moeder trekkende. Men 
heeft ook van hem 150 gra
vures met sterk water. Hij 
overleed te Parijs in 1679. — 
ALEXIS LOIR, zijn broeder, 
heeft zich in de graveerkunst 
onderscheiden. Zijne Afne
ming van het kruis, volgens 
Jovrmci, en een Moord 
der onnooaele kinderen, vol
gens JLEB«W, worden zeer 
op prijs gesteld. 

* loiSEAü (JoANtfES SlMON) 
een beroemd regtsgeleerde, 
geboren de# 10 Mei 1776 te 
grasne in Pranche-Comté. 
Mi] volbragt zijne studiën in 
net collegie van Pontarlier, 

vervolgens in de centrale 
s school van Besangon, en be

gon onder den beroemden 
PROUDHON zijnen regtsgeleer-
den cursus te Bijon, alwaar 
hij als leeraar werd aangeno
men. Te Parijs gekomen 
zijnde, deed hij zich daarvoor-
deelig kennen door zijne me
dewerking aan een regtsge-
leerd tijdschrift, getiteld: 
Jurisprudence du Code ei-
vil (Begtsgeleerdheid van 
het burgerlijk Wetboek), in 
8.vo, hetwelk hij in 1804, 
met den heer BAYOÜX onder
nam: dit tijdschrift hield op in 
hetlichtte verschijnenin 1812: 
tij was daarmede tothetl9e 

deel gevorderd. LOISEAÜ kocht 
in 1807 het ambt van advo
caat bij het hof van cassatie. 
Hij overleed te Parijs, &en 

22 December 1822, oud 46 
jaren, en heeft nagelaten: , 
1.° Cause celèbre dm «»•* 

fant égarè dans la Fendée 
(Beroemde regtszaak over 
een kind, verdwaald in f 
Fendée), 1809, 2 dl.n.'n 

8.vo— 2.o Victionnaired® 
arréts modernes (pfoorden-
boek der hedendaagse fa v0*" 
nissen), 1809, 2 dl.n m 

8.vo _ z,o Traite des ƒ«" 
fans naturels, adultèrM$> 
incestueus et abando»n<lS 

{Verhandeling over de »a" 
tuurlijke, onechte, intyow* 
schande geteelde en verlag' 
ne kinderen), Parijs, 18 * *' 
in 8.vo _ 4>0 Jjqpendice 0 
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traite des enfans naturels 
(Aanhangsel over de natuur
lijke kinderen), ibid, Bavoux 
1819, in 8.vo; beide deze wer
ken zijn zeer geacht. — 5.° 
De lajurisdiction des maires 
de village, ou traite des 
contraven tions de police. 
(Over de regtsmagt van de 
•maires ten f latten lande, 
of verhandeling der over
tredingen van policie), vol
gens de wetboeken van straf-
regt en criminele instructie, 
ibid, 1813, in 12<*o 2<= uit
gave 1816. — 6.o Mémoi-
re sur Ie duel. (Aanteeke-
ning over het tweegevecht), 
ibid, 1819, in 8.™ van 4 
en een half blad. De hee-
ren DB GHIAUDIÏT en DAILOZ 
hebben lijkreden uitgespro
ken bij zijn graf, en de 
Moniteur van den 22 De
cember 1822, heeft hem 
eene levensschets toegewijd. 

LoisEAir. <— Zie LorsEAr. 

LOISEI. (ANXONIÜS) , advo-
taat bij het parlement van 
Parijs, geboren te Beau* 
vais, in 1536, uit eene fa
milie vruchtbaar in perso
nen van verdienste, studeer
de in den beginne te Pa
rijs , onder den beroemden 
RAMUS , dié hem tot uitvoer
der van zijn testament be
noemde, vervolgens te Tou-
louse en te Bourges, onder 

XV. DEEt. 

CUJAS. Hij verwierf zich eenen 
grooten naam door zijne pleit-
gedingen en werd met ver
scheiden eervolle ambten in 
de regering bekleed. Hij over
leed te Parijs in 1617. Men 
heeft van hem acht Meden, 
getiteld: La Guienne de M. 
LoiSEt. (Guienne door den 
heer LOISEL) , wijl hij de
zelve uitsprak als advokaat 
des konings, in de kamer 
van justitie van Guienne, 
Parijs, 1605, in 8.™ —. 
2.o Trésor de Vhistoire géné
rale de notre temps. (Schat 
der algemeene geschiedenis 
van onzen tijd), van 1610 
tot 1628, een middelma
tig werk, zijnde niet van 
hem, maar van zijn' zoon 
KAREI LOISEL , Parijs 1636, 
ia 8.^o — 3.o Pasquier ou 
JDialogue des avocats du 
parlement de Paris. (Pas
quier of samenspraak der 
ddvokaten van het parle
ment van Parijs), Parijs 
1632. — 4.° Regies du droit 
Francais. (Regels van het 
Fransche regt). — S.° Mé~ 
maires de Beauvais et Beau-
voisis. (Gedenkschriftenvan 
Beauvais en Beauvoisis) ,< 
1717 in 4.*o vol belangrijke 
nasporingen. — 6.° Institu-
tes contumières. (Landsreg-
ten), 1710 in 2 dl.», laat
ste uitg. 1783. — 7o Poé-
sies Latines (Latijnsche ge
dichten). 8.o Opuscules di-

L 
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vers. (F%rscAeid&i werkjes) 
ra 4.t° 1656. Zij werden in 
het licht gegeven door zijn 
neef den abt J O I T , domheer 
van Parys, die dezelve ver
sierde met het leven van den 
schrijver. 

LOISEÜ. — Zie LOSSEL. 

Loisosr. — Zie torsos; 

LoMEROIXKS (JoANNES Sï-

MON AVED DE) , geboren te 
Parijs, in 1733, uit eene 
adellijke, familie , was raads-, 
heer des konings, en luite
nant-generaal van het bail-
liuwschap van de artillerie 
hij het tuighuis te Parijs, 
toen; de revolutie uitbarstte 
Hg »am geen deel aan de staats 
Kundige onlusten in Frank-
ryk, doch zijne oude amb
ten, en voornamelijk zijne 
geboorte waren meer dan 
S ^ ^ o m hem veracht te mafasa. H« . 

«Is zoodanig fa j J ^ J ™ 
«omen i n 1793, ea met z l 
™» *°oa mM huk Saini 
J-aaare opgesloten. Deplaat-

geweldig vermeerderd, niet 
«Woereifend «gade om de 
pmonen tebevatte„,dieeenï 
«en argwaan gaven , bedacht 

S Ü e . Z a m e n z ^ r i n g e n der 

m d o r (25 Juhj 1794), twee 

- L O K . 

dagen vóór den val van Ro-
BESPIERRE , verscheen de deur
waarder van de revolution
a i r e regtbank te $t. Za&are, '• 
met de lijst van diegene, wei-
t e zouden gevonnisd worden, 
en noemt LÜIZEROIXES de 
zoon; hij sliep indienoogen» 
blik. De vader weifelde oiat 
zijn leven opteofferen, om-
dat van zijnen zoon te red
den : hij volgde den geregts-
dienaar, en verscheen in de 
gehoorzaal, alwaar Coma* 
HAL, die slechts slagtoffere 
wilde, zonder onderscheid, 
zich bepaalde in de akte van 
beschuldiging, het woord van 
zoon uit te schrappen, om 
dat van vader in de plaats 
te stellen. Alzoo werd de
ze edelmoedige grijsaard, te
gen wien geene hoofdbe
schuldiging bestond, ten dood 
geleid en geëxecuteerd, den 
27 Julij 1794. Men zegt dat ' 
hij, de noodlottige kar be
klimmende, met - vervoering 
«itriep : » God zij geloofd) 
het is mij gelukt i" Boe» 
deze heldhaftige daad, weM» 
evenwel in eenen vader, n'el 

verwondert, zou misse*1'*0 

nutteloos zijn geworden^08" 
der de revolutie die des an
derendaags den 9 XhermWor 
(27 Julij) plaats had, end'8 

ROBESPIERRE , met zijne voor* 
«aamste medepligtigcn deed 
vallen. 

LOKMAN. — Zie XocJWif-
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LoiXARD, of LolHARD, 
(WALTER) , een Engelsche 
aartsketter, predikte zijne 
dwalingen in Duiischland, 
leerde omtrent het jaar Ï315, 
dat de duivelen op eene on-
regtvaardige wijze uit den 
Hemel waren verdreven, en 
dat zij er eens in zouden wor
den hersteld. De H. MICHA-

'êh en de anderen, aan deze 
onregtvaardigheid schuldige 
-engelen , moesten (volgens 
hém) eeuwiglijk met alle men-
Schen, die niet in zijne ge
voelens deelden, verdoemd 
wórden. Hij verachtte de ker
kelijke plegtigheden, erken
de de voorbidding der heili
gen niet, en geloofde dat de 
Sacramenten nutteloos waren. 
•Het huwelijk was, volgens hem, 
slechts eene bezworene on
tucht, enz. Deze dweeper 
verschafte zich een groot aan
tal leerlingen, die hij zijne 
apostelen noemde, en die 
jaarlijks Duiischland door
reisden i om diegenen te be
vestigen , welke zijne gevoe
lens hadden aangenomen. De 
inquisiteuren deden LOXIARD 
in hechtenis nemen, en, zij
ne hardnekkigheid niet kun
nende overwinnen, veroor
deelden zij hem. Hij werd te 
Keulen in 1332 verbrand, 
zonder eenig teeken van be
rouw te geven. Men ontdek
te een aantal zijner leerlin
gen, waarvan men, volgens 

TRITHEMUS, eenen grooten 
brand maakten. DeLoiURDS 
verbreidden zich 'm Duiisch
land, en begaven zich naar 
Vlaanderen en Engeland, 
Deze geestdrijvers verleidden 
vele Engelschen, en hunne 
sekte nam toe in dit rijk. Zij 
vëreenigden zich met de Tf^i-
clefiten, en bereidden den on
dergang van de geestelijkheid 
van Engeland en de scheu
ring van HENDRIK YIII, ter-" 
wijl weder andere LOLIARDS 
de gemoederen voorbereidden, 
in Bohème, voor de dwalin
gen van JAN HÜSZ , en voor 
den oorlog derHussiten. Zoo 
zeer is het waar, dat door sek
ten te laten uitspruiten, men 
niet alléén pnvprmijdelijke 
onheilen voor de godsdienst 
voorbereidt,. maar daaren
boven de constitutie der sta
ten schokt. 

Ï/OLMA-PAUIINA, eene Ro-
meinsche keizerin, kleindoch
ter van den consul Lounrs, 
was gehuwd met C. MJEMMHTS 
BjEGDJCïïS , consul, landvoogd 
van Macedonië, toen keizer 
CxUGVtA., op hare schoon
heid verliefd werd. Om haar 
op eene behoorlijke wijze te 
trouwen, noodzaakte hg MEM-
ïffius, zich uit te geven voor 
den vader .dezer dame, waar
van hij de wezenlijke echt
genoot was. Zij droeg niet 
lang den zoo zeer benijdden en 

2 
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gevaarlijken titel van keize
rin. CAUGVU. weldra wal-
-o-ende voor de schoonheid van 
XOI.UA , verstiet haar zonder 
•. beweegreden, noch voorwend
sel , maar uit zijnen eigenen 
wil. Na den dood van MES-
SAIWA, de vrouw van CIAÜ-

•BIÜS, opvolger van CAHGU-
I A , bekuipte LOLLIA deeer, 
om de gemalin van &.AUDI-

'BS' te worden; doch AGRIP-
PINA behaalde die, door de 
listen van PAIXAS, beschul-

.digde hare mededingster van 
tooverij en deed haar onder 
dit voorwendsel door den kei
zer verbannen, en vervolgens 

•door eenen gemeensrnan om 
het leven brengen, in hét 
jaar 49 na J. C. 

LotiiANüs (SPURIUS SER-
•VILIUS) , een gelukssoldaat, uit 
de heffe des volks geboren, 
maakte vorderingen onder de 

wapens, -door zijn vernuft en 
door «ijne dapperheid. Hij 
werd bekleed met de keizer
lijke waardigheid door de 
Romeinsche soldaten, welke 
POSTHÜMIÜS den Jonge, had
den vermoord. Het was in 
het begin van het jaar 267. 
De overweldiger, verdedigde' 
zich te gelijk tegen de troe
pen van GAtiiENus, en tegen 
de Barbaren aan de overzij
de van den Mijn. Na hen 
ie hebben genoodzaakt, in 
hun land terug te keeren, 
deed hij de werken herstel-

Jen , welke zij hadden vei-
woest. Daar hij zijne solda
ten aan deze werken liet ar
beiden , werden zij weerspan
nig en benamen hem het le
ven, na eene regering van 
eenigê maanden. 

LOIXIÜS (MARCÜS), RO-
meinsch consul, werd door 
AUGUSTUS geacht. Deze kei
zer gaf hem het bewind over 
Galati'è, Lycaonïè^ Jsmc 
rïè en over Pisidïè, 23 ja
ren vóór J . C. Hij maakte 
hem vervolgens opzigter over 
-CAJUS G&SAR, zijnen klein
zoon , toen hij dezen jongen 
vorst naar het oosten zond, 
om er orde te stellen op de 
zaken van het rijk. Louw» 
deed op deze reis zijne gie
righeid en andere slechte hoe
danigheden , die hij te voren 
behendig had verborgen, door
stralen. De onmatige ge
schenken , welke hij van alle 
vorsten afperste, gedurende 
hij bij den jeugdigen Ca""' 
was, ontdekten zijne ond#" 
den. Hij onderhield de twee-
dragt tusschen TlBEBics en 
CAJUS G&SAR, en men ge
loofde zelfs, dat hij den *o-
ning der Parthen als spion 
diende, om het sluiten van 
den vrede te vertragen. W" 
Jus deze verraderij vernomen 
hebbende, beschuldigde hem 
bij den keizer. Daar X-oi-
MUS vreesde te worden ge" 
straft, zoo' als hij het ver-

http://Xoi.ua
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diende y bragt hij zich door 
vergif om .het leven , onnoe
melijke goederen nalatende, 
aan MARCUS LMAIUS , zijnen 
zoon, welke consul werd, en 
wiens dochter LOIHA PAÏJ-
MNA met CAMGULA huwde. 
Het is deze laatste Loixius, 
aan wien HOEATIUS den 2e 

en den 7e, brief van zijn eer
ste boek opdroeg en hetwelk 
hij noemt Maxime- Zolli, 

4 LoMIE (JOAOTES LODEWIJK 
DE) , geboren te Geneve, in 
17.40 , oefende in den begin
ne het beroep van advokaat 
wft, hetwelk hij liet varen, 
om de gewoonten en de staats
regelingen der verschillende 
staten van Europa te gaaa 
onderzoeken. Hij vestigde 
eerst zijne aandacht op het 
Engelsch gouvernement, en 
begaf zich naar Zonden, om 
het te leeren kennen. Om
trent 1775 kwam hij in Ge
neve terug, en werd er lid 
van den raad der twee-hon
derden , doch in het vervolg 
keerde hij voeder naar Zon
den , en kwam niet eerder in 
Zwitserlandtemo, dan op liet 
einde zijner dagen. Hij over
leed te Seven, opüenltuffi-
berg, in het kanton Schweila, 
in Julij 1806. Hij gaf uit i 
1.° Parallele du gouverne
ment anglaisetc, (Vergelij
king van hei Engelsch gou
vernement en van het ou-

l 

de bestuur van- Zweden ,< 
bevattende eenige aanmer-; 
kingen over de laatste re
volutie in dat rijk voorge-* 
vallen enz.) 2.o Conslitution, 
de etc. (Constitutie van En-, 
geland, of staat van het En-, 
gelsch gouvernement, waai '-
in hetzelve tevens wordt ver
geleken mét de republikein-
sche regeringsvorm en met 
de. andere besturen van Eu
ropa), in het Fransch, Am
sterdam^. 1771, in 8.v° dik
wijls herdrukt. Dit-boek werd. 
in Frankrijk wel onthaald.. 
De schrijver verbeterde zijn. 
plan en gaf eene Engelsche 
uitgave in het licht, in Octo-
ber 1775.. Zijn werk wordt 
door de Engelsehen geacht,, 
ofschoon het op verre na niet 
volkomen en onberispelijk is. 
Hetisheviglijk gehekeld door 
den schrijver van VExamen 
etc, (Eet onderzoek van het' 
gouvernement van Engeland'y 
vergeleken met de conslitu~ 
tien der F'ereenigde staten)* 
en vooral in de bijgevoegde.-
aanmerkingen door den uit
gever. Men kan niet ont
veinzen, dat verscheiden defc 
verwijtingen, welke hij hem 
maakt, gegrond zijn. — 
3.o Sistoire des flagellans-
etc. (Geschiedenis der gee~: 
selbroeders of gedenkschrift 
ever de menschelijke Hjge-
loovigheid), 1777 , in 4.*»-
in het Engelsch, Het is een& 

3' 
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omschrijving van het boek 
van denabtBoilEAü, en men 
verwijt DE LOIMK van niet 
de behoorlijke maat te heb
ben gehouden. De stijl daar
enboven is nietgekuischt. — 
4.o Observationis relatives 
etc. (Aanmerkingen betrek
kelijk de belastingen op vens
ters, winkels en omzwer
vende kramers enx.) Zij zijn 
vol geest en oordeel. — 
5.0 Observations sur Vem-
barras national etc. (Aan
merkingen over de nationale 
verlegenheid, en over de wij
ze, waarop het parlement 
™ dti punt heeft te werk 
j y * w ) . Hij heeft hetzelf
de gevoelen geuit als PITT 
W e l k i o o r \ a ^ ; 

» e , e n v e r a n d e r d d 

^Jkvan naam. Hüw»,™ 

fc«e hem altijd te verzoeken jm dle teverfcr.. en 
«jejp zich met wéiniv y 
^ h j k z o o w e l T l e ^ 
^oonten warpr. i„- J ,Se~ 

«k eewoST •""' Ba,«e-

»Jr t °V f , l o ™ w (Joosi 

ren, oefende zijn beroep voor
namelijk te Doornik en "te 
Brussel uit , en overleed ia 
het jaar 1562. Wij hebben 
van hem : l.o Commentarii 
de sanitate tuenda in pu-
mum Ub. — 2,° De re me-
dica C. Celsi, Leijden, 1761, 
-— 3,o Observationum me-
dicinalium libri tres. Mea } 
heeft daarvan een aantal uit* 
gaven gemaakt, de nieuwste 
is die van Amsterdam, 1761, 
inl2.mo Dezelve werd twee
maal in het Fransch vertaald, 
Parijs, 1712 en 1759. — 
4.o De curandibus febribus, 
Amsterdam, 1761. Het La
tijn vanLoMMius is zuiveren 
sierlijk. Men wil, dat niet 
een geneesheer zijner eeuw 
de ziekten beter hebben doen 
kennen, noch eene oordeel
kundigere en meer zekere 
praktijk hebben voorgeschre- > 
ven. Zijne aanmerkingen zjj» 
wijs eri grondig. Over de 
voorregten van de matigheid 
sprekende, merkt hij aan, 
dat het gebod , hetwelk de 
kerk maakt van > de veertig-
daagsche vaste, welke plaats 

beeft in het begin van de 
lente, volmaaktelijk overeen
komstig is met de wetten der 
gezondheids-leer, en dat de
zelve , geregeld in acht f 
nomen worden, vele ziekte" 
voorkomt. Alle werken van } 
LoMjnus zijn herdrukt, t e 

Amsterdam, in 1745 e» 
1761, 8 .dl.» in 12.*»° 
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. LOMAZZO(JOANNÊSPA«I«ÜS), 
een schilderen geleerde Itali
aan, geboren te Milane in 
1538, werd bekwaam in de 
sehilkunst en in de fraaije we
tenschappen. Be letterkunde 
was hem vangroote dienst, toen 
hij in den bloei zijner jaren 
(33 jaren) het gezigt had ver
loren, volgens de voorzegging 
hem daarvan door CARDAÏT 
gedaan. Hij overleed in 15 9 8. 
Slen heeft van hem twee wei
nig aïgemeene werken: 1.» 
eene Verhandeling over de 
schilderkunst, in het Itali-
aansch, Milane, 1584,1585, 
1590 in 4.t°; een uitmun
tend werk: het eerste boek 
dezer verhandeling is in het 
Fransch vertaald,. onder den 
titel van: Traite de la pro-
portion naturelle {Verhan
deling over de -natuurlijke 
evenredigheid) , Toulouse, 
1749, infol. met pi.-— 2.o 
Idea del tempio della pit-
tura, 1590, in 4.t°> Versehei
den dichters en geleerden 
hebben hem in hunne schrif
ten geroemd j, hetzij als let
terkundige, hetzij als schil
der. Zijne gedichten worden 
nog zeer geacht, en zijne 
schilderijen versieren de ker
ken en paleizen in Italië* 

LoMBARö (LAMBERTUS) i » 
1506 te Xuik geboren, leg
de zich met goed gevolg op 
hel schilderen toe. Hij werd 

volmaakter in zijne kunst in 
Duitschland, Frankrijk en 
vooral in Italië , werwaarls 
hij zich in het gevolg van den 
kardinaal POITIS begaf. In 
zijn vaderland teruggekeerd 
deed hij er den goeden smaak 
voor de schilder - en bouw
kunst ontwaken, en vormde 
kweekelingen die groote vor
deringen in deze kunst maak
ten. HÜBBRXÜS GOLIZIÜS gaf 
het leven van LOMBARD-, door 
DOMINICUS LAMPSON, onder 
•dezen titel in het licht,- LAM-
BERTI LOMBJRDI apud E~ 
burones pictoris celeberrimi 
vita, Brugge, 1565, in 8.*° 
GOXTZIÜS geeft daarin een 
schitterend bewijs zijnfer er
kentenis voor de lessen, welke 
hij van LOMBARD had ont
vangen. Deze schilder was 
in 1565. nog in leven j het 
jaar van zijnen dood is niet 
bekend. < 

'LoMBAROTJjfr (PJEÏRÜs). —• 
Zie PETRUS LOMBARDUS.. 

LoMBERr (PEXRTJ»), advo-
fcaat bij het parlement va» 
Parijs, zijne geboorteplaats r, 
begaf zich onder de klooster
lingen van Pori-Royal en 
woonde eenigen tjjd in hun 
gesticht. Hij vertaalde' 1.°' 
De Schriften der heilige Va
ders en overleed in 1710,,. 
na verscheiden overzettingen 
in het licht te hebben gege-

4 
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ven De meest geachte zijn: 
f fxjpiïcatwn etc. (Uit
legging der eerste kapittels 
?™M hooglied), dfov den 
™h™ * f Wvs, Parijs, 

etc, [fTegwijzer des I[e-

het Christelijke leven), door 
den kardinaal Bow in heï 
l®*f geschreven, Parijs, 
1681 ~ 4.0 0 M W /etc> 

(fFerken van den heili-

1672, 2 dl.n, i n 4.to » ; ' 

= , 1716 in hetzelfde for-

Jalin™ ""ueend endever-

Kon etc in, • *raduc~ 

^ ^ge{?tlTSnan 

^eJfditÖ^0 0 1 ' 
»anteelremWeil ; „ / > * < * 
«•vomet /L '-1* 2 d , 'B in 

ve» van den ff '^ {Uet 

"""«o. £ Y ,00r Go-
'«Sten i . ™ IOHMM 

Port-Royal heeft verweten. 
•De H. BERSURDÜS , de H, " 
AüGrsxiNus en de H. Crai-
•ANUS , hebben bij hem ten 
naasten bij denzeJfden stijl, 
dezelfde wendingen en de
zelfde schikking. 

IOMBEZ. — Zie AMBKOSI' 
ÜS BE IOMBEZ. ) 

lOMEIER (JOANNES), liei-
vorrod predikant, in 1636, 
ieZutp/ien geboren, en aldaar 
in 1699 overleden, onder
scheidde zich door zijne Ge
schiedkundige en beoorde 
lende verhandeling, over de 
meest beroemde oude en nieu
we bibliotheken, gedrukt te 
Zutphen, in 1669 en te U-
treoht in 1680, in 8J° On
der al de werken over deze 
stof handelende, is dit het 
geleerdste, doch niet het best ^ 

geschreven, en sedert het
zelve in het licht is versche
nen, z o u e r n 0 g we] wat 
&J te voegen zijn. 

loMÉNIE (HENRICÜSA«GÜS" 
TOS DE), graaf van Prienne, 
werd in 1594, te Par§*9» 
horen. Koning LODEWIJK X"1 

henoexnde hem in 1622 ,^ 
kapitein van het kasteel der 
Tuilerien en zond hem twee 

jaren later naar JEngelanA' 
om de voorwaarden des hu- ^ 
wehjks van HEWRIEITE va» 
Frankrijk, rnet den P'"!? 
van iWallis te regelen. M 
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volgde den. koning naar het 
.beleg van Bochelle, in het 
èegin der regering van LO
DEWIJK: XIV, en verkreeg ver
volgens het departement van 
buitenlandsche zaken. Hij ge
droeg zich met veel omzig-
tigheid gedurende de onlus
ten der minderjarigheid, en 
overleed in 1666. Hij heeft 
geschreven Mémoires (Ge
denkschriften) nagelaten, van 
het begin der regering van 
LODEWIJK XIII, tot aan den 
dood van den kardinaal MA-
ZARIN. Men heeft daaruit de 
belangrijkste stukken geno
men, om het werk te ver
vaardigen bekend onder den 
titel van: Mémoires etc. 
^Gedenkschriften van ZO
MEN IE) , Amsterdam, 1719 , 
1723, in 3 dl.» in 12.^0 
De uitgever heeft dezelve uit
gebreid tot in 1618 ; zij be
helzen eenige belangrijke bij
zonderheden en nuttige anek
doten voor de geschiedenis 
,van zijnen tijd. Deze gedenk
schriften zijn, herdrukt met 
eene levensschets door den 

•heer PETITOT, in de tweede 
reeks van de Mémoires etc. 
(Gedenkschriften betrekke
lijk de geschiedenis van 
Frankrijk), 35e en 36e dl. 
Vader SEJUULT van het Ora
torium, heeft de lijkrede van 
den graaf van BBIENNE u i t 
gesproken. 

L 

LóMÉNÏE (LODEWIJK HEN-
KICÜS DE) , graaf van Brien-
ne , oudste zoon van den voor
gaande in 1635geboren, werd 
in 1651, van zijn 16e jaar 
af, in de opvolging van het 
ambt van secretaris van staat, 
hetwelk zijn vader bekleed* 
de , bevestigd, en begon het
zelve, in zijn 23e jaar, na 
verscheiden gewesten van Eu* 
ropa te hebben doorgereisd, 
uit te oefenen. Doch de 
droefheid, welke hem de dood 
zijner vrouw, HENKIETTE DE 
CHAVIGM, in 1665, veroor
zaakte, verbijsterde zijne zin
nen. LODEWIJK XIV, was ge
noodzaakt, hem zijn ontslag te 
geven; de minister begaf zich , 
nadat hij te vergeefs had be-< 
proefd in de orde der kar-
thuizer monniken te treden, 
bij de vaders van het Ora
torium. Hij leefde in het 
begin vroom en werd zelfs 
priester gewijd; doch het 
duurde niet lang, of hij walg
de voor een leven, dat hem 
te eentoonig scheen. Hij her
vatte zijne reizen, begaf zich 
naar DuitscAland, onUtak in 
liefde, zegt men, voor de prin
ses van MKCSXKKBÜBG en ver
klaarde haar zijnen hartstogt. 
LODEWIJK XIV, aan wien de
ze vorstin hare klagten rigt-
te , gelastte LOMÉNIE naar Pa
rijs terug te keeren ; en deed 
hem in de abdij van Saint 
Germain opsluiten, Men was 

5 
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genoodzaakt, hem vervolgens 
te St. Benoit-sur-Loire, en 
daarna te St. Lazare op te 
sluiten. Het geschrift, dat hem 
in zijnen kerker het meeste 
bezig hield, was: l.o eene 
geschiedenis van het Janse-
nismus onder den titel Tan: 
Roman etc. (PFare roman 
of geheime geschiedenis van 
het Jansenismus, %amen-
sprakm door den heer DS 
MELONIE (LOMÊNIE) , heer 
van Nebrine, vervaardigd, 
enz.) 1685. Dit werk is niet 
gedrukt» het is een mengel
werk van gedichten en on-
rgm m 9 boeken. De af-
beeldselsvaDAwAüDenUif-
Cfiiox en van eenige ande-
ren, Z1jn daarin met veel 
v«ur geschilderd. De schrij-
lf «paart daarin weinig de 
kloosterhngen van Port-R07/-
g , « a » w de vooronders 

. J n ? "WAoond. Zoodra 
fej de omtamigheid van z i j -
* * geest kon beteugelen 
Was hg beminnelijk ;ziïnh*A 
^«.gevoelig e n V e l X e E 
Eemge jaren vóór zijnen dood 

5Aa««f--&«*«tebe«BTen 

Matje H^PTare R0man 

^henaondeacheiden, heeft 

men van hem. —- 2.o Mi' 
moires etc. (Gedenkschrif
ten van mijn leven), 8 dl.» 
in fol. — 3.» Satires ete, 
(Schimpschriften en lier
zangen). — 4.° Poëme etc, 
(Een gedicht, meer dan Mug-
tig op de gekken van Saint | 
La%arè\. Be voorgaandewer-
ken zijn in handschrift. — 5." f 
Re beschrijving zijner rei
zen , in 8.vo in het Latijn, 
met genoegzame sierlijkheid 
en zuiverheid geschreven, 
1660. in 12.*ao 1662, in 
8.vo __ e,o Récueil etc. (fer> 
zameling van Christelijke en 
andere gedichten), 1671, 
3 dl.» in 12.»"» Men vindt 
daarin verscheiden zijner ei* 
gen werken. De schrijver be
zat ongedwongenheid en le
vendigheid ; doch zijne ver
beelding werd niet altijd door 
eenen veiligen smaak" geleid, > 
— 7.o Régies etc. (Regele* 
van deFranschedichtkunst), 
welke men vindt in het ver
volg van de Latijnschs «>e* ; 
thode van Port-Royal Het { 
is eene schets, welke aan al
le heeft gediend, die over, 
dezelfde stof hebben geschre
ven. — S.ojja vie etc, {#*' 
leven en de openbaring vfn 

de JET. GERmuDis),PaWs> 
1673, in 8.™ 

4 LoMrémE DE BIUENNÏ (St? > 
PHANüs KAREL m), k a 
naal , uit het beroemde ge
slacht van dien naam, >vera 
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in 1727, te Pary's geboren. 
Hij koos den geestelijken staat, 
om zich naar de wenschen 
zijner ouders te voegen. Van 
zijne jeugd af aan de filozo-
fische partij gehecht, begon 
hij zijne loopbaan op eene 
wijze, die bijna ergerlijk was. 
Hij verdedigde in Sorbonne, 
den 30 October 175i , eene 
thesis, welke daarna die van 
den abt DE PRADES deed 
vergeten , , doch waarin de 
abt MET verscheiden gewaag
de stellingen aanwees. Het 
schijnt intusschen, dat hij uit 
achting voor zijne familie, 
niet aan eenige censuur werd 
onderworpen. Hij ontving 
van den aartsbisschop van 
JRouanen brieven van groot-
vikaris, en zijne betrekkin
gen met den bisschop van 
Orleans, toenmaals met de 
kerkelijke ambten belast, deed 
hem in 1760 het bisdom. 
•Condom, en 'in 1763 het 
aartsbisdom Toulouse ver
krijgen. Hij onderscheidde 
zich in deze laatste bediening 
door eene standvastige aan
dacht op de zaken en de be
langen van de provincie Lan-
guedoo, en verwierf zich de 
"toegenegenheid van het hof. 
HJ deed zich daarbij door 
wjne weldadigheid en eenige 
nuttige inrigtingen opmerken. 
Men haalde hem zelfs aan 
als een administrerend bis
schop, eene soort van ver
dienste , waar men toenmaals 

veel prijs op stelde. Ook werd 
hij door alle vergaderingen der 
geestelijkheid als lid benoemd, 
waarin hij ongelukkiglijk te 
veel invloed verkreeg. Be
last om maatregelen te ne
men tot heil der godsdienst, 
scheen hij veeleer den ijver 
zijner medebroeders tegen te 
werken, dan wijze instel
lingen • te bevorderen. Men 
had een voorbeeld van de 
liglzinnigheid, waarmede hij 
de zaken behandelde, in het 
verslag, dat hij den 25 Mei 
1766 over de kerkelijke verga* 
dering van Utrecht deed, en 
hetwelk vol onnauwkeurig
heden is. Een besluit van 
den raad, hem in datzelfde 
jaar benoemd hebbende tot 
lid eener commissie, inge* 
steld tot herstelling der gees
telijke orden, was hij de 
voornaamste agent van de
zelve, en men beschuldigde 
hem verdeeldheden in de 
kloosters te hebben aange
stookt „ de minderen tegen de 
meerderen .te hebben aange
hitst, en te hebben bijgedra
gen, om mannen voor hunnen 
staat te doea walgen) welke de 
geest der eeuw daarvan reeds 
had verwijderd. Be verga
deringen der geestelijkheid 
van 1773, van 1775 en van 
1780, beklaagden zich over 
deze heimelijke pogingen, en 
zelfs eenige parlementen ver-
Weten der commissie ', zich 

I een overdreven gezag te heb-
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ben aangematigd, en slechts 
had weten te verdelgen, ter
wijl zij was ingesteld om te 
behouden. Er werden in
derdaad gestichten en orden 
vernietigd, anderen ontwijd, 
en nergens werd eene bete
re tucht ingevoerd, omdat 
dit niet was, hetgene 'men 
verlangde. Bij den dood van 
den heer DE BEAUMONT , aarts
bisschop -wm Parijs, deden 
de talrijke aanhangers van 
den heer BE BRIENNE hunne 
pogingen, om hem tot dezen 
stoel te doen benoemen, doch 
de keuze des konings viel op 
den heer DE JUIGNÉ. De 
aartsbisschop van Toulouse 
opende later eene diocesaan-
kerkvergadering, waarin men 
zich voornamelijk bezighield 
om aan oude en ziekelijke 
geestelijken hulp en bijstand 
te verleenen, en de maatre
gelen , die men over deze 
beide punten nam, schenen 
verstandig. Men maakte ook 
nuttige instellingen; men gaf 
een uittreksel van het ritu
aal in het licht, en de aarts
bisschop presideerde al de 
zittingen. Men liet niet na 
bij deze nieuwe gelegenheid 
den ijver van den prelaat, 
dien men in het ministerie 
wilde brengen, te verheffen. 
Bekwaam, om bij alle gelegen
heden zich den goeden uit
slag te verzekeren, had Lo-
M&JIK bij de koningin een' ,, 
zijner eerste gunstelingen als jj 

voorlezer geplaatst, die niet 
in gebreke bleef, op het ge
moed dezer goede en ver
trouwende vorstin een al te 
groot vermogen uitteoefenen, 
Het was de abt DE VERMOMT, 
een indringend, werkzaam 
en laatdunkend man, doel j 
die zich in alle omstandig
heden getrouw toonde voor > 
de erkentenis t welke hij den 
aartsbisschop verschuldigd 
was. LOMÉME, de verklaar» 
de vijand van CALOOTE , toen
maals algemeen tegenboek-
houder der geldmiddelen» 
was, nadat het hem was ge-
lukt de genegenheid der ko« 
ningin voor dezen minister, 
die in haar zijnen voornaam
sten steun vond, te onder
drukken, niet minder geluk- ; 
kig, om de voornaamste der 
geestelijkheid en der regering 
tegen zijnen mededinger w t 
te nemen, hem in eene vol
strekte ongenade des koning8 

te doen vallen, die hem het ' 
beheer der geldmiddelen en 

zijne ordeteekens ontnam e» j 
hem naar Lotharingen Ter" 
bande. (Zie CAM>OTE). * < f 
QUEÜX, die slechts eenfj 
tijd de generale controle naa 
waargenomen, zich ia W" 
cember 1787 daaraan to*' 
bende onttrokken, werd «« 
aartsbisschop van Tvtyr 
voornaamste minister, (de" 
titel van eerste minister we» 
hem nooit gegeven), eB^e.r. 
tenzelfden tijde benoemd tm 
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het aartsbisdom van Setts, 
opengevallen door den dood 
van den kardinaal DE LTJÏ-
NES; hij scheen weldra verre 
beneden de fanctien, welke 
hij met zoo veel ijver en vol
harding had bekuipt. Men 
oordeelde zijne oogmerken 
kortzigtig, zijne verrigtingen 
bekrompen, zijnen gang onge
regeld en weinig zeker. Nadat 
hij de plannen van CAMNNE 
aangerand en de ongenade van 
dezen ' minister beslist had , 
wilde hij zich weder ian zij-
iie ontwerpen hechten en die 
ten uitvoer doen brengen; 
doch hij zag zich in de on
mogelijkheid, de hinderpa
len, die hij had verwekt, te 
boven te komen, en het par
lement van Parijs, zich stand-
vastiglijk verzet hebbende te
gen de inschrijving der grond
belasting en tegen die van 
het zegel, waarop het ge-
•heele financiële stelsel van 
den aartsbisschop berustte, 
'ontving hij bevel zijne func-
tien neder te leggen', en zich 
in ballingschap naar Troyes 
te begeven. Deze geweldda
digheden waren van korten 
duur; de openbare meening 
verklaarde zich met zulk eene 
kracht, en de spotsehriften, 
hekel- en puntdichten,.' over
laadden den voornaamsten mi
nister zoodanig, dat hij den 
24 Augustus 1788, na een 
bestuur van acht maanden •; 
zijn ontslag ontving. Den 15 

December daaraanvolgende 
verkreeg hij de waardigheid , 
van kardinaal. De koning 
had hem verscheiden rijke 
abdijen gegeven, en hij ver
wijderde zich uit het minis
terie met 800,000 franken 
aan beneficiën. De revolu
tie kort daarna uitgebarsten 
zijnde, verklaarde de kardi
naal DE LOBIEME, ontevre
den bvér het hof, hetwelk 
hij van zwakheid en onbe
stendigheid beschuldigde, zich ' 
als voorstander van dezen groo-
ten staatkundigen opstand, 
en beroemde zich denzel-
ven te hebben voorbereid, 
doch door de onstandvas
tigheid zijns karakters be-
heerscht, legde hij in de za
ken van de godsdienst dezelf
de onzekerheid en dezelfde 
wankelmoedigheid aan den 
dag, welke hij in die van 
den staat had betoond, en na 
den, door de burgerlijke con
stitutieder geestelijkheid voor
geschreven eed te hebben af
gelegd, weigerde hij de con
stitutionele bisschoppen te 
zalven. Sedertdien tijd, met 
verachting van deze constitu
tie hebbende gesproken, ver
anderde hij op nieuw van 
taal, en zwoer dezelve te zul
len handhaven. Hij zocht zich 
niet te min ten gevolge van 
dezen laatsten stap, bij den 
Paus te verontschuldigen, doch 
kort daarna, aan zijne.on
zekerheden, en zijne, gewone 
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onstandvastigheid overgege?-
ven, zond hij hem den kar
dinaals-hoed terug, welken 
hem niet werd wedergegeven. 
PIÜS VI deed hem in zijne 
bolle van 23 Februari) 1791 
hevige verwijten, bij gele
genheid van zijnen eed. Van 
dat tijdstip af steeds voor zijn 
leven bevende, had hij zich. 
weder naar Sens begeven. 
Den 9 November 1793 in 
hechtenis gènoinen, en in de 
gevangenis dier stad gewor
pen , overleed hij daags voor 
dat men hem naar eene an
dere plaats van verzeke
ring zon overbrengen, aan 
eenen verschriikelijken aan
val van beroerte, den 16 
.Februari) 1794. Men zegt, 
dat hij zich door vergif 
had om het leven gebragt, 
doch niets heeft dit gerucht 
bewaarheid. Hij hield veel 
van boeken, en trok gee-
ne stad door, zonder bij al
le boekverkoopers integaan, 
om er eenige zeldzame wer-
ken j geschikt om zijne tal
rijke bibliotheek te verrijken, 
te ontdekken. Zijne onge
lukkige familie werd eenige 
maanden daarna het slagtof
fer zijns rampzaligen roems, 
ett kwam bijna geheel om op 
het schavot, den 21 Floréal 
jaar 2 (10 Md 1794) op den-
aelfden dag als de ongeluk
kige zuster van LODEWIJK 
XVI. Als bisschop beschouwd, 
ken menden kardinaal DB 

LOMÈJSIE niet minder streng 
beoordeelen dan als staats-
man. Scherp in zijne vow> 
schriften , was hij zeer on
gebonden in zijne zeden. Het 
was aan zijne verbindtenissen 
met de .mannen, waarop zich 
toenmaals de filozofie en de 
letterkunde verhoovaardigcb, 
veel meer dan aan zijne pet», 
soonlijke geleerde titels, dat 
hij zijne aanneming bij d< 
Fransche akademie te da* 
ken had. BEAULIEÜ in zijn' 
Essais etc. (Eistorüch 
proeven over de revolt 
van Frankrijk), schildert 
hem in het tafereel, dat«9 
van de voornaamste mi* 
ters " van jLc-DEWljK X'j 
maakt, aldus," Cxiom^ 
vervangen door LofflöS W 
BRIENNE , toenmaals aar»»?* 
schop van Toulmis»,fl^11" 
lozofische priester, w*8™* 
de de eer een ongodist,<* 
vriend der vrijheid door W' 
ginselen, en een despoot va» 
inborst te zijn; openKkfl» 

de gevoelens van J- " •& 
SEAÜ uitkomende, «B fL 
gelijk de kardinaal^ ,g 
CHELIEÜ gedragende; ™ „a, 
pauselijke waardig" •„«» 
vende, en met zijn®?n „ 
den over de instelling80 \ 
Rome en óver ^WfZ 
godsdienet het *u»*jf ml 
i S , d e a 6 p o t d r i j v ^ ; 
eene bekwaamheid a , r n̂ 
b«e zake» overw^n»^,. 
geenszins de mense»*^ 
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nende; met één woord, een 
oppervlakkig verstand, voor 
een man van genie gehou
den , waarvan hij slechts de 
karikatuur was." BEi.ux.lEff 
voegt er bij, dat het niet 
dan met veel moeite was en 
na verscheiden vruchtelooze 
pogingen van wegens perso
nen , die den koning het 
dierbaarst waren, dat men 
hem eindelijk kon doen be
sluiten , aan den heer DE 
BRIENNE zijn vertrouwen te 
schenken. Die man gelooft 
niet in God, zeide deze gods
dienstige vorst tot degene, 
die hem dezelven voorstelden; 
om dezen weerzin te over
winnen, veinsde de door* 
slepen prelaat de deugd en 
verhorg zijne ondeugden. Be
halve zijne verslagen en re
den voorkomende in de no
tulen van de vergaderingen 
der geestelijkheid, heeft hij 
in het licht gegeven: I .P 
Oraison etc. (Lijkrede op 
den dauphin). — 2.° Gomp
ie etc. (Verslaggegeven aan 
den koning), Maart 1788. 
•— 3.° Xe concilictteur etc. 
(De bemiddelaar, of brieven 
eens geestelijken, aan eenen 
magist7,aatspersoon), JRome, 
1754; eindelijk verscheiden 
ieUrea etc. (Serderlijke 
brieven en voorschriften), 
die misschien het beste zijn 
wat hij geschreven heeft. * 

LOMER {iïeihge), LAUNO-

MARUS , een abt, in het bis
dom Chartres, overleed den 
19 Januarij 594; zijne over
blijfselen naar het bisdom 
Blois overgebragt, gaven aan
leiding, om er in de 10.e 

eeuw eene abdij te stichten, 
die zijnen naam draagt. 

, * LOMEX (ANTOIOTS FKAN-
CISCUS baron VAN FOÜCAUX) , 
te Chateau Thierry, (Jlis* 
ne), den 6 November 1759 
geboren, trad in 1777, ia 
de school der bruggen en we
gen, en werd in, 1782, in-» 
genieur bij de generaliteit van 
Bordeaux, hij vestigde zich 
te Jgen, en werd in 1790 
naar de constituerende ver
gadering gezonden, om in 
naam dezer stad, eenige re-
clamatien te doen ; £OJIIET , 
werd in 1792 verzocht, om 
zich naar Bayonne te bege
ven , ten einde in zijne hoe
danigheid van ingenieur, GAR-
RAU , LAMARQÜE en CARKOT, 
belast om de herkenning te 
doen van de grenzen der Py* 
reneën, te ondersteunen. In 
het begin adjunct bij den 
generalen staf, vervolgens 
aide - de *• camp van den ge
neraal SERVAN, bragt hij 
den winter van 1793, aan 
de boorden van den Bida-
soa door, alwaar het leger, bij 
gebrek aan eene schuilplaats, 
aan veel lijd«n en ziekten» 
w*sblootgesteld. LosiEi-sloeg 
voor en ondernam om hetzel* 

http://BEi.ux.lEff
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ve geheel onder dak te bren
gen, en Lragt zijn ontwerp 
in minder dan veertien dagen 
ten uitvoer ; 475 veldhutten 
verhieven zich met eene won
derbare snelheid, waaraan het 
Jeger deszelfs behoud te dan
ten had. Hij had eens een 
vrij merkwaardig gesprek met 
BONAPARTE; deze in 1794, 
eene Memorie getoond heb-

• bende, die hij zamengesteld 
en geschreven had , over de 
middelen om Souverein van 
het eiland Corsika te wór
den. » Maar," zeide hem 
LOMEX, » deze nieuwe THEO-

DOOR zoude dubbele kans heb
ben om gekroond of gehangen 
te worden." JVa eenige oogen-
blikken zwijgens, antwoord
de hem BONAPARTE: » Gij 

kent de wereld niet, gij hebt 
slechts de kunsten bestudeerd; 
4e ware wetenschap is wel 
te willen, hetgeen men wil 
en de menschen zoo weten te 
gebruiken, even als de re
kenmeesters hunne cijfers; 
verstaat gij mij?" — » J a , 
zeeiv wel., ik begrijp zelfs, 
dat wanneer gij eenig gezag 
over mij hadt , ik zou moe
ten vreezen, weldra niets te 
zijn dan de doorgeschrap-
te cijfer eëner zamengestelde 
vermenigvuldiging." LOMEX, 
bestudeerde in de polyteeh-
nieke school, welke CARNOI 

en de Prior toen onder ee-
nen anderen naam inrigtten, j 
de wetktuigkunde en de I 

" plaatsbeschrijving, doch op 
het tijdstip der ongenade van 
CARNOX werd hij teruggezon
den. Hij keerde weder naaf 
A%en, alwaar hij in de cen
trale school van £ot-et-Ga-
ronne, de natuur- en schei
kunde onderwees, en wei
gerde naar Egypte te gaan, 
Yóór de terugkomst van den 
opperbevelhebber die zich 
naar het Oosten had bege
ven, werd hij door BERM-

DOIXE aan den centralen raad 
der ondernemingen van de 
legers, toen gepresideerd door 
den generaal DÜFONT, Af
bonden. BONAPARTE consul 

geworden zijnde, ontving b-em 
fcoeltjes; daar hij evenwel 
zijne verdienste kende bleef 

hij niet in gebreke, hem de 
functien Tan divisie-chef «er 
militaire operatien en wn 

het ministerie van oorlog 
toe te vertrouwen. In 1°°& 
nam LOMEX deel aan aen 
generalen staf van het _ 
ger van Duitschlahi >ai*®~ 
derbevelhebber, en # 01 

werd hij benoemd tot pl»aJs" 
kommandant van Srauna^ 
aan de Inn, eene der gfe 

vestingen van Oostenrijk-» 
was gedurende zijn verü J 
in die stad, dat hij »<*W 
de kunst der steenbescj^ 
ving, die toen in ^ts^,Z 
ontiuikte, bezig hield. Hetg 
lukte hem de geheimen dar» 
handelingen dezer xa^rtom» 
welke men verborgen W* » 
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'te ontdekken, en na de na-
sporingen over de steenbe-
schrijvingen te hebben voort
gezet, en in 1808, gouver
neur van Opper-Jragonië te 
zijn geweest, kwam hij in Pa
rijs, de resultaten zijner be
langrijke ontdekking brengen; 
doch hetzij dat den steen, 
dien hij gebruikte, slecht of 
kwalijk toebereid was, het
zij dat inen niet de middelen 
kende om op eene behoorlij
ke wijze de proeven te druk
ken , men waardeerde zijne 
litographie niet, en den steen, 
welken hij had medegebragt, 
werd in eenen hoek van het 
Museum van natuurlijke his
torie verbannen, waar de-
zélve zich nog bevindt, ge
rangschikt onder de stalen van 
zijne orde , dat i s , onder de 
inééngedrongene kalkachti-
ge. LOMEX ging" naar Span
je, alwaar hij bezit nam van 
de vesting Jaca, waarop hij 
w 1809 zijn ontslag vraagde 
en verkreeg. Hij was kom-
mandeur van het legioen van 
eer, sedert den veldslag van 
Austerlitz (1805) en ontving 
het kruis van den heiligen 
toDEmjK in 1814. Hij was 
eeö zeer schrander wiskuns
tenaar , hij durfde de aka-
üemie van wetenschappen 
bedotten i n e e n e mZ0. 

^ e , welke hij aan een' der 
voornaamste ge]eerden zond, 
m i « d

n
en naam van E m -

•*•». flEEü, ' M 

ime STAÜBERG , een Duitsch 
scheikundige. Deze memorie, 
waarin hij met behendigheid 
de zonderlingste en wonder
lijkste handelingen ontwik
kelt, boeide de geleerden, 
aan welke dezelve was opge
dragen, en werd in de Ge
denkschriften der akademie 
opgenomen. LOMEX overleed 
te Parijs den 10 November 
1826. Hij gaf in het licht: 
1.° Mémoires etc. {Gedenk
schriften over de minerale 
wateren en over de warme 
baden der Pyrene'èn), 1795, 
in 8.vo .— 2.° ZHnvention 
etc. {Be uitvinding eens nieu
wen Sextants), 1799. —• 3.o 
Theorie etc. [Theorie en 

praktijk over de meting met 
het waterpas en derzelver 
toepassing op de uitrekening 
van terrassen). — 4.Q trai
te etc. (Verhandeling over 
de bouwing, toerustingen de 
bewegingen van tooneelwerk-
tuigen, zijnde een vervolg 
van , de verzamelingen van 
timmerkunst van KRAFFX), 
in folio, in drie talen. Het 
magazijn van oorlog bezit ee
ne uitmuntende Traite etc. 
(Verhandeling over het ba
rakken-bouwen der troepen), 
» Men zou, zegt een levens
beschrijver , over LOMEÏ spre
kende, hem denBABELAK van 
de werktuigkunde en den 
STËKNE van de wetensphap 
kunnen noemen." 
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LOMONOSOFF (MlCHAILÓ -
WASSILJEWITSCH ) , een be
roemd Russisch dichter, werd 
in 1711 te Denissofka bij 
Kholrhogori, aan de Witte 
nee geboren. Als zoon eens 
visschefs, verrigtte hij in den 
beginne de bezigheden van 
zijnen vader. Het lezen eeni-
ger boeken, die hem door ee-
nen 'geestelijken waren gege
ven , ontstak zijne jeugdige 
verbeelding; slechts alleen 
naar het verlangen, om kun
digheden öp te doen, het oor 
kenende, ontvlugtte hij het 
vaderlijke huis en begaf zich 
naar Moskau, alwaar hij in de 
school Zaikonospask werd 
opgenomen. Hij beoefende 
er dê  Grieksche, Latijnsche, 
Hoogduitsche en Fransche ta-
f " j n , d e wetenschappen. In 
1736 op tosten van hetpou-
vernement naar Duïtschland 
gezonden, leerde hij er de 
scheikunde, de wiskunst, de 
geschiedenis enz.: eerst te 
Marburg en vervolgens in 

baksen. LoMoaosoFF ver-
vüldr te Petersburg èn te 
Moskau de spreèfcsloelen de
zer verschillende wetenschap
pen, was lid der akademie 
TJ* s t a d e n ™» ^ e van 
ttkh°J^' v a n h e t instituut 

Jtoatewd onder de keizerin 

i n d t i T H ; ^ J ^ O gaf hij 
l o d | , l a n d t a a l i n het licht; 

Jaarboeken ^«« Rusland, I 

L O N. 

van den oorsprong derJtitS' 
siscke natie tot aan den 
dood van den Groot-hertog 
JARQSLAW I in J754. Dit 
werk is door den baron vo» 
HotBACH in het Hoogduitsch 
vertaald, en gedrukt te Lei^ 
big, en in hetFransch,?»-
rijs, 1769, in 12.»w Be 
schrijver zoude het, zonder 
zijnen dood, voorgevallen den 
4 April 1765, verder hebben 
uitgebreid. Zijne voornaam
ste werken als Dichter, üjn; 
2.o De Pétreide in tweeïan-
gen. — 3.o Twee Treurspe
len, en •—. 4.o Verscheiden 
Lyrische Stukken. Ook gaf 
hij in het licht: 5.» Eenen 
Mketorischen Cursus, •— 6<° 
Eene Russische Spraakkunst, 
— 7.o Eene Physische en 
Metallurgische Proeve. — 
'8.o Avond- en morgen h-
'trachtingen over de groot' 
heid van God. ,Men hee» 
de meeste werken van I"" 
MÖNOSOFF in verscheiden wen 

overgezet. Zijn leven iw°ot 

den admiraal TsCHITSCHAG°rE 

in, Ket Russisch beschreven. 

* LOKCHAMPS(KAIU»H' 
een dramatisch schrijver,in 

1767, op het eiland Bwr^ 
bon geboren , werd van "J* 
ne kindschheid af naar,, i iW| 
rojpa gezonden, en volbrag 
zijne studiën te Mennes, *» 
waar zijne familie afkornsug 
was. Hij kwam in ï786

0™ 
zijn geboorteland terug > °" 
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er het erfdeel zijns vaders te 
bekomen, en na twee, in 
'de vermaken doorgebragte ja
ren, begon hij Indië door 
te reizen, zonder ander oog-
"merk, dan om aan zijne 
nieuwsgierigheid te voldoen. 
Hij verbond zich te Chan-
dernagor met den heer DE 
Jour , en hij bevond zich 
aldaar in 1791, toen in deze 
kolome een opstand uitbarstte, 
die als een uitwerksel der Fran-
sche revolutie kon beschouwd 
worden. LONCHAMPS trok partij 
voor de oproerlingen. De gou
verneur gevangen genomen 
zijnde in de vesting, werwaarts 
hij zich had begeven, werd 

jnaar Frankrijk gezonden en 
"LONCHAMPS, werd vervolgens 
afgevaardigd naar Ile~de-
France, om het gedrag der 
stad Chandernagor, door het 
generaal - gouvernement te 
doen goekèuren, eene zending 
welke hij met goed gevolg 
en op zijne kosten vervulde. 
In 1792 begaf hij zich we
der naar Frankrijk, alwaar 
Jij weldra teö opzigte van 
het denkbeeld, dat hij zich 
van dé nieuwe orde van za
ken vormde, beter onderript 
*erd. In 1793, als verdacht, 
in hechtenis genomen, werd 

M te' St. Zatsare, 7 maan
den gevangen gehouden. Uit 
j e gevangenis komende, werd 
™J tot adjunct benoemd, van 
wjnen vriend den generaal-

1 adjudant Jour. Zijne ontnam 
tige verteringen , zijn vermo
gen ondermijnd hebbende, 
maakte LONCHAMPS zich een 
middel van bestaan, uit een 
talent, hetwelk hij slechts tot 
zijn vermaak had beoefend, 
en vervaardigde voor het too-
neel Vaudeville l.o Vj(rbi-
tre etc. {Be scheidsman of 
de raadgevingen van het 
jaar 7), 1798, — 2.o Gom-
ment etc. {Hoe gedaan ? of 
de groeven van menschenhaat 
en berouw), 1799. — 3,° La. 

fdle etc. {Het meisje in de 
loterij), 1800. Hij maakte 
eenige andere stukken met de 
heeren DIEÜ IA FOÏ" en «Toer, 
als de volgende: Dans quel 
siècle sommes nous? {In 
welke eeuw zijn wij?) 1800. 
Tableau des Sabines. {Het 
tafereel der Sabijnen) ,1799 , 
enz. en vervaardigde er ver
scheiden allée'n, als: l.o Ma 
tante JURORE. {Mijne tan
te AURORA), 1803, eene 
kluchtige opera in 3 bedrij
ven, die uitgefloten, en ver
volgens in 2 bedrijven ver
anderd werd. — 2.° £e du
el etc. {Hetnachtelijketwee-
gevecht), eene komische ope--
ra in 2 bedrijven, 1805. — 
3.o .Le sèducteur etc. {Se 
verliefde verleider), 1803, 
een blijspel in 3 bedrijven en 
in verzen , hetwelk bijval vond 
in het fhédtre - Francais, 
ofschoon het tot de school van 

2 
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MAEIVABX en DOBAI behoor
de, __. 4,0 %a faitsse etc. (Be 
vahche schaamte), blijspel 
jn 5 bedrijven en in verzen , 
hetwelk niet veel bijval 
vond, enz. LONCHAMPS, de 
dramatische loopbaan moede, 
nam den post aan van secre-

" taris van het gebied van CARO-
MNE BONAPARTE , gemalin van 
JOACHIM MüRAX, toenmaals 
groothertog van Berg; hij 
.maakte met dezen laatste den 
veldtogt van Justerlifo mede, 
als officier van den generalen 
staf en verkreeg bij zijne terug
komst het kruis van het legioen 
.van eer. MüRAX, koning van 
Mapels geworden zijnde, gaf 
ïhem dat van de orde der Bei-
de-Siciliën", met de titels van 
kamerheer en van superinten-

;" dant over de schouwburgen gij-
ner hoofdstad, in 1809. In 

'zijnelaatste jaren begaf zich 
LONCHAMPS naar de familie zij
ner vrouw te Louviers (Eu-
re), en schreef nog eenige 
dramatische werken, die niets 

' tot zijnen roem bijdroegen. 
'Hij heeft onder andere na
gelaten 2 dl.n jn Ï2.»"> pü^~ 
sies etc. (Férscheiden ge
dichten .en liedjes), 1821, 
waarin .men .misschien zou
de wenschen., dat de schrij
ver, over datgene wat deze
den betreft, zich ernstiger 
had getoond. Men vindt in de-
zelve ongedwongenheid en los
heid. LONCHAMPS overleed te 
Zoiwiers den 19 April 1832. 

LONDE (FRANCISCÜS RICHAR. 
»üSDElA),inl685, teCaen 
geboren, overleed in 1765, oe-
fende zich in de dicht-, toon-, 
schilder- en teekenkunst, en 
in de genie. Hij heeft na
gelaten : l.o £e plan etc, 
(De platte grond en de ge-
%igien van Gaen), met veel 
zuiverheid uitgevoerd. — 2.° i 
Paraphrases etc. (Berijmen 
omschrijving der zeven boet
psalmen), 1748, in8.vo—3.° 
Mémoires etc. (Gedenkschrif
ten betreffende den handelvan 
Nedér-Normandijë), in hand
schrift, — 4.° Recherches etc. 
(Nasporingen over de oud-
Imidvan het kasteelte CW> 
insgelijks in handschrift. — 
5.o Verscheiden dichtste-
hen, de eene gesehreven en 
de anderen in verzamelingen 
of dagbladen opgenomen, 

LONDONDERR*. — Zie CiS" 

3XEREAGIL. 

. * LONDRES (THEOP»^* 

IGNATIUS-ANKER DE), *?* 
den 10ctoberl728teÖ;K,J" 

per geboren. Hij trad w<̂  
orde der Jesuiten, en ov& 
leefde hunne vernietiging. »9 
is bekend door eenige *&" 
ken, waarvan hier de titels: 
1.° Description etc. y*' 
schiedkundige beschrijwH^ 
van het houden van het cofl'^ 
clave en van al deplegW 
heden, • welke men te R°m*i 
in acht neemt van den <t°oa 
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van den Paus af tot aan de 
verheffing van zijnen opvol
ger) , Parijs, Després, 1774». 
in 8.vo ofschoon in de Dic-
Uonnaire etc. (Woordenboek 
der ongenoemden), 1 dl.n , 
dit werk aan den abt BE 
LONDKES is-toegekend, schijnt 
het niettemin, dat hetzelve 
niet van hem is, maar van-
PONS-AUGUSTINTJS Axusss, een 
gewezen lid van het orato
rium , en letterkundig man. 
Zie ten dien opzigte- hetzelf
de woordenboek,. dl. 4 , bl. 
262, en dL 1 ,. bl. 70, ar
tikel AJUUETS. — 2.o Varié
tés etc. (Filosofische en let
terkundige verscheidenhe
den) , Londen en Parijs, 
Duchesne, 1762, in 12.m° 
Hij is de uitgever der Ser-
mons etc. (Predikatien van 
pater ZE CHAPELAIN), 1768, 
in 12.w» Men weet niet 
het juiste tijdstip van zijnen 
dood, doch in 1806. was hij 
niet meer». 

LONG (JACOBÜS LE) , pries
ter van het oratorium, in 
1665., te Parijs geboren, 
werd in zijne jeugd naar Mal
ta gezonden, om aldaar on
der het getal der geestelijken 
"*an den heiligen JOAMES van 
Jeruzalem te worden aange
nomen. Naauwelijks was hij 
aangekomen, of eene aanste
kende, riekte besmette het 
eiland. Hij ontmoette bij toe-

Si 

val menschen, die eenen- aan 
de pest overledenen man gin
gen begraven, hij volgde hen j 
doch als hij weder in het 
huis, waar hij woonde, was 
gekomen, deed. men daarvan 
de deuren- toemetselen, uit 
vrees, dat hij het vergif, 
waarvan men hem aangetast1 

waande, mogle mededeelen.. 
Deze soort van- gevangenis 
waarborgde- zijn leven, en dat 
der personen-, waarmede* hij 

was opgesloten». De jonge* 
IE LONG- der besmetting ont*-
komen , verliet het eiland r, 
hetwelk' zij '• verwoestte , en-
kwam weder te Parijs, al
waar hij in 1686 in de ver
gadering van het oratorium^ 
trad. Na in verscheiden col-
legien te hebben onderwezen,, 
werd hij' tot bibliothekaris 
van het huis ST.,.HONORE te 
Parijs benoemd.. Deze boe
kerij vermeerderde onder zijn 
opzigt voor meer dan- een
derde.. De overmaat van werk 
putte hem uit, en hij over
leed aan eene- borstziekte in-
1721, als een der deugdzaam
ste geleerden betreurd. Zijne 
voornaamste werken zijn: 1.°" 
Eene gewijde bibliotheek in
liet Latijn, herdrukt in 1725,, 
2 dl.n in fol. , Door de zorĝ  
van pater DESMOIIETS, zijnen 
medebroeder en zijnen opvol
ger in het ambt van biblio-
jfhekark. Dezelve is verdeeld' 
in twee deelen, in hel eer-
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«ie geeft hij eene naamlijst 
der handschriften en oor
spronkelijke teksten des bij
bels, met derzelver uitga
ven en vertalingen, in het 
tweede geeft hij eene aantee-
keni.ng der schrijvers en wer
ken, die over de heilige Schrift 
handelen. Aan eene nieu
we uitgave, met vermeerde
ringen, was door de zorg 
van A. G. MARSCH , begon
nen. Er zijn daarvan slechts 
twee gedeelten in het licht 
verschenen, 5 dl.»» in 4.t(>, 
Malle, 1778 — 1790. — 
2.° Bibliotheque etc. (Ge
schiedkundige bibliotheek 
van Frankrijk), in fol. Dit 
werk, vol geleerdheid en kri
tiek, kostte deszelfs schrijver 
vele nasporingen: het is van 
eene groote nuttigheid voor 
hen, die zich op de geschie
denis van de Fransche natie 
toeleggen, en een kundig man 
aarzelt niet hetzelve een waar 
gedenkteeken der regering 
tianLommjKXXV te noe
men. Men vindt in hetzelve, 
even als in het voorgaande 
werk, eenige onnauwkeurig
heden ; maar welk werk, 
vooral van deze soort, is daar
van bevrijd 1 DE FONTETTE 
heeft daarvan, in 1768 en 
volgende jaren, eene nieuwe 
uitgave geleverd, in 5 dl.» in 
fol., verbeterd en aanmer
kelijk vermeerderd. — 3.° 
JOiscours etc. (Geschied-
hrndige verhandeling ever 

de bijbeh in vele talen, en 
demelver verschillende uit
gaven), 1713, in 8.vo 

* tONGCHAMPS (PETETJS BE), 
geboren, naar men gelooft, 
te JRockelle, in het midden 
der 18e eeuw, omhelsde den 
geestelijken staat, hij droeg 
ten minste den titel van ( 
abt. Hij bleef steeds vreemd 
aan de openbare zaken, ge
durende de revolutie, was 
lid van de akademie te Mo-
chelle, en overleed te Pa
rijs, den 22 April 1812. 
Men heeft van hem l.oJfo-
lagrida, een treurspel in 3 
bedrijven, 1763, in 12.m0 

(Zie MAIAGRIDA). — 2.<> Ta-
bleau etc. (Geschiedkundig 
tafereel van de letterkunde 
gen, of beknopte tg drekenkun-
dige en beoordeelende geschie
denis van de Fransche let
terkunde , beschouwd in der-
weiver verscheiden omwen
telingen, van haren oor-
sprong af tot in de Wa 

eeuw), 1767 — 1770, 6dJ.a 

in l2.mo . het j s siecb.ts een 
uittreksel uit de letterkundi
ge geschiedenis van Frank
rijk, door de Benediktijnf"1 

(zie RIVET) , die daarin niet 
eens wordt aangehaald. *>e 

schrijver heeft ondertusschen 
door aanteekeningen de bron
nen of plaatsen van hetgeen 
hij zegt, aangewezen, nia^r 

hij heeft daartoe de gemaak
te aanhalingen uit het tfer* 
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der Benediktijnen gekopieerd, 
en dewijl deze niet over de 
dertiende eeuw gaan, is het 
ook daar, dat LONGCHAMPS 
ophoudt. _ Zijn werk,dat niet 
geschikt is voorde lieden van 
de wereld, voldoet ook niet 
aan de geleerden. — 3.» E-
légies etc. {Treurzangen van 
PROPMRIWS) , in onrijm ver
taald, 1772,in8.vo, nieuwe 
vermeerderde uitgave, 1802, 
2. dl.»* in S.voj ofschoon dit 
werk, in hetwelk de abt DE 
XONGCHAMPS door zijnen va
der werd geholpen ,' zijn bes
te voortbrengsel i s , vindt 
men er verscheiden plaatsen 
in, , waarin PROPERTIOS op 
verre na niet te vinden is .— 
4.o Elègies etc. (Treurzan
gen van TIBULLUS) , in on-
rijm vertaald, 1776, in8.v» 
— 5>» Mistoire etc. (On
partijdige geschiedenis over 
de militaire en staatkundige 
gebeurtenissen vanden laat-
sten oorlog in de vier dee-
len der wereld), 1785-, 3 
dl.» in l2.»no Dit ^ ^ is 

in de vergetelheid geraakt, 
en verdient er in te blijven. 
LONGCHAMPS heeft gearbeid -
aan de nieuwe bibliotheek van 
Campagne, en is daarenbo
ven schrijver van twee slechte 
werken, het eene getiteld .-
Aventuves etc, (Lotgeval
len eens jongelings om te 
dienen voor de geschiedenis ; 

«er nnnnarijen)', 1768, in 

M 

12.ma. h e t andere, Memoi
res etc. (Gedenkschriften ee-
ner non), 1706, 2 dl." ift 
12.*» 

LONGCHAMPS (KAREI. VAN). 
— Zie LONCHAMPS. 

LONGEPIERRE (HILARIÜS-
BERNARDÜS I>E ROQUEtEYNE , 
heef van), in 1659, te Bijon, 
uit eene adellijke familie, ge
boren, was sekretaris van het 
gebied van den hertog VAN 
BERRT, en had eenige» roem 
als dichter en als vertaler. 
Hij verwierf zich eenen naam 
in het tooneelkundig vak door 
drie treurspelen, Medéa, 
Mlectra en Sesostris ; dit 
laatste is niet gedrukt. Het 
eerste is aan het tooneel ver
bleven , en de beminhaars 
zien hetzelve steeds met ver
maak spelen. Deze stukken 
zijn in den smaak van- So-
PHOOC.ES en van EUEIPÏDES. 
De lasteraars der oudheid be
dienen zich van kopijen, om 
de oorspronkelijke te misprij
zen. Men heeft nog vanLoN-
GEPIERRE langwijlige en krach-
telooze vertalingen, inFran-
scbe verzen, of, om beter te 
spreken, in berijmde proza , 
van ANACRÉON , van SAPPHO 
en van THEOCRIXÜS , 1688 i, 
in Ï2.m°t van MOSCHDS e» 
wnTLumiJnisterdam, 1687. , 
j n i2.mo- De schrijver heeft 

• dezelve met aanteekeninget* 
4 

http://phooc.es
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verrijkt, welke bewijzen, dat 
hij de oudheid kende, of
schoon hij in de Fransche 
taal, noch derzelver schoon
heden, noch scherpzinnigheid 
•wist over te brengen ; eene 
Recueü etc. (Ferzameling 
van herderszangen), Parijs, 
1690, in 12.mo De n a t a u r 

is m dezelve in hare ware 
kleuren geschilderd, doch de 
berijniing derzelve is pro
zaïsch en krachteloos. Hij 
overleed te Parijs in 1721. 

LOKGIANO (FATJSTO), een 
ltahaansch schrijver van de 
zestiende eeuw, van wienmen 
W t : l<° Km* Ferhande-
J f t f ? ' f . e ^ g e v e c h t e n , 
« J e t I taI i aansch,V e« e^ 

3552, m 8.vo__ 2.0 j a n \ 
nerhingen op de Redevoe-

I s T -Tac C lCER0> ibi<*> 

Valt i n 8 ' V o - Eenerer-

*°*«» m 8.vo ' 

^sheeft men den soldaat pe. 
joemd die de zijde van onzïn 

fjnff, met eene Jan? doorstak. 
d K l ^ ^ n t g e e n e n a i i -
J j * grond te hebben dan het 
Cneksche woord, waarvan de-
S b r i e e Ê l e ^ hetwelk 

tti* voor i teeene«Maalgun-

aezen soldaat voor den 

hoofdman doet doorgaan, dié 
uitriep •• Waarlijk dese 
mensch is de Zoon Gods. 
Men moet zich intusschen niet 
met te veel ijver of vertrou
wen verheffen tegen deze soort 
van overleveringen, onder
steund door de Martelaars
boeken en misschien door an
dere getuigenissen, die niet 
tot ons zijn gekomen. 

W G I N Ü S (DIONTSIÜS) door 
de oude Schrijvers Losffuws 
CASSIÜS en DIONYSIUS Lom-
Nüs genoemd, een wijsgeer 
en letterkundige, te Jthene 
geboren en uit Syrië afkom
stig, was door zijne welspre
kendheid en door zijne wijs
begeerte in de derde eeuw, 
zeer beroemd. Hij was een 
leerling van AMMOJTIUS SACCAS 
en een vriend van Pioïiws. 
Hij was het, die aan ZtfKOBtt 
de gemalin van ODENAÏUS e» 
koningin van Palmyra, het 

Giïeksch leerde. Deze vor
stin benoemde hem tot!"»8 

minister. Keizer Am*"?' 
hare hoofdstad belegerd neD-

bende, raadde L o w e ^ J r 
aan zoo lang wederstand, te 
bieden als zij zou k««nf' 
Men zegt, dat hij haar WJ 
edele en trotsche antwoora 
vöorzeide, hetwelk zij aa" 
den keizer gaf, die haar 
sterk aandrong zich over t 
geven. LONGINUS werd w 
slagtoffer van zijnen ijver voor 
ZÉNOBIA. palmymiÜM?001' 
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ten voor AURKLIÜS geopend 
hebbende,- deed deze vorst 
hem in 273 om het leven 
brengen.. 'Lomanus verdroeg 
de wreedste kwellingen met 
standvastigheid, en troostte 
zelfs degenen, die rondom hem 
weenden. Dezeberoemdeman 
had eenen kieschen smaak en 
eene diepe geleerdheid. Men 
zeide van hem, dat hij eene 
levende Bibliotheek was, en 
men zeide de waarheid. Hij 
had in het Grieksch vervaar
digd Kritische Aanmerkin
gen op alle oude Schrijvers. 
Dit werk bestaat niet meer, 
zoo min als verscheiden Fi-
lozofische en letterkundige 
voortbrengselen, waarvan ons 
slechts de Verhandeling over 
het verhevene, overblijft. De 
schrijver geeft in dezelve te
gelijk lessen en voorbeelden; 
hij doet daarin der schoon
heden van de heilige Schrift 
regt wedervaren en bewon
dert in het bijzonder de le
vendige en krachtvolle uit
drukkingen, waarvan zich Mo-
ZES in de geschiedenis der 
schepping bedient. Dit werk
je is bewonderenswaardig door 
de juistheid en de diepzin
nigheid der daarstellingen, 
door de schranderheid, sier
lijkheid , eenvoudigheid en 
kracht van den stijl. Het is 
zonder tegenspraak de beste 
tan alle kritieken der oud
heid. BOILEAÜ heeft hetzel

ve in het Fransch vertaald: 
zijne vertaling is sierlijk, doch 
eenigzins koel. De dichtstuk-
ken zijn daarin in zeer schoo-
ne verzen gebragt. Er be
staat daarvan eene andere ver
taling door LANCELOT. TOI,-
LIÜS heeft die van BOILEAU 
doen drukken te Utrecht in 
1649, in 4 . t 0 , met de aan
merkingenvan onderscheidene 
geleerden. BOIIJEAU heeft zij
ne vertaling met verscheide
ne aanteekeningen vergezeld, 
waarvan eenige nuttig kunnen 
zijn. Er bestaat eene uitga
ve van in het Grieksch, in 
het Latijn, in het Italiaansch 
en in het Fransch, van P"e-
rona, 1733, in 4.*° [De bes
te is die van WEISKE , Zeip-
%ig, 1809. Men heeft nog 
van LONGINÜS eenige Frag
menten der leerstellingen van 
EPHESTION; de inleiding van 
de Verhandeling der uiter
sten ; eenige plaatsen eener 
Jihetorica; in die van APSI-
NüS ingesmolten; eene rede uit 
het boek over de ziel, en een 
gedeelte van eenen brief aan 
POKPHVRÜS.] 

loirciNüs (CasAR), is de 
schrijver van een zonderling 
en weinig algemeen boek, 
getiteld Tritium medicum,' 
Frankfort, 1616, 1630 of 
1673, in 12.mo 

M S 
LONGINÜS. — Zie CASSIUS. 
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. Lótreo (GEORGE), een lee
raar en eerste opzigter der 
Ambrosiaansche bibliotheek 
van Milcme, leefde in het 
begin der 16« eeuw. Hij liet 
eene Iiatijnsche verhandeling 
na, vol geleerdheid, betref
fendê  de zegelringen der ou
den, Milane, 1615, inS.vo 
Men vindt dezelve ook.in de 
verzameling der onderschei
dene verhandelingen de annu-
lis, in het licht gegeven te 
Leijden in 1671. 

LoNGO (PlEïRo). 
AARTSEN. 

Zie 

Ï40ÏFGOBARM(NieoiAAs), 
een Jesuit en overste der 
vreemde zendingen naar Si-
na, werdin!565teC«/«tó-
£wwie, in Sicilië geboren. 
Wij verzocht om de gunst, in 
Je zendingen naar het Oos
ten te worden gezonden, en 
scheepte zich in 1596 in naar 
^"«.Hijhield zich verschei
den jaren in het gewest van 
«.tang-si op, alwaar bij tal-
"Jke bekeeringen te wee* 
iragt; die de ijverzucht der 
Japanesche priesters verwek
ten. . Boor hen van overspel 
™ ^ S d bewees hij zfne 
onschuld en vergaf zij„ei U 
teraarv Hij won de toege
negenheid van den keizer en 
PÜ* Tl m e e r verontrust. 
S ? ' ?ICCI* hem benoemd 

jpost van algemeen-overste, 

voor de zendingen naar Si-
na , op te volgen, vervulde 
hij denzelven met even zoo 
veel ijver als geluk. Pater 
LONGOBARDI , overleed te Pe
king , den 1 i December 1653 
in den ouderdom van 88 ja
ren. Hij kende de Sinesche 
taal in den grond, en heeft 
nagelaten: 1.» Jnnuw lüti-
ree e Sinis anni 1598,Menfc> 
1601, in 8.vo — 2.° Da-
gelyksche gebeden uit de hei
lige wet, in het Sineesclt ge
schreven , en zeer verspreid 
in de zendingen van $»«• 
De boekerij des konings be
waart daarvan verscheiden 
exemplaren.—3.° Godvmh-
tige boeken; 4.° eene Ver
handeling over de miei; 5. 
eene andere over de ««£"* 
beving voorgevallen te *&" 
king, in 1624; 6.° De Con-
fucio ejusque doctrina trac-
tatus, in bet Fransch ver
taald, onder den titel van: 
Traite etc. {Ferhatéehng 
over eenige leerpunten » 
Sinezen), 1701, i» Jf 
Spaansch door denpateri^ft 
VARETE, en opgenom^ 
zijne Tradalos,ofgesc^ 
kundige verhandelingen o 
Sina. LEIBNITZ* heeft,ee° 
nieuwe uitgave van hetw 
van den pater LoNGOB^ 
gegeven, in zijne Femf 
ling der oude verhang 
gen over de Sinesche fe5 
tigheden. 
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XoNGOÜüS. 
GÜEIL. 

Zie LON-

LONGOMONÏANUS (CHRISTI-
ANUS), een Deensch sterre-
kundige , te Langsberg , een 
dorp van Jutland in Dene
marken , in 1562 geboren , 
was de zoon eens armen land
bouwers. Hij stond in zijne 
studiën al de ongemakken uit 
van de kwade fortuin, al 
zijnen tijd gelijk de filozoof 
CLÈANTHES tusschen den land
bouw en de lessen, welke 
hem de leeraar van de plaats 

.gaf, verdeelende. Hij ont
trok zich in zijn 14e jaar 
aan den schoot zijner fami
lie, om zich in een collegie 
te begeren. Alhoewel hij ge
noodzaakt was zijn brood te 
verdienen, legde hij zich met 
zoo veel ijver op de studie 
toe, dat hij zich zeer be
kwaam maakte, vooral in de 
wiskunde. LONGOMONTANÜS, 
naar JToppenhagen gegaan 
zijnde, bevalen hem de hoog
leeraren der universiteit aan 
den vermaarden Tmio BRA-
HÉ aan, die hem in 1589 
zeer wel ontving. LOGOMON-
TANÜS, bragt acht jaren bij 
dezen beroemden astronomist 
d 0 0 r , en hielp hem in zijne 
waarnemingen en berekenin
gen; weggesleept door het 
verlangen e e a hoogleeraars-
ambt te bekleeden0, verliet 
f J T Jp°pRAHÉ,enwerdin 
ib05 hoogleeraar te Koppen* 

hagen, eene bediening wel
ke hij tot aan zijnen dood, 
voorgevallen in 1647, met 
veel roem vervulde. Men 
heeft van hem verscheiden 
belangrijke werken. JDe voor
naamste zijn : l,o Astrono-
mia Danica, Amsterdam, 
1640 in fol. De schrijver 
draagt daarin een nieuw we
reld-stelsel voor, te zamen-
gesteld uit die van Pxoto-
JIEÜS, van COPERNICDS en 
van TrcHO BRAHÉ" ; dit stel
sel heeft niet veel aanhangers 
gehad, ofschoon hetzelve de 
voorregten van al de andere 
schijnt te vereenigen. Het 
diende, om te toonen hoezeer 
men ongelijk had, een zeker 
leerstelsel te willen invoeren 
van eene zaak, die op zoo 
veel verscheiden wijzen kon 
worden uitgelegd. (Zie SCHEI-

NER , CoPERNICUS , TrcHO , 
enz.) 2.o Systemamathema-
ticum, in 8.v°; Z.° Pro-
hlemata geometrica, in4. t ( >; 
5.° Disputalio ethica de ani-
mce humanos morbis in 4. la 

Onder de ziekten van den 
menschelijken geest telt ds 
schrijver niet die woede ^wel
ke de wijsgeeren van zijnen 
tijd, even als die van den 
onzen verslond, van elk een 
systhema te willen maken, 
en van zonder ophouden te 
zoeken, hetgeen men niet kan 
vinden. LONGOMOISTANOS was 
daaraan onderhevig gelijk de 
anderen. Hij geloofde erns-
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tig de kwadratuur van den 
cirkel te hebben gevonden. 
Hij teekende deze gewaande 
ontdekking in zijne kring-
meetkunde op, 1612 , in 4.t° 
en herdrukt in 1617 en 1664; 
doch PEIA, <?en Engelsch 
wiskunstenaar, bewees hem, 
dat zijne ontdekking eene 
hersenschim was. Zie de 
gedenkschriften tan NICKRON , 
deel 8. 

LONGTJEIL (RlCHAHD O l l -
VIKR DE) , aartsdiaken Tan 
Mouanen, vervolgens bisschop 
van Coutance, was uit eene 
oude familie van Normandijë. 
Be Paus benoemde hem om 
het regtsgeding van de maagd 
van Orlêans te herzien, en hij 
onderscheidde zich onder de 
commissarissen, die de on
schuld dezer heldin en de on-

. regtvaardigheid harer regters 
verklaarden. KARELYII, zond 
hem als gezant naar den her
tog van Bourgondïè, maak
te hem hoofd van zijnen raad, 
eersten voorzitter van de re
kenkamer te Parijs en ver
wierf voor hem in 1456 van 
Paus CAIIXTÜS III , de waar
digheid van kardinaal. De 
kardinaal DE LONGUEIL begaf 
zich, onder het pausselijk be
stuur van PrusII, weder naar 
Home, welke Paus hem de 
legatie van Umbria toever
trouwende, hemde tezamen 
vereenigde bisdommen van 
Portoen van Sinte Mujïne, 

al» een onderpand zijner ach
ting gaf. Hij overleed tePé* 
rusa in 1470, betreurd door 
den Paus en de regtschapen 
lieden, 

LONGUEIL (CHRISTOSTEE DK 
of LONGOWÜS) , een vermaard 
letterkundige, was volgens 
ScÉYOLE DE SAINXE MARXHB, 
de natuurlijke zoon van AK-
XOSXUS DE LoNGüEIL, tó" 
schop van Léon en werd in 
1470 te Mechelen gehore», 
alwaar zijn vader gezant was 
bij de koningin ASSA VAK 
BRETAGNE , die hem reeds tot 
haren kanselier had benoemd. 
Yolgens ERASMÜS, (die zul»5 

verzekert op het gezag van 
PEÏRÜS liONGüEtt, een' oom 
van vaderszijde van CHBB* 
TOJTEL) , was hij een Hol
lander uit de stad Schol* 
hoven. Hij toonde vroegtijdig 
veel verstand en geheugen,eB 

legde zieh toe op al de deele» 
der letterkunde, oudheden' 
talen, burgerlijke en i«* «£ 
ke regten, geneeskunde w 
godgeleerdheid, f üfj» 
waarmede hij te P«*f T 
beroep van regtsgeleerde« 
oefende, verschafte hem eejj 
bediening van raadsheer / 
het parlement. Hij w a s h Z . 
leeraar in de regten te r 
tiert; om nog meerder*;" 
gebreidheid aan zline,..vrta. 
te geven, doorreisde h g ' . 
/ * , Spanje, JEngdf' 
DuitSchlandenZmWU0i 
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alwaar hij werd gevangen ge
houden door het volk, ver
bitterd op dè Franschen, 
overwinnaars in den slag van 
Marignan, die juist was ge
leverd. De bisschop van Si-
on in FVallisserland, be
vrijdde hem uit de handen 
der Zwitsers, en gaf hem 
geld om naar Rome te gaan, 
alwaar hij door den Paus en 
de kardinalen wel werd ont
haald. Hij overleed te Pa-
dua in. 1522. Men heeft van 
hem Brieven en openbare 
Redevoeringen, met zijne Le
vensbeschrijving, door den 
kardinaal Poius, Florence, 
1524, in 4.to } parijs, 1733, 
in 4.to Deszelfs schrijfwijze 

, is zuiver en. sierlijk, doch 
de hoofdinhoud daarvan is 
niet altijd bondig genoeg. Hij 
behoorde onder die geleer
den , welke met een goed ge
volg den stijl van CICERO na
volgden. In zijne eerste voort
brengselen, heeft hij aan,eene 
overvloedige en sterke ver
beelding te veel toegegeven, 
doch het oordeel en de over
weging herstelden weldra dit 
Misbruik van woordrykheid. 
De schrijver van het leven van 

- denkardinaaiPours, (zie PHI-
*»s - THOMAS-) , zwaait Lo«-
< } 0 H ü s den grootsten lof toe, 
T* °?en k a a n»et ontkennen 
•da deze lof wel verdiend is. 
f F ? ° ™ a k t e hem een graf
«OT, een in het Fransch, 

LONGÜEII, JOANNESDE), heer 
van Maisons , uit de familie 
des voorgaanden, was voorzit
ter van de geregtelijke onder
zoeken bij het parlement van 
Parijs, en vervolgens staats
raad in 1549, onder HEN
DRIK II. Hij maakte zich door 
zijne bekwaamheid en om-
zigtigheid in deze bedienin
gen, beroemd, en liet na 
eene voortreffelijke Verza
meling van271, Jrréts etc. 
[Merkwaardige vonnissen), 
in zijnen tijd geveld. Hij 
overleed den 1 Mei 1551. 

LoNGUEIt of LoNGOMUS 
(GILBERTÜS DE) , in 1507 te 
Utrecht geboren , was genees
heer van HERMANÜS , aarts
bisschop van Keulen, en over
leed in laatstgenoemde stad 
in 1543. Daar hij aan de 
Luthersche sekte gehecht 
scheen, wilde men hem te 
Keulen niet begraven en zij
ne , vrienden waren genood

zaakt , zijn lijk naar Bonn 
'te vervoeren. Men heeft van 
hem : ' l.o Lexicon Grwco-
Latinum in 8.™, Keulen, 
1533. — 2.o Aanmerkingen 
op OVIDIUS, PIAUXÜS, COR-
WEM0S NEPOS , CICERO , LAU-
RENTIÜS , VAMAJ, enz. 4 dl.n 

in 8 . v o — 3.o Eene Laiijli-
&che Vertaling van verschei
dene werkjes van PIUIAR-> 
CJBHJS, Keulen, 1542'; in 
g.vo. _ 4,<Ï Eene Latijnsche 
Vertaling, * van de tweede 
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kerkvergadering van Nicea. 
5.°-Eene Grieksche en 

Latijnsche uitgave, met het 
leven van APOIIOJÏIUS van Ty 
anes, door PHH-OSÏBATES , 
Keulen, 1532, in 8.v° — 
6.° Dialogus de avibus et 
earumdem nominibus groe-
cis Latinis et Germanicis, 
Keulen, 1544, in 8.v° Zie 
NICÉRON, deel 17 en 20. 

LONGÜERTJE (LODEWIJKDlX-
ÏOTJB. DE) , een geleerde Abt 
van jSept-Fontaines en van 
Jard, werd te Charhville, 
uit eene adellijke familie van 
Normandij'è, in 1652 gebo
ren. Zijn vader spaarde niets 
voor zijne opvoeding. RICHE-
I E I was zijn leermeester. 
D'AÈiuircoüRT, zijn bloedver
want, droeg zorg voor zjine 
studiën, en liet, als een Cal
vinist, niet na, hem smaak 
voor de dwalingen zijner sek
te inteboezemen. Met zijn 
veertiende jaar begon hij zich 
op de Oostersche talen toe-
teleggen ; hij kende reeds een 
gedeelte der doode talen en 
eenige der levende: het is 
«onder twijfel 'deze rijpheid 
vóór den tijd en deze over
lading van denkbeelden, die 
zijn oordeel verwarde, het
welk nooit op dezelfde hoog
te was als zijn geheugehk Dë 

"geschiedenis was het gedeelte 
der letterkunde, waaraan hij 
zich toewijdde, zonder nog-
tans de godgeleerdheid, de 

heilige Schrift, 'de oudheden 
én de wetenschappen te ver
zuimen. Geene andere uit
spanning dan de 'verandering 
van arbeid, en het gezelschap 
van eenige vrienden kennen-
de, opende hij hunmildef 
den schat zijner wetenschap
pen , en vervaardigde dikmp 
vrij lange stukken voor hepi 
doch deze diensten waren ufo 
met bevalligheid gepaard, « 
te levendige en dikwijls f 
heusche trekken, verro^ 
gen van luimen, vennel» 
kritieken, eene onbescftaa"1" 
de vrijmoedigheid, eeneschefi 
pe en dikwijls stoute toon: 
.zie daar het kenmerk van ïiJDe" 
omgang. Het is ook dievan 
deZongueruana, eeneve*" 
meling, na zijnen dood w<ll! 

licht gegeven. Men »e»JJ 
hem in nachtgewaad, en 
nachtgewaad staat hem *» 
altijd fraai. Deze f$#» 
overleed te 'JParys>'m-£u, 
Men heeft vanhem.'J;?.~^ 
sertation latine {^&L..t 
Verhandeling) over TAW» » 
in de uitgave van dien ScW3o 

ver, Oxford, i W O , » ^ 
— 2.o Description f . \» 
schied- en.aardrijkskuw 
ge beschrijving van he 
de en hedendaagse^*?^ 
tijk), Parijs, 1719» » » 
M \ in foi ïïetz|n « ; 
gen woorden eens A"»» 
DANVIIIE met de 1 ^ % 
dien aardrijksbeschrijver 

door den Abt Bt*M> lB" 
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oninge-licht gegeven. De _ 8 . 
bonden exemplaren zijn zeld 
zaam en gezocht. Zie over 
dit werk ff.o 3560 van de 
JDictionnaire des Jnonymes 
van BARBIER. De schrijver 
tornt in hetzelve noch als 
naauwkeurig aardrijksbeschrij
ver , noch als goed burger 
voor. Hij verhaalt daarin ee
ne menigte daden tegen het 
onmiddellijke regt der konin
gen van Frankrijk over het 
Transjurasch Gallïé en over 
andere gewesten. — 3.o Jn-
nalesArsacidarum, Straats
burg, 1732, in 4.*o — 4.° 
Verhandeling eens Roomschen 
Schrijvers over de Transsub
stantiatie (Zelfstandigheids-
verandering), Zonden, 1686, 
in 12.»«o, welke men val-
schelijk onder den naam van 
den predikant Aiux, zij
nen vriend, deed doorgaan, 
en die geenszins gunstig is 
voor het Catholijk geloof. 
Het blijkt uit eenige plaatsen 
van de Zongueruana, dat hij 
over zekere leerpunten even 
als de Protestanten dacht, on
der andere over de oorbiecht. 
Hij verheft in dezelve den Bel-
hm pajpale van THOMAS JA-
^ z . als een nuttig en gewigtig 
werk. Deze abt, ligtzinnig 
" «jne kritiek en al te toe
gevend m het opvatten van 
vooroordeelen, h ad, zonder 
twpfel de wederlegging van 

S u r . B n * ™ «iel"gezien. 
(Zie dezen naam en Bax-

CHlNl), — 5.0 lenige Ver
handelingen, over de,Fran-
sche en Romeinsche oudhe
den. — 6.0 Verscheiden wer
ken in handschrift, waarvan 
men de lijst kan zien aan 
het hoofd van de Zonguerua
na , door den abt Ginroir, 
en in het licht gegeven door 
DESMARETS , Berlijn, (Pa
rijs) , 1754 , 2 dl.» in 12.*»o 
Men vindt eene lijst der 
Mandschriften van LONGUE» 
KÜE , gelijk mede van zij
ne andere werken , en • de 
verzameling van belangrijke 
stukken door den schrijver 
zelven; ook kan mén het „ 
woordenboek van MOBJRI en 
de Geschiedkundige en filo-
zofischè mengelingen van 
MICHAVLT, deel 2 blz. 290 
raadplegen. 

LONGÜEVAI (JACOBDS) , ge
schiedschrijver nabij Peronne, 
uit eene geringe familie, in 
1680 geboren, .volbragt met 
roem zijne humaniora te A* 
tnieris, en zijne filozofische 
studiën te Parijs. Hij trad 
vervolgens in het gezelschap 
der Jesuiten, alwaar hij met 
goed gevolg de wetenschap
pen , de godgeleerdheid én dö 
heilige Schrift onderwees. 
Zich in het professie-huis der 
Jesuiten van Parijs begeven 
hebbende, arbeidde hij er met 
ijver aan 1.» de Geschiede
nis van de Galtikaansche 
kerk, waarvan hij de acht 
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eerste deelen in het licht gaf. 
Hij zette dezen arbied met 
ijver voort, toen hij den 11 
Januarij 1735, aan eene be
roerte overleed. Deze geschie
denis [Parijs, 1730 — 1749, 
18 dl.1» in 4.t°'; Mmes, 1782, 
18dl.n in 8.vo en in 12.m 0 , 
dikwijls herdrukt), i s , zegt 
SABATIEK , een meesterstuk. 
Het belang en de nuttigheid 
boéijen er beurtelings het ver
stand van den lezer, hetwelk 
de geschiedschrijver door ee
ne mengeling, van orde, van 
duidelijkheid, van kritiek en 
van sierlijkheid weet in te 
nemen. Alle voorwerpen zijn 
voorgedragen op eerie wij
ze, die eren zeer het oor
deel als het geheugen helpt. 
Men ziet gaarne de gebeur
tenissen zónder geestdrift ver
haald en met onpartijdigheid 
ontwikkeld. ' De voorreden , 
welk de vier eerste deelen 
versieren, bewijzen eene die
pe geleerdheid en eene oor
deelkundige kritiek. De pa
ters , FONÏENAT, BRÜMOY en 
BERTIER hebben dezelve 
voortgezet en uitgebreid tot 
aan het ,!8e deel in 4.*9 en 
tot aan het jaar I559< ,-— 
2.o Traite du schisme{Per-
handeling over de afschei
ding van de kerk), Brussel, 
1718, in 12.»°— 3.o Dis-
sertation etc. (Ferhande
ling over de mirakelen), 
xn 4.to _ 4>o andere Ge
schriften over de twisten 

van de kerk van Frankrijk, 
waarin men verstand en le
vendigheid vindt.— 5.°lis< 
toire du semi-pelagianisme, 
eene uitgebreide geschiede
nis van het half-pelagianis-
mus, in handschrift. Men 
vindt de lofreden van LOK-
GUEVAI. door FONTENAT voor 
het vervolg der geschiedenis 
van de Gallikaansche Rerl 

LONGÜEVAL.— Zie Bv&voi, 

XONGUEVIIXE , de naam van 
een beroemd geslacht,waar
van FRANCISCUS I van Orh-
ans, graaf van Dunois en 
van Longuevüle, gouverneur 
van JDauphiné en grootta-
merheer van Frankrijk» «e 

I stam was. —- Zie Diwois. 

LONGUEVIIXE (ANNA Gaf 
VEVA DE BOURBON, hertogin 
van), en in 1619, op Jet 

kasteel van Fincennes gebo
ren, was de dochter van 
HENDRIK I I , prins van w** 
DÈ en van MARaï«IlU "* 
MoNTMORENCr. Zij Wi^ 5 . 
zuster van den gropten. ̂  
DÉ" en vanden prins DEW»-
Ti, Toen zij werd geW**̂  
was haar vader s t a a t s g ; 
gene te Ftncennes. «^JL „. 
23e jaar trouwde zij met»*-1 

DRIK VAN Of lUANS,» e " j 
van Zongueville; zij M 
hem in 1646 tè i /w«^f". 
halen , en werd overal W 
eene groote pracht ontvang 
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In Frankrijk teruggekomen, 
voegde zij zich bij de tegen
partij van MAZARIN. Haar ge
maal, welke als gevolmagtig-
de bij het vredesverdrag va°n 
Munster had uitgemunt, en 
die het gouvernement had 
van Normandijë, omhelsde 
ook de partij der Fronde en 
vervolgens de factie van CON-
DE en CONTI, waarvan hij 
in 1650 de gevangenis deel
de. Zoódra hij zijne,vrijheid 
had terugbekomen, zag hij 
voor altijd van alle partijen af, 
die den staat beroerden. De 
hertogin VAN LONGÜEVILLE , 
was minder gematigd ; drif
tig, onstuimig, geboren voor 
de intrigue en de factie, had 
zij getracht Parijs en JVor-
mandijè tot opstand te ver
wekken ; zij had zich naar 
Mouanen begeven , ten einde 
te beproeven, om het par
lement om te koopen. Zich 
van het vermogen bedienen
de, hetwelk hare bekoorlijk
heden haar op den maar
schalk van TURENNE gaven, 
had zij hem aangespoord het 
leger, waarover hij het bevel 
voerde, oproerig te maken. 
Vm h e t v°tt van Parijs ge
durende de belegering van 
ï 8 «Wl. in lö fe toSr in -

W k ,zij °P h e t s t a d " 
lZL *» baauibed uitge-
öTi^i^?? bfuur 
wie tl i ' d a t geboren 
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hetzelve den naam gegeven, 
vanCKAR lES-PARIS.8

de°zever: 

S h l U £ v o l J e P™s sneu
velde bg den overtogt van 

1 ï \ ^ i n ; . 6 7 2 , alvorens 
L ï " w e l ! i k te zijn ge

treden Het is in haar ver
trek, dat alles overwogen en 
besloten werd. Intusschen 
weinig standvastig van ka
rakter,' scheen zij veeleerden 
roem dan eenig ander oog
merk te bedoelen; en na 
den dagderbarrikaden,za<r 
men haar onzeker, omtrent 
de partij , welke men behoor
de te nemen. De vrede in 
1649 gesloten zijnde, ver
scheen zij weder aan het hof, 
doch werd er koeltjes ont
vangen. Toen de prinsen in 

, ™ M S w e r d e » genomen 
l iböü), ontweek mevrouw 
VAN LoNGUÊraiE, de gevan
genis door de vlugt, en wil-
de geenszins het v o o r z i e 
gedrag van haren gemaal na
volgen. Zij begaf zich naar 
A/ormandtjê, vervolgens naar 
•Kotterdam en naar Stenay. 
Zu overlegde met TÜRENNE, 
dien zij voor de partij der 
Fronde had gewonnen, om 
in Frankrijk te komen en 
de prinsen te bevrijden, doch 
de koningin eindelijk toege
staan hebbende, hun de vrij
heid weder te geven, kwam 
de hertogin op nieuw aan 
het hof, en alles scheen ver
geten, Eenigen tijd daarna 
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3iadden er tusschen de ko
ningin en de hertogin, nieu
we oneenigheden plaats- De
ze ging naar Bourges en 
vervolgens naar Bordeaux. 
.De onlusten begonnen weder, 
doch tusschen de hoofden 
heimelijk een misverstand in
geslopen zijnde, vond MA-
JZARIN het middel, hen tot 
tien vrede te overreden. Het 
•vuur van den burgeroorlog 
intusscben uitgebluscht zijn
de, kwam zij weder in Frank
rijk, en daar zij voor ha
re levendigheid en voor ha
re natuurlijke onrust voed
sel behoefde, mengde zij zich 
in de zaken van het Janse-
«ismus. Zij legde daarin den
zelfden ijver aan den dag, 
als zij in de burgeroorlogen 
had doen blijken. Na den 
dood van den hertog van 
LONGKEVIXLE , in 1663, ver
liet zij het hof, om zich na
der aan de partij te verbin
den, deed te Port-Boyal-

•des-GAamps, een gebouw op-
rigten, om er zich aftezon- ' 
deren en verdeelde zich tus
schen dit klooster en dat der 
karmelieten van de voorstad 
•St. Jaques. Zij overleed in 
dit laatste den 15 April 
1679 en werd aldaar begra
ven. Ifaar hart werd naar 
PorURoyal gebragt. Zij was 
«et, die het ontwerp van 
den vrede van CLEMENS IX 
vormde, welke paus zich alle 
mogelijke moeite gaf, om den-

zelven te doen sluiten, en 
die daarin gelijk men weet, 
niet slaagde, dan op eene 
hersenschimmige wijze, zon
der eenig duurzaam geluk. 
(Zie CLEMENSIX). Hare wo
ning was de schuilplaats der 
schrijvers van Port-Royal; 
zij vrijwaarde dezelve voor 
de vervolging zoo van het 
geestelijk als burgerlijk gezag, 
hetzij door haar krediet, het
zij door de middelen die ijl 
vond, om hen aan de hes/ui
ten , welke tot den ondergang 
dezer opkomende sekte strek
ten , te onttrekken. Men 
heeft van de hertogin van 
LONGUEVIXLE , een geschrift 
gedrukt in de JVécrologe. 
(Dooden-Begister) van Poft' 
Boy al, waarin zij hare gods
dienstige gevoelens schilder'' 
YILLEEORE heeft hare levens-
geschiedenis in het licht gege
ven, Amsterdam, 1739, ƒ 
dl.» inkl.8.vo; eene ¥">,** 
ingegeven door den p^S" 
geest. Men vindt, eene schets 
•van haar leven, door \ " 
MONXET in de 3" afleve""» 
van de Fransche galerij. 

LoNGUEVIUE (ANTO0S1I8 
VAN ORLÉANS DE). — " 
ANTOINETÏE. 

LONGUS , een Grieksch re
denaar, wiens ware n? 
men niet kent, ietoe^dffL 
zijnen roman getiteld .* •» 
derspel van jDAfBM8 
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ÜHLOë, in vier boeken. Daar 
de oude schrijvers geenszins 
van LONGÜS spreken, is het 
inoeijelijk, met zekerheid den 
tijd te bepalen, waarin hij 
leefde; men gelooft intus-
schen, dat het omtrent het 
midden der 4" eeuw is. De 
beste uitgave van IONGÜS,. 
zijn die van COLUMBANI , Flo
rence, 1598 • van JUNGER-
MAN , 1605 , en die van Fra-
neker, in 1660 in 4. to als
mede die van 1654, Parijs, 
in 4.to9 v a n BODEN of uit
gaven van oude schrijvers, 
Leipzig, 1777; van den leer
aar BERJURD , Parijs, 1754 ; 
van DÜTENS, Parijs, 1776 ; 
van BoDiOTO , Parma , 1786; 
van M. CORAI, 1802; van 
TMOISIN , van SCHAEFER , 
Leipzig, 1803. Al deze uit
gaven waren door eene groote 
gaping in het Ie boek ont
sierd ; doch in 1810, ontdekte 
PAÜLUS COURIER, (zie zijn 
artikel) in een handschrift 
van Florence, de plaats, die 
sedert zoo lang ontbrak, en 
leverde eene volledige uitga
ve van Lomvs, 1810. Dit 
Grieksche fragment is daar
na herdrukt, in het klassi
kaal tijdschrift van den heer 
fAssow, Zeipzig, 1811 èn 
in de latere uitgaven en ver
e n g e n LOWÜS is in het 
Mgelsch vertaald door THORN-

Ï764; ui bet Hoogduitsch 
N 2 

door PASSOW ; in het Itali-
aansch door km. CARO MANZ-
ZINI en Gozzi, en in het 
Fransch door AMTOT , I E CA-
MÜS, DEBÜRE, SAINT-FADX-< 
BIST, den abt Müioï en ein
delijk door den pater BIAIT-
CHARD, 1798, in 12.mo; de 
beste is die van Aanrol. Cor-
RIER , heeft dezelve verschei
den malen in het licht ge
geven in 1810; hij heeft er 
daarenboven de vertaling van 
het onlangsontd ekte fragment, 
ingelascht. In 1813 verbe
terde of werkte hij de eigen 
woorden van AMYOI geheel 
om, steeds de soort en de 
wijze van stijl diens schrij
vers volgende. Men heeft 
daarvan twee andere uitga
ven met 29 platen, door den 
regent geteekend, en gegra
veerd door BENEDICXÜS AU-
DRAN. Het werk van Low-
GÜS , is in omrijm. Zijn pen
seel wordt door eene teu-
gellooze verbeeldingskracht 
bestuurd, doch de stijl be
vat eene sierlijkheid, die zel
den in gemaaktheid ontaard. 

LOJTICERUS of LONICER (Jo -
AMVES) , in 1499, te Orthen, 
in het graafschap Mansfeld 
geboren, legde zich met ee-
nen buitengewonen ijver op 
de studie toe, en maakte zich 
bekwaam in het Grieksch, 
in het Hebreeuwsch en in 
de wetenschappen. Hij on-
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« 
.derwees vervolgens met roem 
,te Freyburg, te Straats-
'-burg, in verscheidene ande-
„re steden van Duitschland, 
• en vooral te Marburg, al
waar hij in 1569 overleed. 
MEI-AJKCHÏHON en JOACHIM 

• CAMERAKIUS kozen hem, om 
de laatste hand te leggen aan 
•het Grieksch en Latijnsoh 
• Woordenboek., waaraan zij 
hadden gearbeid. Men heeft 
van hem verscheiden vcrta-

, lingen van Grieksche wer-
.ken in het Latijn, onder an-
• deren-gedichten, Theriaca et 
Jlexipharmaca van NICAN-

. DER , Keiden , 1531, in .4„t0, 
-en eene uitgave van de Di-
©SGOIUDE D'AïTAZ AltBUS, Mar-
purg, 1543 in fol. Zijn 
leven door deszelfs kleinzoon, 
LOMCERÜS, in het Latijn ge
schreven, is in de Èiblio-
theca chalcographica van J . 
J. BOISSARD opgenomen. 

LONICERÜS of LONICEU ( A -
luar), zoon van den voor
gaande, in 1528, te Mar-
purg geboren, was een be
kwaam geneesheer, onder
wees de wetenschappen te 
Freyburg, 1547 — 1551, 
kwam ter beoefening van de 
geneeskunde te Menta, be
kleedde den leerstoel der 
"wiskunde te Marpurg, ont
ging er het doctoraat (1554), 
werd tot loontrekkend arts 
van den senaat van Frank

fort aan den Mein benoemd, 

•en overleed aldaar in =1586, 
na deze bediening gedurende 
32 jaren te hebben waarge
nomen. Men heeft van hem 
verscheiden wrerken over de 
natuurlijke historie en de ge
neeskunde-: 1.° IfetAodm 
rei herbarice, Frankfort, 
1550., in 4 > — 2.° Mis-
toria naturales plantarum, 
-animalium et metallorunt, 
Frankfort, 1551 — 1554, 
2 dl.n in fol. — 3.° M* 
thodica essplicatio omnium 
eorporis humani afferMum, 
— 4.o Hortus sanitatis van 
JOANNES CUBA, waarvan de 
laatste uitgave van Ultn 1S> 
1713, in fol. met pi., enz. 

;— Er is ook nog een P«-
MPPÜS LONICERUS ., schrijver 
van eenen KronijkderiW' 
ken, vol nasporingen in «ƒ 
Latijn, met sierlijkheid, 
naauwkeurigheid en belang 
geschreven., 1 dl. in fol. 

f LOOK' (GEKARD viïr)> 
1683, ie Delft tfW' 
overleden in 1759; I"»1•£ 
het licht gegeven :, * -° " ," 
schrijving der Nd^m" 
sche Historie-penning 
's Gravenhage, 1723, * * 
in fol.; dezelve is in 5 ül' 
in hetFransch vertaald W « " 
ven/iage, 1732, en veel rw 
ledige r dan andere «fa 
m dat vak. — &r f if 

Hollandsche historie » 
keizeren, homngen,^ 
gen en graven: * " ' 
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hagey. 1734, 2 'dl .nin fol.. 
met pi. — 3.o ffedendaag-
sche jpenninghutide, enz. in 
fol. met fL'sGravenhage, 
1734.. , 

Loos (CÖRNEUS) , een god
geleerde, in 1546 te Gou
da geboren, en volgens Y\r 
MRias ASDREAS, een- dom
heer van die stad ,, ofschoon 
het geenszins, zeker is , dat 
er een domkapittel bestaan 
heeft,, begaf zich gedurende 
de onlusten van zijn vaderland 
naar Menta. Zijne wijze van 
denken over de toovenaars,. 
waarvan- hij:de wezenlijkheid 
ontkende, veroorzaakte.hem 
verdrietelijkheden. Hij liet 
zich daarover -uit ia zijne 
gesprekken,. en arbeidde om 
zijn gevoelen te ontwikkelen, 
in een werk, hetwelk hij 
onder dezen titel liet druk
ken: Verhandeling oven wa
re en valsche tooverij, toen 
hij gevangen werd gezet. Om 
zijne vrijheid terug te be
komen herriep hij zijn ge
voelen , doch zijne meening 
op nieuw hebbende onder
wezen,, werd hij in hechte
nis genomen. Hij kwam on-
dertusschen weder uit den 
kerker, en-hij-zouer voorde 
derdemaal- in gezet zijn,, zoo 
met de d o o d h e m XB.Bru8^ 

*Jlm 1595, had weggerukt. 
«ü keurde het gebruik der 
iezwenngen, z o o oud als de j 

N 3 

i' kerk, die hetzelve goedkeurt 
openlijk af. (Zie DEIRIO) 
Men, heeft van Loos: 1.°* 
Be tumultuosu Belgarum se-
ditione sedanda, Ment»,. 
1582, in 8.vo; — 2,0 Jn-< 
notationes in Ferum super 
JOANNEM; hij haalt daarin 
verscheiden misslagenvan F E -
KUS aan. — Zfi- Iltustrium. 
Germanice utriiisque: scrip— 
törum catalogus ,., Menta ,. 
1581, in'8.vo- Dit is eene 
aanteekening van 89 Belgi
sche schrijvers, zeer droog 
en niet zeer naauwkeurig.. 
—> 4*° Institutionem sacree • 
theologia libri IV',Mentzr. 
in 12.n>»; een kort begrip, 
van SJfoxcHiOR CANUS ,.en ver
scheiden wederleggende en. 
stichtelijke werken. Men 
vindt daarvan de volledige 
lijst in. de JSiblioth. Bel**-
gictt van EOPPENS., 

f LOOSJES Pz.. (ADIAAN) ,-
de zoon van een Doopsgezind 
predikant, die zich door ver
scheiden schriften en verta
lingen heeft bekend gemaakt,. 
werd den 13 Mei 1761, aan, 
den ff oom, een dorp op het 
eiland Texel geboren , wijd-. 
de zieh,.na zich eenigen tijd 
aan het Atheneum van Am
sterdam geoefend, te hebben , 
aan het vak van. den boek
handel, in welke betrekking 
hij zich te Haarlem vestig
de, alwaar hij tevens eene 
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menigte door hem geschre
vene dicht- en prozaïsche 
werken in het licht gaf, die 
door de zuivere en naar waar
heid geschetste gevoelens, 
eene zuivere verbeeldings
kracht, ^ en vooral door de 
schildering van nieuwe en be
vallige tafereelen, bij zijne 
iandgenooten zeer gezocht 
werden,• ofschoon er niet al
tijd die fijne smaak en die 
naauwkeurigheid in heer-
schen, die, terwijl zij de 
groote schrijvers onderschei
den, de duurzaamheid hun
ner voortbrengselen verzeke. 
»«u Zie hier de lijst der 
voornaamste door hem Pe-
schreven werken: \ o jL 
f even van MAURITS Zijl 

%Tn nTBRT ff^~ 

aparSS 

" . ™»t»n natovoben M 

£\hL:fter in £A5 
doe». 3 \ t e n m o e t onder-
ÖeZ6n R o n i a « «enige k a r a k . 

ters met al te sterke kleuren 
zijn geschilderd, ondanks on« 
waarschijnlijke standpunten, 
en tafereelen, die de natuur 
niet getrouwelijk voorstellen, 
ondanks den ongekuischten 
stijl, leest men dit oorspron
kelijke voortbrengsel echter 
met vermaak, uit hoofde van 
de vindingrijke genie des 
schrijvers, de verscheidenheid 
der karakters, de aangename 
wijze , waarop hij zijne ge
beurtenissen aaneenschaWt, 
en zijne personaadjen schil
dert ; dezelve kan daarenbo
ven gelezen worden zonder 
vrees van het hart te beder
ven. — 6.o lotgevallen van 
KEINOUD JAN VAN GOI-
STEIN tot Scherpewseel , * 
dl.n — 7.0 Zedelijke V®' 
halen, 3 dl.n, 2e druk in 
één deel. — 8.° MsSAi-
KAS, in 3 boeken.--9-0 

•Roosje, in 3 boeken, M"ei 

Fransch vertaald en uitgege
ven. — lo.o Mengeldichten > 
2 dl.n _ w/Dekatme 

zeetogt van den d**?7 
DE MUITER , met geschied
kundige aanmerkingen er».» 
in 12 boeken.— 12.» 7 * 
de aan LumER, b§ "ef 
eeuwfeest der hervorming' 
een vreemd verschijnsel w 
de pen van eenen Mf" 
niet. — 13.o lauwerkroon 
voor de Wederlandsche *»• 
helden, bij den zeeslag*0* 
Algiers. — 14.o Devier*' 
venssianden van den wenscn> 



L O 0 . 19^ 

en verscheiden andere klei
nere werken en tooneelstuk-
ken. LOOSJES was een vuri-
ge republikein, en gaf daar
van een doorslaand bewijs, 
door het adres, hetwelk hij 
ontwierp, en met zijne on-
derteekening en die van ver
scheiden andere inwoners van 
Haarlem voorzien , in 1806 
aan het wetgevend ligchaam 
der Batuafsche republiek , 
zond. De onderteekenaars ver
zochten, dat dit ligchaam 
zoü protesteren, tegen de 
vernietiging der republikein-
sche regeringsvorm, aan wel
ker hoofd toenmaals de raad
pensionaris ScHIMMELPEN-
MNCK stond, en derzelver 
•verandering in een konink
lijk bestuur, toenmaals door 

'NAPOLEON ontworpen. Bit 
vaderlandsche verzoek, door 
geene andere steden onder
steund zijnde, had geen ge
volg. LOOSJES overleed zeer 
subiet te Haarlem, den 28 
Februarij 1818. Hij was lid 
vari TETLEKS godgeleerd ge
nootschap , in zijne woon
plaats , van de Leijdsche en 
Zeeuwsche maatschappijen, 
en een zeer ijverig en werk
zaam lid van den huishoud- , 
kundigen tak der maatschap
pij van Wetenschappen. Hij 
liet slechts éénen zoon na , 
VINCENT , die het beroep zijns 
vaders voortzet, ook eenige 
letterkundige proeven heeft 

N 

geleverd , en de uitgave des 
nagelatene gedichten zijns-
vaders heeft bezorgd* 

f LOOTS (CoitNEMs), een 
der beroemdste Nederland-
sche dichters van het tegen
woordige tijdvak, werd den 
•6 Junij 1764, te Jmster» 
dam geboren, alwaar hij afe 
13jarige jongeling door zijne 
ouders op een handelkantoor 
werd geplaatst» Reeds toen
maals openbaarde hij eene 
•groote neiging voor de dicht
kunde » en eene proza ver
taling van TASSO^S verlost' 
Jeruzalem , de PALAMEDES 
en de Hekeldichten van VoN-* 
BEL , zijn eenige dichterlijke 
schat, en die hij nog ter 
sluik, in de hoogste verdie
pingen des ouderlijken huis 
moest lezen, hadden eenen\ 
overmeesterende» invloed op 
zijnen geest, zoodat zijne 
eerste proeven , twee treur
spelen, die hij in den ou
derdom van 15 jaren vervaar
digde, reeds vrij gelukkig 
waren. Hij trad in den echt-
met de zuster van den be
roemden dichter HELMERS r 
(zie dat art.),, en deze ver-
bindtenis droeg niet weinig 
bij , om hem met ijver in
de loopbaan der dichtkunde 
te doen voortstreven, welke-
hij reeds roemrijk was inge
treden. Niets is in de daad 
natuurlijker, dan. die edele 
4 
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naijver van talenten, welke 
sedert dien tijd tusschen de 
beide dichterlijke zwagers be-

" stond, een naijver, waardoor 
de nationale letterkunde zich 
zoo zeer .verrijkt heeft, dooi
de voortbrengselen, welke zij 
deed geboren worden. Looxs 
had ,. zoowel als zijn schoon
moeder, de gewoonte, om 
van tijd tot tijd zijne dicht-
stukken , in letterkundige ge
nootschappen of bij plegtiffe 
gelegenheden voor te dragen. 
Baar hij zeer wel declameer
de , was de bevalligheid der 
toordragt, zoowel, als de in
nerlijke waarde zijner voort-' 
iwengselen de oorzaak, dat 

JngsteMing M, vermaak wer-
S ï 8 0 ^ 0 0 ^ . Men heeft 

^ n onderscheidt in dezelvV 

V* graven EGMON» en 

^W is het, ten opzi*tè 
l™'deze dichts tui ie / d°e 

pen „?nf t e??n M , e t e n s c ï»ap-Ee ft°fd/ dat **& 
ter (rT 4mteh puikdich-

geliefdsten zanger aan de 
Maas, (TOLLENS) tot mede. 
dingers naar den op dezelve 
gestelden prijs, hadden. Loors 
en TOLLENS, bezongen elk 
op zijne wijze den grooten 
balling der Goinmaristen-
woede, den wereldberoera-
den GROTIÜS , Loors hiett 
den voorrang; Loors en TM-
LENS bezongen beide de on
gelukkige graven EMOXD en 
HOORNE j en TOLLEKS plakte 
den lauwer; dan wel rerre 
dat deze edele wedstrijd in 
het betwisten van den palm
tak , de harten dezer groote 
muzenzonen zoude verwijderd 
hebben , diende dezelve in
tegendeel tot den grondslag 
eener vriendschap, die door 
beider kunstgevoel gevoed, 
bestendig, hartelijk en innig 
was. In zijne hulde Ter uit
vaart van C. Zoois, fa-
schrijft TOLLENS den oorsprong 
derzelve aldus: 

» Hoe heugt ge mij, vervlô » 
dagen, uu, 

Toendeeerkroon,d/ete«h,t' 

bloed beving, , . „.,la. En ik — het renperk mg«,a 

Een lauwertak zocht WE 
M a a l t e e r d e r dan ikhope» 

Een°ha7tvriend bij den lM*et 

Gfl waart het, wakkre teg» 
stander, .. „j 

Regtschapen Looxs, <"e' 
den strijd, , , ,t vDOt 

Het eerst den band vlocht w 
altijd , 
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Die sinds ons hechtte d'een 
aan d'ander; 

Gij schaamde u niet, in wree-
vlen waan, 

Gij , man, in al de kracht van 
't leven. 

Den driesten jongling lof te 
geven» 

Die *t gretig oog had durven 
slaan • 

Naar d'eerkrans, voor uwhoofd 
geweven. — 

Waarheen, waar vlood uw wel
lust heen , 

Gij tooverkracht van zang en 
snaren, 

Die mededingers, als wij wa
ren, 

De broederharten sloot aan 
een; 

Waar zijd gij met uw vreugd 
gevaren 

Gij uren, al te snel van vlugtj 
Nog menigwerven nagezucht, 

• In we6rwil van zoo vele ja
ren? —" 

LOOTS muntte voornamelijk 
uit in het lierdicht; hij was 
de dichter der natuur, en 
weinig had hij aan de kunst 
te danken; het is welligt 
een verwijt dat men hem kon 
doen, dat hij zich al te zeer 
op zijne vlugheid van geest 
verliet, en bij gevolg zijne 
voortbrengselen niet genoeg 
bekuischte, hierin het voor
schrift van den Latijnschen 
dichter verzuimende , die wil 
dat de kunst der natuur be
hulpzaam zij. Zijne denk
beelden zijn oorspronkelijk, 
hij volgde niemand na, en 
ofschoon VONDEL zijnen smaak 
vormde, en zijn oordeel wij-
2lgde , was hij echter geenen 
naschrijver noch van des-
zelfs geliefkoosde denkbeel-

N 

den, noch van deszelfs woor
den. LOOTS was oorspronke
lijk even als VONDEL. Beiden 
leefden in een tijdstip, rijk 
aan gebeurtenissen en woe
lingen, die op beider gelijk
en vrijgestemden geest, bijna 
op dezelfde wijze moesten 
inwerken. Deze dichter werd 
door Neêrlands koning, tot 
ridder der orde van den 
Nederlandschen Leeuw ver
heven, en was daarenboven 
lid der tweede klasse vim 
het koninklijk Nederlandsen 
instituut, enz. Hij overleed 
te Amsterdam, den 10 Oc-
tober 1834. Bij zijn begra-, 
ven op den 15 daaraanvol
gende in de Oude-Kerk al
daar, hield m.r

 JERONIMODK 
VRIES, in hoedanigheid van 
fungerend voorzitter der twee
de klasse van het koninklijk 
Nederlandsch instituut, naast 
zijn graf, eene korte doch 
hartelijke toespraak, zoo als 
ook zijne gedachtenis op den 
22 Februari] 1835, in de 
maatschappij Felix Meritis 
te Amsterdam, door H. HAAK
MAN , in eene soort van lof
rede gevierd werd, terwijl 
de dichters m.* M. C. TAN 
HALL, m.* J . KINKER, H. 
H. KLTN , J . VAN WALRÉ" en 
H. TOLLENS CZ. , alle hunne 
hulde, in hartelijke lijk- en 
lofzangen aan den ontslape
nen toebragten, welke lijk
zangen , met de rede van 
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HAAKMAN , gezamenlijk in ee-
nen bundel, onder den titel 
van : Ter nagedachtenis van 
CORNMLIS LOOTS , Amster
dam, 1835, in 8.v° zijn 'va., 
het licht gegeven. 

LOPEZ. 
LOPEZ, 

Zie FERDINAND 

LoPEZ DE GoMARA (FRAN-
Ciscus), een Geestelijke en 
Spaansche geschiedschrijver, 
werd in 1510 te Seviiïè ge
boren. Hij hield zich vier 
jaren in Amerika op en bij 
zijne terugkomst in Spanje, 
gaf hij in het licht: Pri-
tnera, secundaparte etc, of 
Algemeene Geschiedenis der 
Indien, 'm driedeelen, Me' 
dina, 1508, in fol.; Ant
werpen, 1554, in 8.^°, in 
het Italiaansch vertaald , Fe-
neiië, 1574, en in het 
Fransch. door IRÉNÉUS DB 
-GRENIUE, Parijs, 1587. 
Deze geschiedenis, die ia den 
tijd zeer werd getrokken, 
behelst vele onnauwkeurig
heden; zij geraakte in de 
vergetelheid, zoodra de ge
schiedenis van lUeuw-Spanje, 
door DIAZ DEt CASIILLO, 
verscheen, in het licht gege
ven door ALONZO RAIMOND , 
Madrid, 1632, welke de 
Verwering der Indien van 
Sous, 1684, op hare beurt 
deed vergeten. LOPEZ DE GO-
»ARA overleed in 1584. 

LOPEZ DE VEGA, — Zie 
VEGA. 

* LoRDEIOT (BKNIGNUS), 
advokaat bij den grooten raad, 
werd den 12 October 1639 
te Dijen geboren. Hij was 
advokaat bij het parlement 
van die stad, toen de Heer 
DE BRÜLARD , die daarvan eer
ste president was en een pro* 
ces voor den grooten raad had, 
LORDELOT naar Parijs me-
denam om aldaar zijne reis
zaak te bepleiten. Hij won 
dezelve niet alleen, m&ar 

pleitte met zulk een schitte
rend talent, dat de Heer»8 

LAHOIGNON , eerste president 
bij het parlement te Parijs > 
hem aanspoorde, om zichi» 
de hoofdstad neder te zet
ten. Hij werd er met on
derscheiden gewigtige regis-
zaken belast, welke aanlei
ding gaven, toteenemenigte 
pleitgedingen , tot het doe» 
drukken van welke hij va» 
den kanselier eene f'^f6 

had bekomen, metu'«°7e" 
ring van twee, die"»0"?*' 
lijk werden gedrukt;., ^ 
DEtOT was te / W . J L 
huwd, alwaar hij den 1 » 
1720 overleed. Hij «'°J 

schrijver van een aantal 

ken, die alle van zijne vroom 
heid en godvruchtige $F° 
lens aetuiacn. Het zijn • 
Devoïr etc. {Plig* » « * £ 
huisselijk leven, dooreen 
huisvader), Parijs, Uv ' 
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in 12.n»d — 2.o Noèls etc. 
(Kersliederen tot onderhoud 
van godvruchtige zielen), 
Bijon, 1660, in 12»o — 
3.° Pensees Chrétiennes etc. 
(Christelijke gedachten,ge
trokken uit de Psalmen, 
met een gebed voor den ko
ning en voor den vrede), 
Parijs, 1701, in 12.«»° en 
1708, in 16.m° — 4.<> Be 
la charitê etc. (Over de lief
de , welke men den gevonden 
kinderen verschuldigd is te 
bewijzen), in 12.»°, met 
eene op het onderwerp toe
passelijke plaat, Parijs, 1706. 
— 5.° Lettres etc. (Brie
ven over de pligten eens 
waren Geestelijke, geschre
ven door een? vader aan zij
nen zoon, kortelings mon
nik in de orde van den hei
ligen AVQÜSTINTJS), Parijs, 
1708, in 12.«uo _ QoJEn-
tretien etc. (Onderhoud van 
den reglvaardige en den zon
daar over dit voorstel: dat 
de mensch veel meer onhei
len en rampen verduurt, 
om zich te verdoemen, dan 
om zich zalig te maken), 
Parijs, 1709, in 12"»° — 
7.° Nouvelle Traduction etc. 
(Nieuwe vertaling van de 
getijden der heilige Maagd, 
met uitleggingen en over
denkingen) , Parijs, 1711 
en 1712, in !2.mo — 8.° 
Lettres etc. (Gewigtige brie
ven om de oneerbiedigheden 
die er in de herken worden 

begaan, te stuiten), Parijs, 
1722. — 9.o Lettre etc. 
(Brief door een partikulier 
aan zijnen vriend (den abt 
DE VALLEMONT) geschreven, 
over de buitensporigheden 
die men te Parijs begaat, 
betreffende den schouwburg 
en over de vertooningen, 
welke men daarvan in de 
bijzondere huizen maakt),. 
Parijs, 1710, in 12.»o __ 
10.° Lettre etc. (Brief door 
een partikulier aan zijnen 
vriend geschreven, over de 
buitensporigheden van den 
P"asten-avond), in 12.M° , 
van 44 bladzijden, 1711. 

LOREDANO (J(UNNES FRAN-
CISCUS) , genaamd de Jonge, 
lid van den senaat van 
Teneti'è, in 1606 geboren, 
in 1661 overleden, verhief 
zich door zijne verdienste tot 
de eerste ambten, en bewees 
der republiek groote diensten. 
Zijn huis was eene akademie 
.van geleerden. Hij was he t , 
die den grond legde van die 
van degli Incogniti. Men 
heeft van hem: 1.°Bizzar-
rie academiche, —• 2.° J^i-
ta del Marini. — 3.° Mor-
te del Falstein. -— 4.° Rag-
guaglie di Pamasso. — 
5.° Eene levensbeschrijving 
van ADAM, in het Fransch 
vertaald. — 6.° Geschiede
nis der koningen van Chy-
prus (LUSIGNAN) , onder den 
naam van HENDRIK GIBIET. 
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1 „o Fersckeiden Blijspelen, 
in hetltaliaansch. Men heeft 
zijne werken gezamenlijk in 
7 deelen, in 24.m 0 , en 
1653, 6 deelen, in 12.«"> 

• uitgegeven. Zijn leren is be
schreven door ANTOMUS LU-
Pis, Venetië, 1663.. De Do
ge FRANCISCDS LOREDANO , in 
1752 verkozen, en tien ja
ren daarna, in den ouderdom 
van 87jareu, overleden,be
hoorde tot zijne familie. 

LORENS (JACOBUS DÜ) , te 
Chdteau-nmf en Thimerais, 
in Percke geboren, en in 
1655 in den ouderdom van 
75 jaren overleden, en vol
gens anderen in 1648, was 
de eerste regter vanhetbail-
liuwschap dier stad. Hij was 
zeer ervaren in de regtsge-
leerdheid, 'een goed magis-
straatspersoon, van eene on
omkoopbare regtschapenheid 
en de scheidsman van alle 
zaken van zijn land. Hij was 
de Grieksche en Latijnsche 
schrijvers, en vooral de dich
ters en redenaars meester. 
Hij had niet minder smaak 
yoor de schoone kunsten en 
in het bijzonder voor de schil
derkunst. Zijne hekeldich
ten werden in 1624, t e i V 
rijs in' 8.vo gedrukt; ibid, 
1646, in 4.t°; zij zijn ten 
getale van 26. Derzelver be
d i n g is plat en kruipend. 
Zijne eeuw is daarin met ge

noegzaam W a re , doch grove 

| en walgelijke kleuren geschil
derd. Het is mr LORENS aan 
wien men het zoo bekende 
grafschrift toeschrijft: 

Ci-git ma femme.. . . . . Oli! 
qu'elle est bien, 

Pour son- repos et-pour Ie mm 

Men heeft nog van hemr 
Notes etc. (Janteekeningen 
over de gewoonten van M 
limd van (SMartres,) 

* LoRENZ (JOAPES Mj-
CHAEL), vorstelijk geschiecf-
schrijver,, kanonik van <len 
H. MICHAEL van Straatsburg, 
werd aldaar in 1723 gebo
ren. Hij was ervaren in 
de godgeleerdheid, de»* 
kunde, de geschiedenis» d* 
filozofie, de regten, en 

de Latijnsche , Grieksche en 
Hebreeuwsche talen mag"?' 
Hij was ds leerling van 
ScHOEPJFUN geweest: daarna 
was hij achtereenvolgend 
hoogleeraar in de geschise!e-
nis enin de welspreie"?"e/7 
kanonik van het U**** 
kapittel van denH- ï fU 5 

in 1763, en het t ^ 
jaar Bibliothecaris van de 

nirersiteit -van Strmis^rB[ 
alwaar hij den 2 AvnllbL 
overleed. Men heeft van w 
zen geleerden geestelijke: • 
Urhis Jrgentorati &*£ 
historia, ab J. C> ** .' 
Straatsburg, 1789, 9.'"' 
gave, in 4J» - 2 , - r - g J 
temportim fatoriwg«e trf 
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manice ab origine gentis ad 
nostra tempora, Straats
burg, 1761, in4.to3 1773, 
in fol., 1785, in 8.vo _ 
3.° JElementa histories uni-
versoe, 1775, in 8.vo , cum 
iabulis. —. 4.° JElementa 
historica Germanice, 1776, 
in ,8 . v o , cum tabulis. — 5.° 
Summa historioe Gallo-
Francia civilis et sacra, 
1793, 4 deelen, in8.v°enz. 
enz, Eene diepe geleerd
heid , eene stipte naauwkeu-
jrigheid en een zuivere en 
sierlijke stijl, zijn de hoe
danigheden, die bijna al de 
werken van dezen schrijver 
onderscheiden^ Hij heeft ver
scheidene handschriften na
gelaten, welke men in de 
boekerij van Straatsburg be-
waart. De Heer OBERIIN, 
heeft eene Notice etc, (Schets 
over het leven en de ge
schriften van J. M. Lo-
RENZ), in het encyclope
disch magazijn, 6.e jaar
gang, bladz. 220., geleverd, 

* LORENZAJTA (FRANCISCUS 
ANTONIÜS B E ) , Kardinaal-
Aartsbisschop van Toledo, 
•werd den 22 September 1722 
te Zeon in Spanje geboren. 
Zijne familie, eene der oud
sten van dat gewest, telde 
onder hare voorouders den 
heiligen ViNCEjjinjs DE LO-
RENZANA en den heiligen To-
KiBio m MoifGRovEJo. Na 
ojj de paters Jezuiten van 

zijne geboortestad, waar hij 
den vromen en geleerden P E 
TRUS ZARATE tot leermeester 
had, te hebben gestudeerd, 
beoefende hij de filozofie in 
een klooster der Benediktij-
nen, volgde den cursus van 
het kerkelijke regt te Sala-
manka en van de godgeleerd
heid in het groote kollegie 
van Oviédo, van waar hij 
naar Faïladolid ging. Eene 
medestreving, zoo als dit in 
Spanje in gebruik is , naar 
een domheerschap , , in de 
hoofdkerk van Siguenza, 
geopend zijnde, dong LOREN-
ZANA mede, en verkreeg het
zelve. Zijne talenten en zijn 
goed gedrag verwierven hem 
de achting van pater FRAJV-
ciscus RAVAGO, biechtvader 
van FERDINAND VI, die hem 
tot kanonik van Toledo, ver
volgens tet groot-vikaris en 
eindelijk tot abt van den H. 
VINCENÏIÜS benoemde. In 
1765, bisschop \anPlacen-
cia geworden, werd hij het 
volgende jaar tot het aarts
bisdom van Mexico benoemd, 
alwaar hij een gasthuis voor 
gevondene kinderen stichtte, 
en den 27 Januanj 1772, 
werd hij tot den stoel van 
Toledo, den rijksten van de 
Catholijke kerk, geroepen. 
Eenvoudig en matig in zij
ne gebruiken en zijne ge
woonten , besteedde hij zij
ne rijke inkomsten ter be
scherming van de lelterkun-

file:///anPlacen
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de en ter ondersteuning van 
ongelukkigen. Hij stichtte te 
Toledo eene kostbare biblio
theek , eene universiteit en 
deed op zijne kosten, ee
ne prachtige uitgave der 
TFerken van de paters van 
Toledo, in het licht geven. 
Dezelfde stad is aan hem 
verschuldigd een zieken-gast-
huis, en Madrid, een toe-
vlugts-huis om tot vrijplaats 
voor armen te dienen, door hen 
met nuttige werken bezig te 
houden. LORENZANA. deed bo
vendien een vervallen gast
huis , benevens een huis en 
pene kerk voor de Aalmoe
zeniers, in Spanje genaamd 
Broeders van den heiligen 
JOANNESHEDEO, herstellen. 
Even zoo werd er op zijne 
kosten eene kazerne gebouwd 
om de soldaten te ontvangen, 
en de inwoners teverligten, 
die tot dusverre genoodzaakt 
waren dezelve bij hen te in
kwartieren. Hij maakte voor
raad van kleeding, van lin
nen , van koortsbast en an
dere hulpmiddelen, om die 
onder de armen te verdeden. 
Wanneer werklieden gebrek 
aan arbeid hadden, vooral 
in de jaren van nooddruft, 
hield hij hen bezig met het 
herstel der wegen of met an
dere openbare werken. Alle 
geestelijken en fatsoenlijke 
personen ontvingen bij hem 
een edelmoedig onthaal, ook 
was de naam van LORENZANA 

geëerd, niet alleen in zijn 
bisdom, maar in geheel Span
je. Hij bestuurde de opvoe
ding van JLODEWIJK DE BOUR
BON , daarna infant van Spanji 
en kardinaal (zie BOURBOH), 
en verhief hem tot aarts- , 
diaken van zijne kerk te To
ledo. LORENZANA ontving de 
waardigheid van kardinaal, 
den 30 September 1789, en 
vijf jaren daarna, werd hij 
tot groot-geloofsondereoeier 
en staatsraad benoemd. De 
Fransche omwenteling een 
aanzienlijk getal priesters, 
monniken en nonnen naar 
Spanje gevoerd hebbende, 
belastte KAREI IV den kar
dinaal DE LORENZANA aan htm 
eene wijkplaats te bezorgen. 
Deze deugdzame prelaat deel
de die zorg met den vromen 
bisschop van Orenso en on
derhield voor zich aUeenyiji 
honderd dezer eerwaardf 
bannelingen. Hij berend zien 
te Madrid tijdens Aei g -
welijk van den J>"ns 

Fr'edes met mejuiVrouj w 
VALLABRIGA, eene nicht 
konings. Men verzekert w 

hij , eDven gelijk d e b j g [ 
DESPUÏG, geweigerd hebben" 
deze vereeniging intezegene j 
omdat het gerucht lieP' 
G<M>or reeds met eene m 

ide 

jufvrouw TÜDO gehuwd w»j 
hij met DBSPWG & * " $ 
werd verbannen. "0JC*j,t 
men in het openbaar: 
beide deze prelaten o? 
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des konings, met den heer 
MüSQUiz, aartsbisschop van 
jSeleucie, waren vertrokken 
om PIÜS VI vertroostingen 
te gaan aanbieden. LOREN-
ZANA volgde dezen paus in 
de verscheidene tögten die 
men hem deed maken, voor
zag in de behoeften van dit 
eerwaardig slagtoffer alsmede 
in die der onderscheiden en 
door geheel Italië verbannen 
en verstrooide kardinalen en 
prelaten. De weigering van 
vrije reisbrieven hem belet 
hebbende, PIÜS TI naar 
frankrijk te vergezellen, ge
lukte het hem denzelven hei- \ 
meiijk bijstand te doen gewor
den.'Hij wilde zich weder naar 
Spanje begeven, toen de be
wegingen der legers hem daar
toe den weg sloten, en hij 
bevond zich in het conclave, 
te F~enetie' gehouden, alwaar 
Plus VII werd gekozen. In 
1800 verzocht hij zijn ont
slag van den zetel van To-
ledo, welke aan den infant 
don JLoDEWijK DE BOURBON 
werd gegeven. De kardinaal 
DE loRENZAifA zette zich toen 
te Rome neder. Gedurende 
zijn verblijf te Florence maak
te een zijner neven, de kano-
nik van Toledoen aarts-diaken 
van Calatrava hem zijnen 
universelen erfgenaam. Steeds 
weldadig, maakte de kardi
naal van deze erfenis twee 
deelenj hij bestemde daarvan 
een deel om jonge dochters 
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te begiftigen, en gaf het an
dere aan het groote gasthuis 
van Madrid, Eens had hij 
juist^ eene godvruchtige ver
maning aan de nonnen van 
het klooster der Vier Ge
kroonde Heiligen, gerigt, toen 
hij zich plotselijk ernstig on
gesteld gevoelde: hij ontving 
de heilmiddelen der kerken 
overleed des anderen daag8 
den 17 April 1804, in den 
ouderdom van twee en tachtig 
jaren. De heerFAüSTltr ARE-
TAto, die hem in zijne letter
kundige werken had bijge
staan , sprak zijne lijkredes 
aan de akademie van de Ca** 
tholijfce godsdienst, in het 
Latijn uit. Hij heeft nage
laten : l.o Verscheiden Her
derlijke Brieven; 2.° eene 
nieuwe verzameling van JBrier 
ven van FERNANDO COR-
TEZ; Mexico, 1770, in 4.*» 
Hij heeft op zijne kosten 
prachtige uitgaven der vol
gende werken geleverd, te 
weten : 3.° Sanciorum Pa-
trum Toletanorum quotquot 
exstant opera, Madrid, 3 
dl.nin fol., letters van IBARRA 
met voorreden en geleerde 
aanteekeningen. De uitgever 
heeft in dezelve de Schriften. 
van zijne voorgangers, MON-
TAMES, EÜGENIUS, den hei
ligen ILDEFONSÜS , den hei
ligen JULIANUS , den heiligen 
EUIOGUS enz. met de beknop
te beschrijving van hun Ze* 
ven, vereenigd, 4.o Sancii 
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Martini, legionensis pres
byter i et canoniciregularis 
opera nunc primam, in lu-
cem edita, Segovia, 4 dl.n 

in fol. De aartsbisschop deel
de om niet exemplaren dezer 
werken uit, en zond er van 
aan den abt DE SAINX-LEGER, 
die dezelve weder onder de 
bibliotheken van Parijs ver
deelde , te weten SAINIE-
GENEVIÈVE, LA SORBONNE, 
SAINI-GERMAIN-DES-PRÈS en 
het collegie MAZARIN. 5.° 
De werken van den heiligen 
JSIDORUS van Sevili'è, ver
geleken met de handschrif
ten van het vatikaan en ge
drukt ie Rome. Q.oMissale 
Gothicum secundum regulem 
jiï. ISIDORI, in usiim Mo-
aarabum, Rome, 1804, in 
fol. met pl.n De kardinaal 
DE LORENZANA , ontving in 
eene zeer vleijende breve 
van Pies VII de gelukwen-
schingen voor zijnen ijver, 
wegens het op die wijze we
der voortbrengen van de ge-
denkteekenen der oudheid, 
zoo nuttig voor de kerk, 

LORENZETTI (ASUBROSIO) , 
een schilder, in 1257, te 
Sienna geboren, en in 1340 
overleden, leerde de gehei
men zijner kunst van GIOT-
ïo (*). Doch LORENZEÏÏI 

maakte zich een bijzonder 
vak in hetwelk hij zich zeer 
onderscheidde. Hij was de 
eerste, die zich toelegde om 
op eenigerlei wijze de win
den , de regens, de stormen 
en die mistige weders, waar
van de uitvoering in het schil
deren zoo moeijelijk is, voor 
te stellen. 

•LORENZETTI (PlETRO), eett 
schilder, van Sienna geboor
tig, was de broeder van den 
voorgaande , van wien hij de 
lessen ontving. Deze kunste
naar heeft te Sienna en te 
Jre&zo gearbeid; hijslaajf 
voornamelijk in de Meeding 
der beelden, en om vanon
der de stoffe het naakteder-
zelve te doen doorschijnen. 
Hij muntte ook uit in « 
vergezigtkunde, perqfW 
LORENZEXXI werd ook w w 

scheiden stukken geholpen» 
door zijn broeder AMBROSJ 
beroemd door zijne schiwej' 
welke zich op het rf«W 
van Sienna bevindt» 
zoo vele z i n s p e l e n d e ^ . 

de gebreken vaneenen ^ 
ten regeringsvorm »u

 0. 
lende. °De onder elk p e j 
naadje geplaatste verz Jf„ 
gen daarvan het kara* 
deteekeninguit. PIETR0 

in 1355 nog in leven. 

en hflT-&en?. eetVSe levensbeschrijvers was het nW.Y^f L W 
kunaH™ * , n« LoRENi«ET« genoemd, zelf een «ch.lder, <»e 

Kunst aan AMBROSIO leerde, 
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* LORENZI (DE ABT BAR* 
THOIOMEUS) , een Italiaansch 
verzenmaker, in 1730, te 
jTerona geboren, en aldaar 
den 11 Februarij 1822 over
leden , is de maker van een 
gedicht in vier zangen,over 
het ontginnen der bergen, 
{della Coltivazione de mon-
te), Verona , 3.e uitgave, 
1811, in 4.to Men heeft 
nog van hem een gedicht, 
getiteld; De Herder, {Il 
Pastore), hetwelk hij in zijn 
88.e jaar vervaardigde. Als 
voor de vuist gemaakt, hech
ten de Italianen daaraan veel 
waarde. Weinige oogenblik-
ken voor zijnen dood, maakte 
en zeide hij voor de vuist 
nog verzen op, bestemd om 
den dood eens vriends te be-
weenen. 

LORET ( JOANNES), een 
Fransch dichter van Caren-
tan in Normandij'è, in 1665, 
in den ouderdom van 65 ja
ren overleden, onderscheidde 
zich door zijn verstand en 
door zijne gemakkelijkheid in 
het maken van Fransche ver
zen. In 1650 was hij aan 
eene Boertige Courant in 
verzen begonnen, die hij 
tot in 1665 gedeeltelijk voort
zette. Hij had dezelve aan 
mejufvrouw DE LONGUEVILIÊ 
opgedragen, die hem eenè 
jaarhjksche gratificatie van I 
2,000 hvres gaf, zelfs toen | 

A V . BUI, O 

zij hertogin van NEMOURS was. 
Deze berijmde courant bevatte 
de^ nieuwstijdingen van het 
hof en van de stad. LORET 
verhaalde dezelve, wat het 
nieuws betreft, op eene naïve 
en vrn geestige wijze,vooral 
voor hen, die meer acht*a-
ven 0p de zaken, dan °op 
zijne zenuwlooze prozaïsche en 
langdradige rijmelarij. Men 
heeft zijne Couranten ver
zameld in 3. di.n in fol 
1650, 1660 en 1665, met 
het portret van den schrijver 
gegraveerd door NANTÜEII.! 
Men voegt daarbij eene an
dere periodieke verzamelin* 

f}hyld> Zettres *t vers l 
Madame.... ou Gazette, 
etc. {Berijmde Brieven aan 
Mevrouw..., of Courant, 
en*.) van 1665 tot op den 
27 December 1670, en door 
DÜLAÜRENS (CHARLES BOBI-
NEX) voortgezet tot in 1678, 
2 dl.n m f o ] . M e a ^ 

nog van LORET slechte Poê-
sies burlesques {Boertige 
GedicJiten), gedrukt in 1646, 
in 4.t° 

LoRGES (GüIDO AiDONSÜS 
DE DURFORX HERTOG DE) , een 
jongere zoon van Guroo AL-
DONSÜS DE DÜRFORT, mar
kies van DDRAS en van E u -
ZABETH DE IA TOUR, werd 
in 1630geboren, en verrigtte 
zijne eerste wapenoefening 
onder den maarschalk van 
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TüRENNE', zijn' oom van moe
derszijde. Hij maakte zich 
beroemd in 'Vlaanderen en 
in Holland en vooral in het 
beleg van JVtjmegen, waarover 
hij het bevel kreeg. Hij ver
hief zich door zijne diensten 
4ot den rang van luitenant-
generaaL In deze hoedan ig*-
'heid diende hij bij het leger 
yah TURENNE, toen deze groo
tte man nabij de stad Joke
ren den 25 Julij 1675 sneu
velde. Toen z.ijne droefheid 
matigende, en veeleer een 
-door het verlies van deszelfs 
opperhoofd ontmoedigd leger 
zoekende te behouden, dan 
door vermetellijk. slag te le
deren , roem te verwerven, 
bestuurde hij dien bewonde
renswaardiger! terugtogt, wel
ke hein in 1676, denmaar-
sehalks-staf van Frankrijk j 
verschafte. Hij voerde daarna 
ibevel in Duitsohland, nam 
ffeidelberg in, en verjoeg 
deKeizerlijken uit den Ehas. 
üyne krtjgsverrigtingen ver-, 
wierven hem de gunsten van 
het hof. De koning verhief 
de stad Quintin in JVeder-
Bretagne tot eëti hertogdom, 
voor hem en zijne mannelijke 
opvolgers, onder den titel 
van LoRGEs-QülNxm. Hij was 
iapitein van de lijfwacht, 
ridder van de orde des ko-
aings en gouverneur van,Zo- j 
Xharingen, Hij overleed te 
iVgi's in 1702, en werd 
als een waardig kweekeling 

van TuREta, en daarenboven, j 
afe een opregt deugdzaam 
man en volmaakt Christen 
betreurcL .» Men heeft, zegt 
de hertog van SAINT-SIMM, 
geenszins eene schoone ziel, 
noch een grooter noch beter j 
hart , dan het zijne gekend, j 
en deze waarheid heeft gee-
nen tegenspreker gevonden, ; 
Nooit bestond er een man, \ 
die eerlijker, opregter, eens- | 
gezinder, eenvoudiger, gul-
hartiger, gemakkelijker om 
te bedienen en vaardiger m 
•het verpligten, en zeer zelden 
een, welke het in die mate 
was. Daarenboven was zijn 
karakter de waarheid en de 
opregtheid zelve, zonder 
luim, zonder bitterheid, 
steeds genegen om te verge
ven." Hij hadbijGENOVEVA 
DE TRÉMONX vier dochters en 
eenen zoon verwekt, waarvan 
het nageslacht den roem van 
den "maarschalk DE U&® 
staande houdt. — Z i e ^ i S ' 

LORICH(GERARD»S)>^ 
CHIÜS, uit Sadamar i» " 
terau, gaf verscheidene w 
ken in het licht. Het m g 
beroemde is eene I.atgnŝ ^̂  
Uitlegging van het._.,,. 
T e s t a m i n t : ^ ^ , . ! 5 4 ^ ' 
in fol. De uitlegging « j 
het Nieuwe, was « ^ V ^ 
jaren vroeger in het 
verschenen, m la*1 > 
in fol. 
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LORIN (JOAIWES) , een Je-
6uit, in 1559 te Jvignon 
•geboren, onderwees de god
geleerdheid te Parijs, te 

- Rome, te Milane, enz. en 
overleed te Mie, in 1634. 
Men heeft van hem Latijn-' 
sche Uitleggingen over het 
derde, vierde en vijfde boek 
van MOZES , de Psalmen, den 
Ecclesiastes, het Boek der 
Wijsheid, over de Hande
lingen der Jpostelen en de 
Algemeene Zendbrieven. Hij 
Jegt in dezelve de Hebreeuw-
sche en Grieksche woorden 
in kritiek, uit , ea behan
delt verscheiden onderwer
pen tot het gebied der ge
schiedenis, der geloofs-leer 
en der tucht behoorende. 
Doch onderscheiden dezer on
derwerpen konden op eene 
meer beknopte wijze behan
deld zijn, en eenigenhebben 
slechts eene verwijderde be
trekking tot hun onderwerp. 
Van hem is te Jvignon het 
gebruik afkomstig van alle 
weken eene onderrigting voor 
•de Joden te houden, het
welk eene menigte derzelve 
heeft bekeerd. 

LORIOT (JULIANUS) , een 
priester van het oratorium, 
m 1633 te Laval geboren, 
J/Jdde zich toe aan de zen
dingen op het einde der I7.e 
.eeuw. D ^ d e T e m i o e i _ II 

jemssen dezer vrome oefe- I 
O 

ningen,met welke hij zich 
gedurende 14 jaren had be
zig gehouden, niet meer kon 
.verdragen, gaf hij in het 
licht de Leerreden, welke 
hij op zijne Evangelische rei
zen had gepredikt. Zij vor
men 9 dl.» Zedeleer, 6 Ge
heimen, 3 Zondagspreken 
te zamen 18 dl.» in 12 vo* 
1695 tot 1713. Derzelver 
stijl is eenvoudig, de zede-
leer naauwkeurig, en steeds 
op de heilige Schrift en op 
de oudvaders gegrond. Hij 
overleed te Parijs, in 1715, 

LORITI (HENDRIK) , bijge
naamd GI-AREANÜS , uit het 
vlek Glaris in Zwitserland 
alwaar hij in 1488 werd ae-
boren, en in 1563 overleed. 
Hij maakte zich beroemd door 
zijne talenten in de toonkunst 
«n in de fraaije wetenschap
pen, en was een vriend van 
MASMÜS en van onderschei
dene andere geleerden. Zijn 
naam is meer dan zijne wer
ken bekend. LORITI was bijna 
alle wetenschappen magtïg, 
en een der beste dichters 
van zijnen tijd. Hij heeft 
over de oude klassieke schrij
vers en andere geleerden ge
schreven. Keizer MAXIMIM-
AAN I kende in 1512 aan 
LORITI den dichterlijken lau-
-werkrans toe. Hij was goed
aardig en zeer opgeruimd. 
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JLORHE (PHECIBERTÜS D E ) , 
ran Lyon geboortig, in 1577 
•overleden, onderscheidde zich 
-door zijnen: smaak voor de 
.bouwkunde. Hg ging met 
-zijn I4de jaar in Italië de 
schoonheden der oudheid be
oefenen. In Frankrijk te
ruggekeerd, deed zijne ver
dienste hem aan het hof van 
HENDRIK III en aan dat der 
koningen zijne zonen, onder
scheiden. Het was DJE LOR-
ME , die de halve maan van 
Fontainebleau maakte, en die 
het opzigt over verscheiden 
prachtige gebouwen had, 
waarvan hij de teekeningen 
•gaf: als het kasteel van Meu-
don, dat van Jnet, van 
Saint-Maur, het paleis der 
Tuilerien en die vele ko
ninklijke huizen versierde en 
herstelde. Hij werd aalmoe
zenier en raadsheer des ko-
nings; en men gaf hem de 
-abdij van Saint-Eloi en die 
van Saint-Serge, van dn-

-gers. Nadat IIONSARD tegen 
-hern een hekelschrift in het 
licht had gegeven, wreekte 
zich DE LORME door den in
gang van den tuin der Tui
lerien, waarvan hij gouver
neur was, te doen weigeren 
aan -èen hekeldichter, die 
met krijt deze drie woorden 
op de deur schreef: Fort. 
Meverent. ffabe. De bouw
kunstenaar die zeer weinig 
het Latijn verstond, meende II 
in deze woorden eenê belee- I 

diging te vinden, en beklaag
de zich deswege bij de ko
ningin CATHARINA DE MEDI-
CIS. RONSARD antwoordde 
dat deze drie woorden Latijn 
waren en het begin van die 
verzen van den dichter Au» 
SONUS, welke de kortelings 
door de fortuin verhevene 
menschen waarschouwden om 
zich niet te vergeten; 

Fortunam rererenter habe,qui« 
cumque repente 

Divesad exili progrederereloco, 

Men heeft van DE LORME : 
1.° Dix Uvres d'archilec-
ture, {Tien hoeken over de 
Bouwkunde), 1688, in M-
—- 2.o Traite sur la « ' 
nier e de bien hatir, eta 

peu de frais Verhandeling 
over de manier om goed <?» 
met weinig kosten te bou
wen), 

LORME (KAREL DE), «>OB 
van JOANNES DE LORME, *e 

Moulins, in 1584 gebo
ren, eerste geneesheer ran 

de koningin MARIA »* MW«-
CIS, promoveerde in "e §e~ 
neeskunde te Jfon*p»«,> 
werd licentiaat in l ^ ' ^ 
verdedigde voor deze p V 
tigheid vier thesis. Hij on* 
derzocht in de eerste of ^ 
verliefden en de gekken dooi 
dezelfde middelen &»<** 
worden genezen, en hij 
sliste voor het bevestigende. 
Deze vermaarde geneesheer 
trok ym MontpelUer na» 
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Parijs, werd gewoon genees
heer des konings, en door 
de zieken, en door hën, 
die zieh wel bevonden, zeer 

f ezocht; hij gaf de gezond-
eid aan de eenen en boe

zemde de vrolijkheid in aan 
de anderen» Hij had zich te 
Padua en te Venetië doen 
bewonderen» Deze laatste stad 
verleende hem goedgunstig-
lijk den titel van: Edele 
Venetiaan, welke deze re
publiek toenmaals met hon
derd duizend Kroonen deed 
betalen. Hij oefende zijn be
roep met veel belangeloosheid 
ui t , en maakte zich vooral 
beroemd ten tijde van de pest 
te Parijs in 1619. De abt 
SilNT-MARTlif, verhaalt het 
zonderlinge middel, dat hij 
bij die gelegenheid aanwend
de. » Hij liet zich ,. zegt hij , 
eenen marokijnen kleed ma
ken, waardoor de kwade 
lucht zeer moeijelijk heen 
dringt; hij nam knoflook en 
wijnruit in zijnen mond, deed 
zich wierook in den neus en 
in deooren, bedekte zich de 
oogen met eenen bril, en in 
deze toerusting hielp hij de 
zieken, en hij genas er even 
8oo veel, als- hij er genees
middelen gaf." Dezelfde 
SAINX-MAAXIJT, haalt het mid
del aan, dat hij acht jaren 
daarna bij het beleg van Jto-
okelle aanwendde, om de 
roode loop te doen ophou 

den. Eene gropte menigte 
soldaten van het leger de, 
koning» stierven aan deze 
ziekte: DE 1 0 R M E g e n a s e r 
«eer dan 10,000 doar een-
vuur te doen aanleggen van 
oude versleten schoenen on-
de)zitplaatsen, waarop hij hen 
geheel naakt deed zitten, en 
hij stuitte geheel en al den 
loop dezer gevaarlijke kwaal. 
Hij overleed te Moulins in-
1678. Met zijn 860, jaar had 
hij een jong meisje gehuwd, 
hetwelk hij nog overleefde. 
Men heeft van hem: Lau-
reoe apollinares, in 8,vop«. 
rijs, 1608. Het is eene ver
zameling der onderscheidene 
thesis welke hij .verdedigd had. 

IORÏUIN (J'(niwEsra:),,vi~ 
karis van Saint-Lo te Hou-
arlen, zijne geboorteplaats, 
onderscheidde zich door de-

O 

bondigheid zijner leeringën' 
en door de kracht zij
ner voorbeelden. Zijne ge
leerdheid maakte hem niet 
minder lofwaardig j hij had. 
een gelukkig geheugen, eene-
uitgebreide kennis en veeï. 
oordeel. Hij predikte soms
driemaal daags onderschei
dene leerreden , en men hoor
de hem. steeds met voordeel 
aan. Hij werd titelvoerend-
kapellaan van de hoofdkerk, 
te Houanen, alwaar hij in. 
1710 in den ouderdom van 
59jaren overleed.Hij had eene 

3 
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bijzondere studie van de ker
kelijke plegtigheden gemaakt. 
Wij hebben van hem eene 
uitmuntende verhandeling: 
De VJncienne etc< (Over 
het wd gebruik van op Zon
en Feestdagen en gedurende 
den tijd van Paschen staan
de te bidden; 0f beknopt 
geschiedkundig verhaal der 
oudeenhedendaagschepleg-
Kghe&n). Deze laatste titel 
geelt een juister denkbeeld 

7* AA W e r k ' hetwelk in 
de daad eene geleerde ver
handeling i s , e

d e r o u d 

hedendaagsche plegtighedS 
en vol niet zeer gewone na, 

Tmn 12iT°',en verscheen 
hem- 0 0 A M e " ^ f t » o g v a n 
« e m : Conciles ete. (jrPP, 
vaeene <w /uv~ 7 i - ^ e -

Z i , dTdver 9eschie-
2 2 } mei "«werkingen 

dU -•' fe^ew' 1717, 2 
d e C ' ^ ^ ^ k e n ' v a n 
oezen schrijver zijn n i e t ai 

verwarren met P E Ï R Ü S 1 E 

W n r , bekend onder den 
«aom v a n abt m FALLZ 
*otrt (Zie dat art.) 

^ g e b o r e n en aldaar 

tweelri 0 V e r i e d e n> ™w een 
l W ; e S n S van den vermaar-
°en kiRARDoïr. Beze eroot<» 

bekwaamsten teekenaar van 
zijne eeuw. Met zijn 18e 
jaar belastte hij hem zijne 
kinderen te onderrigten en 
zijne kweekelingen natezien. 
Het waren LE LORRAIN en 
IE JNOÜRISSOÏT, welke hij ver
koos, om aan het praalgraf 
van den kardinaal DE RI-
CHEUEU, in de Sorbonne, le 
arbeiden. Zijne werken zijn 
merkwaardig door eene ver
hevene genie,, eene zuivere 
en geleerde teekening, eene 
sierlijke verbeelding, eene 
bevallige keuze, hoofden van 
eene zeldzame schoonheid. 
Zijne GALATHEA , is een vol
maakt stuk. Men ziet van 
hem te, Kersailles, een' 
BACCHUS , een' JBoschgoA, 
die te Marly was, eene 
bronzen JÏÏDROMMDA, door 
kenners naar waarde geschat; 
doch de werken, die hem de 
meeste eer aandoen zijn lD 

het paleis van Saverne, het
welk aan de bisschoppen *an 

Straatsburg toebehoorde. 
Deze kunstenaar overleed aJs 
rector van de koninklijke aka-
demie , van schilder- enbeeW-
houwkunde. 

L o M u n r a . . - Zie Go»» 
KAREI,, FRANCISCUS , W°" 
POLD enz. 

LORRANS(I.E).~-Zie GAS* 

LORRIS ( W O H M D*)» eef 
der oudste Fransche dichter» 
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in den j are 12 60 overleden (*)•, 
werd aldus genoemd naar Zor^ 
ris aan de Zoire (nabij Mon-
targis), zijne geboorteplaats ,. 
bij schreef de Roman d&lèt 
Rosé [Roman van de Roos) 
welke 22,000 achtlettergre-
pige dichtregels bevat,, en 
waarvan de beste uitgave was 
die van den abt LOUGLEÏ , 
Amsterdam,; 1755 , 3 dl.?, 
in 12.1»» (Zie- LONG LEI) voor 
dat de heer MÉOüf de zijne 
in het licht gaf, Parijs, 
1814, 4 dl.P, in 8.vo ,I)it 
werk gevolgd naar het ge
dicht r Re kunst om te be
minnen van OTIDIÜS is verre 
beneden deszelfs model. Het
zelve heeft eenen navolger 
gehad , veertig jaren na W I L 
LEM DE LORRIS, voegde Jo-
AMES DE MEÜNG er helein
de bij» De schrijver heeft 
daarin zedespreuken gemengd 
waaraan zijn naïve en eenvou
dige stijl eenige waarde geeft. 
Men zal hetzelve veel gemak
kelijker kunnen verstaan met 
behulp van een Woordenboek , 
waarin duistere en vreemde 
woorden verklaard worden, 
in 1737, in 12.mo, m het 

licht gegeven* Zie CJCOPINEL.. 

LORRT "(PAÜIUS KAREL), 
O 4 

advokaat bij Het parlement •, 
en hoogjeeraar in de regten 
aan de universiteit Xe Parijs, 
aldaar in 1719 geboren en 
den 4 November 1766 over-? 
leden, was een verlicht en 
diepzinnig regtsgeleerde, bij 
de overheid en het pu-̂  
bliek geacht. Hij heeft in 
het licht gegeven, deLatijn-
sche Uitlegging van zijnen 
vader (FIUNCISCÜS LORRÏ) o* 
ver de instellingen van Jos-r 
WNIANÜS, 1757 ,, in 4 , % en 
eene Mssai ete. {Proeve vait 
Verhandelingen of Jlantee^ 
keningén over het huwelijk), 
1760, in 12,n»> Hij omhels
de in dit werk de gevoelens 
der Jansenisten. De levens*-
beschrijving van LORRÏ" her
vindt zich in de Fransche 
galerij, Parijs» 1772, 2 
dl.», in fol. 

LORRT (AXJXA KAREE) , in 
1726 te Crosne, eenige uren 
van Parijs, geboren , werd in 
1748 tot regent-doctor van 
de geneeskundige faculteit van 
Parijs benoemd (**). Hij 
wijdde aan den arbeid van 
de studeerkamer al den tijd 
toe, welken hij aan eene even' 
•ioo schitterende als uitge
breide praktijk kon .onttrek* 

(*) De heer RAYNOUARD heeft bewezen, dat WILKKM DB LORRIS in 
1210 en niet in igÓQ j s . overleden, (Zie Jmrnaldu Savansvan 1816, 
bladz, 69 en 70). ) 

(**) A. K. LoRRYvoIbragt zijne Humaniora, onder de leiding van 
«en beroemden ROMEIN , en regtvaardigde de zorgen zijns meesters 
door zijne vorderingen, Me» had to | onderwerp, eene* medestreving-
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ken, en bewees door zijne 
werken, dat hij indefraaije 
wetentenschappen even zoo 
ervaren was als in de artse-
nijkunde. Deze bekwame 
man, die even zoo veel be
scheidenheid als talenten be
zat, herhaalde dikwijls: »Ik 
zal mij nimmer vermeten te 
zeggen: Ik heb genezen, 
maar, ik heb mijne zorgen 
aan zoodanigen zieke be-> 
steed, en zijne ziekte is ge-

' lukkig afgeloopen." Hij o-
verleed den 18 September 
•1783, te Bourbonne-les-
Ëains, na in het licht te 
hebben gegeven; 1.° JEssai 
etc. (Proeve over het gebruik 
der spij%en),, Parijs, 1754, 
•in l2.wo Bit werk hetwelk 
hem veel eer aandeed, han
delt over het voedsel in het 
algemeen. Hetzelve werd in 
1757 door een tweede deel 
gevolgd, waarin hij. spreekt 
over het gebruik der spijzen, 
beschouwd in derzelver be
trekkingen met de zeden, de 
luehtstreken, de verschillen
de oorzaken, de plaatsen, de 
jaargetijden enz. De meest 
toereikende theorie is daarin 
met de kundigheden van de 
gezondste scheikunde veree-
nigd. _ Men stelt dit werk bo
ven die, welke LEMERT en 

ARBUTHNOT over dezelfde 
stoffe hebben geleverd. - . 
2.o De melancholici et mor' 
bis melancholicis, Parijs, 
1765, 2 dl.», in 8.vo Al-
les is daarin belangrijk. De 
stijl bevalt, de theorie is bon
dig en klaar. — 3.o Trac 
tatis de morbis cutaneis, 
1777, in 4.*° Hij doet daar-
in de behandeling der huid
ziekten , die zoo lang aan de 
kwakzalverij onderworpen 
zijn geweest, tot de meest-
erkende beginselen deriuwt 
terugkeeren. — 4.°Eenei«-
tijnsche Uitgave der W®-
ken van RICHAKDÜS MEAD , 
met eene Voorrede, 1751 
en 1758, 2 d l» , in8.*>-

| 5.o Eene Uitgave van kt 
werk van SANCXORIÜS, geti
teld : De medecina station 
aphorismi, met Uitleggü' 
gen, 1770, in 12.>»0 — 6;° 
Eene uitgave der Gedenk 
schriften, om te dienen voor 
de Geschiedenis van de ge
neeskundige faculteit van 
Montpellier, door ASÏHW, 
1767, in 4 > , met ,ee"C 

Foorrede en de Geschied
kundige lofrede van den 
schrijver. - - 7.° Jphonsm 
Hippocratis, Grcece etlf 
Une, 1750, ' in8.v> Zj)n« 
Lofrede is geschreven door 

volgend* ^ i T A l t l ^ ^ N a j a a r s d a g voorge.teld, en devokei 
van LoRRr werden den eeraten prijs waardig geoordeeld. 

Hoc est ilia dies quS plebs vesana furensque 
»«jugimto ptlit, tesm peltndo fugih 
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VICÖ D'AZIR. 

LOSERETH (PHILIPPÜS) , in 
1712 te Fulneck in Mora-
vië geboren, trad in 1729, 
in de orde der Jesuiten en 
overleed te Fulneck'm 1776 
na met roem de fraaije we
tenschappen , de filozofie en 
de godgeleerdheid te hebben 
onderwezen. Men acht zijne 
Verhandeling: Be potentia 
auditiva mm ejus objecto, 
sono et voce, Olmufa, 1748, 
in 8.vo, en eene andere Be 
potentia olfactiva et tactiva, 
Olmutz, 1749, in 8.v°,of
schoon men daarin eenige 
gevoelens van ARISTOTELES 
opmerkt, dikwijls de beste 
om uittedrukken, hetgeen, 
wat men niet begrijpt. Men 
heeft nog van hem: Be in-
fallibilüate papce et facul-
tate concedendiindulgentias, 
Olmuta, 1745. 

LOTH , de zoon van ARAN , 
kleinzoon van THARÉ, volgde 
zijnen oom ABRAHAM toen hij 
uit de stad Ur trok, en ver
wijderde zich met hem naar 
het land Kanaan. Daar zij 
beiden groote kudden had
den, waren zij genoodzaakt 
aich te verdeden, om het 
gevolg der twisten, die on
der l l w m e herders in hel 
jaar 1920 vóór J . C. begon
nen te ontstaan, te vermij-
de». LOÏH koos het land, 

O 

hetwelk langs de Jordaan 
was, en begaf zich naar So
doma, waarvan de ligging 
behagelijk en aangenaam was. 
Eemgen tijd daarna plun
derde CHODORLAHOMOR , ko
ning der Elamiten, na de 
vijf kleinere koningen van 
den Pentapolus, die tegen 
hem oproerig waren gewor
den, te hebben omgebragt, 
Sodoma, en voerde L O T H , 
zijne familie en zijne kudden 
weg, in het jaar 1912. ABRA
HAM , daarvan verwittigd zijn
de , vervolgde den overwin
naar, versloeg hem, endeed 
LOTH met hetgeen hem was 
ontroofd, terugkeeren. De
ze bleef te Sodoma wonen 
tot dat de misdaden dezer 
afschuwelijke stad ten top
punt gestegen zijnde, God 
besloot haar met de naburi
ge steden te verwoesten. Hij 
zond drie Engelen, die bij 
LOTH onder de gedaante van 
jongelingen hunnen intrek 
namen. De Sodomieten, de
zelve ontdekt hebbende, wil
den LOTH noodzaken dezelve 
aan hen overtegeven; doch de 
Engelen sloegen hen met 
blindheid en deden LOTH , 
met zijne vrouw en zijne beide 
dochters uit de stad gaan. 
Sodoma, Gomorrha, Jda-
ma en Seboim, werden door 
het vuur des Hemels verteerd. 
De Heidenen, zoowel als de 
Joden, hebben de gedachte-
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nis dezer verschrikkelijke ge
beurtenissen bewaard. Dio-
DQRUS van Sicilië t STRARO, 
TACITÜS , JDSTÏNDS enSOLIN, 
verhalen de overlevering, die 
altijd bestaan heeft, dat het 
Jspkaltisah meer is ontstaan 

' door eenen brand in welken 
verscheidene steden waren 
verwoest. (Zie het Journal 
kist. et UU. van 1 Maart 
1792, bladz. 345.) LOTH 
begaf zich eerst naar Ségorr 

hetwelk op zijn gebed was 
behouden , en vervolgens in 
eene spelonk roet zijne doch
ters (want zijne vrouw was, 
wijl zij tegen het uitdrukke
lijk gebod van God, omge
zien had, in eenen zoutpilaar 
veranderd.) J)e dochters van 
IOTH zich verbeeldende, dat 
het mannelijk geslacht ver
nietigd was, beschonken ha
ren .vader. In dezen staat 
ontvingen zij van hem elk 
eenen zoont MOAB vanwien 
de Moabiten afkomstig zijn, 
en AflWlOK, die de stam der 
Ammoniten was. Men weet 
noch den tijd van het over
lijden, noch de plaats van 
de begravenis van LOÏH en 
de heilige Schrift, zegt daar
van niets meer: Men heeft 
i e verandering van zijne 
vrouw in eenen zoutpilaar op 
zeer vele wijzen uitgelegd, 
doch het is eenvoudig te ver
klaren , dat zij geheel is door
drongen geweest van eenen 
damp vol zwavel, pek ett 

bergstoffelijk en salpeterachtig 
zout. HEIDEGGER spreekt van 
eene aarbeving ^ waarbij men* 
schen en dieren werden ver* 
stikt, en zonder leven en be
weging bleven, even als stand' 
heelden. Zulks belet niet dat 
'de verandering van de vrouw 
van LOÏH niet wonderdadig 
en eene onmiddellijke uit* 
werking van Gods gramschap 
was, die door een verschrik" 
keiijk en voortdurend ge* 
denkteeken, de menséen 
wilde waarschouwen over de 
kastijdingen,'bereid voor de 
halsstarrigheid en de o»ge* 
hoorzaamheid» Benige ou
den * zoo als de heilige II* 
NEU3 , getuigen dat hetzelve 
in hunnen tijd de gedaante 
van eene vrouw behield, e» 
niets van deszelfs grootte ver
loor, niettegenstaande me» 
daarvan telkens iets aïnm 
Zij voegen daarbij andere vor
derbare en ongeloofelijke om
standigheden, doch mnéet 
ongerijmd en vooral mm6* 
strijdig met den eerbied m 
i e heilige JBoeken versop 
digd, dan de lompe bofe ' 

rijen van een Ka™eht|Ts 
monnik, genaamd T i D 7 " 
DE SAMT-ADAM, die .do» 
taalkundige aardigheden o_ 
ze groote gebeurtenis tol e 
ne eenvoudige storm Wp«w 
-de. (Zie JournalhisLetm' 
van t5 0ctoberl784,bl»«' 
257 en van 1 M<» *7

n
öJj 

bladz. 257.) Wij «uUe» dl1 
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artikel eindigen door eene 
nuttige waarschouwing,, wel
ke een in de gewijde Schrif
ten ervaren man, aan de 
Schriftverklaarders en andere 
ligtzinnige en vermetele uit
leggers geeft. » Het is ge
makkelijk te zien, dat al de
ze valsche toestel eener taal
kundige en verwaande ken
nis gerigt is tegen de wezen
lijkheid en de geloofsleer der 
wonderen, deze grooteweg, 
welken de Voorzienigheid, 
voor het geloof der volken, 
heeft aangewezen; dien wel
ken J . C. heeft gebezigd, 
om zijne goddelijkheid te be
wijzen , en waardoor de bei
de wetten zijn begonnen. Het 
zijn vooral de wonderen van 
het oude Testament, waarop 
onze uitleggers gebeten zijn. 
Er zijn geene ongerijmdheden, 
welke zij niet bedenken, om 
de tusschenkomst van den 
Eeuwige wegteredeneren in 
de gebeurtenissen, waar Hij 
zijne magt met den meesten 
luister heeft ontvouwd, en 
zich op eene nieer overtui
gende en meer gevoelige wij
ze heeft vertoond. De vijf 
boeken van MOZES en vooral 
GENESIS , welke opgevuld zijn 
met dergelijke daadzaken, zijn 
in de handen deroud-Hoog-
«luitsche verklaarders, eene 
soort van kroeg-Romans ge
worden , waarin de losban
digheid en dronkenschap met 
de onbeschoftheid, en de on

gerijmdheid, gelijken gang 
gaan. Doch het zijn juist 
deze boeken en deze daden 
die voornamelijk de aandacht 
boeijen van den Christen, 
welke zijne ernstigste en tref
fendste overwegingen bepa
len, en waarin hij den rijk-
sten voorraad van leering 
vindt. Wee.'denmensch, die 
niets gevoelt bij het verhaal 
van die in de eerste tijden, 
zoo gewone verschijningen, 
van dien' zoo onwaardeerba-
ren omgang van de Godheid 
met de menschen, van die zo» 

•vertrouwelijke,en om zoo te 
spreken huisselijke Godsrege
ring , waarin God, even als 
een goede huisvader zich o-
penbaarde en met zijne kin
deren sprak; waarin zijn per
soonlijk gedrag (dat mij 3eze 
uitdrukking vergund zij), over
eenkomstig was met de een
voudigheid en de onschuld der 
zeden van den tijd; waarin, 
jom de wereld in de kindsch-
heid voor de deugd te vor
men, Hij haar door zich zel-
ven wilde onderwijzen, al
vorens haar Leeraars en Pro
feten te zenden ; waarin Hij 
met eene steeds tegenwoordi
ge vaardigheid en kracht han
delde, gereed om te beïoo-
nen en te straffen,. om te 
verschrikken en te bemoedi
gen ! welke tooneelen als die 
van het paradijs voor den 
mensch gesloten j van den 
dood van Auni., en van ai 
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•wat God bij die gelegenheid 
zegt! welke diepzinnige en 
verschrikkelijke lessen! wat 
zal men zeggen van den alge-
meenen ramp dies zondvloeds, 
Tan Noë komende uit de ark, 
van ABRAHAM en de Engelen 
zijne gasten, van denzeïfden 
Aartsvader, door eene hemel-
sche hand tegen gehouden, op 
den oogenblik van eene smar
telijke offerande, van MOZES 
voor het brandende braam-
bosch, van die woestijn zoo 
vruchtbaar in wonderen en 
in verschrikkelijke waarschou
wingen . . . . . . ? O ellendige 
bedillers, die u op zoodani
ge onderwerpen. oefent, die 

*de zaken, zoo bekwaam om 
de ziel te voeden, om haar 
te versterken en teonderrig-
ten van hetgeen zij voor God 
zelve is, in drooge en dorre 
fabelen zoekt te veranderen! 
ja , gij hebt gelijk den Bijbel 
te onteerén en verachtelijk te 
maken; dezelve is niet ge
maakt voor u. Uwe veroor
deeling is daarin op elke 
•bladzijde te lezen. Indien 
-dezelve met uwe gevoelens, 
uwe valsche redeneringen, 
uwe gekunstelde en tooneel-
achtige geleerdheid, uwe 
domme nieuwmodische ver
klaringen, kon overeenko
men , zou dezelve het werk 
des duivels zijn." 

LOÏH (JOANNES KiREI.) , 
door de Italianen CARLOÏ-

lo genoemd, een schilder, 
in 1632 te Munchen gebo
ren, overleed in 1698 te re
nette. Zijn vader. zijne moe
der en vervolgens de ridder 
PETRUS LIEERI, een Veneii-
aansch schilder, waren zijne 
•meesters in de schilderkunst, ! 
L O M bezat een voortreffelijk J 
koloriet, en was ook Ter- , 
scheiden andere deelen zij
ner leunst magtig. Hij maak
te een aantal goede schilde
rijen voor de steden Mtlane, 
Florence, Verwa en Ve
netië , die hem elkander be
twistten. Men houdt voor 
zijn meesterstuk AiM f 
EVA weenende bij hei Hjk 
van JBEL, eene schilderij 
welke door PORPORATI mees
terlijk is gegraveerd. 

LOIHARIÜS I , derde kei
zer van het Westen, naJU-
REL dm Groote, zoon van 
LOBEWIJK den Zachtmoed* 

.gen, en van ERME^R»*, 

eene 
dochter van H P G O , ^ 1 

van den JSlms, werdin&el 

jaar 7&5 geboren. BjJI J " J 
door zijn vader in ö*' J I 
de vergaderingvan J<fn> 
deelgenoot inhetrijksbestuw 
aangenomen en in ^ \ 
koning der Lombarden» 
noemd. De heerschzucht fl» 
bij hem sterker dandedan* 
baarheid. Hij vereenigde^ 
met de groote heeren, 
den keizer te onltroorien. 
maakte zich meester van zj 
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persoon , en sloot hem in het 
klooster van Saint-Medard 
van Soissons op. Wij ont
wikkelen de gevolgen van 
dezen aanslag in het artikel 
van den onttroonden vorst. 
Daar LODEWIJK de Zacht
moedige , door de tweedragt 
onder zijne zonen, uit de 
gevangenis gekomen was, en 
de beide jongste hun aan
deel wilden vermeerderen, 
zoo verklaarden zij zich te
gen LOTHARIUS , en nood
zaakten hem, hunnen vader, 
om vergiffenis te vragen. Na 
den dood van dezen vorst, 
matigde LOTHARIUS zich de 
aneerderheid boveu twee zij
ner broeders aan, en wilde 
hen bepalen, den een en tot 
het enkele Beijeren en den 
anderen tot Jquitanië. KA
KEL, later keizer, en LODE
WIJK VAN BEIJEREN, veree-
nigden zich tegen hem en 
behaalden eene roemrijke 
overwinning te Fontenay, in 
het jaar 841. De slag was 
bloedig: er kwamen, ze<n 
men bij de 100,000 men-
schen om. De drie broeders 
maakten zich gereed, om 
nieuwe troepen te ligten, 
toen zij omtrent «enen wa
penstilstand overeenkwamen, 
gevolgd door een vredes ver
drag, gesloten te Verdun, 
u» 843. De Fransche mo
narchie werd in drie gelijke 
S 1 6 1 1 , ^ ^ , het eene on- II 
afhankelijk Van het andere. I 

LOTHARIUS had het keizer
rijk Italië, en de gewesten 
tusschen den Bijn en de Rht>-
we, de Saüne, de Maas en 
de bchelde gelegen. LODE
WIJK bijgenaamd den Üuit-
scher, kreeg alle gewesten 
aan den regter, en eenige 
steden aan den linker Rijn
oever , als Spiers en Ment%, 
proper vini copiam, zeg
gen de jaarboeken-schrijvers; 
en KAREL werd konino- over 
geheel Frankrijk, uitgeno
men het deel aan LOTHA
RIUS afgestaan. Dit tractaat 
is het eerste tijdstip van het 
openbare regt van Duitsc/i-
land. (PIPÏ-N was in 838 
overleden). Tien jaren na de
ze verdeeling, deed LOTHA
RIUS door de onlusten van zijn 
uitgestrekt rijk vermoeid en 
den dood vreezende, deed af
stand van de kroon. Hijging 
m het klooster van Prum, 
12 mijlen ten noorden van 
Trier, de misslagen boelen, 
die de heerschzucht hem te
gen zijnen vader en tegen 
zijne broeders had doen be
gaan. Hij werd monnik en 
overleed zes dagen daarna, 
den 28 September 855. Hij 
liet drie zonen na, LODE
WIJK, KAREL en LOTHARIUS , 
onder welke hij zijne staten 
verdeelde. LODEWIJK kree<* 
ten deel het koningrijk Ita
lië of Lombardijë, met den 
titel van keizer ; KAREI, , Pro-
vence tot bij Ztjon; en La-
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THARHJS , het overige der do
meinen van zijnen vader aan 
deze zijde der Jlpen, tot 
aan de monden van den i ? ^ 
«n van de Maas, dit ge
deelte werd liet koningrijk 
aan LOTHARIÜS genoemd. 
Het is van dezen laatsten dat 
•de naam van Zotharingen 
of Lorraine, afkomstig is. 
LOHIER - REGNE , koningrijk 
van LOXHARIÜS of LOHIER. 
•— Zie LOXHARIÜS koning van 
^Lotharingen, 

LOTHARIÜS I I , keizer van 
het Westen en hertoo v a n 

Saksen, in 1075 geboren. 
Hij was de zoon van GEB-
HARD , graaf van Supplem-
hurg- hij werd tot koning 
van (rermanië verkozen, na 
den dood van HENDRXKVin 

"f \VJ29 V" **«», omü-ent de fceuZe T a n e e n e iJ 
Paus jn twee partijen ver-
aeeld. De eene dezer r>»r. 

2 - ™ * , osiraoct™s
p;ir 

«a de andere ANACLETU* 

£ ; % t g r n g ^volgens „ai,. 
fuik LOTHARIÜS bezoeken 
hoonde hemalskeizer( iS) 
?n A i . ZIJ'Be mededingers 
Z ™ b f ' ^ B u a i m be
geleidde den Paus M a r Mo_ 

. T' ei! "ö?dz«akte ANACLE-ï t s 2 1 c n l n h e t k a g t e e 

«o*» hem het vruchtgebruik 

van het grondgebied van è 
gravin MATHIXDA af. Qew 
vorst bedankte den Paus, door 
hem de voeten te kussen en 
door zijnen muilezel eettije 
schreden te leiden. Hij had 
te voren gezworen de kerk 
te verdedigen en de goeik .j 
ren van den, ff. Stoel tt 
handhaven. Het rijisbe- , 
stuur was na den dood Tan 
HENDRIK V betwist geweest; 
LOTHARIÜS werd door de wel
sprekendheid van SüfiJW, ho
ven COENRAAD van Franken-
land en boven FiusDEWK̂ n 
Zwaben, zoon van A.GBW» 
zuster van den laatsten kei
zer , gekozen, hetwelk groo-
te onlusten veroorzaakte, Bet 
was in 1135, dat deze kei
zer te Maagdeburg, cfen 

vermaarden rijksdag Jg*J 
riep, om zijne bepalmp 
voor de policie van Duiltw j 
land in te voeren. Verschei
den gezanten en vreemde vor
sten waren daarbij teg*»*^ 
dig. Twee jaren faf " l 
gaf LOTHARIÜS zich wederik 
Italië, om M*W™1 ; ; 
te verdedigen, te^er.»?1^ 

koning van SiciB,,dl® 
Paus ANACIEXPS ondersteun̂  
de; hij overwon hem 
herstelde ImrocKfW» »P J. 
nen stoel. Hij overleed »» 
der kinderen den 4 B 6 ^ , 
ber 1137, in het dorp ^ 
fe» bij i W e . » e z e rfa« 
ring .was het tijdstip» ^ 
ingevoerde pohoie IB/«"» 
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land, een uitgestrekt land 
sedert lang aan de verwar
ring ter prooi. De voorreg-
ten der kerken, der bisdom
men en der abdijen werden 
bevestigd, gelijk mede de erf-
regten en de gebruiken der 
leenen en achter-leenen. De 
overheidsambten van burge
meesteren , van oppersen ou-
ten , van provoosten , werden 
aan de leenheeren onderwor
pen. Men beklaagde zich over 
tle onregtvaardigheden dezer 
overheden, en weldra had 
men zich te beklagen over 
de dwingelandij van hen> 
waarvan zij afhingen. COEN-
RAAD hertog van Franken-
land, een oud mededinger van 
LOXHARIÜS , volgde hem op. 

LOXHARIÜS, koning van 
Frankrijk, zoon van LOBJE-
WIJK den Overzeesche, en 
van GERBERGA, zuster van kei
zer Oxxo I , werd in 941 
geboren, aan den troon ver
bonden in 952, en volgde 
zijnen vader op in 954. Hij 
voerde met geluk den oor
log tegen keizer Oxxo I I , 
aan wien hij in 980 Zotha
ringen afstond, om het als 
een leengoed van de kroon 
van Frankrijk te houden. 
Ook had hij aan zijnen broe
der KAREI,, het hertogdom 
van Neder-Zotharingen af
gestaan ; hetwelk aan al de 
grooten des rijks mishaagde, 
«ij overleed te Compiègne 

'm 986, vergeven naar men 
gelooft, door EMMA, zijne ge
malin , eene dochter van Lo-
THARIÜS I I , koning van Ita
lië. Deze vorst maakte zich 
beroemd door zijne dapper
heid, zijne werkzaamheid, 
zijne wakkerheid en zijne groo-
te ontwerpen, doch hij was 
niet zeer stip in het houden 
van zijn woord, en eindig
de bijna altijd kwalijk, na 
•wel te, hebben begonnen. 

LOXHARIÜS, koning van Lo
tharingen , zoon van keizer 
LOXHARIÜS I , verliet zijne 
gemalin THEÜTBERGA , om 
WALDRADE zijne minnares, 
ten huwelijk te nemen. De
ze echtscheiding is door twee 
kerkvergaderingen goedge
keurd , de eene te Metz, 
de andere te Jken gehou* 
den, hetzij dat LOXHARIÜS 
door ijdele redevoeringen de 
bisschoppen in den waan bragt, 
dat zijn huwelijk niet wet
tig was; hetzij in deze tij
den van onwetendheid, de 
leer van de onverbreekbaar
heid eenigzins beneveld was. 
Paus NICOIAASI, vernietigde 
de besluiten der beide vergade
ringen, en LOXHARIÜS werd. 
genoodzaakt, de vrouw té ver
laten welke hij beminde, om 
diegene terug te nemen, welke 
hij verpligt was te beminnen. 
Dit besluit, waartegen zich 
niemand verzette, bewijst hoe 
hecht toenmaals in Frankrijk 
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het gezag van het opperhoofd 
der kerk gevestigd was. Nadat 
Paus ADRIANUS I I , op den 
pauselijken stoel verheven 
was, trok de koning van Lo
tharingen naar Italië, ter 
hulp van keizer LODEWIJK I , 
zijnen hroeder, tegen de Sar-
racenen, hopende de ontbin

ding van zijn huwelijk te er
langen. Doch terwijl de Paus 
hem het allerheiligste te nut
tigen gaf, deed hij hem zwe
ren , dat hij WALDRADE op-
regtelijk had verlaten; en de 
heeren, die dezen vorst verge
zelden deden denzelfden eed. 
Zij overleden bijna allen plot-
selijk; LOXHARIÜS zelf, werd 
tePtacensa, door eene hevige 
koorts aangetast, die hem den 
8 Augustus 869, eene maand 
na dezen heiligschendigen 
meineed wegrukte. Zie Lo-
ÏHARIÜS I en LODEWIJK III. 

, LOTICHIÜS Of LOTICH ( P E -
-TRUS), in 1501 in het graaf
schap ïïanau geboren , werd 
aldaar in het jaar 1534, abt 
van Schluohtern. Hij voerde 
in zijne abdij de ketterij van 
IÜÏHER in, waarvan hij een 
der dweepachtigste aanhan
gers was, en overleed in 
1567, nalatende eenige wer
ken gedrukt te Marburg) 
1640, in 12.wo; dezelve zijn 
thans van geen belang. 

IOTICHIÜS (PETRUS), een 
geneesheer en dichter, de 

neef van den voorgaande, 
deed zich, om zich van zijn' 
oom te onderscheiden, den 
bijnaam geven van SECUNDUS. 
Hij werd in 1528 te Sluch 
tem geboren, en na in DuiUch-
land, zijne stadiën onderMï-, 
IISSÜS , MELANCHTHON en Ci-' 
MERARIÜS te hebben volbragt, 
begaf hij zich in 1546 on- , 
der de wapens, en streed 
onder de vaandels van hel 
verbond van Schmalkalden; 
doch hij verliet weldra de 
krijgsdienst, reisde in frank
rijk en in Italië, deedach 
te Padua, tot leeraar in de 
geneeskunde bevorderen j en 
ging deze wetenschappen te 
Heidelberg onderwijzen, a'* 
waar hij in 1560, aan eene 
krankzinnigheid overleed, ten 
gevolge van eenen liefdedrang 
welke hij voor een anderliaj 
toebereid, en dien hij J* -
opdronk. Hij was een W 
kwame arts, en een der b» 
te dichters, welke P ^ 
land heeft voortjaagt. *9 
ne Latijnsche GedteM»™ 
vooral zijne Tr*0&*8eV 
voor de eerstemaal fl9fl,{ 

lijk uitgegeven, ParyyZ' 
in 8.vo f herdrukt door CU 
MERARUTS, in 1580, >n j { 

hebben eenige waarde, 
laatste en de beste mtgw 
zijner werken is ^ . f j , 
sterdam, 1754, 2 <"• •• 
4.to Zijne opregtheid en J 
ne goedheid verwierven n 
roemwaardige vrienden. 
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vindt zijne levensbeschrijving 
aan het hoofd zijner Ge
dichten , door den genees
heer JOANKES HAGMS , in het 
licht gegeven. 

LOTICHIÜS of LOTICH (CHKIS-
TIAAN) , een jongere broeder 
van den vorigen, in 1568 
overleden, is de schrijver van 
Verscheiden geachte Latijn-
sche dichtstukken. Dezelve 
zijn afzonderlijk en met die 
van den volgenden gedrukt, 
Frankfort, 1620, in 8.vo 

LOTICHIÜS of LOTICH (JO-
ANNES PETRUS), klein-zoon 
van CHRISTIAAN , in 1598 ,"te 
Frankfort aan den Main 
geboren, onderwees met roem 
de geneeskunst te JRinleln 
in Westfalen, verachtte 
geenszins de schoone weten
schappen en overleed in 1652. 
Hij gaf eene Uitlegging van 
PETROÏÏIUS in het licht s 1629 , 
in 4.t° Men heeft van hem 
verscheiden andere werken 
in dichtmaat en in onrijm, 
(zie het vorige art.); zijne 
verzameling van Latijnsche 
Gedichten, voornamelijk uit 
Puntdichten zamengesteld, is 
gedrukt te Frankfort, 1620, 
in 8.vo Men heeft nog van 
hem Boeken over de genees 

XT. DEEI. 

22S 

kunst, eene Geschiedenis der 
keizers FJERVM^ITD II en 
III. (liertim Germanica-
rum, etc.) Frankfort, 1646 , 
4 dl.» in folio met platen. 

LOITAII, (JoANHfEs), een ap
pellerend schrijver, werd in 
het midden der I7 e eeuw te 
Mayenne, in het voormali
ge Fransche gewest Maine, 
geboren. Na eenigen tijd bij 
den abt IE TOURNEDX, in het 
prioorschap van F^illiers, 
hetwelk deze bezat, te heb
ben doorgebragt, werd hij 
bij den abt DE LOÜVOIS ge
plaatst, om zijne studiën te 
leiden. Zijn kweekeling over
leden zijnde, begaf de abt 
LoüAii zich naar Parijs, 
waar hij zich zeer in bewe
ging stelde voor de partij 
der Jansenisten. Hij overleed 
in 1724, als priester en pri<* 
oor van Jurai. Men heeft 
van hem het 1« deel der 
Histoire etc. (Geschiedenis 
van het boek der %edelijke 
aanmerkingen op het JVieu-
we Testament en de bulle 
Unigenitus, dienende totvoor-
rede voor de Jffexaples (*), 
in 6 dl.» in 12.«<> en in een 
groot deel in 4. t o , Amster
dam, 1726. Men kan dit 

|| werk als den grondslag en 
P 

O Boek 

• * » • ~ Z j&r • **"*?.,7. ft** 
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•het model der Nouvélles ee-
clésiastiqties beschouwen. 
Hetzelve is geschreven in den
zelfden smaak, dezelfde ge
loofwaardigheid en dezelfde 
gematigdheid, als de bladen 

.van den Scêlérat obscur. 
^Onbekenden booswicht) > zoo 
.als de heerD'ALEMBERX dien 
.noemt. (Zie ROCHE-JACOBÜS). 
De abt CADRT , heefi deze 
zoogenaamde geschiedenis in 3 
«U.» in 4. to vervolgd en dezelve 
gebragt tot bijna in den tijd,, 
.waarin de Nouvélles ecclé-
siastiques begonnen zijn. — 
2.° Réflexions etc. {Beoor
deelende aanmerkingen op 
liet boek van de getuigenis 
.der waarheid in de kerk), 
door pater DE IA BORDE , 
1740. — 3.» Histoire etc, 
i{Beknopte geschiedenis van 
hei Jansenismus., benevens 
aanmerkingen op het bevel
schrift van den aartsbis
schop van Parijs, 1698, in 
42.»°, met mejufvrouw de 
JONCOUX, van wie hij ook 
de vertaling der aanteeke-
ningen van NICO.CE, over de 
Jfrovinciales verbeterde. 

IOÜBÈRE" (SlMOJÏ DE IA), 
in ï642 te Toulouse gebo
ren , Avas -eerst gezantschaps
secretaris bij SAINT-RoBIAÏür , 
Fransch gezant in Zwitser
land. Zijne talenten voor 
de onderhandelingen deden 
XODEWIJK XIY besluiten, hem 
m 16$7, als buitengewoon 

" afgezant, naar Siam te «en
den. Hij bleef aldaar slechts 
bijna drie maanden, gedu
rende welke hij zich bezig 
hield Gedenkschriften, mt 
de burgerlijke en natuurlijke 
geschiedenis des lands, over 
den oorsprong der taal en 
den aard en de zeden der 
inwoners te verzamelen. In 
Frankrijk teruggekeerd, werd 
hij naar Spanje en Portu
gal gezonden, om er eenen 
geheimen last te volbrengen, 
ïifen gelooft dat het was, om 
die beide hoven vanhetver-
bond af te trekken, dat de 
omwenteling van Engeland 
had te weeg gebragt. Zijn 
voornemen werd ruchtbaar. 
Hij werdteifa^HnJiecn-
tenis genomen, en verkreeg 
niet dan met vele moeitezij
ne vrijheid weder. LA LOB-
BÈRE , aan Frankrijkst , 
gegeven, verbond zich aa 
DE PoNïCHARTRAIN,toenmaai 
algemeen tegenboeMoudw 
der geldmiddelen. »** i 
door den invloed diens ffli-
n i s t e r s , d a t h i j i n l 6 ? 3 ^ 

plaats bij de ^ i 
demie verkreeg. av "J 
zich korl daarop naar.i 
louse, herstelde er Je BK*» 

feesten eertijds zoo beroep 
en toen zoo verbasterd. 
zich als een ijverig en „ 
leerd burger te hebben^ 
kennen, overleed hij i» l ' , 
LA LOÜBÈRE, was-niet. 
leen ervaren in het Griel*» 

http://Nico.ce
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en Latijn, maar ook in het 
Italiaansch, het Spaanschen 
Jet Hoogduitsch. Hij beoe
fende te gelijk de dichtkunst, 
de Wiskunde, de staatkun
de en de geschiedenis; doch 
inj muntte in geene dezer 
Takken uit. Zijne voornaam
ste werken zijn; l.o poé-
siesetc. (Gedichten), 'm ver
scheiden verzamelingen ver
spreid. —. 2.o Mèlation etc. 
(Een zeldzaam Ferhaal van 
zijne reis naar Stam), in 2 
dl.n in 12.ma _ 3 > 0 E e n e 

verhandeling de la Rèsolu-
tiondes équations. (Overde 
oplossing der eveningen), 
m 4.toi729,weinigbfkend 
enz. De lofrede op IA' Lov-
fEE door DE BOZE, is in 
het 7e deelder Gedenkschrif
ten van de akademie en der 
opschriften opgenomen. Ook 
kan men de Gedenkschrif
ten van NICERON raadplegen 
26edeel; inhe t 2edl. Öz. 
öb der Mistoire etc. (Ge
schiedenis van de altade-
me der bloemspelen) , door 
POHEVIN-PEÏÏAVI, 1812, in 
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IOÜCHAM Of ÜLÜZZAU of 

UCCHIAM, een berucht zee-
roover in UTalabrië, in Ita-
tlJ iren' werd in ziJ»e 

aaf„, t° a
rktd e /U r ,?n t 0 t 

ï«n«i u m a a l £ t endoordever-

öow, weder in v r i j I i e i d ge„ j 

steld. De fQrtuin en Eijne 
dapperheid, verhieven hem 
tot onder-koning van Algiers. 
Toen de Turken zich in het jaar 
1570, tot het beleg van Fa-
mctgousta voorbereidden, na 
zich van JYicosie , op het ei
land Cyprus, te hebben 
meester gemaakt, ging i o c -
CHAU , hunne vloot met zijn 
eskader, zamengesteld uit 9 
galeijen en 30 andere* sche* 
pen, vergrooten. Bij den slag: 
van Lepanie, in 1571 voer
de hij het bevel over den 
linkervleugel der Turksche 
vloot, en was tegen over 
het eskader van DOKIA ge
steld , hetwelk hem op de 
vlugt dreef. Ondertusschen 
keerde hij als in zegepraal 
binnen Konstantinopel te
rug , omdat hij eenige Chris
ten-schepen , welke hij in het 
begin van het gevecht had 
genomen, met zich voerde. 
De groote heer zwaêide zij
ner dapperheid den grootsten 
lof toe , en benoemde hem 
in de plaats van H A M , pa-
cha van de zee. Deze rene
gaat , onderscheidde zich in 
verscheiden andere gelegen
heden, vooral bij de vero
vering van Goletta in J.~ 
frika, in het jaar 1574, en 
overleed op het einde der 
16e eeuw. 

LoüET(Gi!OR<ïE),eenréets-
^ geleerde, uit een adellijken 
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.oud geslacht van Anjou ge
sproten, raadsheer bij het 
parlement, van Parijs, en 
zaakvoerder van de geeste
lijkheid van Frankrijk in 
1584, verwierf zich door 
.zijne kennis, door zijne ta
lenten,, door zijne omzigtig-
•iieid en door zijne regtscha-
penheid eenen grootenroem. 
,Hij werd tot het bisdom van 
JCregitier benoemd, doch 
-overleed in 1608, alvorens 
van hetzelve bezit te heb
ben genomen. Men heeft van 
hem: l.°Mecueile(c, {Ver
zameling van verscheiden 
merkwaardige vonnissen), 
voor het eerst in 1602, in 
'het licht gegeven, en waar
van de beste uitgave is die 
tan Parijs, 1742, 2 dl.» 
in fol. met de uitleggingen 
van JDIIANUS BRODEAIL — 
2,° Eene Verklaring van het 
werk van DUMOUOT , over 
de voorschriften van de kan
selarij, Parijs, 1656,in4. t 0 

loiiis (ANTONIÜS) , geboren 
te Metz, den 13 Februarij 
1723 ̂ . wist in de uitoefening 
van de wondheelkunst, de 
theorie met de praktijk in 
den hoogsten graad te ver
eenigen. Zijne theorie', ge
grond op, de beginselen van 
de grootste meesters, werd 
nog ondersteund door eene 
naauwkeurige kennis van ou
dere schrijvers: zij verschafte j 
hem nieuwe oorkonden over 1 

de kunst, in zijne werken, 
en vooral in de Hecueil è 
l''académie de Chirurgii 
{Verzameling van de heel
kundige akademie) ontwik
keld, Reeds vroeg hij het 
leger geplaatst, in hoedanig* 
beid van Chirurgijn onder
majoor, vervolgens door den 
koning benoemd tot opper-
chirurgijn van het zieken-
gasthuis la Charitê, iater 
raadgevend chirurgijn-majoor 
van de legers in de oorlogen 
van Duitschland; ging i"J *« 
te Parijs teruggekeerd, eft 
aan de groote beoefening der 
heelkunst toegewijd, overal 
met omzigtigheid en beleid te 
•werk. Secretaris van de heel
kundige akademie geworden 
zijnde, nam hij dien post» 
zoowel als een geleerd en 
letterkundig man, en als een 
man volleerd in . de weten
schap van zijn beroep, wa?' 
Onder de verscheiden sche
ten van de-Heer lov* W 
er die gewagen over de 

*«. U t * »"£j 
geneesheeren endeneen 
ter* en over anderevooi^ 
pen het letterkundig » » 
tig gedeelte der hedl j j 
betreffende. O n d e r d e ^ 
ken, die de uitoefening 
zijne kunst ten ondj^J 
hebben, onderscheidt » . 
zijne Lettres f:/%'t*-
over de zekerheid aw ^ 
kenen van den doodh ^ 
schaars geworden W?rs> 
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Ze ParalVele etc. {De Fet*-
gelijking der verschillende 
leerwijzen van hetbehanlen 
der Fenus%iekle) r in 1764 
in het licht gegeven.. Hij 
overleed te Parijs aan- het 
water in de borst, den 13 
Februarij 1792. Bij zijn tes
tament heeft hij begeerd,, dat 
zijne asch zorde rusten naast 
die der armer, welke hij had 
bediend in een uitgestrekt 
gasthuis {la Salpêtrière) , 
waarin hij in den ouderdom 
van 21 jaren, als leerling 
jkwam, en zijn meesterschap 
had verkregen door eenen ar
beid van zes achtereenvol
gende jaren. Onderiusschen 
dezelfde man, die heeft wil-
Jen begraven worden op het 
kerkhof van het gasthuis la 
/Salpëtrière, dezelfde man, 
de oude vriend van den abt 
PfiivöT , verliet hem in de 
ziekte, waaraan deze beroem
de schrijver overleed , om de 
eenige reden, dat hij als een 
verlicht, doch lang gedwaald 
hebbend Christen, had ge
oordeeld zijne laatste oogen-
blikken der Godsdienst,, te 
moeten toewijden. Ook heeft 
men hem verweten, dat hij 
nog zeer jong zijnde in ee
nen brief over de électrici-
teit, eene scherpe kritiek is 
begonnen tegen den abt Noï,-
XET, een destijds beroemd 
natuurkundige,' wiens lessen 
»U volgde. Hij was de schrij

ver èener' thesis, uitgegeven 
onder den naam van een'zij
ner leerlingen , welke door 
haar onderwerp de nieuws
gierigheid en de boerterij 
gaande maakte: An certce sint 
virginitatis nota ? {Zijn er 
zekere leekenen van de maag
delijkheid?) en waarover hij 
naar het oordeel van ware 
geleerden- slechts oppervlak
kige 'of valsche schaduwen 
verspreidde. De Heer PEIXE-
T-AN, een zeer beroemd lid van* 
de heelkundige akgdemie, 
merkt in zijne lofrede {éloge-
nécrologique) op den Heer 
Louis zeer wijsselijk aan , dat 
hij geen man was van ver
stand , doch hij was vrucht
baar. Zijne in-borst was le
vendig, barsch en dikwijls 
oploopehd; zijn gezellige geest' 
helde somtijds naar boerte
rij ,. en zijn karakter naar 
onmatige trotschheid. Open
hartig en scherp + ontveinsde 
hij nooit eenige zijner gevoe
lens, hoedanig die ook we
zen mogteh, zonder nateden-
ken over de gevolgen eener 
onvoorzigtige waarachtigheid 
en zonder ooit te twijfelen. 
aan de juistheid zij her oor-
deelen. 

LOUISK waSavooyë, her
togin van Angoulêmej doch
ter van PHILESFÜS, graaf, 
van Bresse, later hertog 
van Savooijë, en van MAR-
3 



230 L O Ü . 

GARETHA van Bourbon , huw
de in 1488 met KAREL van 
Orléans, graaf van Jngou-
lême, die bij haar koning 
FRANCISCDS Ï verwekte. De
ze vorstin is voornamelijk be
rucht (*) door hare geschil
len met KAREL van Bourbon. 
Zij beminde dien vorst in den 
begiüne zeer, en had zelfs 
den maarschalks-degen voor 
hem verworven; doch ver
volgens beleedigd, doordien 
hij had geweigerd haar te 
huwen, veranderde hare lief
de in eenen hevigen haat. 
Zij eischte geregtelijk de goe
deren weder van het huis van 
Bourbon, waarvan zij erf
gename was van de zijde ha-
rer moeder, en welke zij be
weerde, dat door de bloedver
wantschap Jhaar toebehoor
den. De regters waren niet 
bedorven genoeg om deze 
successie der Regentesse toe-
tewijzen, doch begingen de 
zwakheid van dezelve in be
slag te nemen. De hertog van 
Bourbon zich van zijne goe
deren beroofd ziende, verliet 
Frankrijk, en ging een 
verbond met KARÈI, V aan. 
XOÜISE bewerkte vervolgens te 
Kamerijk den vrede tusschen 
den koning en den keizer. 

Het verdrag werd gesloten 
den 3 Augustus 1529. De
ze vorstin overleed kort daat* 
na, in 1531 in den ouder-
dom van 55 jaren, als eene 
vrouw beschouwd even zoo 
bekwaam voor eene liefdes» 
intrigue als voor eene kabi-
nets-zaak, 

LOUISE MARGAREIHA van 
Lotharingen, prinses van 
Conti, dochter van YbswR 
van Guise, en vrouff wa 
FRANCISCUS van Bourbon, 
prins van Conti, geboren te 
Blois in 1588, verloot ha
ren gemaal in 1614 en over
leed te Eu in 1631. Men 
heeft van haar een vrij ben-
zelachtig werk: Jtnourseto, 
(Minnehandel vandengroo-
ten JLCANDER), m JJ 
Journal de HENRI H* >mi' 
5 dl., in 8.vo H e t i s ^ 
beschrijving van den minne* 
handel van HENDRIK I* ,m* 
het verhaal van eenî  J"Be" 
lijke daden ennaeemgeg" 
zegden van dien vorst. 

LOUISE MARIA van 2 
ZAGA , koningin van i 
— Zie GONZAGA. 

JLOUISE DE IA 
JfïSÉRtfOS" 

*«« Si nnnl?.°k , . e] l0 n« e , u b b i«»Jk maar al te zeer door den 
*8 6 m"llioLP

PTb e w , n d h e b g e r der geldmiddelen Si*»uW*ïj, ^ 
deze 3 S . W ? ? tegenwoordige munt afperste, en ^ 
«^»5i.1°n,'.Se fIaad, tot de dnnd«ti-af vJi^n^ooiH werd. daar ee»^ «eze eenio-»'ÏU~A 1 /", tegenwoor<üge munt i 
schrikkeliflf S ' t0J de, doodstraf veroordeeld 
« i S , $?°}$ d e«lve het geheele verlie 
wnlL-/» A„ ? " ? * e r omkwam van ellAnde. hs o-
w i m T ^ e dezelve het geheele verlies was van «en 
welke de Ln„fler ora,kwam van ellende, bij gebrek aan deze e ae tonin« ™°* uetzelre had bestemd' 
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DE. — Zie TALMERE (Lour-
SE-FKANCISCA DE IA BAUME 
I E BIANC, hertogin van). 

LOÜISE van Frankrijk, 
dochter van LODEWIJK XV, 
geboren den 14 Jülij 1737, 
Karmelieter-non vanden hei
ligen Diomrsics, onder den 
naam van THERESIA vanden 
heiligen AUGÜSTHTOS, over
leed aan eene beroerte den 
23 December 1787, in het 
vijftigste jaar haars ouder-
doms. De grootste opoffe
ringen hadden dezer vorstin 
niets gekost om de aandoe
ning harer vroomheid te vol
gen. Yan af den oogenblifc, 
dat zij in het klooster der 
Karmelieten trad, tot op dien 
van haren dood, hield zij 
niet op hare orde-zusters, 
door de meest godsdienstige 
gevoelens, zoo wel als door 
de naauwkeurigste uitvoering 
der strenge regelen van hare 
orde, te stichten. Haar dood 
verwekte bij alle godvruchti
ge lieden het grootste leed
wezen. Zij was de moeder 
der armen en bedrukten, 
altijd gereed baar vermogen, 
en haar krediet aantewenden 
tQt alle heilige en weldadige 
berken ; en om daarvan één 
onder duize»den aantehalen, 
aet M op haar aanzoek en 
door haren ijver, dat de 
kloosterzusters der Uederkm-
den> o n d e i ' & regering van 

P 4 

keizer JOZEF'II verdreven., 
in Frankrijk werden ont-1 

vangen en onthaald. >y De 
Jaarboeken der Kerk, zegt 
een schrijver, leveren ons 
menigvuldige voorbeelden op 
van koninginnen en vorstin
nen , die zich hebben ont
trokken aan den luister en' 
aan de vermaken van het hof, 
om- zich aan de eenzaamheid' 
en de strengheden van het 
klooster toetewijden: hoe 
voortreffelijk, hoe heldhaftige 
zoodanige- opofferingen ook 
waren, zij hebben zonder • 
twijfel minder wonderbaar 
moeten schijnen in dien tijd, 
waarin de vroomheid in eere- -
was, en waarin de wereld 
eene openbare schatting be
taalde van hulde en eerbied 
aan die edele en moedige" 
zielen, welke zich in de af
zondering aan de uitoefening 
der verheyenste raadgevingen 
van het Evangelie, toewijd
den •; maar in eene eeuw zoo 
als de onze, waarin ver
waande en hoogmoedige bab
belaars , onbekwaam om zich < 
boven de koele berekeningen 
van het egoïsmus te verhef
fen, zelfs de overwinningen„.. 
welke de- Godsdienst op de 
natuur behaalt, met den naam-
van bijgeloof en zwakheid 
durven bestempelen j in eene 
eeuw, waarin de geheiligde 
verblijven, welke dienen tot 
vrijplaats voor de deugd'en-
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de onschuld, tegen de on
deugden en de verdorvenheid 
der maatschappij , het voor
werp van verachting en der 
openbare bespotting zijn ge
worden, en beschouwd wor
den als gedenkteekenen van de 
dweeperij en de onnoozelheid 
onzer voorvaderen j wanneer 
men de dochter van den mag-
tigsten koning der wereld, ver
heven boven de valsche oor
deelvellingen der menschen, 
de sombere kloosterwanden 
boven de pracht van den troon 
ziet verkiezen, zich ziet los
rukken aan de vermaken en 
eerbewijzingen, om zich over
geven aan de oefeningen 
der ootmoedigheid en boet-
vaardigheid, zoo, is deze trek 
? n z.lels-g'ootheid voorzeker 
«2!7 0 n s t e z e 8 e P r a ^anhe t 
het L°KhG} °"Se^f, en h et schijnt dat het Opper-
! S e n d i t groote schouwtoo-
neel voor onze eeuw bewaar
de Vn? > a r t e t o o n e n dat 

d e d™ e» en zwakheden der 
gensehheid weet te verhel 

o r s t J f e r e ,1 e I a n de ««»•' 
jorstm weJcehijindekerk 
r L //mell.eten i n t<> 'traat 
Grenette uitsprak, de ver-

^iïendebe.oekingentehX 

S S ^ a teisterden: 

gevoelde teJikem, zijn hart 
beven en zijne ingewanden 
zich verscheuren bij het zien 
van dat volk, het meest be
schaafde en het beminnens-
waardigste van alle volken, ge
dompeld in de blindheid der 
afgoderij. Met welk eene nog 
wreedere verscheuring, zag 
THERESIA van den heiligen 
AÜGUSTINÜS het geloof harer 
Taderen zich verflaauwen en 
verdonkeren in eennji, waar 
het eertijds zulk eenen grooten 
luister had verspreid! Bete
ken bijna verwoest, de altaren 
verlaten, de eerdienst ver
waarloosd, den ijver onder de 
bedienaren van de Godsdienst 
verkoeld, het zout der aarde 
smakeloos, het vuurj van den 
ijver uitgebluscht in de schuil
plaatsen opgerigt tot onder
houding van hetzelve. Met 
welk eene droefheid en smart, > 
zag zij daarenboven, hetze-
debederf zijne verwoesting» 
uitbreiden; de onbeschaafde 
Filozoiie bedreigen ran sllf 
te overweldigen, de ergernis 
van alles te overstroomen', <*e 

losbandigheid zonder schaak
te, de uitgelatenheid fff, 
toom, en de onverschillig^ 
gevoelloos, zijnde deze J«a" 
ste de betreurenswaardigst 
aller buitensporigheden om
dat zij bijna geenè hoop noj 
van terugkeering, noen » 
hulpmiddel meer overlaj 
Ook THERESIA van den w»; 
ligen AUGUSTB(ÜSJ>WIW 
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re dagen niet dan in neer-
slagtigheid en magteloosheid 
dóór: het is HELI, welke de 
verovering van de ark niet 
kan overleven; het is EME-
AZER , die zich opofl'ert uit 
vrees van getuige te zijn van 
de verwoesting, welke zijn 
yolk bedreigt. O Frankrijk ! 
o natie, tot hiertoe door den 
hemel begunstigd l verneem 
dat het uwe schanddaden 
zijn, welke den loop verhaas
ten van zulk een kostbaar 
leven, en dat de dochter u-
wer koningen enkel door de 
overmaat uwer ondeugden 
sneeft; doch leer tenzelfden 
tijde voordeel trekken uit de 
laatste oogenblikken, die zulk 
eenen heiligen levensloop ein
digden." Er is eene Mis-
toire etc. {Beschrijving van 
het stichtelijk leven) dezer 
vorstin , in het licht versche
nen, Parijs, 1788. Dezel
ve stelt een tafereel voor 
van zuivere deugden en 
voor Christelijke zielen bij
zonder belangrijke omstan
digheden ; doch om dezelve 
even zoo belangrijk te maken 
voor de lieden van de we
reld , heeft de schrijver er 
vele met zijn onderwerp 
vreemde zaken, laten invloei-
jen ; zij Js daarenboven een 
mengelwerk van gedichtenen 
onrijm, dat wat de vorm be
treft , deze geschiedenis naar 
eene reis van BACHAPMONX, II 

doet gelijken. Eenige dezer 
verzen zijn echter gelukkig 
aangebragt. De abt PROTART 
heeft het leven van Mevrouw 
LOÜISE, een geacht, en uit 
geloofwaardige aanteekenin-
gen ontleend werk, in het 
licht gegeven. Onder de ver
schillende lijkreden, toegewijd 
aan de gedachtenis dezer vor
stin , onderscheidt men, be
halve hetgeen waarvan wij 
gesproken hebben, die van 
den abt AMIAIRIC , uitge
sproken in de kerk der Kar
melieten van jSt, JDenis (Zie 
Journal kist. et litt. van 1 
November 1788, bladz. 322), 
en die van den abt pc SER-
RE-FIGON , uitgesproken in de 
kerk der Karmelieten van 
Pontoise (Ibid 15 Mei 1789, 
bladz. 103.) 

Loup (Meilige) — Zie Lir-
PUS. 

LOUP , abt van Ferrieres, 
verscheen in 844, ter kerkver
gadering van Kerneuil, waar
van hij de besluiten opstelde 
en ter kerkvergadering van 
Soissons in 853. De koning en 
de bisschoppen van Frank
rijk , droegen hem verschei
den gewigtige zaken op. K i -
REL de Kale zond hem naar 
Rome, tot Paus LEO IV in 
847 , en belastte hem, alle 
kloosters van Frankrijk te 
hervormen met den beroem» 
ö 
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den PRUDEITTIUS. IOÜP over
leed in 862. Hij is dezelf
de als SERVATUS LUPUS, ZOO 
als pater SIRMOM) en BAIU-
SIUS tegen MAUGUIN hebben 
tewezen. Men heeft van 
hem vele werken: l.o £et-
irls. (Brieven), over ver
schillende onderwerpen* zij 
zijn ten getalle van 134 en 
stellen vele zaken van zijnen 
tfld m een helder daglicht. 
Men vindt in dezelve menio-er-
lex naauwkeurig onderzochte 
punten van kerkelijke leere 
en tucht. — 2.o Èene ver-
handehnggetiteld: Bestrois 
etc {Over de drie geschil
punten , de predestinatie, de 
vnje ml e „ d e verloting 
door J C. tegen Gotescalcf. 
iJeschnjver houdt zich in de-2 e /a" de leere v a « ^ 
oudvaderSjen voornamelijk 
aan dle van den heilioen Au-

^ n g van Spreuke„ o S e 
predestinatie. _ 4 Q, ? 
^gesch ieden i s van

 %Z 
hexhgenWiGBERxus Destfl ^ n IOUP is J c l a a r 2M 

enk r a c h t i BAxusiusSft 
deze geschriften verzameld 
* " * • , 1 6 6 4 , ^ 8 ^ 0 , en 
met voortreffelijk a a n t e e l c 2 
? ngen v e r r p t > M

 e 

met verbeteringen en ?«• 
meerderden V / ? - T ? r " 
«"der den „aam van Anti 

f e ^ « , n i O , i n h e t 1 c h t 0egeven. ' " . ' " ' tuc iu 

jf LoUTHERBOURG.—iZielir-
THERBURG. 

LoUVARD Of Ü.OUVAKT{D0If 
FRANCISCUS), een Benedifc-
tijnex^ van Sint-Maurus, ge
boortig van Mans, was de 
eerste van zijne congregatie, 
die zich tegen de bul le» 
genitus verzette. Deze mon
nik , welke in de eenzaam
heid en vergetelheid had te-
hooren te blijven, «eiree/ 
aan eenige prelaten ztrfie op-
roerige brieven , dat de ko
ning hem in de bastille en 
andere verbeterhuizen deed 
opsluiten. Hij zeidein deze 
brieven, Aat men, hetgeen, 
wat hij de waarheid noemde, 

'tegen den degen, hetvwr, 
den tijd en de vorsten moest 
verdedigen . . . en 'm eenen 
anderen , dat een goede elf 
dappere oorlog beter wah 
dan een slecht verdrag, m 
overleed te Schoonhoven, 
werwaarts hij in 1739' ' 
den ouderdom van 78 i*re 

gevlugt was, nalatende eene 
Prolestation (Ope>^'\ JJ* 
genspraah), welke veel „e 
rucht maakte toen zij«} J* 
licht verscheen: hg had °! 
vervaardigd op het kasteel» 
Nantes, 5 maanden voorzy 

nen dood. 
1 
* Loura, (PETRUS U& 

WIJK), moordenaar van_a 
hertog van B£RKï>/e r ,\ 
1783 , te F'ersaüles $™ 
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ren. Zijn vader, welke in 
die stad, een' kleinen kra
mers-winkel hield, plaatste 
hem in het vondelingshuis; 
en bij het verlaten van dat 
gesticht, leerde hij het be
roep van zadelmaker, het
welk hij later te Parijs, in 
de stallen van NAPOLEON uit
oefende. Reeds in zijne eer
ste jeugd openbaarde hij ee-
ne sombere, zwaarmoedige 
en zwartgallige inborst. Hij 
vermeed elk gezelschap, en 
in gedachten verzonken, vond 
hij enkel vermaak in de een
zaamheid. Men heeft later 
geweten, dat zijne gewone 
lectuur was regten van den 
mensch, en de constitutie, 
welligt die van 1793. Be 
val van BONAPARTE , de komst 
der bondgenooten te Parijs, 
en de terugkomst der BOUR
BONS, verwekte in LOÜVEL, 
eenen onverzoenbaren haat 
tegen de familie der konin
gen van Frankrijk. Hijver-
trok naar Calais, en wacht
te aldaar LODEWTJK XVUl 
op, met oogmerk, om hem 
te vermoorden. Daar hij zijn 
oogmerk niet had kunnen 
bereiken, kwam hij te Pa-
"J* terug, en begaf zich van 
öaar n a a r ffontain(iUeau 

Tervolgens naar het eiland 
*tba, maar er bestaan gee-
™l7JZm> d « hij met NAPOLEON ge S p r o i e n j j e e f JJJ. 
g»g wch te Cfmmbéry met 
** woon nederzetten, m f 
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keerde gedurende de hon
derd dagen naar Ftaiikrijk 
terug, tater verkreeg hii 
den post van zadelmaker m 
de koninklijke stallen. Hii 
reisde andermaal naar Met* 
en laRochelle, e ö kwam 
voor de derde maal te />«, 
rijs terug. Zijn oogmerk 
was, om den jongsten der 
Dransche prinsen te treffen, 
als dengenen, welke met de 
meeste zekerheid, eene na
komelingschap aan zijne door
luchtige familie beloofde. Op 
eenen avond (13 Februarij 
1820), dat de hertog van 
BERRT zich met zijne echt-
genoote, in den schouwburg 
der Opéra bevond, nadert 
LOÜVEL dit gebouw, en tracht 
met de schildwacht, aan wel
ke hij een glas rhum aan
biedt, een gesprek aan te 
knoopen Deze wijst zulks 
van de hand. LOÜVEL hield 
zich, alsof hij zich wilde 
verwijderen; maar op den 
oogenblik, waarop de hertog 
van BERRT de zaal verliet, 
om zijne echtgenoote naar 
het rijtuig te geleiden, sluipt 
hij tusschen de schildwacht 
en eenen edelman, uit het 
gevolg van den prins, grijpt 
Z. K. H. bij den linker
schouder, drijft hem eenen 
dolk inde regter-borst, Iaat 
het moordtuig in de wonde 
steken, en neemt de vïugt. 
De hertog van BEERT meent 
eerst, dat hij door eenen 
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"w*kiglfik, dat hij 

pnvoorzigtigen nieuwsgierige 
gestooten is. Intusschen wa<r-
geit en gevoelt h i j , dat h°ij 
zal bezwijken, hij brengt de 
«and aan het gevest van den 
doik' trekt denzelven uit de 
wond terwijl hij uitroept: 
?>lic ben vermoord, ziedaar 
den dolk.» (ZieBERRi). Men 
snelde den moordenaar na , 
die den weg naar het gewelf 
to/óe^nam: eene huurkoets 
stremde hem bij toeval den 
*'eS 5. hij vermijdt dezelve , 
f stl,et tegen eenen limona-
deverkooper ; Z i j W o r s t e l e n t e 

d e r n ; " e r - k r 0 m t e e n s ° W a a t , 

wacat. Men vond bii hem 

S e irn
il!

cl i , !rpe,z, ,d?1-
•Riinn ,» l n e e n e scheedev 
g a op denzelfden oogenl X)I1Jc, onderomo- u;; • V 

verseheiden « & & ' 
de verhooren. H i n " t S T 
èpe misdaad, i S C n d e 

*J»en haat t e C l i L ^ 

dert t ' ^ diln ™ord se-

t e ° e f £ ° ^ r e ' . e » dan zeil 

P A hebbe„°mnfr-Zf be 

(f geene medepligtigen, en al-
" leen zijn plan beraamd had, 

Eerst naar de cipierswoninj 
gebragt, werd hij vervolgen! 
naar de gevangenis van hel 
•Luxembourg vervoerd. Daar 
de koning bevolen had, dal 
hij voor de kamer der pairs 
zou te regt staan, zoo he-
steedde de prokureur-crimi-
neel BJELLART , drie maan
den , om de angstnlligsts 
nasporingen te doen; hij le
verde 50 verzoetende cowi-
missien uit; hij hoorde 1200 
getuigen, en na deze gereg-
telijke onderzoekingen, ver
klaarde hij den 12 Mei, in 
zijne akte van beschuldiging» 
» dat er. geene raedeoligli* 
gen gevonden waren," D» 
beschuldigde verscheen den 
5 Junij voor de balie van 
het hof, waarin de ianse* 
lier DAMBRAY het voorzitter
schap waarnam. Hij behmi 
aldaar zijn somber, doch km 
gelaat, en herkende oen 
grofbewerkten dolk, «u«n 
een meester messenmalserver" 
. . _ _ «. mïlTÏ klaarde niet door eenen man 
van het beroep vervaard rdigd 
te zijn. Op ai de vragen, 
hem door den voorzitter en 
door verscheiden pairs ge" 
daan, op al de vermaningen, 
door welke zij zijne ziel zocfl-
ten te schokken, kon ^ 
van hem niets anders fc» 
men, dan dezelfde antwoor
den , welke hij in zijne eer
ste verhooren had se8eTea' 
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hij hield hij herhaling op 
eenen vasten en hepaalden 
toon slaande, dat hij geene 
medepligtigen had, dal hij 
aan niemand zijn hatelijk 

# ontwerp had medegedeeld, 
en dat hij alleen de redder 
van Frankrijk had willen 
aijn, voor hetwelk hij zich 
opofferde. Omtrent zijne 
godsdienst ondervraagd, ant
woordde hij, dat hij nu Ca-
tholijk , dan protestantsch, 
en dan weder philan tropisch 
was geweest, volgens de om
standigheden. Hij had tot 
verdedigers, de heeren A R -
CHAMBAÜII en BONNET , oud
sten van de orde der advo-
katen, die men , krachtens 
de wet, ambtshalve had be
noemd. LODVJEI. wilde ook 
het woord voeren , hetwelk 
hem werd toegestaan, en 
woordelijk drukte hij zich 
aldus uit; » Ik moet thans 
blozen over eene misdaad, 
die ik alleen heb bedreven... 
Frankrijk is niet onteerd j 
zoo min als mijne familie... 
Men beschuldigt mij, eenen 
prins uit de koninklijke fa
milie te hebben vermoord : 
j a , ik ben er schuldig aan; 
ik heb de vijanden des va
derlands willen vernielen. 
Ik heb mij voor Frankrijk 

opgeofferd De mannen 
des bestuurs zijn schuldiger 
dan ik: zij hebben deugden 
als misdaden, en misdaden 
als deugden behandeld. Toen 

de vreemdelingen in Frank
rijk zijn gevallen, hadden 
al de Franschen zich behoo-
ren te vereenigen. Volgens 
mij , naar mijn denkbeeld, 
is een verbannen man te be
klagen ; maar indien een 
Franschman, die verpligtis, 
Frankrijk te verlaten, zich 
bezig houdt, met zijn vader
land te benadeelen, en de 
wapens tegen hetzelve voert, 
is hij geen Franschman meer. 
Ik kan mij niet onthouden 
van te denken, dat de slag 
imWaterloo enkel daarom 
verloren is , wijl ertej?rws-
sel en te Gend Franschen 
waren. Volgens mij, in mijn 
gevoelen, was de dood van 
JLODEWIJJK XVI noodzakelijk. 
Frankrijk heeft denzelven 
gewild. Indien een handvol 
intriganten zich voor de poor
ten van het kasteel hadden 
vertoond, dan ware zulks 
eene andere zaak. Hij heeft 
langen tijd met zijne familie 
gevangen gezeten... Tegen
woordig zijn , volgens mij, in 
mijn gevoelen, de BODHBONS 
schuldig. De natie is ont
eerd . . . Ik zeg u vaarwel." 
Bij deze volzinnen, waarin 
men derevolutionnaire grond
beginselen , in eenen onbe-
schaafden stijl uitgedrukt, 
aantreft, had LOUVJSI er in 
zijn handschrift, verscheiden 
andere gevoegd, die nietmin-
der aanstootelijk waren, doch 
die het zijnen verdedigers ge-
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lukte, hem te doen schrap
pen. Na twee uren delibe
ratie werd de beschuldigde, 
schuldig verklaard, en ten 
dood veroordeeld. Daags 
voor zijne teregtstelling, be
kroop hem de grilligheid, van 
in fijne beddelakens te willen 
slapen; men gaf hem dezelve, 
en hij bragt een gedeelte van 
den nacht door, met aan 
zijne bloedverwanten te schrij
ven , hij legde zich vervol
gens neder en sliep zeer ge
rust! In den beginne had 
LOTJVEI. eenen biechtvader 
van de hand gewezen; hij 
besloot eindelijk, om den 
abt MONTÈS , aalmoezenier 
der Conciergerie, te ontvan
gen en te hooren. Op den 
7 Junij 1820, dag der te
regtstelling, kwam de heer 
BELLART hem voor de laat
ste maal ondervragen, doch 
zonder nieuwe ophelderingen 
van hem te kunnen erlangen. 
Langs al de straten, welke 
de misdadiger moest door
trekken, en op het plein van 
het Carrousel, had men ee-
ne aanzienlijke krijgsmagt ge
schaard. Ten zes ure des 
avonds kwam IOÜVEI, op het 
plein aan. Bij het zien der 
werktuigen van zijnen dood, 
ondervond hijeene soort van 
bezwijming, en de beulen 
•waren verpligt, hem bij het 
beklimmen van het schavot 
te ondersteunen. Na een 
kort onderhoud met zijnen 

biechtvader, greep de scherp-
regter den moordenaar aan, 
en in minder dan eene secon
de, had LouvEt de straf 
zijner euveldaad ondergaan. 
Men kan over LOUVEL raad-. 
plegen, ffistoire etc. (Ge-
schiedenis van het proces 
van ZOUFEL) , door •Mii-
RICE MÉJAN, Parijs, 1820, 
2 dl.» in 8.v° 

LOÜVENCOURT (MiBUl«)> 
geboren te Parijs, overle
den in de maand Jfovember 
1712, in den ouderdom^ 
32 jaren. Deze juffer bragt 
bij hare geboorte eenen ge
lukkigen aanleg mede voorde 
schoone kunsten. ROÜSSKAJ 
heeft haar weinig verschoond 
in zijne brieven, doch mg 
moet niet altijd zijne aandacn 
vestigen, op het oordeel eens 
beleedigden dichters. **" 
vrouw DE LoüVENCOüRljhee» 
voornamelijk geslaagd m 
minnedichten. Hare f**» 
zijn het grootste gedeelte op 
muzijk gesteld en f Srf *L 
de cantates. Men heeft *oj 
eenigë harer gedichte^ 
de verzameling van VEiu" 

XOÜVEKCOURI (MABU J°e; 
A C H I H E L I Z A B E T H D E ) ^ " 
in 1747, uit eene voornam* 
milie,ente^^f«\ i n .J ' ; r . inden geur vanheihgheido, 
leden Theeftgrootevoorh' 
den van deugd en voorna^J 
eener werkzame en taoea>o 
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liefde jegens den naaste gege
ven. Hare levensbeschrijving 
is gedrukt te Mechelen in 
1781, 1 deel in 12.»° 

LOÜVBR, of LOWER (Ri~ 
CHARD), in 1631 te Tremè-
re, in het graafschap Corn~ 
wallis geboren , leerling van 
THOMAS W H H S , beoefende 
te Londen, met roem de ge
neeskunde. Hij was van de 
partij der Wighs en over
leed in 1691. Deze genees
heer stelde de overgieting 
van het bloed van een dier 
in een ander in het werk. 
Hij wilde zelfs gehouden wor
den voor den uitvinder dezer 
empirische operatie, waarvan 
hij groote voordeden beloof
de , en welke er geen enkel 
heeft voortgebragt, doch hij 
stelde dezelve slechts in een 
nieuw daglicht voor; want 
het is zeker, dat LIBAYIUS 
de eerste i s , die daarvan het 
denkbeeld heeft gegeven, (zie 
LIBATIÜS). Zijne voornaam
ste werken zijn: 1.° Eene 
leerhandeling over het hart, 
de beweging de kleur van het 
maagsap in het bloeden de o-
ver storting van het bloed, 
Zonden, 1669, Leijden, 
1722, in 8.vo en in 1749, 
in het Fransch vertaald 1679, 
in 8.vo LOWER is de eerste 
die deze stof heeft opgehel
derd. Vóór hem had men 
slechts een zeer onbepaald 
denkbeeld van dat ingewand, I 

doch'de heer SENAC breidde 
daarna het licht u i t , wel
ke LOWER , over dit onder
werp verspreid heeft. Men 
heeft bij de verhandeling over 
het hart, het volgende ge
schrift gevoegd, — 2.° Ver
handeling over den oor
sprong van de zinking en 
de aderlating,.Londen, 1671, 
in 8.vo — 3.o Verdediging 
der verhandeling van PïPil.-
Lis, over de koortsen, Lon
den, 1665, in 8.vo Deze 
werken werden in zijnen tijd 
gezocht, en zijn nog nuttig. 
Zij zijn in het Latijn. 

LOUVET (PETRUS), advokaat 
in de 17e eeuw, geboren te 
Reinville, een dorp 2 uren 
van Beauvais gelegen, was 
rekwestmeester van de ko
ningin MARGARETHA, en over
leed in 1646. Men heeft van 
hem : 1.° Histoireetc, (Ge
schiedenis en oudheden van 
Beauvais), 1 deel, 1609 en 
1631, in 8.vo, 2e dl. Rou-
anen. 1614, in8.vo Het 1« 
deel handelt over hetgeen den 
kerkdijken staat van Beau
vais aangaat; het 2° over 
den burgerlijken staat. (Zie 
Sxaws). — 2.° Nomencla-
tura et chronologia rerum 
ecclesiasticarum diaicesis 
Bellovacensis, (Naamlijst en 
tijdrekening der kerkelijke 
naken van het bisdom van 
Beauvais), Parijs, 1618, 
in 8.vo — 3.° Éisloireetc, 
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(Geschiedenis der oudheden 
van het bisdom Beauvais), 
in die stad gedrukt, 1635, 
in 8.vo — 4.o Anciennes etc. 
(Oude aanmerkingen over den 
Beauvaischen adel en over 
verscheiden familien van 
Frankrijk), 1631 en 1640, 
in 8.v 0 , zeer zeldzaam. Dit 
werk is in eene alphabeti-
sche orde geschikt, en loopt 
slechts tot de N. — 5.° J-
brégé etc. (Korte inhoud 
der constitutien en regle
menten voor de studiën en 
verbeteringen van het kloos
ter derJacobijnen van Beau
vais) , 1618. De verdienste 
dezer werken bestaat in de 
nasporingen • het zou noo-
deloos zijn, er de bevallig
heid van den stijl in te zoeken. 

LOUVET (PETRUS), D.* in 
de geneeskunde, geboren te 
Beauvais, onderwees de rhe'-
torica in Provence, en de 
aardrijkskunde te Montpel-
lier. Hij overlaadde het pu
bliek sedert 1657 tot in 1680, 
met eene groote menigte wer
ken over de geschiedenis van 
Provence en Languedoc, ge
schreven in een en zeer ze-
nuwloozen en langdradigen 
stijl. Zijne bouwstoffen zijn 
zoo slecht gekozen, en zijne 
onnauwkeurigheden zoo me
nigvuldig, dat men hem 
naauwelijks durft aanhalen. 
Men heeft van hem: l.<>2?e-
marques efc. (Aanmerkin

gen over de geschiedenis van 
[j .Languedoc). in 4.to — 2,° 

Traite etc. (Verkorte, Ver* 
handeling over de geschie-. 
denis van Aquitanië, Guien-
ne en Gaéconje, tot op de
zen tijd), Bordeaux, 1659, 
in 4,td _ 3.o £a France etc, 
(Frankrijk in zijnen luister), 
2 dl.» inl2 .m°— kfiAhri-
gè etc. (Korte inhoud der 
geschiedenis van Provence), 
2 dl.» in 12.m°, met Bij
voegselen tot deze geschie
denis ook 2 dl." In 12.ffl0 

— 5.o Projet etc. [Ontwerp 
der geschiedenis van net 
landschap Beaujolais), '» 
4.to 6.° Ilistoire fe, 
(Geschiedenis van ^le' 
Franche, hoofdstad™* 
Beaujolais), in 8.« -; \ 
Mistóire etc. (Geschiede»" 
der beroerten van Pro>«* 
van 1748 tof t» 1598),*"; 
in 12.mo Het minst slechte 
zijner werken, vvgMf*, 
cure Hollandais. (pf™a 

sche Mercurius), i'n w ' 

in 12.»o. Het ^ der 
aangename geschiedenis 
omwentelingen vanLoDCTju 
XIV in EoÜandM^f 
Gomté, in Buitschhn^ 
in Gatalonië e n ^ J ^ . 
gebeurtenissen 
?anl672totóphetemae-
1679 bezig hielden. / • . 
TEX had van degeneeski» 

afgezien, om «<*.?„.fa 
s c h i e d e n i s t o e t e w i j j ' j 
was even zoo mm &*•" 
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voor het een als voor het 
andere, ofschoon vereerd met 
den titel van Geschiedschrij
ver van Z. K. H. den prins 
van Dombes, 

* LOUVET DE CoüVBAT (Jo-
ATTNES BAPTISTA), werd te 
Parys geboren, in 1764, 
was • de zoon van eenen mut
senmaker , en werd in het 
hegin schrijver bij eenen 
boekverkooper. Geboren met 
talenten en eene gelukkige 
verbeeldingskracht, beproef
de hij om te schrijven en 
maakte eenen aanvang in de 
letterkundige loopbaan met 
deudmours etc. {JUimiarijen 
van den ridder DE FAÜ-
BiAS), een roman, waarin 
het noch aan vrolijkheid, 
noch aan goede scherts ont
breekt , doch waarin de uit
gelatenheid , het onnatuur
lijke en eene volkomene on
wetendheid der gebruiken van 
de groote wereld, welke de 
schrijver heeft willen schil
deren zonder haar te ken
nen en voornamelijk zonder 
daarmede ooit te hebben ver
keerd , elkander den voorrang 
schijnen te willen betwisten. 
IiODVET nam in het begin 
der omwenteling deel aan 
de gevoelens en de geestop
winding der oproermakers. 
Zijne eigenliefde en het denk
beeld, dat hij zich van zijne 
talenten gevormd had, de-

XV. DEBÜ, Q 

den hem met geestdrift ver
anderingen beschouwen, dia 
de grooten zouden vernede
ren , welke hij te vergeefs 
zocht te verachten , en waar
van hem weinig tijds te vo
ren het onthaal misschien 
zeer zoude hebben gevleid. 
Op den 26 December 1791, 
verscheen hij voor de balie 
van de wetgevende vergade
ring , gevolgd van eenige op-
roerigen zijner sectie, Belee-
digde bitterlijk de edelen, 
welke hij voor landloopers 
uitkreet, en begeerde dat 
de prinsen en sommige uit
gewekenen , in staat van be
schuldiging zouden worden 
gesteld. Men zal zich een 
denkbeeld maken van zijne 
opgeblazenheid en van zijnen 
redenaarsstijl, door eenen vol
zin te lezen van de petitie, 
welke hij te dien einde aan
bood: » Dat oogenblikkelijk 
millioenen onzer burgersolda
ten , de talrijke domeinen 
van de leenbaarheid aanval
len; dat zij niet ophouden 
dan daar, waar de slavernij 
zal eindigen; dat de palei
zen met bajonnetten omsin
geld worden, enz," De mi
nister Rot AND, oordeeldeLot-
VEI waardig, de voornaam
ste redacteur te zijn, van een 
dagblad, getiteld: La Sen-
tinelle, hetwelk op de hoe
ken der straten werd aan
geplakt, en dat ten doel had, 
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om hét' koningschap te ont-
eeren en de treurige gebeur
tenis van den 10 Augustus 
voor te bereiden, waartoe 
hij niet dan al te veel bij
droeg, en het departement, 
van Loiret verkoos hem, om 
hetzelve te vertegenwoordi
gen bij de conventie. LOTJ-
VET figureerde er onder de 
heethoofdigsle republikeinen 
en voegde zich bij de ROBES-
JPIERRE vijandige partij, waar
van hij op den 29 October 
1792, de in beschuldiging-
stelling eischte. Het was niet 
moerjelijk in het staatkundige 
leven van ROBESPIERRE , vol
doende misdaden te vinden, 
om hem aan al de gestreng-
heden van de minst strenge 
justitie over te leveren; ook 
ïjOOVET vond het middel, 
hem met eene welsprekend
heid en eene kracht van re
denering aan te vallen, wel
ke zijne rede beroemd maak
ten, doch die niet belette, 
dat ROBESPKRRE der vervol
gingen en beschuldigingen 
zijner vijanden ontsnapte. In 
1793, stemde LÖÜVEX tégen 
de beroeping op "het volken 
voor den dood, onder het 
nadrukkelijke beding van de 
executie uit te stellen, tot 
de ̂ prigting van de consti
tutie; hij stemde vervolgens 
voor het uitstel. In de maand 
Mei deszelfden jaars werd 
hij verbannen met de voor
naamsten van de Gironde, 

en tot de inhechtenisneming 
gedecreteerd, den 2 Jun| 
daaropvolgende. Hij ontvlugt-
te , verwijderde zich naar 
Caen, van waar hij tegen 
zijne vervolgers schreef, die 
hem den 28 Julij buiten de 
wet stelden. Hij zwierf ver
volgens in Bretagne en ra 
het departement van de Gj-
ronde, met verscheiden zij
ner vrienden, en kwam ein
delijk , na menigvuldige ver-
toogenden 8 Maart 17#5W 
der in den schoot der con
ventie. Alhoewel hij langen 

tijd door de dagHaWT 
vers van den tijd, welke toe» 
den geest van de convent' 
uitmaakten, was geroemd e» 
begunstigd, -verklaarde « 
zich tegen hen, toen M» 
speurde, dat zij, ^ f 
voor dealgemeenemblaoj' 
ophielden voorstanders te ƒ > 

van de vrijheid en de rep" 
bliek. Na' een der w g j 
begunstigers der jejjJ» 
zijn geweest, h e c h ^ . ^ 
nog veel sterker a«« " , 
rebtorium, h e r v a t t e ^ . 
blad la Sentinelh^ i 
de bij het P?fs*S 
eenen boekwinkel »' .^ 
nabijheid zich eene m * ^ 
jonge lieden vereemgde"'^ 
hunnen tijd *»*$$*, 
hem voor den gek te « * 
en schampredenen te„ ^ 
ne vrouw oittebraJcen * 
fee hü zijne LODOJSKA 
d e , naar den «aam *» 
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heldin van zijnen roman, 
Steeds vervolgd en steeds ver
volgende, eindigde LOUVKT 
zijne dagen, te midden van 
allerlei stormen, onrustenen 
woelingen. Hij overleed te Pa
rijs, den 25 Augustus 1797, 
tijdens de hevige debatten, 
die de omwenteling van den 
18 Fructidor aankondigden. 
Ondanks'zijne natuurlijke be-
gaafdheden, en zijne onge-
loofelijke vlugheid, was hij 
diep onwetend. Men verhaalt 
van hem eene naauwelijks 
geloof bare bijzonderheid: hij 
moest een geschil tegen Sü-
AliD verdedigen; daar deze 
laatste een zijner antwoorden 
met deze Latijnsche woor
den eindigde : Perge, se-
quar; zoo was LOÜVET in de 
verbeelding, dat zulks een 
eigennaam was, en gaf in 
ernst een antwoord , aan den 
heer Perge, Sequar gerigt. 
Deze trek van zijn leven heeft 
niet belet, dat hij bij deop-
rigting des instituuts}-ah liè 
der tweede klasse dier maat
schappij werd aangenomen. 
Men heeft van IOÜVET: 1.° 
Les Amours etc. (De min-
narijen van den ridder DE 
FAUBLAS), 2e uitg. 1791, 
J dl.n in 18.H*o; 1798, 4 
oi.n in 8.vo j£et e e r s t e ge_ 
oeelte van dit werk, was te 
Londen {Maastricht) ge
drukt, onderden titel van: „ 
One année etc, (Fen jaar fl 

Q 2 

uit het leven van den rid
der DE FAUBLAS; eenigen. 
tijd daarna verschenen in het 
licht: Six Semaines etc. 
(Zes weken van het leven, 
en het einde der minnarij-
en van den ridder DE F AU. 
BIAS) , 1788 en 1790. De
ze roman is in het Hoog- en 
Nederduitsch, en in het En
gelsen, vertaald. — 2» £MXm 
MA DE FARMONT, of de 
echtscheiding noodnakelyk, 
en de minnarijen van den 
pastoor SEVIN , 1791, 3 
dl . n , in 18.WO; een zeer 
middelmatig, en verregaand 
onzedelijk werk; de schrij
ver huldigt in hetzelve de 
echtscheiding, en wettigt de 
priester-huwelijken. 3.0 
Paris justifiè. (Parijs a'e-
regtvaardigd), 1790. Dit 
werk is gerigt geweest, te
gen het verhaal, hetwelk Moc-
OTER van de euveldaden van 
5 en 6 October 1789 gele
verd had. — 4.0 La Sen-
tinelle. (De Schildwacht). 
— 5.° Accusatimetc. (Be
schuldiging tegen MOBES-
J>IERRE)} 1792, in 8.vo: 

op last der conventie ge
drukt, enz. 

LOÜTCERS (KJXXL JACOBUS 
DE), een Fransche schrijver, 
die in de 14e eeuw, onder 
het bestuur van KAUEL V , 
koning van Frankrijk, leef
de. Hij werd in 1376 lid 
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Tan den -staatsraad. Men 
schrijft hem gewoonlijk toe, 
>8onge etc, (Droom van UU 
•VERGIER), lyon, 1491, 
in fol., en herdrukt in de 
-verzameling der Vrijheden 
van de Gallikaansche kerk, 
1 7 3 1 , 4 dl.» in fol. Go i -
<»,isT heeft er de Latijnsehe 
"Vertaling van opgenomen in 
de Monarchia invpern ro-
•mani, en de protestanten 
hebben getracht, hem ver
diensten toe te schrijven, of
schoon hij er geene andere 
heeft, dan dat hij het tijde
lijke gezag vleit , terwijl hij 
"het geestelijke verachtelijk 
zoekt te maken. Deze ver
handeling wordt niet alge
meen aan LOUVIERS toege
kend ; want sommigen hebben 
-er RAOUI. DE P R E S I E , of J O -

"ANNES DE YERÏÜS., secretaris 
van KAREL V , mede bestem
peld , en anderen schrijven 
dezelve aan PHILIPFUS ODE 

'MAIMERES toe. 

LOUYIUE (JACOBÜS EüGE-
NIÜS D ' luQNraiB, - ridder 
Tan), in 1 6 7 1 , op het kas
teel van dien naam, in JSeau-
ce, uit eene adellijke en oude 
familie geboren, diende eerst 
'ter '-zee^ en later te land. Hij 
•was brigadier der legerben
den van PHIJLIPPUS V, en had 

fleel aan de zaken des be~ 
stuurs. Nadat de vrede van 
Utrecht hem aan zich zelven 
had teruggegeven, wijdde hij 

zich aan de wiskunde, eii 
voornamelijk aan de sterre-
kunde toe. De akademie 
van wetenschappen van Pa-
rijs nam hem onder hare 
leden o p , en de koninklijko 
maatschappij van Londen be-

| wees hem eenigen tijd daar-
51 na dezelfde eer. Hij over

leed in 1732. Men heeft 
van hem verscheiden Ver
handelingen t over natuur
en sterrekundige onderwer
pen , in de Gedenhcktf®" 
der akademie van weienschap
pen gedrukt, en eenige an
dere., sedert 1720, in «" 
Mercure opgenomen, tqgeQ 
pater CASTEI., Jesuit. Zij"8 

verbeeldingskracht benevelde 
dikwerf zijn oordeel, en m 
vele zijner redeneringen, stra
len meer zij,ie luimen e» 
zijn smaak, dan de rcgej 

eener gezonde logica do°r' 
Men heeft hem de vloeibaar-
wording van het bloed t«J 
den ÏL • JAOTAMW .(»*« 

ar t . ) , waarvan hij te f ^ 
ooggetuige was { J T O ^ 
de warmte der h o n d ^ 

zien toeschrijven; 
ofschoon 

zien toescnrijven , ,.tf den 
dit verschijnsel regelmate 
19 September plaats heef > 
en het met de natuur «» 
een verhard b l o e d f ¥ > 
van door de warmte te> «» 
ten. {Mém.poB.^ 
door DE NOAIWKS, ^ 
blz. 42). 

lovrois (de markgraaf »*)• 
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>— Ziè.TjBXlIER (FilANCISGÜS).: 

- * LoUVRELEÜI. (JoANNKS 

BAPÏISXA) ,, priester van de 
Christelijke leer, te Mende, 
in 1660 geboren, werd al
daar directeur van het semi
narie en hoogleeraar der ze
delijke godgeleerdheid.. Hij 
heeft zich bekend gemaakt, 
door de volgende werken: 
1.9 Ze fanatisme etc {Me 
vernieuwde dweepzucht,, of 
geschiedenis der heiligschen-
dingen, brandstichtingen, 
moorden en andere aansla
gen, welke de oproerige 
calvinisten in de Cevennes 
hebben bedreven), Avignon, 
1704 — 1706, 4 dl.* in 
12.mo _ 2.o Lettre etc. 
{Brief van. den schrijver der 
vernieuwde dweepzucht,aan 
den heer BBÜEYS) ,. van 
Montpellier, in i.to, in het 
Engelsch vertaald. —> 3.° 
Mémoires etc. {Geschiedkun
dige memori'èn over Gevau-
dan en de stad Mende,, die 
er de hoofdplaats van is,. 
om tot hetalgemeene woor
denboek van Frankrijk te 
dienen)., Mende 1724, in 
l2..mo 

LOUVREX (MATHIAS W I L -
IEM DE), te luik, in 1665, 
uit eene oude patricische fa
milie geboren, bewees aan 
zijn vaderland gewigtige diens
ten, in de verschillende pos-

Q 

ten i welke hij bekleedde, 
en onderscheidde zich op eene 
buitengewone wijze door zij
ne ervarenheid in het bur
gerlijke en kerkelijke regt,. 
De advokaten der naburige 
natiën raadpleegden hem dik
wijls ,. vooral in hetstuk der 
beneficiën,. en zijne uitspra
ken werden gewoonlijk als-
veilige regels gevolgd. Na
dat . FÉNÉLON vernomen had,. 
dat in een proces, LOUVREX . 
de zaak zijner- tegenpartij ver- -
dèdigde,, wilde hij zijne me
morie lezen ; en na dezelve 
gelezen te hebben, zag hij, 
niet alleen van zijne vorde
ring af, maar zond hem de. 
verzameling zijner werken ,., 
met eenen brief vol gevoe
lens van de grootste achting, 
en verzocht hem om zijne 
vriendschap. Met het. ge
lukkigste geheugeiv begaafd,., 
kende hij niet alleen al de 
boeken eener zeer uitgebrei-? 
dé bibliotheek, maar hij gaf 
zelfs dikwijls de plaats der 
aanhaling op, welke hij noo-
dig liadr door dit middel-
hield h i j , na het gezigt ge
heel verloren te hebben, niet 
op, om met dezelfde tegen
woordigheid van geest,, als-
vroeger, te dictesen. Lou-
VREX overleed te Luik, den1 

15 September 1734, even
zeer geacht om de eenvou
digheid zijner zeden,. om zij» 
ne zedigheid, zijne belange-

3 ' • • • . ' • ' 
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loosheid en zijne liefdadigheid 
jegens de armen, als om zij
ne diepe kunde- I r bestaat 
van hem: 1.° Dissertations 
etc. [Canonieke verhandelin
gen, over den oorsprong, 
de verkie%ing, de pligten 
én de regten der proosten 
en dekens van de hoofd-en 
stiftkerken), luik , 1729, 
in fol. .'— 2.o Mecueil etc. 
(Fèrzameling , bevattende 
de plakkaten van het land 
van Luik en het graafschap 
üooz , de voorregten, door 
de keizers verleend, de con
cordaten en traktaten, met 
de naburige mogendheden 
gesloten), 8dl.n in fol. met 
nuttige en geleerde aantee-
keningen, Luik, 1714 — 
1735. Men heeft er eene 
vermeerderde uitgave van in 
het Jicht gegeven, bezorgd 
door BAUDOUIN HODIN, luik, 
1751, 4 dl.» in fol. — 3.o 
uitmuntende aanteekeningen 
op t r t werk van KAREL DE 
MÉATÜ, getiteld: Observati-
cnes et resjudicatce etc. (Zie 
MEAN). —. 4." Het 3e deel 
van de Sistoria kodiensis, 
met DB CKASSIER (Zie Tou-
10N). 

VLOVAT (SIMON FRAZER 
\°rd), pair van Schotland, 
m 1657 geboren, werd in 
frankrijk bij de Jesuiten 
opgevoed. In zijn vaderland 
teruggekeerd, had hij eenige 
geschillen met de Bergsphofc 

ten, de naburen van die, 
waartoe hij behoorde, en 
ging in dienst van Engeland, 
over. Hij was in 1692 ka
pitein in het regiment van 
TuixiBAKDUfE. Nadat lord 
LOVAI , het hoofd zijner fa
milie plotselijk gestorven was, 
deed hij zich, als zijn erf
genaam op , en huwde met 
geweld deszelfs weduwe, de 
zuster van den markgraaf van 
Jthol. Om deze reden van 
vrouwenroof beschuldigd» 
nam hij dev lug tnaar iW 
rijk, en kwam aan het klei-

„ ne hof van Saint-Gemai«> 
f alwaar het hem gelukte het 

vertrouwen te winnen van 
JACOBÜS I I I , pretendent van 
de lcroon van Mngda^ 
Nadat deze vorst hem eenffl» 
brieven had toevertrouwd, 
veranderde hij het adres der-
zelve, en bediende er ZI 

van, om al zijne vijanden* 
Engeland, werwaarts N 
zich weder b e g e v e n ^ 
hoog verraad tebeschuJö'a 
Hij icwam in J V * * * J * 
rug, alwaar hij. m ^ / e . 

kunnen diets maken 
ze aanklagte, eenlKt des 
omde zaakderSi i^ ï S £ 0 . 
lebeter te dienen;i»aa 
DEWIJKXIV deed hem»* 
Pastille opsluiten, « 
niet verliet, dan om » 
klooster te gaan. -N» ^ ^ . 
schering ontvangen » 
ben, en J«ni|; » *fL, 
worden .verliet hij dien*» 
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-om in 1715 den pretendent 
te volgen , die eene nieuwe 
poging in het werk stelde, 
met oogmerk, om zijn rijk 
te heroveren. Het kon niet 
anders} of FRAZER moest de 

-partij tan den sterkste kie
zen j ook verklaarde hij zich 
na den slag van Iverness, 
voor koning GEORGE» en bragt 
den Jacobieten den laatsten 
slag toe , door zich; vart de 
citadel van Iverness meester 
te maken» Dit verraad ver
schafte hem den gouverneurs
post dier stad, den titel van 
lord LOYAT , en van pair , 
met aanzienlijke jaarwedden» 
Deze, zijn woord niet zeer 
getrouwe heer, de gunsteling 
van GEORGE geworden zijn
de , diende de belangen van 
JACOBÜS, en hield niet op, 
•met de-SiüARTs betrekkingen 
-te onderhouden. ïn gemeen
schap met hen, beraamde hij 
het ontwerp, en overwoog 
het plan van den inval van 
1745; hij verschafte zelfs 
hulp aan deze onderneming 
en toen het leger geland was, 
vertrok zijn zoon, met 1,500 
manschappen, de bloem-van 
zijn gewest, om zich met 
hetzelve te vereenigen» Na
dat de slag van Culloden, 
de zaak der STÜARÏS onher
stelbaar had doen verloren 
gaan, werd lord LOVAX, wiens 
gedrag-verdenkingen had doen 
ontstaan, toor hel hof der 

pairs in staat van beschuldi
ging gesteld;, maal-hij had 
• zijne kuiperijen zoo zeer in 
het: geheimzinnige gehuld, 
hij had het gedrag.va» zijnen 
zoon, met wie» hij geheel 

-in onmin scheen te zijn» zoo 
• openlijk afgekeurd, hij droeg 
zijne verdediging met zoo 
veel beleid voor, dat de pairs 
op het punt stonden v*n hem 
vrij te spreken , toen GEOR
GE MORAY, met oogmerk om 
zijn eigen leven te redden,. 
4,400 geheime belhamere van 

-den laatsten opstand aan
klaagde : hij plaatste den 
naam van LOVAT op deze 
lijst, en leverde tevens de 
meest bezwarende bewijzen 
tegen hem ia : de ontstelde 
LOVAT hield op zich te ver
dedigen, en nam zijne toe-
vlugt tot de genade des' ko-
nings; nadat dezelve door 
den vorst geweigerd "was, 
toonde hij Üetr grootste» 
moed, en eindigde op eene 
edele wijze een leven» dat 
door vleijerij en verraad be
zoedeld was. Hij werd op 
den 20 April 1747 onthalsd. 
Men zie Mmoriën over het' 
leveit van lord Lor AT, Am-
sterdam, 1747, in 8.™ 

- töwfiJfDAi. — Zie I O E -
WEXDAL. ' ! 

LOWER, — Zie LOÜVEK, ; 
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* LOWÏTZ (GEORGE MAÜ-
B&xz), een Duitsche sterre-
kundige, in 1722 teFurt/i, 
bij Neurenberg geboren; be
oefende zonder meester, de 
natuur-' en wiskundige we
tenschappen, maakte verba
zende vorderingen in dezel
ve, en verbond zich vervol-r 
gens met de HOMANN'S ter 
vervaardiging van aardglobes 
en aardrijkskundige kaarten: 
bij zelf voerde twee globes 
uit, van drie voeten middel-
Ujn, welke die van CORO-
MEUI overtroffen, doch waar
van de gravure niet voltooid 
werd, ofschoon dezelve dik
werf bij inteekening was aan
gekondigd. In 1752, werd 
f'J ™>gkeraar der wiskunde 
^ ffenberg, e n tevens 
met I et opzigt over het o5-
s*™f°num belast. In 1755 
™ d / ° w m , tot hoogleer
aar der wiskunde te Göttin-
j w benoemd; maar ontevre
den, van na den dood van 

.MATER, i n l 7 6 2 n- T™ 

° P » van het oherv<Z 
rwm dier stad te zijn he
a o ^ , vraagde hij om zi jn 

eemge bijzondere lessen f e,, 
J f f f aoh in 1766 naar ^ . 
petersburg, alwaar hij al 
J J der akademie van weten-
gappen w e r d aangenomen. 

w ni ?te Göm'e/' d° 
r van Kenus, voorbii dp 

en! de vereveningen te onder
zoeken , ter daarstelling van 
een kanaal tusschen de Don 
en de Wolga noodzakelijk, 
Lowiyz hield zich te J)mi-
trovsk op eene vreedzame 
wijze met zijne werkzaamhe
den bezig, toen die stad in 
de magt viel van den mui
teling PÜGATCHEFF , die de 
wreedheid had, van hem op 
pieken, in de hoogte te doen 
steken , ten einde, 200 als 
hij met eene barkarscie 
scherts zeide, hem nader bij 
de sterren te brengen, en 
die daarna (24 Aug. 1774) 
beval, dat hij gespitst of g|-
ëmpaleerd zou worden. Er 
bestaat van hem: lfiSerigt 
over de nieuwe Jardgloht, j 
in hefHoogdnitschjiVflWW" 1 
berg, 1746, in fol. — 2-° ; 
Verklaring van twee ster" 
rekundige kaarten, terƒ" 
heldering van Ae schets d* 
aard-verduistering van «f 
25Suhj, mhet~B.oo$wtMb> 
ib. 1748, in 4.*», dootf'. 
XISKE in het Fransch vertaam, 
eenige andere minder peianu 
rijke werken, en verscheiden 

Memoriën, opgenomen 
de verzamelingen ^ n ^ ; 
tingen en van «*«/",„, 
burg. - TOBUS L0ff« ' 
zoon van den voorgaande, 
te Göttingen, in 17»7 « 
boren, en den 26NQve»lJ 
1804 overleden, was hoog 
leeraar der, scheikunde te *; 
Petersburg, en üd d e r R e 
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zerlijke akademie van die 
stad. Hij deed te voet eene 
reis door Italië, Frankrijk, 
Engeland, Zwitserland en 
Holland, en deze togt, wel
ken hij ter inzameling Tan 
waarnemingen over de natuur
lijke historie had onderno
men , genas hem tevens van 
de vallende ziekte, aan wel
ke hij onderhevig was. In 
Rusland teruggekeerd zijn
de, deelde Lowiiz, zijne 
waarnemingen mede, in de 
Scheikundige Jaarboeken 
van CitEiii en in de Verza
meling der akademie van 
St. Petersburg. In 1790 , 
viel hem een gouden gedenk
penning ten deel, yoor de 
mededeeling der middelen 

•om het zoete water op zee 
voor bederf te bewaren, 

* LOWMAN (MOZES) , een 
Presbyteriaansch predikant, 
ieLonden , in 1679 geboren, 

•verstond het Hebreeuwsch in 
den grond, en was zeer er
varen in de Joodsche oud
heden. Hij was leeraar ee-
ner congregatie te Clapkam 
(graafschap Surrey), en heeft 
zich bekend gemaakt door 
verscheiden schriften, waar
van de voornaamste zijn: l.o 
verhandeling over het bur
gerlijk bestuur der Hebreërs, 
1745. — 2.o Omschrijvin-
9fn*n 7aanteekeningen o» 
de Openbaring van den É. 

ft 

JoANTiss, 1748, een zeer 
geacht werk. —- 3.° Jiewijs-
gronden uit het rituaal der 
Hebreërs, — 4.° Verlian-
deling, waarin hij op eene 
wiskunstige wijze en a pri
ori , de eenheid en volmaakt
heid Gods zoekt te bewijzen. 
Deze verhandeling is zeld
zaam geworden. —. Drie Ver
handelingen , na zijnen dood 
in het licht gegeven, over het 
Schechinah en het Logos, 
Zeer verdraagzaam ten opzig-
te van allerlei scheurmakers, 
was LOWMAN zulks geenszins 
met betrekking tot het Ca-
tholicismus en hij vereenig-
de zich in 1735 te Londen 
met andere Presbyteriaansche 
predikanten, om tegen de 
Roomsche kerk te prediken. 
Men is van gevoelen, dat hij 
een voorstander was van het 
Rationale Christendom, Hij 
overleed te Londen, in 1752, 

IOWTH (WIUIAM) , een 
Engelsche,godgeleerde, pre
dikant te Buriton, te Lon
den, in 1661 geboren, stu
deerde te Oxford, en werd 
kanonik van Winchester, 
Hij is in die stad in 1732 
overleden, na de achting der 
geleerden te hebben verwor
ven , door aanteekeningen], 
welke hij op CLEMENS van 
Jlexandriè , op JOSEPHUS , 
en op de Grieksche kerke
lijke geschiedschrijvers, voor-

5 
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" kooiende in de uitgaven dier 
boeken, welke in Engeland 
het licht zagen, heeft gele
verd, Hij heeft ook in het 
heht gegeven: l'.o Verde
diging van het gezag en de 
ingeving des ouden en mete
wen Testaments, 1692, 
hondig geschreven j maar bij 
net zamenstellen van dit werk 
heeft hij zich kunnen over
tuigen , dat het gezag der 
gewijde boeken, geen vol
doende regel is ten geleide 
vani ons geloof. _ 2 . o Hand
leiding• tot[kef le*m van de 
ti. Schrift, 1706,inl.2.mo 

J ^ (Rosm), Z00n
; 

van den voorgaande, teWinr 
chester, in 1710 geboren, 
Radeerde in den beginne in 
me geboorteplaats, daarna 

AiÏÏÏL 'JhoooIeeraar in de 
t r e e n v ^ ' / y ^ a c h -

tv °7, e n Taa E ar f-

e?S v^ Tan °¥°rd, 
den . L a n g te voren had hii 

hand gewezen,en later s l o e a 

si ÏÏ»Z S ? -0* **cra poe-
te fcÏT"*' Wa™ er 

6 ü*>tf en te G ö w f t ^ | 

verschillende uitgaven zijn ge
leverd , en die later ontelba
re malen elders gedrukt is. 
Zijne Carmina latina zjjn 
door den abt WBISSENBACH 
in het licht gegeven, Bad, 

"1783, in 12.mo Dit zijii 
omschrijvingen van verschei
dene psalmen, lofzangen, 
profetische gezegden en*. 
Men heeft in 1787, in 8.». 
in het licht gegeven: Jan--
tee/teningen over het Itven 
en de schriften va» den bis
schop Lowm. 

* LOT (AIJEÉ DS) , een be
roemde dagbladschrijver en 
dichter, in 1800, tei>fe-
rJier-le-Bas, bij Zure,® 
het Fransch Dep*. Of0; 
Saöne, uit eene aanziesl' 
ke familie geboren, volbrf i 
zijne studiën te Betont»! 
hij leerde met zoo vele r 
makkelijkheid, dat hij,ref 
in den ouderdom van 12 ja
ren de Grieksche Wi.m«-
ster was. Zijn g e l * ^ 
leg logenstrafte tw\mf f' 
-dort dien tijd, en dertig ja
ren oud zijnde, ^'as j?lJ . 
kend met elf oude of m» 
were talen, waaronder' 
Engelsch , het H°«0d m t Si 
het^paanseh,hetPórtuge* 
enz. Na te Toulonse en 
Straatsburg,^^ 
de regtsgeleerdHeid teaw> 
gevokd, ontvinghj,den? 
van doctor in die loon» 
hetwelk hem niet W<W> 
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om zijne letterkundige werk
zaamheden voorttezetten, en 
-de dichtkunde te beoefenen. 
Zich naar Parijs begeven 
hebbende, ontmoette hij al
daar een Portugeesch heer, 
die hem aanspoorde, om naar 
Brazilië te vertrekken, al
waar de groote veranderin
gen, welke de erfgenaam van 
den ouden koning don JTJAN 
VI beraamde de medewer
king van geleerde mannen 
vorderde, en hij leende het 
oor aan deze uitnoodiging. 
Men weet dat, toen^owPE-
DRO D'ALCANTARA , den 12 
October 1822 den troon was 
beklommen , hij zich haastte, 
om de afgevaardigden der na
tie bij een te roepen, ten 
einde de grondwet der Bra-
ziliaansche vrijheden te ont
werpen. In de onlusten, wel-

* ke daaruit voortvloeiden (zie 
PEDRO 0'AI.CANTARA) , bleef 
DE Lor niet onverschillig. 
Het dagblad Estrella Bra-
süeira (*) werd door hem 
tot stand gebragt en bestuurd ; 
daarenboven gaf hij een ont
werp van constitutie in het 
hcht, welke later de wet 
des keizerrijks werd. Hij ver
kreeg met het kruis van com
mandeur der CHRisws-orde 
le waardigheid van kamer
neer des keizers. Intusschen 
hadden de Franschen, welke i 

zich in Brazilië ophielden, 
door de gunst, welke zij ge
noten , de afgunst van talrij
ke vijanden opgewekt, en 
er werden pogingen tot moord 
tegen hen in hét werk ge
steld ; zelfs DE LOT zag zich 
verpligt, zijn leven teTerde-
digen, en hij verwijderde 
zich weldra van Rio, na het 
öpzigt over de Estrella, aan 
eenen jongen Avignonnees, 

f J. F. DESPAS , dien hij 
zich als medewerker had toe
gevoegd , te hebben toever
trouwd. Bij zijne terugkomst 
in Frankrijk, begaf DE LOT 
zich naar Parijs , alwaar hij 
in de wereld verscheen, efl 
zich tevens aan de studie 
toewijdde. Hij bezocht ver
volgens Engeland, België, 
Holland en Zwitserland, 
bijna altijd te voet reizende, 
en waarnemingen inzamelen
de. Van Geneve, alwaar hij 
in 1826 was, begaf hij zich 
haar Lyon, om aan de re
dactie van het dagblad Vln-
dépendant mede te werken, 
en in die stad gaf hij in 
1827, een boekdeel in het 
licht, onder den titel van 
Préludes poètiques (Dich-
terlijke voorboden). In 1830 
gaf hij een los stukje in het 
licht, getiteld: Six pieces 
nouvelles {Zes nieuwe stuk* 
jes), en hij was achtereen-

^ D » 2 S a : t i*?%^± ft *&&artikei" ** (P/SÏRUS VAN BÏUGAKZA)t 
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volgend verbonden aan de 
uitgave der Ga&ette de la 
Franche-Comtê, die te Be-
sangon in het licht verscheen, 
en aan die van den Mercure 
Sêgusien, te Saint-Etienne 
gedrukt. Het is in deze laatste 
stad, dat hij door eenen vroeg-
tijdigen dood in de maand Mei 
1834 aan de letteren werd ont-
weldigd. Hij heeft verschei
den onuitgegeven gedichten 
nagelaten, welker uitgave door 
de vrienden der gezonde let
terkunde niet dan verlangd kon 
•worden. Zijn leven was niet 
vrij van ongeregeldheden, en 
DE Loy biedt een nieuw bewijs 
aan, dat de begaafdheid al
leen niet voldoende is, om de 
achting te boegen, en dat, om 
het geheele aanzien te genie
ten , waarop dezelve aanspraak 
heeft, zij moet gepaard gaan 
met de hoedanigheden, welke 
den regtschapen man vormen. 

LOTER (PETRUS IK) Loë-
KlüS, heer van la Brosse, 
raadsheer in het landsgeregt 
van Angers, en een der ge
leerdste mannen zijner eeuw, 
vooral in de oostersche talen, 
werd den 24 November 1550, 
in het dorp Huillè in Anjou, 
geboren, 'en overleed te An-
gers, in 1634. Er bestaat 
van hem: 1.° Quatre Uvres 
etc. (Fier boeken met spo
ken of geestverschijningen, 
waarin geesten, engelen en 
duivelen, %ich op eene %igU 

hare wijze aan de menseken 
vertoonen), Angers, 1586, 
in 4.*°; P<m;s 1605 o£1608, 
zelfde formaat. Men vindt 
er eene menigte zonderlinge 
en zelzame daadzaken in.— 
2.o JEdóm, of de volkplan
tingen der IdumeërsinEvf 
ropa en in Azië, met <m 
der Pheniciërs, Parijh 
1620,, in 8.VÖ Men ontwaart 
in> deze beide werken eens 
buitengemeen uitgebreide ge
leerdheid en bcJezenM, 
maar zonderlinge denkbeel
den, en eene belagchehjte 
vooringenomenheid voor de 
woordgrondingen, uit het He-
breeuwsch en andere talen 
ontleend. LOTER beweerde,m 
HOMERUS het dorp Mw»»* 
zijne geboorteplaats, zijnen ia-

milie-naam, en dien van zijn 
, gewest te hebben gevonden. 
f Wanneer men hern verweet, 

dat hij zich beroemde te we
ten, hetgene wat hij metkon 
kennen,, antwoordde «ij*08 

het de genade Gods.^' 
die deze wondere f ^ 
werkselen teweeg^ 
3.o OEuvres etc. {&** 
en dichterlijke r>ieng«f 
gen.)ParijsUM>mn' 

LoYSEAU ( K A R E I ) , f l 
kaat Ibij het P ^ ^ 
Parijs, en een j » ' * ^ . 
regtsgeleerde, te Nog*** 
Boi, in 1566 geboren,£ 
sproten uit eene mt * j 
oorspronkelijke fam»ie' 
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burgerlijk luitenant te Sens 
daarna schout van Chdteau-
dtin, en eindelijk raadple
gend advokaat te Parijs, 
alwaar hij in 1627 overleed. 
Men heeft van hem verschei
den geachte werken. Dezel
ve zijn gezamenlijk uitgege
ven, te Geneve, 1636, 2 
dl.* in fol. 1640, 1660; 
Lyon, 1701, in fol. Zijne 
Verhandeling over deover-
lating eener erfenis, wordt 
voor zijn meesterstuk gehou
den, uit hoofde van de oor
deelkundige zamensmelting 
Van het Romeinsche met het 
Fransche regt, die men in 
hetzelve aantreft. 

LOYSEAÜ.— Zie LOISEAU. 

4
 LOYSON (KAREL) , een let

terkundige, in 1791, te Chd-
ieau- Gonthier geboren, open
baarde reeds vroegtijdig eene 
levendige zucht voor de dicht
kunde. Hij werd repetitor 
en conferentie-meester, bij 
de noormaal-school, waarvan 
hij zelf kweekeling was ge
weest, en onderwees ook de 
humaniora in een der colle-
gien van Parijs, Daar zijne 
zwakke gezondheid hem niet 
toeliet, om de loopbaan des 
noderwijs te volgen, deed hij 
afstand Tan den leerstoel, 
welken hij in een lyceum be
kleedde, behield enkel zij
nen post van conferentiö-
meesler aan de normaal-

school, en keerde na de te
rugkomst der BOURBONS tot 
de administratie terug. Eerst, 
in hoedanigheid van chef van 
het secretariaat, aan de di
rectie van den boekhandel 
verbonden, werd hij onmid
dellijk na de honderd dagen, 
chef de bureau bij het mi
nisterie van justitie. LOYSON 
is den 30 Junij 1820 aan 
eene borstkwaal overleden. 
Hij had aan de redactie van 
verschillende tijdschriften me
de gewerkt, zoo als aan het 
Journal de Bèbats, het Jour
nal général de France, de 
jdrchives philosophiques, 
den Spectateur polilique et 
littéraire, het Lycèe fran
cais enz. Men heeft van hem: 
1.° Odesurlanaissanceetc, 
(Ode, op de geboorte van 
den honing van Home). — 
2.° Ode op den val van den 
dwingeland, en de herstel* 
ling onzer wettige konin
gen, Parijs, 1814, in8.v° 
— 3.° De Vinfluence etc. 
(Over den invloed der stu
die op het geluk in alle aan
gelegenheden des levens), 
eene berijmde verhandeling, 
welke het accessit, van den 
prijs der dichtkunde, door 
de Fransche akademie in ha
re vergadering van den 25 
Augustus 1817 toegewezen,; 
heeft behaald, in 8™. — 4,0 
Le bonheur etc. (ffet geluk 
der studie, berijmde verhan
deling, en andere dichtstuk** 
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ken), Parijs, 1817, eene 
verzameling aan Z. M. Lo-
DBWIJK XYHI opgedragen, 
die zich verwaardigde aan, 
den schrijver verscheiden nut
tige verbeteringen aan te wij
zen. --. 5.0 Mpitres et Ele
gie* {Brieven en Treur%an-
g™), ib. 1819 in 12.mo__ 
6.°0de aan Casimir~l)ela-
wgne schrijver der Sicili-

1819, m 8,YO _ 7 /D ff' 
op den aanslag van dendS 

ïtZTlJ (df moord *™ 
LOÜVEI. aan den hertog van 
Braar gepleegd), / & £ 
z a t ™ r J ? h * i } 9 m m , U 

chtïe ^ TCd ^oeh ^ 
£ ht;n,-

Waarraoed%heid 
üeerschtin zijne treurzangen, 

«end en S1erlö]e, Hij heeft 

Dezig gehouden; ziine vnm-

i>'oote natie, oïBri?,è T r 

«men grand?» T°°r 

Ifh ib. l%t£*Jffi? 

to- «»» vereng {ia% 

Fransch) van TJBVILUS, h 
heer COÜSIN, oude meMuh 
ling en Collegie-vriend va» 
Lorsoïf, sprak bij zijn gaf 
eene m^e uit, welke Mm 
ia het eerste deel van i$r 
Antiuaire tiécrologiquehid 
opgenomen. 

LUBBERT (STBIUOT)), MI 
Protestantsch doctor, in Ï65J 
in friesland geboren, werd 
hoogleeraar te Fraw&er, al
waar hij in 162$ owfai-
Men heeft van hem eenaantal 
werken, dieeenen twistzieken 
en krakeelzuchtigen geest ver
raden, die er behagen in 
schepte, om iedereen aan
randen, ïïij schreef tegen rfe 
redelijkste protestanten, niet 
dezelfde woede als tegen d» 
Catholijken. GKOTIÜS, A * t 

MUS , G R E T Z É R , BEI.UBJUi",S 

enz. waren het gestadigevo« 
werp zijner uitvaringen «f 
drogredenen. Sa i»»» J8 

een ander IK in hem 7«w» 
beschouwde hem als mw w 
leerde. Zijne verhandeling.^ 

papa KomanoA^l ' 
is het voornaamste 7°»T 
brengsel zijner d w e e p t 

LüBIBNIECKI (St tBggJ 
LUBIENICIÜS, ée" rV«»-
edelman, in 1623 te * J 
£«« geboren, was een 
bevorderaars van het w> g 
anisrous. Hij vergat nwu/J 
de Duitsche vorsten, « " ^ 
in hunne staten •*•. ^ 
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voeren, of ten 'minste te doen 
dulden; maar hij ton er niet 
in slagen. Hij Was predikant 
te Lublin, toen hij zich ver-
pligt zag, de vlugt xxaax Ham
burg te nemen. Hij overleed 
aan de gevolgen van hem in
gegeven vergif in 1675, na 
reeds twee zijner dochters op 
dezelfde wijze te hebben zien 
omkomen, en werd, ondanks 
de tegenkanting der luter-
sche predikanten te Altona 
begraven. Men heeft van 
hem: ï .° Tkeatrum cometi-
cum, Amsterdam, 1668, 2 
dl.» in fol. Men vindt in het
zelve de geschiedenis der ko
meten, van den zondvloed, 
tot in 1667i— 2.o Geschie
denis der hervorming van 
Polen, Freistadt, 1685,in 
8/vo de vrucht zijner vooringe-
nomenheden en dwalingen. 

IAIBIENSKI (STANISIAÜS) , 
bisschop van Plocsho, in 
1660, in den ouderdom van 
68 jaren overleden, heeft een 
aantal werken nagelaten, on
der andere: 1.» Narratio 
profectionis in Sueciam Si-
gismundi III. — 2.<> Eene 
verhandeling, getiteld: De 
rebus silesiacis. — 3.° De 
jure regni polonici ad rus-
sicas et moscovii'*cas regio
nes; .— 4,o Titcs plocen-
sium episcoporum etc. 

tvsm (AüGtisTiNUs), een 
Beleerde Augustijner religieus, 

te Parijs, in 1624 geboren. 
Hij werd koninklijke Geo-
graphicus, en was provin
ciaal zijner orde voor Frank" 
rijk, daarna assistent-gene
raal der Fransche Augustij
nen te Rome. Hij overleed 
in 1695, in het Augustijner-, 
klooster der voorstad Saint-
Germain, te Parijs. De 
geest van afzondering en de 
zucht voor de studie steldea 
hem in de gelegenheid, om 
het gebied der Jetteren met 
verschillende werken te ver
rijken. Men heeft van hem: 
l.o Ze Mercureetc. (Degeo-
graphische MERQURIVS , of 
de gids der nieuwsgierigen) 
in 12.»°, Parijs 1678. Dit 
werk , dat in den tijd gezocht 
werd, is thans weinig van 
dienst. —. 2.°JVotes etc. (Jan-
teekeningen over deplaatsen, 
waarvan er in het Moomsche 
Martelaarsboek gesproken 
wordt), Parijs, 1661 , in 
4,to, — 3,o Pouillê etc. (Lijst 
der Benefieten, van de Ab-
dijen van Frankrijk), in 
12.mo. x_ 4.o Notice etc. 
(Beschrijving der abdijen 
van Italië), in 4 . t 0 , in het 
Latijn. — 5.° Orbis Jxtgus-
ünianus, of de beschrijving 
van al de huizen zijner or
de , met eene menigte kaar
ten , welke hij vroeger zelf 
gegraveerd had, Parijs in 
12.mo. — e.o Tabulce sa* 
cros geographicce, in 8.v° , 
Parijs 1670» Dit is een woor-» 
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denboek van al de plaatsen des 
Bijbels, dat dikwijls bij den 
Bijbel gevoegd wordt onder 
den naam van Zeonard. — 
7.o Eene vertaling (in liet 
Fransen) der Geschiedenis van 
lapland, naar liet Latijn van 
ScaMffiER, Parijs, 1678, in 
4 > , met pJt.n. — Index 
geógrapkicus, sive in Jna-
les Usserianos tabulce et ob-
sérmtiones geographicce , 
aan het hoofd der uitgave 
van USSERIUS, Parijs 1673, 
in fol. in het licht gegeven. 
Al deze werken, zijn spre
kende bewijzen van de ge
leerdheid van pater liO'sas, 
Hij was ervaren in de oude 
en nieuwere aardrijkskunde, 
en in de gewijde en onge
wijde geschiedenis. Zijne wer
ken zijn met geene bevallig
heid geschreven ; maar de na-
sporingen derzelve zijn nuttig. 

LUBINÜS (EIWURD), een 
Duitsche letterkundige, in 
3565 in het graafschap 01-
denburg geboren, maakte 
zich bekwaam in de Griek-
sche en Latijnsche talen. In 
1595 werd hij hoogleeraar 
der dichtkunde te Hostoh, 
en tien jaren later gaf men 
hem in dezelfde stad eenen 
leerstoel der godgeleerdheid. 
Hij overleed in 1621, na 
*ich als een kundig beoefe
naar der fraaije letteren, 
jnaar als een slechte godge
leerde bekend te hebben ge-

! maakt. Men heeft van hem? 
1° Aanteekeningen op Am-

i CREON, JüVENAIIS, PERSBI», 
HoRATIÜS. •— 2.o Jntiqw-
rius, 'm 12.»no en in 8J0 

dit is eene vrij duidelijke en 
vrij beknopte alphabetiseto 
verklaring der oude of weinig 
gebruikelijke woorden. — 1° 
Eene verhandeling over de 
natuur en den oorsprong van 
het kwaad, getiteld: P/tos-
phorus de causa prima et 
natura malt, £os(o^,U9i} 
ia 8.vo en 1601, in l^m 

De schrijver beweert in dezel
ve, dat men tweernedereeir-
wige beginselen moet aan
merken, te weten, God,® 
hel niet; God, inh 
heid van goed beginsel, en 
het niet, in hoedanigheid «" 
kwaad beginsel. Hij beweert, 
dat het kwaad niets anders 
is, dan de strekking tot dat 
niet, waarop hij toepast, het-
gene, wat ARISTOÏEIES over 
de eerste stof heeft * ? 

««• 

ö — , , , „_ „ 
de eerste stof heeft 0% 
ArBERIÜS GRAWEB («• * l 

artikel) heeft deze on#ergma> 
heid in zijne verhandeling 
De natura, mali, vederlego. 
— 4.o Eene verdediging *• 
het voorgaande werk, IF ' 
teld: De causapeccah, #° * 
tok, 1602, in 4.t0 -rj\ 
latijnsche gedichten, w™ 
3e dl. der verzameling: MP 
cice poetarum germanorw* 

f LtBWNK (JOANNES), j 
Jonge, te Jmsterdant,1 
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'1735 geboren, heeft de Hol-
landsche letterkunde met ver
scheiden werken verrijkt, 
voornamelijk in proza, die 
zich met betrekking tot den 
goeden smaak en den stijl 
Bijzonder aanbevelen. Men 
heeft van hem eene uitmun
tende prozaïsche vertaling der 
Nachtgedachten, met aan-
teekeningen, waarvan er eene 
tweede uitgave is in het licht 
verschenen, te Amsterdam, 
1785, 4 dl.» in 8 > Hij 
heeft van denzelfden Engel-
schen dichter vertaald, zeven 
Hekeldichten, benevens een 
dichtstuk de Eerzucht ge
naamd, Amsterdam, 1763, 
in 8.vo Hij heeft daarenboven 
de Zedekundige lessen van 

'GEIXERT vertaald, 2.e uitg. 
Amsterdam, 1772, 2 dl.n 

in 8.vd Ook heeft hij me
degewerkt aan de Holland-
sche berijmde vertaling der 
Fabelen en Vertelsels van 
denzelfden schrijver, die zeer 

"op prijs, wordt gesteld, en 
waarvan de laatste uitgave is 
die van Dordrecht, 1830, 
in 8.vo Men heeft hem ook 
eene goede vertaling uit het 
Engelsch der Jaargetijden 
van THOMSON te danken. Hier
bij kan men nog de volgen
de Vertalingen uit het Hoog-
dmtsch voegen: Het Graf, 

•de Opstanding en het laat
ste Oordeel, door DANEIL, 
Amsterdam, I772, in 8.vo 

2ÜT 

Metee van STOLBERG door 
Buitschland, Zwitserland, 
Italië en Sicilië, Amster
dam, 1798, en eenige an
dere werken. Na de omwen
teling van 1795, heeft LU
BLINK eenigen tijd zitting ge
had , in het wetgevend lig-
chaam der Bataafsche repu
bliek, en heeft zich in de
zelve onderscheiden, door de 
vrijzinnigheid en gematigd
heid zijner gevoelens. Eenige 
jaren vóór zijnen dood, die 
in de maand November 1816 
te Utrecht plaats had, had 
hij het ongeluk van blind te 
worden: hij werkte niettemin 
steeds met ijver voort. 

L u c — Zie Dfliuc. 

• Zie Es-Lvc (SAINT), 
PINAT. 

LVCA. — Zie SiGNORjstir. 

JLüCA (JOANNES B A P T I S T A 
DE), een geleerde kardinaal, 
te Venosa, in het koningrijk 
Napels geboren, en int 1683 
overleden, verhief zich door 
zijne verdiensten tot her pur
per, want hij was van eene 
zeer geringe geboorte. Men 
heeft hem te danken: l.o 
Aanteekeningen op de kerk
vergadering van Trente. — 
2.° Een belangrijk Verslag 

II van het hof van Rome ,1680, 
II in 4. t0 — 3.° Thmtrumjus-R 
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titue et veritatis, 12 dl.n , 
in fól., eene uitgebreide com-
jiilatie 'over het kerkelijke j 
regt.." De beste uitgave is=die 
•van Rome, 

LüCAjfus (AKMPS MARCÜS), 
'.een Lafijnsch dichter;, werd 
te Cordova in Spanje, in 
liet jaar 33 na J . C. gebo
ren , en was de zoon van 
AJWJEUS MELA, broeder van 
SENEGA, den wijsgeer. Hij 
kwam reeds vroegtijdig te 
Mome, werd aan het hof 
van CAIIGDIA toegelaten, en 
ontmakte, zich aldaar door zijne 
*leclamatiën in het Grieksch 
«n in het Latijn bekend. 
I f e o , later door zijne genie 
hekoord, liet hem^ alvorens 
hij den daartoe vereischten 
•©aderdora bereikt had, tot 
de posten vanwigchelaar en 
schatmeester verheffen.' Deze 
'keizer wilde op den Par-
tfiassus denzelfden rang heb
ben als dien., welken hij Sn 
dé wereldbekleedde, LÜCANÜS 
had de edele onvoorzigtig-
heid,. om met hem naar den 
prijs der dichtkunde te din
gen, en de gevaarlijke eer, 
Tan denzelven te hehalen. 
©e onderwerpen, welke zij 
behandelden., waren QJRPHEUS 
«n NIOBÉ. LÜCANÜS oefende 
aich in het eerste., en NERO 
in het tweede. Deze keizer 
•«oest de smart verduren, van 
«ijnen mededinger op het too-
aeel wn POMPWÜS, bekroond 

te zien. Hij zocht alle mo» 
•gelijke gelegenheden, om den 
overwinnaar te kwellen, 'm 
afwachting van die van hem 
geheel en al ongelukkig is 
maken. Dezelve bood zich 
weldra aan. JLÜCANUS , tegen 
zijnen vervolger verbitterd, 
nam deel aan de zamenzwe-
ring van Piso, en werd te» 
dood veroordeeld, De «enigs 
genade, welke de dwinge
land hem bewees, was van 
aan hem de keuze der dood
straf over te laten, fljjiiet 

zich in een warm bad de 
aderen openen, en sprak» 
zegt TACITDS, in zijne laats» 
oogenblikken, de verzen zij
ner PJiarsalia uit, door W 
op eeneri soldaat, welke op 
die -wijze gestorven was, ver
vaardigd ; maar deze koelW* 
•digheid beantwoordt geen*» 
aan de pogingen, welke WJ 
in het werk stelde» « n g 
leven te behouden, M "* 
schuldigde zijne moeder, w 
wreef haar alle «f*»*"* 
ringen aan. Het « »°JgJ 

met de verhevene ge?r\ ' 
welke zijne werken «J» 
men, overeen te W ; 
maar men weet, a^ u ,«i 
sen der Füwofen niet ^ 
met hunne werken stro»' 
Hij overleed in het jaw 
dei Christelijke j « g J J 
» Dus, zegt een *W 
washettreungemteiDde 
LÏCANUS, da* doorhetg» 
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geschil over eenen onvrucht-
baren lauwer bevorderd werd; 
want welligt zou hij nimmer 
in zamenzwering tegen NE
RO zijn getreden, indien de 
dwingeland, hij zijne overige 
dwaasheden, niet die had 
gevoegd, van voor eenen 
schoonen geest te willen ge
houden worden. Maar het-
gene, wat verwondering moet 
baren, is dat de regters, on
danks de verschrikking en de 
vrees, welke hij inboezemde, 
den moed hebben gehad, om 
zijne verzen als slecht te ver
klaren , en die van zijnen 
mededinger te hekroonen." 
Tan al de * door LucAiros ge
schreven werken, is ons en
kel zijne Pharsalia, sive 
belli civiles C^SSARIS et 
POMPEJI. Lib. X, een hel
dendicht, overgebleven. Lu-
CANÜS heeft in dit dichtstuk 
niet van de geschiedenis dur
ven afwijken, en daardoor 
heeft hij hetzelve droog en 
dor gemaakt. Te vergeefs 
tracht hij het gebrek van vin
ding door de verhevenheid 
der gevoelens te vergoeden; 
hij is zeer dikwijls in het 
hoogdravende, in lietvalsche 
verhevene en in het reusach
tige vervallen. C&SAR en 
FOMFBJÜS zijn er dikwijls 
klein in, juist door hen groot 
te willen maken. Deze dich
ter gebruikt noch de schit
terende dichtkunst van Ho

lt 

MERÜS , noch de overeenstem-, 
ming van VIRGIUUS. Maar 
indien hij de schoonheden 
van den Griekschen en l a -
tijnschen dichter niet heeft 
nagevolgd, heeft hij ook trek
ken , die men te vergeefs, in 
den Ilias en in den JEneis 
zoeken zou. In plaats zij
ner hoogdravende uitvarin
gen, biedt hij mannelijke en 
stoute denkbeelden, wijze en 
diep overwogen grondregels 
aan. [LUCANUS kwam in den 
ouderdom van 27 jaren om 
het leven: hij was in het 
volgende jaar tot het consu
laat bestemd]. De l.e uitgave 
van LUCANUS is van Home, 
1469 , 'in fol,; de uitgave 
cum variis leclionibus, is 
van Legden, 1669,in8.vo : 
die van Leijden, 1728, % 
dl.n in 4.t°, wordt meer op 
prijs gesteld, dan die Yan 
1740; maar alle moeten on
derdoen voor de uitgave van 
Strawberry-ffill, 1767, in 
4 . t 0 , gr. pap. Er bestaat 
eene schoone uitgave van Pa
rijs, 1767, in 12.*«> en 
1765, in fol. de laatste dóor 
JREJCOÜARD, slechts ten getale 
van 212 opgelegd. 

LUCANUS. — Zie OCELMTS. 

LUCAR, — Zie CTRIUUS 
LÜCAR. 

LUCAS {Heilige), Evange* 
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-list, was uit Jntiochië, de 
hoofdplaats van Syrië, en 
had de geneeskunde uitgeoe
fend. Men weet niet of hij 
een Jood dan wel een Hei
den van geboorte was. Hij 
was de reisgenoot van den 
H. PAULDS, en ondersteunde 

-dien Apostel in zijne predi-
katien: lui volgde hem in 
het jaar 5 1 , toen deleeraar 
der Heidenen van Troade 
naar Macedonië over stak. 
Men is van gevoelen, dat hij 
het Evangelie verkondigde in 
Halmatic, Gallië, Italië en 
Macedonië, en dat hij in 

• Jchaje stierf; maar men 
weet niets met zekerheid, ten 
opzigle van den tijd en de 
plaats van zijnen dood. Be-

•halve zijn JSvangelie, dat 
hij volgens de Gedenkschrif
ten der Apostelen schreef, 

jen waarvan de eigenschap 
is , van meer geschiedkundig 
te zijn en meer daadzaken 

•dan voorschriften aan te voe
ren, welke de zedeleer be-

- treffen, heeft men van hem 
•de 'Handelingen der Af as
ielen. Deze zijn de geschie
denis hunner voornaamste da
den te Jeruzalem en in.Ju-
dea, van af de Hemelvaart 
van J. C. tot op hunne ver
spreiding. Hij verhaalt in 

• dezelve de reizen, predi
kingen en handelingen van 
den H. PAÜWS, tot op 

--«et einde der beide jaren, 
welke die apostel te Home 

doorbragt, dat is tot het jaar 
63 na J . C.: hetwelk aan
leiding geeft om te oelooven, 
dat dit boek te Rome ge
schreven werd. Hetzelve» 
een getrouw tafereel, van 
den wonderdadigen aangroei 
der kerk, en van de eens
gezindheid, die onder de eer
ste Christenen heerschte. Ifó 
bevat de geschiedenis van 30 
jaren, en de H. LUCAS schreef 
hetzelve, naar hetgeue hij 
zelf gezien had. De gek* 
Ie kerk heeft hetzelve ten 
allen tijde voor een canomeK 
boek erkend. Het is met sier
lijkheid in het Grieksch ge-
schreven, deverhaaltrantvaa 

hetzelve is edel, en de re
devoeringen , welke men w 
hetzelve aantreft, zijn vonj» 
een zacht vuur. De H. »* 
RONTMUS zegt , «dat dit ««M 

door eenen man geschreven» 
die een geneesheer was, J 
geneesmiddel voor een<ij« 
ke ziel is." D e p S 
is onder al d e J J * * 
Geest ingegevenescnnp 
het Nieuwe Testament, ^ 

in het Grieksch ges^ e ^ 
sijn. Erheersch » ö , 
ve eene eenvoud gneia ^ 
vens eene genade en 
zalving, welk, d e o j £ 
letterkunde nooit 1 ^ . . ^ 

T ^'hf'de f^hienf w'aarop hij ae b? h„^ 
van j f c . , van zim Ks. 
lingen en van zijne 
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schreven heeft, bezit even 
als dat der drie andere evan
gelisten, dat treffende ken
merk van waarheid, dien 
overtuigende» toon, welke het 
verstand onderwerpt -en de 
ongodsdiensógste wijsbegeer
te beschaamt." Kunnen wij 
zeggen, vraagt J. J . Reus-, 
SEAU, dat de geschiedenis 
van het Evangelie naar wil
lekeur uitgevonden is ? Neen , 
het ;s niet alzoo, dat men 
uitvindt. Het zou onbegrij
pelijker zijn, dat verschei
den eenstemmig handelende 
menschen , dit boek zouden 
hebben bijeengebragt ,dan dat 
een enkele er het onderwerp 
toe geleverd «heeft. Nooit 
zouden Joodsche schrijvers 
dien toon hebben gevonden. 
En het Evangelie heeft zul
ke overtuigende, zulke tref
fende , zulke volkomen on
navolgbare kenleekenen van 
waarheid , dat de uitvinder 
meer bewondering zou ver
dienen dan de held deszel-
ven." (Zie MARCÜS)» Men is 
van gevoelen, dat het het 
Evangelie van den heiligen 
LUCAS is , hetwelk de ff. 
PAÜLÜS, in den brief aan de 
Romeinen, aijn Evangelie 
BoemL De kerk viert-den 
feestdag van dezen evangelist 
op den 18 October. De H. 
HiERosraus beweert, dat hij 
in den ongehuwden staat 
leefde, en den ouderdom van 

83 jaren bereikte. Zie dom 
CALMET , Dictionn. de la 
Bible etc. 

LUCAS. — Zie LÜC-A. 

LUCAS VAN LEIJMJN } schil
der en graveur j inl494ge^ 
boren, openbaarde reeds in-
zijne prilste jeugd, eenen be
paalden smaak voor de schil-' 
derkunde, dien hij dooreene 
gestadige inspanning volko--
men ontwikkelde. In den 
ouderdom van 12 jaren ver
vaardigde hij een schilder
stuk, dat door de kenners 
op prijs wordt gesteld. Door 
zijne talenten verwierf hij de-
achting van verscheiden kun
stenaars , e» voornamelijk van 
AIBRECHT DÜRER , die in Mol-' 
land kwam, enkel om hem' 
te bezoeken. Zich op de-
terugkomst eener reis uit' 
Vlaanderen in de verbeel
ding gebragt hebbende , dat' 
men hem vergeven had ,i>ragt 
hij zijne zes laatste jaren, iir 
eenen kwijnende» staat en-
bijna altoos liggende door.," 
Hij hield daarom niet op,.: 
met schilderen en graveren.. 
Ik wil, zeide hij, dat mijn 
bed, mij een bed van eer' 
%ij. Hij overleed in 1533-». 
in den ouderdom van 39 ja
ren» Zijne beelden bezitten 
veel nadruk, derzelver hou
dingen zijn natuurlijk, en . 
hij heeft eenen goeden toon. 

3. . 
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in tle keuze zijner kleuren, 
maar zijne hoofden bezitten 
geene ^ genoegzame verschei
denheid; de kleeding zijner 
beelden is niet zeer gepast, 
zijne teekening is onnaauw-
keurig, en zijn penseel niet 
zacht genoeg. 

LUCAS TÜDENSIS , een schrij
ver der 13.e eeuw, dus ge
noemd , wijl hij diaken en 
later bisschop van Tuy in 
Galici'è was, deed verschei
den reizen naar het Oosten 
en elders, om de godsdienst 
en plegtigheden der verschil
lende natiën te onderzoeken. 
m schreef bij zijne terug
komst: l.o | ] e n w e r t / £ 

f ^ttigemen, zeernaauw-
«eurig e n oordeelkundig, te 
Ingolstadt in 1612gedrukt, 
en hetwelk in de Bibliotheek 
mr ferkvaders voorkomt, 
•p 2.o Eene Geschiedenis 
van Apanje, van ADAM ,tot 
Jet jaar 1286. - . 3.0 Het 
laven van den heiligen Is^ 
BQRVS vanSevilla,ini236 
geschreven, e n in MABIUON 
opgenomen. 

LUCAS BBTOWSB of LUCAS 
\f fvgge, licenciaat in 
Je godgeleerdheid te Leuven, 
«?^deken der kerk van Sainfl 
.„ w f» o^leed in 1619, 
aMen ouderdom van TOja^ 
S r « H l J W , a s d e G r i e k s c h e , 
Chaf f l W ï C \ e ' Cyrischeen 
•Mdeeuwsche tale„ m e e s t e r , 

Men heeft van hem: l.ojféi* 
zen van J, C > naar de vier 
Evangelisten. — 2.° COJ»-
mentariën op de Evange
liën. — 3.o Gebruik urn 
de Chaldeeuwsche omschrij
ving des Bijbels. — 4.' 
Aanmerkingen op de aan-
merkelijkste verbeteringen 
der Latijnsche Bijbels. — 
5.° Beoordeelende aanmer
kingen op dé exemplaren 
der Lalijnsche Bijbels en de 
verschillende tekstverklaring 
gen. — 6.° Beoordeelende 
aanmerkingen op de ver
schillende tekstverklaringen 
der Evangeliën, zoowel van 
den Griekschen als van den 
Latijnschen tekst. Al aeze 
werken, verscheiden malen 
afzonderlijk gedrukt, zijn wei 
orde gezamenlijk uitgegeTefl, 
te Leijden, 1712, 5 dl.»» 
fol. — 7.0 Overeenstemmin
gen des Bijbels, volgens je 

BERTUS PHALESIDS, ^Jf?* 
Fidgata vanSixïUsV. 

' Jf 
nedictijner der abdij^M/ 

fiighem, in 1638 f X Ji?..i . . . . u . „ Kad dezelve band overleden, had4^ 
verbeterd en vermeer derd, 

en er werd in 1642, te£«' 
werpen, eene betere w 
in fol. van geleverd. {"* 
DE SAINT-CHEK, ïsdeuiw» 
der van dit zoo nuttig *«*» 
om zonder moeite zooda"' 
plaats van de H. Scbnft » 
vinden, als menwenscht. 

I8.-0 Önderrigtingenvoor 
> Biechtvaders. — 9, ** 
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reden en Lij kr eden , Jtni~ 
werpen* in &»v°* 

LUCAS (FAUXUS) ,. te Row-
tenen, in 1664 geboren-, was 
de zoon van eenen koopman 
dier stad, had van zijne 
vroegste jeugd a£ eene bij-
Zondere neiging tot het rei
zen, en voldeed er aan zoo
dra hij slechts kon.. Hij door
kruiste verscheiden malen den 
Levant, Egypte, Turkije va 
verscheiden andere landen,. 
Hij bragt uit hetzelve een 
aantal gedenkpenningen * en 
andere zeldzaamheden voor 
het kabinet des konings van 
Frankrijk mede, die hem 
in 1714 tot zijnen antiqua-
rius benoemde , en hem be
lastte de geschiedenis zijner 
reken te schrijven- LODE-
WljK XV deed hem in 1723 
öp nieuw naar den Levant 
vertrekken, LUCAS kwam met 
eenen overvloedigen oogst van 

•zeldzaamheden terug, waar
onder men veertig handschrif
ten voor de bibliotheek des 
konings,, en twee zeer zeld
zame gouden gedenkpennin
gen onderscheidde. Nadat 
zijn hartstogt voor de reizen ,. 
in 1736 op nieuw ontwaakt 

«was, vertrok hij naar Spanje , 
en overleed, na een aclit-
maandseh ziekbed, in het 
tolgende jaar te Madrid» 
De reisbeschrijvingen van de-
tun. beroemden reiziger, zijn 

in zeven dèeten^ Dezelve 
zijn vrij wel geschreven ,, en 
vrij vermakelijk voor degene, 
welke in- dergelijke werken 
noeh waarheid ,, noch waar
schijnlijkheid zoeken. Inde 
dingen, welke de reiziger 
zelf,, het best in staat wa» 
om te onderzoeken, heeft hij 
noch oordeel, noch naauw-
keurigheid in hel werk ge
steld.. 

LUCAS (RICHUHÖ)-, ee-riln-
gelsche godgeleerde ens doc
tor te Oxford, in Schotland 
geboren, overleed in 1715 > 
in den ouderdom* van 76 ja
ren» Men heeft van hent 
Leerreden,, eene zedeleer op 
het Evangelie, Christelyk& 
gedachten , de Gids der He
melen en andere Êngelsche-
werken» 

* LUCAS (JOANWES ANMÖK-
AS HEÏTBIÜK) , een natuur-
ónderzoeder ;• te Parijs in 
1780 geboren , en don 6 Fe
bruari" 1825 in. dezelfde stad 

, overleden, was de zoon, vas< 
eenen opziener der galerijen , 
in het museum der natuur
lijke historie r 'm dat gesticht 
opgevoed,. hield, hij zich 
vroegtijdig "met de natuurlij
ke historie , en voornamelijk 
met de mineralogie bezig. 
Hij droeg veel bi j , om de 
verschillende stalen ims ë£k 
uitgebreide kabinet, tüetmeer 
4 * 
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«maak en op eene voor de 
studie voordeeliger wijze te 
plaatsen. Het was ook in 
het belang der wetenschap, 
dat hij door Italië reisde, 
alwaar hij eene verzameling 
Tan vulkanische voortbreng
selen van den Pesuvius en 
den Etna terugbragt. Men 
heeft aan LUCAS te danken: 
Tableau etc. {Methodische 
tafel der delfstofsoorten) Ie 
al. 1806, in 8.™, 2* dl. 
1812, eene nuttige handlei
ding, voor degene, welke 
met vrucht de galerijen van 
het museum doorwandelen, of 
de verZamelingen , welke zij 
maken, gemakkelijk schik-
Jen, of de delfstoffen her-
™ n willen, welke zij 0p 

l „ ? e « . r e i Z e n z o u d e k«nnen 
«antreffen ; HAür prijst het
zelve, — de t v r e e d j 

Z ^ « « W * * °del 
*"imihjke * * » * . vvaar-

*ez°rgd. LUCAS heeft de on
nauwkeurigheden v a n ï C 

«edewerkers geweest va„he 
Dwhonnaire etr (CiZ -r 

Zt j ione • mi" oprini 

* LüCA S (J OAtfNES PAUIUSJ-, 
een schilder, te Toulouse 
geboren, alwaar hij het mu
seum heeft opgerigt, moest, 
om daartoe te geraken, tegen 
het woeste en goddelooze 
Wandalismus van de afge
vaardigde vertegenwoordigen 
in het Dep', der Opper-Ga-
ronne worstelen, welke mee
sterstukken wilden vernielen, 
onder voorwendsel, dat de
zelve de herinnering des bij-
geloofs en der leenroerijheid 
heiligden. Men heeft van de-

j zen schilder, die te Toulouse 
in 1808 is overleden eene 
Geschiedkundige en beoorj 
deelende catalogus der schil' 
deryen en andere gedenk' 
stukken der kunst van hel 
museum van Toulouse, W 
uitgave , 1826 , en foor" 
schriften over de mj*em 

te leeren teekenen, ïow^ 
s e , 1 8 0 4 , in 8.v°. 

* LUCAS (FKANCISCI»),?6\ 
beeldhouwer, broedervan *>" 
voorgaande , te Toulouse, m 
1736 geboren, e n M » e £ 
stad in 1813 overleden,"* 
haalde in 1761 dan - « » 
prijs , en werd m 1 /"« 
onderwijzer der beeldhouw 
kunde benoemd. Hij scheen 
den voorbeelden der ouden 
bijzonder toegedaan. / n . e .. 
der zalen van de a k r i * J 
véreenigde hij zoo vele geg 
ten figuren als hem w°f 
lijk was , en op eene rei" 
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welke hij dooï Italië de§d, 
verzamelde hij een aantal ou
de Keltiberische, Grieksche 
en Romeinschc gedenkpen
ningen. Men heeft van hem 
in gebakken steen, in plei
ster , in hout en in lood, 
meer dan 150 beelden in 
verheven beeldwerk onder 
welke vooral dienen genoemd 
te worden: de Herders bij 
de krib, het Praalgraf Puy-
vert, de stad Toulouseen 
vooral de mmenvloeijing der 
beide zeeën. 

LÜCCARI (JOANNES) , een 
Italiaansch Jesuit, te Ragu-
sa geboren, [werd in den 
beginne voor den Geestelijken 
staat bestemd, en droeg ge
durende eenigen tijd den ti
tel van abt]. Hij bloeide 
omtrent het jaar 1629 , en 
had zich in zijne maatschap
pij beroemd gemaakt, door 
zijnen smaak voor de goede 
letterkunde en door zijne wel
sprekendheid. Hij was lang 
hoogleeraar in de rhetorica 
aan het Romeinsch collegiq, 
en telde onder zijne talrijke 
kweekelingen, beroemde per
sonen , namelijk den kardi
naal TotoaiEï, en JOANNES 
FRANCISCUS AIRANI , later paus 
onder den titel van CLEMENS 
XI. Men heeft van pater 
JOANNES LÜCCARI, verschei
den welsprekende redevoe
ringen , waarvan de voor

naamste zijn: \.o Lijkredv 
van den kardinaal LüGO, 
priester der maatschappij 
van JESVS, te Home, in dö 
kerk van het professie-huis 
uitgesproken, Rome 1660 , 
(zie LUGO). — 2.o Lijkrede 
van den kardinaal MMRIA 
JNTONIÜS FRANCJOTTI, Ro
me, 1666. Deze beide lijk-
reden zijn in het Latijn. — 
3.° SiANrsLAtrs KOSTKA , dra
ma sacrum, Rome, 1709» 
Pater LÜCCARI overleed ia 
dit zelfde jaar. 

LUCCHESINI (JOANNES VIN* 
CENXIÜS) , een geleerde pre
laat van Zuoca alwaar hij 
in 1660 geboren werd, was 
secretaris der paussen CLE-
MENS XI en BENEDICTÜS XIV, 
en overleed te Rome, in 1744» 
Er bestaat van hem: l.o Ee-
ne Geschiedenis van zijnen 
tijd, in Italië, zegt de abt 
LENGLET op prijs gesteld, en 
die zulks ook elders zou zijn, 
indien dezelve bekend ware. 
.Dezelve is te Rome in 1725, 
in 3 dl.n in 4.'° in het licht 
verschenen. — 2,° Eene Ver
taling in het Latijn, der 
redevoeringen van DEHOS-
THENES. 

* LUCCHESINI (de markgraaf 
HIERONYMÜS DE), een Pruis-t 
sische diplomaat uit eene der 
beroemdste familien van Intc-

I ca, alwaar hij inl746 geho-
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ren werd, ontving aldaar eene 
zorgvuldige opvoeding. Ee-
nige vrienden, welke hij te 
Berlijn had , beriepen hem 
naar die stad, alwaar hij aan 
FREDERIK den Groote behaag
de, die hem tot zijnen bi
bliothecaris benoemde, en 
in zijnen vertrouwden raad 
toeliet. De opvolger van dien 
koning, FREDERIK WILLEM , 
tras de erfgenaam zijner toe
genegenheid voor LUCCHKSINI , 
en aond hem in 1788 als 
zijnen afgezant naar JVar-
schau, tijdens de openin» 
van den grooten rijksdag al
daar alwaar hij op eene 
behendige wijze de partij der 
^afhankelijkheid wist te vlei
en . In 1790 gelukte het 
fieni een bondgenootschaps-
Wdrag, t u s s c h e n Prui/sen 

• n ^ « » te sluiten, en drie 
maanden later, was hij bij 

back d w a a r oofe d 

y rdigden Yan Roll.m?L 
des konmgs m £nsdaTd 
Jgbevonden, tegen w f f e f 
Men beraamde er de middf 

oJ -ven ° o r H tusschen 
OoslennjA en de Wóman " 
«he Porte te beletten. Het 
toenmaals verschoven ve dra, werd in 17QI J , v Q r a g , 
In L* i » vastgested. 

Ï p T 5 r a a r T S a 
maar A • a r s c A ™ terug ; 

men, noodzaakten hem,om 
het verdrag van 1790 te ver» 
breken, en Warschau W 
verlaten , terwijl de Pruiséi* 
sche troeper* op het punt 
stonden , om in Groot-Pol» 
te vallen. In 1793- tot het 
gezantschap van fFeenenbt» 
noemd , vergezelde hij echter 
koning FREDERIK WMEMnaaf 
den Rijn', en blééf aldaar ge* 
durende den geheelenveldtogt, 
Den 24 Junij, bevondi$aia& 
voor Menfcy en onderteetó* 
de het aanvallende en verde
digende verbonds - verdrag, 
tusschen Pruissen en Ei
land , tegen de Fransche re
publiek. Hij keerde naar 
PFeenen terug, dat hij '» 
1794 verliet, om zich naar 

| zijnen koning te begeven, 
die voor flTarschau lag» J* 
wiens troepen op het einde 
van den veldtogt aftrok» 
JLuccHEsmi vraagde als toen 
voor de derdemaal zijn ont
slag j het werd hem verleen?' 
en hij hield zich *<*•» 
1797, enkel met Romend» 
onderhandelingen met "° 
tenrijk bezig. Boor ÏP J» 
vorst daartoe uitgen°od|«' 
kwam hij echter in 18J*. 
Parijs, als gevolmagtigdm 
nister bij den eersten con^ 
BojfAPARTE. Na mm' 
ding volbragt Ie ^ 
keerde hij naar •oerif1 

rug. Tijdens de króoniö^J 
BOK APARTE, als koning * 
Italië, begaf LUCCHESISI"6" 
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naar Milane, om aan dien 
veroveraar, in naam van den 
koning van Pruissen, de or~ 
de van den zwarten Ade
laar aan te bieden; met wel
ke orde hij tevens verschei
den personen van het hof van 
NAPOLEOJÏ versierde. Op 
nieuw als gevolmagtigde naar 
Parijs gezonden, bleef hij 
aldaar tot op het einde van 
den veldtogt van 1805 tegen 
Oostenrijk, en vertrok van 
daar 1806, met eene gehei
me zending, betrekkelijk de 
door den graaf VON HAÜG-
WIXZ begonnen onderhande
lingen belast. Toen Pruis
sen den oorlog aan Frank
rijk had verklaard, begaf 
LUCCHESINI, zich naar Zuc
ca, zijne geboorteplaats. 
Maar aan de hoofsche woe
lingen gewoon, schijnt het, 
dat hij de gewoonten derzel-
ve, zelfs in den ouderdom 
van 70 jaren, niet kon ver
liezen; ook trad hij, in hoe
danigheid van kamerheer, in 
dienst van EUSA BACCIOCCHI, 
zuster van NAPOMON, toen
maals prinses van Zwem, en 
groot hertogin van Toskane. 
Bij den val der familie Bo-
HAPARTE , onttrok hij zich 
geheel en al aan de staats
zaken. Hij i s den 19 Octo-
ber 1825 overleden. 

* LUCCHKS3KI (CLE5AR), 
broeder van den voorgaande, 
te Zucca in 1756 geboren, 

volbragt zijne studiën te Mo-
d*na, te Reggio en te Ro
me, en bepaalde zich met 
roem tot de letterkundige 
loopbaan, toen *hij in 1798 
tot het Directorium werd 
gezonden, om de kleine re
publiek van Zucca voorden 
inval der Fransche legerben
den te behoeden. Zijne po
ging had geenerlei gevolg, 
en hij zag van alle openbare 
bediening af, om zich aan 
de beoefening der dichtkun
de, der schoone letteren en 
vooral op de algemeene let
terkunde toe te leggen, in 
welke wetenschap hij zich 
eenen beroemden naam had 
verworven. Zijne werken, 
over zeer verschillende on
derwerpen, zijn 102 in ge
tal. Wij willen enkel, aan
voeren : 1,° Proeven van een 
woordenboek voor de Pro-
vencaalsche taal. — 2.° In
stelling der burgerlijke huis
houdkunde. —'3 .° Proeve 
over de geschiedenis van het 
Italiaanse/ie tooneél in de 
middel-eeuwen, 1788. — 4.° 
Brief aan MICALI over eeni-
ge stukken van MOMERVS, 
1819. — 5." Oorsprong van 
het veelgodendom. — 6.» 
Letterkundige geschiedenis 
van het ffertogdom Zucca. 
•— 7.° Over de bronnen der 
oude.en nieuwe talen. Lüc-
CHESIIÜ is te Lucca, den 16 
Mei 1832 overleden. 
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LticcHi. — Zie LtrcHi. 

* LOCE DE LANCIVAI. ( JO-
ANNKS KAREI. JULIANUS) , een 
dichter en hoogleraar der 
schoone letteren, in 1766, 
te Saint- Gobin in Picar-
dijè geboren, maakte uit
muntende studiën in het col-
legie van LODEWIJK den Groo-
te te Parijs, en was in de 
klasse der Rhetorica, toen hij 
op den dood der keizerin 
MABIA THERESIA, een la-
tijnsch dichtstuk vervaardig
de , hetwelk hem dooreenen 
brief en een geschenk, van 
wege FREDERIK I I , koning 
Pruissen, beloond werd. 
Dergelijke aanmoedigingen, 
versterkten het dichtvuur 
des jeugdigen dichters, die 
van VIRGIWÜS en STATIUS 
zijne geliefkoosde schrijvers 
gemaakt had, en hij gaf nog 
een dichtstuk in het licht 
over den vrede van 1783 
(Bepace carmen), 1784, in 
4. t0 In 1785 verscheen zijn 
dichtstuk over den Aardbol. 
Het talent, dat in deze wer
ken doorstraalde, waarin een 
zuivere en classieke smaak 
schitterde, deed derzelver 
schrijver, ofschoon pas 22 
jaren oud, tot den leerstoel 
der rhetorica, in het colle-

f ie van JVavarre, beroepen. 
-üCE DE LAKCiVAJLhad zich 

doen opmerken door den heer 
BS Noë, bisschop van Les
var, in wiens gezelschap hij 

|J steeds leven en beleering ver
spreidde. Na zijnen post Tan 
hoogleeraar te bebben neder-
gelegd , omhelsde hij den %m 
telijken staat, en volgde is 
hoedanigheid van groot-rib-
ris, dien prelaat in zijn dio
cees. Zijne leerreden lota 
van 1787 tot 1790 de » 
nigte uit, maar dezerre zijl 
niet in het licht gegeven, 
Ongelukkiglijk begreep Xtffl 
DE LANCIVAL later de geta
le uitgestrektheid derpJ/gtón 
niet, welke zijne gevrijde 
hoedanigheid hem oplegde. 
Onder de Fransche omwen
teling verzaakte hij zijne 8e,ef 
telijke bediening, hield ziclt 
in zijne afzondering met lei-
ter- en dichtkunde bezig, <» 
trad eerst bij het einde der 
onlusten weder op be' ^ 
neel, om den post van hoop 
leeraar in de schoone leu
ren, aan een lyceum ic'fl' ' 
n)'stebekleeden. Hjjscliw 
later verhandelingen, r* 
stemd, om bij open/ywP'J 
tigheden te worden my 
s p U e n , en die «if *** ' 
derzelver schitterenden « 
bondigen stijl onderschep ; 

Die,Öwelkehijbijd&m^ 
ling der prijzen van aei x j 
taneum deed hooren, 
scheen in 1800, m «• . 
het Jicht. Hijwasintasf; 
aan de wreedste f d w g 
terproox,we lkehijmet^ 
verduurde, en, x n l / a ' / ' ^ j 
men hem een been aig^ 
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«en gevolg, «egt men, van 
zijne slechte zeden. Zijn 
treurspel HECTOR verschafte 
hem van NAPOLEON het kruis 
van het legioen van eer en 
eene jaarwedde van 6,000 
francs, en in den wedstrijd, 
die geopend werd, om het 
huwelijk des keizers met MA-
RU IOUISE te vieren, behaal
de LÜCE DE LANCIVAL, den 
grooten of eersten prijs der 
Latijnsche rede. Hij lag op 
zijn sterfbed, en het nog over
blijvende been was door het 
koude vuur aangestoken, toen 
een page, door de groot
dignitarissen der universiteit 
vergezeld, hem vanwege den 
keizer den gouden' eerpen
ning , en den lauwerkrans 
bragt. Den volgenden dag, 
15 April 1810 gaf hij den 
geest. Behalve de reeds aan
gevoerde Latijnsche dicht-
•stukken, en dat over den 
Aardbol, heeft deze schrij
ver nagelaten: •— 1.° JEpï-
ire etc {Brief aan CLARIS-
SE over de gevaren eerzucht 
om te behagen, gevolgd door 
eenen Brief aan de schim 
van CJROLINA), — 2 ° Fol-
Ucttlus (Dagbladschryver), 
een dichtstuic in 4 gezangen, 
tegen GEOFFROYgerigt, wiens 
artikels in het Journal des 
Dèbats hem verbitterd had
den. — 3.0 Eloge etc. (£of-
•dicht op den heer DENoè), 
door het museum der Ton-
ne bekroond, Auxerre, 1804, 

in 4 > — 4.o ACHILLÜS te 
Scyros, Parijs, 1807, in 
8.vo een dichtstuk, naar de 
Achilleis van STATIOS ge-p 
volgd: de stijl van hetzelve 
is gezocht, de schikking.ge
brekkig, de handeling zwak; 
doch in het algemeen is het
zelve zeer wel berijmd. — 
5.o Verscheiden Treurspe
len, zoo als: MUTIUS SCJE-
VOJCA, in drie bedrijven, 
1793; HOKMISDAS, in drie 
bedrijven 1804; Anc'HiBAtö 
en FERNANDEZ , mede in drie 
bedrijven; PERIANDER, 1798, 
in 5 bedrijven; eindelijk dat 
van HECTOR, in vijf bedrij
ven, van hetwelke de heer 
VIIXEMAIN' heeft gezegd, dat 
hetzelve werkelijk geheel en 
al in den geest van HoMEr 
RUS en uit den Ilias geput 
was: dit is het eenige, het» 
welk op het looneel opgang 
heeft gemaakt. Men heeftin 
1826 in het licht gegeven 
OEuvres etc. {FFcrken van 
LüCE DE LANCIFAL, voor
afgegaan van eene levens
schets, door COLLIN DE 
PLJNCY, en redevoeringen 
op zijn graf uitgesproken), 
door de heerenDiSGiux, LA-
CRETELLE en HOGER, 2 dl.a 

in 8.vo 

LÜCENA (JOANNES) , een Je» 
suit, in Portugal, in 1565 
geboren, en in 1600 over
leden, heeft zich door zijne 
leerreden beroemd gemaakt. 
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Hij heeft nagelaten: Geschie
denis de?' missiën, van die 
zijner maatschappij in Indië 
met het leven van den H. 
ÏWciscus XATERIÜS. Bit 
werk is uit het Portugeesch, 
m het latijn en in het Spaansch 
vertaald. 

LÜCEÏTA (LODEWIJKDE), te 
Guadalaxara, in Nieuw-
Kastiliè geboren, doctor in 
de geneeskunde , bloeide in 
de 16e eeuw. Hij besteedde 
verschelden jaren , met het 
doen van lange reizen, ten 
einde de natuur te beoefenen 
JNâ  verschillende togten, be-
gat hij zich naar Toulouse, 
alwaar hij de geneeskunde 
uitoefende Het was in die 
stad, dat hij zijne verhande
ling schreef: Detuendaprm-
%rt™«peste,integram_ 
htudtne deque hvjus mor-
5 « w A » , 1523, i „ 4 . t o 
"* ^lmjver overleed te £o-
«e m 1552. 

BIÜI)ITI2;X , ( J o ™ s c ^ 
•»rosj, advokaat, en kerke.. 
kk mtsgeleerde', in f /ss 

« ^ e r s c h e S S 2 r 
** S k a t e n der hoofdstad. 

Terscheiden aanzienlijke p«-
sonen schonken hem hun tef-
trouwen; maar LUCET maak
te een misbruik tan hluh 
ve, en werd van ontrouw 
beschuldigd. Deze gebeur
tenissen hadden grootelijfe 
invloed op zijne rust en op 
zijne gezondheid, en wellijj! 
ook op zijnen geest; wanti» 
zijne wanhoop verhaastte h| 
zelf zijn einde, en overleed 
den 11 Junij 1806, te Fan' 
v?'es, "alwaar hij wo<mi& 
De godsdienstige gevoelens, 
welke hij in zijne werken 
steeds aan den dag had ge« 
legd, maakte dit besluit voor 
degene, welke hem kenden, 
onverklaarbaar: het is <™ 
te vermoeden, dat zijne re
de geheel verbijsterd *«• 
Men heeft van hem: 1.'** 
loge etc. (lofrede van w* 
TILINA), Parijs, 1780, m 

8.vo • Het was door dit ge
schrift, dat deschnjversf 
bekend maakte.- i.'/1?-
cipès etc. (Grondbeginselen 

van het kerkelijke « J ^ * | 
tneene regt), in *•° . f 
werk, zegt men, \eTVV1 

hem eènen post bij den » 
gelbewaarder. — 3.° ff... 
ligion etc. (De G#W 
godsdienst is de « . g j , 
re, en de eemge, «*e u 
de waardigheid en «#JJ 
behoeften van den *## 
beantwoordt). —* **° rt, 
tres etc. (Brieven over «» 
schillende onderwerpen'0' 
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trekkelyk den staat van de 
godsdienst, in Frankrijk), 
in 8.vo— 5." De la néces-
site etc, (Over de noodza
kelijkheid en de middelen, 
om de mannen van verdiens
te testen de lasteringen, en 
de onregtvaardige vooroor' 
deelen te verdedigen), Pa
rijs, 1803, in 8.vo — on-' 
der den naam van denregts? 
geleerde CODEX in het licht 
gegeven. — 6.° VEnseig-
nement etc. (De leer der Cd-
tholijke kerk, betrekkelijk 
het geloof en de zedeleer, 
uit al de werken van Dos-
SUET bijeenverzameld, met 
behoud van deszelfs edelen 
en majestueusen stijl), Pa
rijs, 1804, 6 dl.*» in 8.™ 
Dit werk, hetwelk door een 
leven van BOSSÜEÏ en door 
«ene beredeneerde ontleding 
aijner werken wordt vooraf
gegaan, draagt geenszins den 
stempel van eenen buitenge
meen gestrengen smaak, en 
vooral van eene, van den 

artijgeest vrije, onpartijdig!-
eid- Men heeft onder an

dere dingen opgemerkt, dat 
terwijl LüCEïeen artikel van 
de leer der kerk over het 
tnolinismus geeft, zich wel 
"Wacht van dat te leveren, het
welk het Jansenismus betreft. 
Be Jnnaleslittéraires et mo-
roles, 4«dl., blz. 385, heb
ben dit werk volmaakt wel 
beoordeeld,. hetwelk behalve 
dat „ weinig opgang maakte. 

* LüCHET (JOAMES PETROS 
LODEWIJK, markgraaf van), 
eerst bekend onder den naam 
van LAROCHE-BÜ-MAINE , of
ficier der ruiterij en letter
kundige, werd te Saintes, 
den 13 Januarij 1740 gebo
ren. JNfa den militairen stand 
te hebben omhelsd, deed hij 
eenige handelondernemingen, 
en stelde zich aan het hoofd 
eener mij n-uitdelving. Onr 
gelukkig in zijne winstbere
keningen , vlugtte hij naar 
Zausanne, om de vervolgin
gen zijner schuldeischers te 
ontduiken. Hij ondernam in 
die stad in 1776, de uitga
ve van een dagblad, hetwelk 
bij gebrek van lezers, teniet 
ging. De landgraaf vanÜTes-
sen-Cassel, tot wien hij zich 
begaf, benoemde hem tot 
zijnen bibliotbekarjs, en de 
oudheidkundige maatschappij 
van Cassel verkoos hem tot 
haren blijvenden secretaris. 
In 1788 begaf de markgraaf 
van LÜCHEX zich naar prinj 
HENDRIK van Pruissen, die 
hem eene jaarwedde van 
2,000 kroonen gaf. Hij keer
de weldra naar Frankrijk 
terug, alwaar hij het Jour* 
nal de la ville schreef, het
welk hij, op eene eigenzin
nige wijze uit Charenion 
dagteekende. Hij overleed 
te Parijs in 1792, na ver
schillende werken in het licht 
te hebben gegeven, onder 



27a h u c. 
welke vrij willen aanhalen: 
l.o Eisioire etc. {Geschie
denis van Orleannais), se
dert 703 der stichting van 
Mome, Amsterdam [Parijs), 
1766, in 4.t0 — 2.° Sis-
ioire etc, (Letterkundige ge
schiedenis van FOLTAIRE) , 
1782, 6 dl.n in 8.v<>— 3.° 
JSssai elc. (Proeve over de 
sekte der illuminés), 1789, 
in 8jo enz. De markgraaf 
DE LTJCHET was een vrucht
bare , maar oppervlakkige en 
'hoogdravende schrijver. 

* LUCHI (MlCHAEL ANGE -
XO), kardinaal, te Brescia, 
den 20 Augustus 1744 ge-
horen , omhelsde den regel 
van den heiligen JBEJVEDICTUS , 
in de congregatie van Mon-
ie-Cassino, en onderscheid
de zich in denzelven, door 
zijne godsvrucht en zijnen 
smaak voor de geleerde we
tenschappen. Hij onderwees 
gedurende verscheiden jaren, 
in de kloosters zijner orde 
de Wijsbegeerte en de god
geleerdheid. Hij bezat eene 
uitgebreide kunde in de ker
kelijke oudheden, en had zieh 
met deOostersche talen zeer 
gemeenzaam gemaakt. Hij 
Bezocht de voornaamste bi
bliotheken van Italië. Of
schoon zijne neiging hem 
meer tot de studie deed over
hellen, zag bij zich echter 
verpligt, om verschillende 
posten in aijne congregatie aan 

te nemen, en hij werd abt m 
SnbZac , een, door de afzon
dering van den II. BBUKDIC 
TUS, beroemd klooster. Hf 
had in vriendschapsbetrek
kingen gestaan met Pies Yll, 
even als hij, religieus der 
congregatie van Monte-C» 
sino ; deze laatste, Paus ge
worden zijnde, benoemde Ir-
c m , den 23 Februari] 1801 
tot kardinaal, maar hij werf 
als zoodanig, den 28 Sep
tember daaraanvolgendeeerat 
uitgeroepen." - Deze geerde 
kardinaal overleed den -9 
September 1802, in «9» 
abdij van Sublac, welkeh'J 
was komen bezoeken. Men 
kan moeijelijkbegrijpen,w 
hij in zijn 58jarig leven»»» 
vele belangrijke werken W 
kunnen ten einde' brejjW' 
als die, welke hij heeft»' 
gelaten. Hij had Co**» 
tariën geschreven, over' 
scheiden deelen der gewp 
schriften/ei eenen m&** 
poiyglot-bijbel oiïerno*»' 
welke uit 30 deelen ^ u l ^ 

ben bestaan Hij h ^ a J 
merkingen der W**8*., 
schriftverklaarders vereenf-

en den Hebreeuwschf' . 
in zijne natuurlijke zuiver 
hersteld ; men vindt er 
nieuwe Grieksche t a r i j 
i n , die op de meest ^ 
lijke wijze met den Heöre^ 
schen overeenkomt, 
tweede meer IetterJyse ^ j ( 

tijnsche vertaling, «en 
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der zeventigen / een Latijn-
sche vertaling derzelve, en 
onze futgata; het geheel 
door. verschillende tekstver
klaringen , en een diepzin
nig commentarium toegelicht. 
Zijne werlien in Imndsckrift, 
zijn ten getale van 193, waar-, 
van 74 in het Grieksch,en 
119 in het Latijn', over ge
leerde onderwerpen, critiek, 
-godgeleerdheid en zedekun-
de. Door zijn testament 

•vermaakte hij al deze schrif
ten aan den Paus, die de
zelve in de bibliotheek van 
hetvatikaan heeft doen plaat
sen , welke zij zeker eenmaal 
zullen verlaten, om aan de 
drukpers te worden overge
geven. Behalve dit geleerde 
en onbegrijpelijke werk, heeft 
men van den kardinaal t ü -
CHl: 1.° F'mantii Monorii 
Clemenhani Forttmati opera 
omnia, vecens admanuserip-
tos codices vaticanos, nee 
non advetereseditiones col-
lata, Home 1786 en 1787 
2 dl.» in 4.to __ 2 ,° jpl 
piani Jlexandrini et Hero-
diani'selecta greece et lati-
«e, Rome, 1783.— 3.° De 
naak der kerk, verdedigd 
tegen de onregtvaardigheid 
farer vijanden, 1799. — 
*• Verscheiden Grieksclie 
zamenvpraken, te Florence 
gedrukt. 

373 

XYCllJ)utUymVRA)'een 

geleerde conventuele minder
broeder , oom van den voor
gaande, te Brescia, den 16 
Augustus 1700 geboren. Hij 
onderwees de wijsbegeerte te 
Rome en te Ficen%ai en 
werd regent van het kloos
ter van den H. FIUNCISCUS 
den Groote te Milane. Na 
gedurende zes jaren den leer
stoel der godgeleerdheid in 
deze laatste stad te hebben 
bekleed, werd hij tot secre
taris zijner orde benoemd, 
en begaf zich naar Rome, 
werwaarts die post hem riep; 
hij oefende er de bediening 
van lector, in het beroem
de collegie Saptentia uit. 
Zich van Rome naar Padua 
begeven hebbende, onder
wees hij er de bovennatuur-
kunde aan de universiteit, 
en later de H. Schrift. Ge
durende zijn verblijf te Ro
me, had hij zich bij Cit-
MENS XIII bekend gemaakt, 
die" zijne zeldzame talenten , " 
zijne godsvrucht en overige 
deugden op prijs stelde. CxB-
MENS was er op bedacht, om 
LUCHI tot kardinaal te ver
heffen ; maar reeds toenmaals 
was eene vermogende partij 
op de vernietiging der Je-
suiten bedacht, en vormde 
hare plannen, om dit doel 
te bereiken. Men verschalk
te den Paus, en deed hem 
•GmGMKhti boven LÜCHI ver
kiezen , ofschoon de eerste 
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in verdienste en kunde ver
re beneden hem moest on
derdoen, doch wiens gevoe
len omtrent deJesuiten men 
kende. Hij verkreeg den 
hoed., en verwezenlijkte, toen 
hij Paus was, de hoop, die 
men van zijne gedienstigheid 
had opgevat. (Zie CLEMENS 
ï i y ) . Pater Lucm heeft een 
aantal werken nagelaten ^on
der welke men onderscheidt: 
1.° tyinosismi syntagma 
ad instauranda studio, me-
taphysica, propositum anno 
J1$0. — 2.° jDissertationes 
duce de nuditate protoplas-
iorum et de serpente tenta-
tore, Padua, 1755. — 3.° 
Istrwzione pratica sopra Ie 
yegole e constiimioni di san 
JFrancesco d'eWordine de 
Minori conventuali, JP^ene-
Më, ,1758. — 4.° Be tra-
jectione mar\s Idumcei, de 
sacrificiorum origine et rir 
tu, dissertationes duce ha~ 
bitoe in gytunasio patavino} 
Padua, 1759. In de eerste 
dezer verhandelingen bestrijdt 
<le schrijver SPINOSA en Ias-
.<3EERC; in de tweede GKO-
ÏIÜS en SPENCER. Ook heeft 
men vanhem eenige gedrukte 
redevoeringen. De schrijver 
des Storta letteraria d'ïta-
•lia, 12edl. blz. 273, spreekt 
op eene zeer voordeelige wij-
*e <?vf? pater LÜCHI, en prijst 
*pe -deugden, zijne geleerd-
« M e a diepe kunde. Hij 
^«rfwd ie Padua, in Ja-

nuarij 1785. 

LUCIA (ffeilige), «ene il 
de geschiedenis der kerk jan 
Sicilië beroemde maagd, on
derging den marteldood 1« 
Syracusa, in het jaar 8öé, 
onder het bestuur van J» 
zer DiocumANUS, terwijl «i 
de aanstaande rust der ïé 
voorzeide, die werkelijk n> 
den dood der dwingelanden, 
en de zegepraal van X(* 
STANXIJN plaats had. &* 
BERI DE GEMBIOÜM Mffh^ 
keizer Olio haar ügchaam 
naar Met% deed vervoeren 
alwaar het in de kerk wj 
den H. YiNCEifiiüS vm 
wordt. JDe geleerden «go»». 
alle genegen, om de tm 
dezer Heilige voor f&» 
.waardig te erkennen, oft»jF 
dezelve oud zgn, wgl**; ' ADHEW«/s,dieinde?eeaW 

leefde, dezelve heeft f f 
haald. (Zie de J°t*J»" 
sanctoe IVCIM F- "'fiTf 
dice ffr^oo primmj^ 
illustrata, opera * * 
JOAMNIS de SoJTK* l# 

1758, in 8.v°) Wel $ 
strenge critiek me» o* 
dit ojzigt moge » * * * ' 
*al het altijd waai ««g.^ 
dé vereering van de * ^ 

van haar geloof en ha e j 
d e n , z e e r % o n d i g e ^ 

gen hebben, wijl W«J y. 
met dien der bereed*» 
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h'gen van de eerste eeuwen 
in den canon der Mis wordt 
gevonden, welk stuk tot de 
grijsste oudheid behoort. — 
Zie CATHARINA {Heilige) f 
en ROCHÜS (Heilige), 

• LÜCUNÜS , een beroemde 
Grieksche drogredenaar, te 
Samosate, iu Syrië, in ee-
nen geringen stand geboren, 
leefde, volgens het meest aj~ 
gemeene gevoelen, van het 
jaar 120 tot omtrent het jaar 
198 der Christelijke tijdre
kening. Hij werd in handen 
van eenen zijner oomen, ee-
nen bekwamen beeldhouwer 
gesteld ; maar daar hij niet 
de minste neiging voor de 
lunst van zijnen bloedver
want gevoelde, brak hij den 
eersten steen, welken men 
hem in handen stelde. Hij 
werd daarop advokaat; maar 
even zoo weinig geschikt tot 
de haarkloverij als tot den , 
beitel, wijdde hij zich aan 
de wijsbegeerte en aan de 
welsprekendheid toe. Hij on
derwees dezelve te Jntiochië, 
in loni'ê, in Griekenland', 
in Gallië en in Italië, Jl-
thene was het tooneel, waar 
hij het langste schitterde. COM
MODES benoemde hem tot 
griffier van den landvoogd 
v!"? Egypte. IÜCIANÜS hield 
zich langen tijd te Rome op, 
en de ondeugden dier stad 
leverden hem stof tot zijn 

hekelschrift Nigrims ge
naamd. De werken, welkö 
hij schreef, gedurende dett 
tijd, dat hij den post vafl 
redenaar uitoefende, waren: 
de beide PffjtzjRissEN, de 
tirannenmoord, de door zij
nen vader onterfde Jtrts, 
de lof des Vaderlands, tl* 
Lof der Vlieg, enz. Ia 
den ouderdom van40jaren, 
zag hij van de beuzelachtige 
kunst der redenaars af, en 
gaf zich aan het pyrrhonis-
nius (de twijfelarij) over, 
dat hij tot het uiterste dreef. 
Hij schreef als toen de Za-
menspraken der Goden en 
dooden, TmoN, den treu* 
rigen JÏÏPJTER, den be-> 
schaamden JUPITJSR , ÜSJ- . 
ROjr, de Serrezenen, ds 
Vergadering der Goden, 
MENIPJPUS, enz, enz. Hij 
had te jthene geleefd, met 
den ouden wijsgeer DEHONAX, 
en was er getuige van den 
Cyniker of hondschen wijs
geer PiÉREGRiifos, eenen af
vallige van het Christendom, 
die zich openlijk in de Olym
pische spelen, in het jaar 
165 der Christelijke tijdre
kening verbrandde. SülDAS 
verhaalt, dat LUCÏANÜS door 
de honden werd verslonden , 
tot straf dat hij J . C. be
spot had; maar het stilzwij
gen der gelijktijdige schrij
vers kan deze bijzonderheid 
twijfelachtig maken. Volgen* 
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BOISSOKNADE , ZOU 'LüCIAïTÜS 
aan de jicht gestorven zijn, 
en dit gevoelen steunt op zeer 
aannemelijke redenen. Men 
gelooft -dat hij hoogbejaard, 
oncjer Jteizer ixniirus stierf; 
Be verschillende werken van 
LucUNüS zijn in eenen na-r 
tuurlijken en levendigen stijl, 
-wol" geest en bevalligheid ge
schreven. Hij doet die leven
dige en aangename gewaar
wordingen ondervinden, wel-
Jke de geestige eenvoudigheid, 
en de ongekunstelde vrolijk
heid der attische scherts voort
brengen. LÜCIASUS is voor
namelijk 'bekend, door zijne 
Samenspraken der doodetw 
Hij schildert in dezelve met 
even. zoo vele, geestigheid als 
vrolijkheid, de ongerijmdhe
den , belagchelijkheden en 
dwaasheden der filozofen, die 
de» schijn aannemen, van de 
rijkdommen en eerbewijzen te 
verachten, terwijl zij door 
hebzucht en trotschheid , als 
't ware worden verslonden, 
die enkel van deugd en groot
heid van ziel spreken, ter
wijl men .niets lafhartiger 
noch 'geddeloözer onder de 
menschen kent. » 3Pot ©ver
maal van ongerijmdheid, zegt 
hij, terwijl ik mijne filozo
fen in de.bijzonderheden van 
nun leven volgde, dat hun 
gedrag alom in tegenspraak 
'"«t hunne grondbeginselen 
•**«.. Begene, ,die het mees-
t e over de verachting der rijk

dommen spreken., üijn-ookde 
belangzuchtigsten; men sist 
hen dagelijks op woeker ke
nen , en zich onophoudelijk 
over hunne schuldenaren be* 
klagen.. Zij onderwijzen -e* 
kei voor geld, en de goud-
dorst maakt hen tot _de w 

[ regaandste laagheden in sta* 
Terwijl andere de grootste: 
onverschilligheid voor den 
roem prediken, hebben «J < 
bij al hunne werkzaamheden 
toch geen ander doel. ïï<>§ 
anderen varen opwijk**!? 
den wellust uit, terwijl zij 
er in het geheim de ootmoe
digste slaven van zijn." p>c"* 
Nus, dringt voornamelijk op 
onkunde en het waakdh* 
aan, welke hij indiegene W 
waargenomen, die zich V 
onderwijzers van het <*̂  
sckehUe geslacht uitf » 
en die in de gev^fe 

punten,-over denoorflWjJ 
L t bestuur « • • * * • * £ 
mina der -wereld., f n 

overeenkomen. »,f,. „tpr-
kerheid en de m ^ Z , 
gezelden de eerste . r t g g 
welke, ik in de ken»« f 
datgene deed, wat de Ĵ  
geeren de wereld »oc 
Ik kon niet begnjFj ht door wien,.nochhojde^ 

kon gevormd zijn, we ^ 
begin was geweest, e 
danig haar einde *» ^ 
Het was nog*eeUnF' '& 
-ik in het bijzonder e» 
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deelen onderzocht, waaruit 
dezelve is zamengesleld. Het 
toeval alleen scheen mij.toe, 
de standplaatsen der sterren 
te. hebben bepaald;.in schijn 
zonder orde, en zonder doel 
in de ruimte des hemels ge
plaatst ; de stof- en de hoe
danigheid der zon,verwekten 
op eene levendige wijze mijne 
nieuwsgierigheid j, ' de maan-
standen en hare verschillende 
gedaanteveranderingen, wa
ren, voor mijne oogen even 
zoo verbazende als. onbegrij
pelijke wonderen, De flikke
rende luister des weerlichts, 
het schaterend gedruisch van 
den donder-, de regen,. de 
sneeuw ea de hagel, welke 
zich boven onze hoofden vor
men; dit alles was vaor «ïij 
even zoo vele onverklaarbare 
geheimen, welke ik vreesde * 
zonder, eenige hulp, nimmer 
te zullen, doorgronden. Om. 
«lij uit dezen staat van. on
kunde, en verslagenheid te 
redden>dacht ik niet beter 
te kunnen doen y dan-mijne 
toevlugt tot de wijsgeeren te 
nemen. Overtuigd, dat zij 
de bewaarders aller waarhe
den waren,,, en dat zij mijne 
wijtelmgen.o.ver die verschil
lende onderwerpen zouden 
doen ophouden ,. wendde ;ik 
S ; i - ? ? ? 8 e n e onder, hen, 

Wenste, naar de deftigheid 

2*7 

» van< hun- uiterlijke, naar de 
" bleekheid van hun gelaat», 

de Ifengte van hunnen baard; 
volgens- m§,,. onfeilbare- b e 
wijzen van hst • diepzinnige; 
en verhevene h-unnert kun
digheden.., Toeft ik mg in 
hunne handen- had gesteld», 
moest men het eens worde» 
omtrent den prijs, die niet 
middelmatig was; daarenbo
ven legde- men mij de:.ver-
pligting op, om de helft van 
denzelven vooruitte hetalén,.. 
mét belofte van het overige-
te voldoen,. zoödra de cursus
der lessen zou-zijn-afgeloo--
pen. Ik wilde in de eerste 
plaats onderwezen- zijn / ten 
opzigte van alle sprookjes , 
welke men, ons opdjscht > met 
betrekking -tot, Jaetgene ̂  wat 
eraan den hemel plaats heeft r. 
en veten hoe men Het aan
vangt, om de. in> het • heelal 
bestaande orde te verklaren. 
Dan hoe zeer stond, ik ver
baasd,; toen mijne gdberde 
meesters, wel verre van mijne 
eerste-wankelbaarheid weg t» 
nemen, mij in «enerarHin» 
ding dompelde»,. die- neg. 
duizendmalen- jjraoter was! 
Ik was dagelijks vermoeidi 
van- h«t gestadig aanhoeren; 
der "stopwoorden beginsel,, 
eiüd&t encfoslbare stofjes,,. 
ruimte, stof, vorm. Het on-
verdragelijkste voor mij was,„ 

II dat terwijl ieder hunner mij 
" juist het tegendeel onderwees 

S 3. 
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van hetgene, wal mij ande-
ïen gezegd hadden, tevens 
forderde, dat ik enkel en 
alleen in hem vertrouwen zou 
hebben, en mij zijn stelsel 
als het eenige goede opgaf." 
Deze afbeeldingen en vele 
andere, welke LuciANusvan 
de oude wijsgeeren schildert, 
a»jn belangrijk door derzelver 
OTereenkomst met die', wel-
*? J . J. ROÜSSEAÜ van de 
meuwere lilozofen heeft ge

schetst, en bewijzen, dat de 
Talsdie wijsheid ten allen tij
de dezelfde is. Een ander 
voorwerp der hekelingen van 

LTS rde *&* ••«»• 
M Heidendom, en de dol-
W J ^ e d e n dier ongerijmde 
godsdienst. Maar dit gedeelte 
W werken, is Jeï ^ 

W,hadden ««"aakt* Het 

waardipte waarheden in de 

belden . d e n d o m s T e r -

• w e dooreen doorluchtig, 

hecht, en in al zijne deelen 
uitmuntend geëvenredigd p 
bouw. LÜCIANUS weet slechts 
van verwoesten, en laat zij« 
nen lezer in eene woestijn, 
die bijna niet verschilt var) 
het volslagen niet. Men merit 
ook op , dat deze Griek el* 
lendelingen tot helden ver* 
heft, welke de policieonuer 
steden niet op de strates ; 
zou dulden. (Zie Itafo-
BTAX) ; LÜCIANUS zelf heeft 
zich eene plaats onder hen 
verzekerd; hij eerbiedigt noch 
de welvoegelijkheid, noch de 
kuischheid. Zijn smaak voor 
het epicurismus straalt door 
in de lofrede, welke hijW 
EMCÜRCS houdt, terwijl hij 
hem eenen man noemt, watff* 
dig, om op de altare* f* 
plaatst te worden, een$f" 
delijken geest, eenen ««J*e» 
welke al degene, diety*9 

lessen- hebben gehoord,^ 
de wegen der ware «#" 
heid en des waren geluk* 
heeft gebragt. M ^ " ! e t 

uitdrukkelijk tegen het Chris
tendom geschreven ; m . f r , f 
heeft op eene verschriKK<y 
ke wijze J. C. en zijne aan
bidders gehavend, in «a 
verhaal van den dood J 
PJÉREGRINÜS, dien hij T 

schelijk vooronderstelt w» 
groote rol onder deChn^ 
nen te hebben gespeeld.' 
dit alles is het moe&Wfl* 

begrepen, hoe eenige F 
den hebben kunnen gelood' 
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dat hg zelf een Christen Was. 
Bezamenspraak getiteld: Phi~ 
lopatris, waarop zij zijn ?e-
waanèChmteiïdomgronden, 
kan met door lucuNus {re-
schreven zijn. D e s c h r i j » e r 
van dit tegen het einde der 
eerste eeuw geschreven werk, 

te hehben, en-van heiri het 
doopsel te hehbén ontvan. 
gen; hetwelk niét op Luci-
™ tan worden toegepast, 
^ onder MARC D S ATTRLÜS 
~ e ' « » dieeene eeuw 
ƒ/. dfn ? • n t a w , stierf. 
(Aie de Aanteekmingm der 
aatsteuugavevanttrWus, 
f ^*"*"* ' en eene ge-
leerde verhandelingvanKoEN-
^T^smR% Be werken 
van Lücuïfüs zijn in v e r . , 

it^J^, vertolk^ i° 
i«et Hoogduitsch door W I E -
*AHB, in he t E j h d 

ftMunjnr, i n hefttaliaansch 

eOTOJ, weke vertaling ech
ter door den, abt MISSIBH 
verliA+»»J .« •.. . ^"•AawBp 

27& 
a di.a l n 4 > w a a r b 

eenen / ^ . m o e t V0
J 

^•^,1746,in4.to^an 
• 1 Vt? n ^ e ' 1 7 8 9 — 1791 10dl.» in g.vo- Z i e d e ™£. 

TerbPtPr^ « ' , . l I U A SSKü Terbeterd l s , d i e htf 

jwochte mtgaven der wer-

8.™ -«JL 8.7» 2 d l-n in 

™« dezelfde stad, 1743, 

Lvcums {Heilige) /pries
ter van idntiochïè en mar
telaar , te : Sctmomte gebo
ren, oefende in de» begin
ne de priesterlijke waardig-

! beid te Nicomedi'é uit. ijij 
vermeed de woede der, vsr-. 
volging van BloctÈTiAJVDS; 
maar door eerien priester van 
de sekte van SABJELUÜS aan
geklaagd , werd hij voor MAX-

!' IMIKUS , bijgenaamd Data ge
leid. In plaats vaa dè Chris
telijke godsdienst te lastere» 
als Waartóe men hem zocht 
te bewegen, schreef hij, ter 
verdediging dei-zelve eenfr 
welsprekende vei'dedigfede» 
MAXIMIHW 'deed' hent 'op ver
schillende wijzen folteren, 

I maar daar hij zijn geloof niet 
I kon aan het wankelen bren

gen , liet hij hem den 7 Ja-
jiuarij 312 verdrinken (vol-
gen-s anderen onthoofden). Be 
doorluchtige martelaar nam 

| eenètf grooten roem van kun-; 
I dé eö heiligheid mede in het 

graf»'- Hij had te JntioöM'é 
eene school geopend, om de-

. grondbeginselen der gods*-
« dienst 4è ontwikkelen, en oat 
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de duisterheden der H. Schrift 
fcptelielderen. Behalve een 
fragment van den brtef, 
welken hij uit zijne gevange
nis aan degeloovigen der kerk 
van Jntiochïê schreef, is ons 
geen der door hem geschre
ven werken overgebleven. De 
S. HIKRONTJINS zegt, dat hij 
«iet veel zorg de vertaling 
der zeventigen hadnagezien. 
AI de kerken, die tusschen 

•4nhochi& en Kon$taniino-
pel waren, bedienden zich 
van deze vertaling. Men be
schuldigt hem , van tot het 
Ammsmus te hebben over-
geheld. Het is zeker, dat 
de voornaamste hoofden der 
Ananen, leerlingen van den 
heiligen martelaar waren *e-

! Ï Ï 8 t J m f r Z1J verwijderden 
wchvan de waarheden ,wel-
± r n mefster h«n onder-
5 „ H ' e n d i enden 

l D P H hAn g e n t e ^ r e i -
hem ? n

e H ' A T » ^ S i u s heeft 

« g a , dat elk over ziin « j . 

der!»'T, E l Z I J " d r i e «»-

S ^ f ^ ^ ^ e r d onder 
JJcnr», u het jaar 250-

de r l £ea™™; e n een 
352.V T a n ,Wlen wiJ eenen 

KT rfe ***** *«« 
.flMtt » de vierde en vijfde 

eeuw geleefd, en schreef in 
het jaar 415. Zie GiMAHël, 

LÜCIDÖ. 
(JoAIWES). 

Zie Lom 

LUCIDÜS (JoANNEŜ bijge-
genaamd SAMOTHEUS ófSi-
MOSAÏHENÜS , onderscheidt 
zich in de 15.e eeuw, door > 
zijne vorderingen in de vf» 
kunde. Men heeft Tan hm 
verscheiden tijdrekenkunde 
werken in het Ltipf ^° 
De emandatione tmpQMf* 
— 2.o Upitome emendatio-
nis calendarii roman. 

LUCIFER is denaam,l*«f 

ken men gewoonlijk geeft aan 
den eersten weerspannige» 
Engel, die uit den He*» 
in de hel werd gestort f*8 

benaming gegrond OP «J» 
tekst van ISAÏS (XIV, 1*1« _ 
waarin deze profeet, ƒ e l 

waar, letterlijk over den*»* 
ning van JSabtflonië^' 
maar die in den fefg? 
zin zeer wel den tal d*»^ 
sten engels uitdn*}' hebben de heilige YadersdeB 

zelven aldus • verklaart»^, 
de uitdrukkingen, ta» • 
ke de profeet zich bed«J 
duiden genoegzaam af"', 
h i j . b i j W n h e ^ 

tijding van dien go.dde10^ 
en trotschen koning» 
oude en gedenkwaardƒ £ 
beurtenis wil herhalen, 
val der Engelen tf den 
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gewijderr, wijzen niet onbe
kend geweest. Zie PFijsg, 
Catech. ïf.o 264, 265, de 
artikels ASMODEUS, OPHIO-
NEUS enz. 

LUCIF.BR, beruchte bis
schop van Cagliari, hoofd
stad van Sardinië, alwaar hij 
in de eerste jaren der 4.e eeuw 
geboren was, [overtuigd, 
dat, terwijl de Arianen den 
heiligen ATHAHASIUS aan
randden, het werkelijk op 
het geloof van Nicea gemunt 
hadden, verkreeg hij van 

* paus LIBERIUS de vergunning, 
om te Milane, in 355 eene 
kerkvergadering te beleggen.] 
Hij verdedigde aldaar de zaak 
van den H. ATHANASIOS met 
zoo veel vuur en onverschrok
kenheid, dat keizer COMSTAN-
TI0S, door aijnen ijver ge
belgd, hem naar Germani-
cia in Syrië verbande. Hij 
vond op den bisschoppelijken 
stoel dier stad EUDOXÜS, een 
der hoofden van het Aria-
nismus. Zijn ijver tegen de
ze ketterij verflaauwde aldaar 
niet, hetwelk hem naar 
JEleutherojpolts deed vervoe
ren ; hij vond aldaar even
zeer stof, om zijnen ijver te 
oefenen. EUITCHIÜS een be
ruchte Ariaan, was bisschop 
dier stad. Het was aldaar 
dat hij zijn eerste boek schreef 
tegen CONSTAKÏIUS , die hem 
naar ThebuU in Egypte ver

bande , alwaar, hij < tot aan 
den dood van dien vorst bleef. 
In 3 6 1 , onder JULIANUS te
ruggeroepen , begaf LUCIFER 
zich naar jlntiochië, vond 
de kerk aldaar verdeeld , en 
vermeerderde de scheuring 
door PAUMNUS te wijden. 
Deze wijding mishaagde aan 
den heiligen EUSKBIUS van 
F'erceü, dien de kerverga-
dering van Jtlexandrië had 
derwaarts gezonden, om het 
geschil te beslechten. (Zie 
MKIETIUS van Melitine.) .LU
CIFER , onbuigzaam in zijne 
gevoelens, scheidde zich van 
zijne gemeenschap af, enbe-
z walkte door deze soort van 
scheuring, den glans zijner 
zegepralen op he.t Arianis-
mus. Hij verooor^aakte ee-, 
ne andere scheuring, welker 
gevolgen veel noodlottiger wa
ren. Hij weigerde , om ge
meenschap te houden, niet 
alleen met de paters vim Mi-
mini, die, na hun openbaar 
berouw, op hunne zetels wa
ren gehandhaafd, maar zelfs 
met degene, die hen in ge
meenschap ontvingen, dat is 
met den paus en de geheele 
kerk. Hij had een aanjal 
aanhangers in het Oosten, 
in £gypte», in Jfrika, in 
Spanje en in Sardinië, die', 
Zuciferianen werden ge
naamd. Hij begaf zich naar, 
Cagliari, alwaar hij in het 
jaar 371 overleed. Men heeft 
5 

http://Lucif.br
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nog van hem: ï.o Vijf ^ o e -
AeretegenieizerCoNSïAlfïiüs. 
"jjf E e ? *<**, tegen de 
afvallige koningen. I . 8 .» 
«e Boeken getiteld: Men 
moei de zondaars niet spa-
ren; men moet met de ket
ters geene gemeenschap on
derhouden; wij moeten ster-
ven «oor den Zoon Gods, 

s t f ^ V a l 5 6 8 > d o o r d e 
zorg van den Heer m Txt-

Zf*T\ geschreven en, 

g f K ^ d ^ ^ i t a a n r n e r -

H Ü . de/uTheid des 
CS'f« ~ <¥1TO «ebben 

" ! ^0nt.keanea dat zijn ka-
rakter met gematigd i n o ^ 

^ « d va;%T4Setrt 
S ^ ü v e r s v e ^ h e t 

wen moet heinde onre in 

ass?s?S?= 
wat ziinl 1 n ^vreest; en 
«00 i X t

s c h e u r % betreft, 

vredenheid heeft beschouwd, 
welke hij meende te moeien 
aan. den dag leggen, t u l 
overigen tot eene gestreng 
heid te brengen, welke hetf 
noodzakelijk scheen. »In 
die tijden, zegt eett latere 
schrijver, waarin de gemeen» 
schap tusschen de provincie'* 
en de bisschoppen, niet mi > 
regelmatig en- veilig vhay 
waarin de strijdigheid «» 
gevoelens, en de elfemlö? 
tegensprekende verslag®,**' 
staat der dingen AW«§# 
maakte om te kennen, kan . 
het welzijn dat Lucinutfff* 
gens de zaak van Mhini, 
en andere, welke zijnen ijrëf , 
overdreven en zijne Yootóf 
tigheid van het spoor gebraft 
hebben, niet behoorlijk^ 
derrigt is geweest." $f 
viert zijn feest te CaglW» 
den 20 Mei. JDe belang-
lenden kunnen een werk tté" 
plegen, in die stadüj^f' 
onder dezen titel . 1 * ^ 

CIFERI. Ziedenfl.H»W-
KÏMÜS , Jdversits Jw*"*" 
nos; den H. AJBBBOSIÜS,^ 
óbitu satyri; XlttsM»»1' 
dom CEILLIER, era, 

Lvcmo. — Zie Tifl» 

LVCILÏÜS (CAJÜS), de 00J' 
ste Latijnsche hekeldicWJ 
van wienonseeBigefra0r*L 
ten overblijven, *****? 
ridder, te Suessa, w *• 
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hum, ,n het jaar 147 vóór 
J . O. geboren, was de moe-
derhjke oudoom van POMPE-
JÜS. volgens sommige schrii-
^ r

n
S ' T 0 f d « hij eerst de wa

pens , onder Scxpxo den Jfri-
W , i„ d e n o o r ] 0 J 
Mimanha, en was vertrou
welijk aan dien velheer ver
bonden dien hij door zijne 
i w i n k s J a g e n , v a n d e k r i 
rermoeijenissen deed verpo-
S ft ^schouwt IÜCI-

het hekeldicht onder de La
tijnen, wijl hij aan hetzelve 
den vorm gaf, z o o d a n i a ] s 

Ifj / denzelven 'later na- ' 
bigden. EOTIÜS e n p A C ü . 
m s hadden, wel iswaar , 

Ï L T T T S f f l aa t gearbeid, 
doch hunne proeven waren 

ïeive de eer hr uitvinding 
toetekennen. Lvcuws over? 

zijne W , door diegene o-
vertroffen, welke na hem 

iUkt hem bijeene rivier die 

w VI modder «& 
ilL l "»**««. Van SS? ikcn raet ̂ e -̂Su\rd°° r hem za^n-
g«te]dbhjvenonsslechtsee-

°nderJö fc R e g e r e n , en de 
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beste uitgaven zijn die van 
Amsterdam, WQX in 4 > 

r V g e 3 f r d e a a^erkingen 
^ d e ^ Reders T o L 
f™ T ' C O «««>, 1735, in 

A & p * ' « het jaar IÖ2 vóór. 
dit i " ? d^hter zeide, 
Ifhnooh al tegeleerde] 
noch al te onkundige lezers 
begeerde; hij verkreeg het
geen wat hij wenschte? Zij
ne talenten deden bewonde
raars ontstaan, die met de 
roede m de hand, diegene 
tuchtigden, welke iets "ten 
nadeele van zijne verzen durf
den zeggen. Hunne bewon
dering was in vele opzaten 
onredelijk. LI,CIM Ü S h £ e n -
nen harden versbouw, en 
ofschoon hij met overhaas
ting werkte, waren zijne i -
dichteneenigzinsgedwonpen 
Qvnmiuws zwaait S 
grooten lof toe. 

I 

JLüdiiA, Romeinsche kei
zerin, dochter van MAB-
CÜS Avnmvs en FXVSJXSA , 
en zuster van keizer COMO-
DUS, werd in het jaar 146 
der Christelijke tijdrekening 
geboren. Zij was niet beter 
dan haar broeder, voor wien 
zij, zegt men , misdadige ge
dienstigheden had, en gaf 
geen groot denkbeeld van 
Se opvoedig^welke zij van 
haren wijsgeerigen vader ont
ving. In den ouderdom van 
17 jaren, aan eenen man 
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uitgehuwd, wfen zij niet jl 
beminde (LÜCIDS VEKÜS) , had 
zij hare toegenegenheid aan 
eenen minnaar geschonken, 
dien zij tot de hoogste waar
digheden wilde verheffen „en 
kon dus niet dulden t zich 
verpligt te zien den voor
rang aftestaan. aan CRISPHU , 
echtgenoote van COMMODUS. 
Deze redenen Bewogen haar, 
om eene zamenz wering tegen 
dien vorst te smeden. FOM-
PEJANÜS y aan wien zij hare 
dochter had uïtgehuwd,. was 
de voornaamste Bedrijvende 
persoon in dit treurspel. Zij 
deed.er QÜAIHUTUS en ver
scheidene andere senatoren 
ook in optreden j maar zij 
zeide er niets van aan haren 
echtgenoot.. Terwijl COMJIQ-
DPS door eenen geheimen 
en duisteren jngang., in liet 
arnphitheather trad, toonde 
hem de jonge POMPEUNÜS , 
die hem aldaar opwachtte, 
zijnen dolk, terwijl hij hem 
zeide: Ziedaar wat de se~ 
naat u zendt* Terwijl hij 
hem wil vermoorden houden 
de wachten des keizers hem 
tegen ; weldra werd zijn pro
ces , en • dat zijner medeplig-
tigen opgemaakt, zij onder
gingen de doodstraf, 'LUCIHA 
werd in ballingschap naar 
Caprea gezonden en eenigen 
m daarna (184), bragt men 
naar om het leven. 

een religieus van de orde vaa 
den H.DOMINICÜS, en kardi
naal, werd te Como, 'm hét 
Milanesche in 1666 gehorenj. 
andere Ie vensbeschrijvers doei 
hem in 1669: geboren wor-
den. Hij was uit een be
roemd geslacht gesproten en 
had de voorregten zijner ge
boorte laten varen, ora ds ' 
klooster-armoedë te omhelzen. 
Bij de deugden van zijaea 
stand paarde hij eene zeld
zame bekwaamheid, m$e~ 
noot eene groote a&b'ng i° 
zijne orde.,, in welke Hij bV 
roepen werd, orn de aanzien* 
Iijkste posten te bekleeden. 
In 1724 was hjj commissa
ris van het heilige officie; 
in 1743, verhief hem B«* 
NEDICTUS XIV in zijne e r t 
Bevordering tot kardinaal^ 
ïs de schrijver va» de nmm 

gende werken tl.0 $s0i. 
e difesa del deoreto puBh' 
cato in Pondichéri, ai «*«** 

^ (io?«UKJUiIA)) | Ï&JÏI2&& 

signor VMiZa ï(WM*>««-
TOURXON etc..,'qpvy* 
e confermato co» t>re»e de( 

somma pontefice M^DXlIlf 

XIIi;inMomaynellast<»r 
per ia Fatioana; 1728» 'f 
4 X Dit is zegt een cnj 
cus , eèn chaos van gelee"1" 
beid. — 2.o Jntiihesisco»-
tra ffYACimmvM Ss**£ 
conantmipontificiarn *«P: 
bilitatem ccrtis term^Z 
cumscribere, MUane,ni'. 

Z.o privilegie «>*&• 
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Hij was een' geloerd man, 
die een bondig oordeel be
zat, maar zeer aan de Bo-
meinsche gevoelens gehecht 
was. Hij overleed in 1745» 

Lircius TERUS, keizer. — 
Zie YJERÜS. 

XUCIÜS I , (JTeilige), be
klom den Stoel van den H. 
PETRUS, na den H. CORNE-
I I D S , den 18 -October 252, 
en werd oogenblikkehjk na 
zijne verheffing verbannen. 
Op den 4 of 5 Maart 253 ont
ving hij de Martelaarskroon, 
nadat hij de Kerk slechts vijf 
maanden en eenige dagen be
stuurd had. Hij heeft geene 
geschriften nagelaten. De hei
lige CypRUWüs schreef hem 
een en brief bij zijne verhef
fing en bij zijne verbanning, 
die niet lang was. Hij schreef 
hem eenen tweede , toen de 
Paus uit zijne ballingschap 
werd teruggeroepen, om hem 
zijne deelneming aan deze ge
beurtenis te kennen te geven. 
Onder andere besluiten, wel
ke inen hem toeschrijft, is 
er een hetwelk beveelt, dat 
de Bisschop steeds door twee 
diakens zal vergezeld zijn, 
opdat hij getuigen van zijn 
gedrag hebbe. De heilige 
kxwHAHus volgde hem op. 

. . LlICIUS I I (GlRABDUS DE 
wccumoaci ) . te Bologna 
geboren, bibliothecaris en 

kanselier der Kerk van Ho* 
we, later kardinaal, in ver
scheiden legatiën gebruikt, 
volgde Paus CEIESTINÜS I I , 
in 1144 ©p. Hij had veel 
uittestaatl van -de aanhangers 
van ARJVOIID VAÏÏ BRESCIA , 
en overleed te Rome den Ï 3 

'Februarij 1145, aan de ge
volgen van eenen steenworp, 
dien hij in eenen volksop
stand ontving. Men heeft van 
hem tien Brieven, welke men 
in de Jaarboeken van BA-
ROMDS j,en in de bibliotheek 
van Climr aantreft. Hij had 
EUGEMUS III tot opvolger. 

Lucius III (UIBADO -Ai-? 
IHfCiGou), te Lucca gebo
ren , volgde in 1181 Paus 
AIEXANDER III op. JVadat 
het volk van Rome tegen 
hem was opgestaan, begaf 
hij zich naar Ferona ; maar 
kort daarna keerde hij naar 
zijne hoofdstad terug en beteu
gelde de mui telingen, met be
hulp der Italiaansche vorsten. 
Hij was vervolgens vevpligt, 
om zich op nieuw naar rero-
na te begeven, alwaar hij 1185 
overleed. Men heeft van hem 
drie Brieven. In eene kerk
vergadering, in 1184 te Fero
na gehouden, waarbij keizer 
FREDERIK tegenwoordig was, 
ontwierp deze Paus eene zeer 
wel beredeneerde constitutie, 
waarin men de medewerking 
der beide magten tot uitroei-
jing der ketterijen aantreft. 
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Men ontwaart uit dezelve ook 
den oorsprong der inquisitie 
tegen de ketters; daar deze 
constitutie aan de Bisschop-
den beveelt, om zelve of door 
coinissarissen, naar de van 
ketterij verdachte personen te 
onderzoeken, hetwelk daar
enboven , een aan de hoeda
nigheid van Bisschop verbon
den pligt is , en men kan 
zeggen, dat de inquisitie wijs-
selijk geregeld en bestuurd, 
slechts eene bijlage tot de Bis
schoppelijke waakzaamheid is. 
Men ziet er nog in, dat na
dat de Kerk tegen de schul
digen, de geestelijke straffen 
bad aangewend, zij dezelve 
aan den wereldlijken arm 
«/ergaf, om te hunnen op-
«gt«*de tijdelijke straffen oft-
teoefenen (7ie Ï S A B E l u y a n 
Kastüie LIMBORCH e n z ) , 

™ t p * g t s p u n t , de ketters ïZ T gerard h e b b<*« 
W füu p l a t t e ^öordspe-

-ek,ttttSnT t d e Q ' 
««SE*: 

IiUcius est ni.nia . . . ^ 
A ^ „ n U ? S u ' m . r e x a t ^ 

parum.d,M°rdat * * » * m. 

MT Fhad ÜRB^ ra 
wt opvolger. 

Uciüs {Meüige), Bis- I 

* * * het midden d £ vierde | 

j | eeuw, beroemd in de Kert 
door zijne ballingschappen, 
en door zijnen ijver, welke 
hij voor het Catholijke Ge
loof, tegen de arianen w 
den dag legde, was in Gd-
li'ê geboren, Men is van «• 
voelen, dat hij in 347 hf 
het concilie van Sardica te
genwoordig was, en in W- i 
lingschap stierf* 

IAJCIUS , een berucht Ari-
aan, werd in 377 van den 
bisschoppehjken stoeJ vanJ-
lexcmdrië verdreven, en stierf 
vervolgens op eene ellendige 
wijze. Hij had dien stoei 
op den H. ATHADUSIBS otar-
weldigd. 

LTJCIÜS, LIJCIDO of Ipfl» 
(JOAMES), in de 17* «f ' 
te Trctu in DolmaB ff' 
ren, waar om hij dikwijlsdoor 
den Latijnschen naam ïr*p 
rensis onderscheiden word'. 
Uit eene adellijke en oud 
familie gesproten, « « W 
hij met roem «§» ^ 
te Home, en verwierf « 
achting der geleerden, vo«* 
al vanÜGHEM, die hem af
raadde de geschiedenis•« 
zijn vaderland te s?, L.ri 
Hij volgde fzenmi^ 
de naar Dalmahe teraf» 

er de noodige nas?--, >, 
• te doen, onderzocht de h g 
vesten en klooater-boeKe"! 
Maar hij werd, te »»*L 
*ijner oasporingen» 
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merd. Ken zekere PATJIUS 
ANDRONICUS , zijne verdiens
ten en zijne talenten benij
dende , verwekte hem on
aangenaamheden , die hem 
bewogen, naar Rome terug-
tekeeren, alwaar hij aan 
de ontworpene geschiedenis 
werkte, voor zoo ver zijne 
Memorièn hem daartoe in 
staat stelden. Hij overleed 
in 1664. Zijne werken zijn: 
1.° Geschiedkundige gedenk
schriften van Trau, Vene
tië, 1673 en 1674, in 4 > , 
in het Italiaansch. — 2.° 
Geschiedenis vanDalmatië, 
en voornamelijk van Trau, 
Spalatro en Sébenico, Ve
netië, 1674, in 4. t 0 , in het 
Italiaansch. — 3.° Dalma-
tia Ulustrata, seu commen-
tarii rerum Balmatice et 
Croatice, 1666, in fol. ffee-
nen, 1758, in fol., en in 
scriptores rerum hungari-
carum, met het leven des 
schrijvers, door MAÏHIAS 
BEKOS. Er straajt vele oor-
deelkunde in door, en de 
geleerden betreuren, dat hij 
dit werk niet zoo volledig 
heeft kunnen maken, als hij 
"wel gewenscht had. — 4.° 
Inscriptiones Dalmaticce etc. 
—- 5.o Addenda vel corri
genda in opere de regno 
Jicdmatite et Croatice, Ve
netië, 1673, in 4.*° 

LÜCREIIA, eene Romein
sene dame,- trad in den echt 

met CoLEAiiNtrs, den bloed
verwant vanTARQüiNiüs, ko^ 
ning van Rome* Op eenen 
zekeren tijd, dat haar ge
maal met de zonen van dien 
vorst aan tafel was, schil
derde -hij de schoonheid zij
ner vrouw met zulke schit
terende kleuren af, dat SEX-
IÜS, oudste zoon van TAR-
QUINIUS, lust voor haar op
vatte. Toen COM,AÏINDS , 
hem op denzelfden dag me
de naar zijn huis had geno
men , zag hij, dat het por
tret niet gevleid was, en zijne 
ontluikende liefde werd een 
hevige hartstogt. Ontstuimig 
in zijne begeerten, ontsloop 
hij eenige dagen daarna de 
legerplaats van J.rdea, om 
het voorwerp zijner wenschen 
te bezoeken. Hij sloop des 
nachts in hare kamer, en 
dreigde haar te dooden, en 
met haarden slaaf, die hem 
volgde, opdat het lijk van 
dezen ongelukkige bij het 
hare in een zelfde bed ge
plaatst, het vermoeden zou
de doen ontstaan, dat hun 
beider dood de straf hunner 
misdaad was. LUCRKTÏA be
zweek voor deze vrees, en 
nadat SBXIÜS zijne lusten had 
voldaan, liet hij haar aan de 
kwelling der bitterste smart 
ter prooi. Zij laat oogen-
blikkelijk haren vader, ha
ren echtgenoot en hare bloed
verwanten roepen, doet hen 
beloven haren hoon te- we-
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ken, en steekt zich in het jaar 
508 of 509 vóór J. C. eenen 
dolk in het hart. Het bloedige 
staal, waarmede zij zich door
boord had , was de leus der 
Homeinsche vrijheid. Men 
beroept den senaat; men 
stelt het lijk van LTJCRBTIA 
voor denzelven ten toon, en 
de TARQÜINIUSSEIT worden ten 
eeuwigen dagen afgezworen. 
Het tafereel, hetwelk Ovi-
Dltrs van deze treurige ge
beurtenis, in het 2.e Boek 
zijner Jaarboeken, mede
deelt , is treffend , en met ee-
ne meesterlijke handgeschil
derd : nadat deze ongeluk
kige het verhaal harer nood
lottige gebeurtenis, voor hare 
verzamelde bloedverwanten is 
begonnen, en tot den aan
slag gekomen was, die hare 
schande voltrok, zegt de 
dichter: Restabant ullima 

fievit. Deze laatste 
trek bevat eene verhevene 
waarheid en eenvoudigheid. 
Deze geschiedenis' bewijst, 
hoezeer de huwelijkstrouw bij 
de oude natiën heilig was, 
zoo lang als de pracht en het 
bederf der zeden, er de 
grondbeginselen niet van on
dermijnden. (Zie ABIJMXECH). 
Men heeft dikwerf LUCRETIA 
met SüsANüfA vergeleken; 
maar het geheelë voordeel 
der vergelijking valt aan de 
teatste ten deel. De eerste 
vertoog bet leven boven de 
deugd , en beroofde zich ver

volgens , in de aanvallen ee-
ner nuttelooze wanhoop w 
hetzelve; de : andere wiMe 
liever sterven, en het ver
wijt der misdaad ondergaan, 
dan dezelve te bedrijven. 
Men kent deze schoone !#• 
tijnsche dichtregels: 

Casta SUSANNA placet; LÜC» 
Ï IA , cede SUSANNJE ; 

Tu post, illa raori maluit an
te scelus. 

Een nieuwere schrijver heeft 
tegen elkander doen afste
ken, de zwakheid es *» 
late berouw van LBCRBIU. 
met de onverschrokkenheid 
eener jonge religieuse, &<$ 
vijf of zes uitzinnige solda
ten, bij de plundering een* 
stad van Polen oveKomp. 
» Doodbleek van schrij
ver het gevaar, waarin «J 
onschuld verkeert, valt 9̂ 
een' dezer woestelwge» 
voet, en zeidehem:"1^ 
gij mij spaart, zal » y r 
kwetsbaar maken;_ <»«» 
heim komt van ffl,Jn*jaar. 
ouders, neem d é p ^ l 0 0 . 
van aan mij. ^ K » . 
vige soldaat trekt fljj^, 
bel, en houwt baar fet» 
af." Zonder in a l M g . 
ten met angstvallige g ^ 
heid het zedelijke dezer e]t 
te beoordeelen, moei [o| 
bekennen, 'dat •"»,*., & 
van moCd en ^ f / f ? ' 0 
zelve zeer geschikt i » 
de lofredenaars van u 
TIA te beschamen. 
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LDCRETU. — Zie OBizzr. 

LUCRETIUS CARUS (THIJS) , 
een dichter en wijsgeer, te 
Rome, in het jaar 95 vóór 
J . C. uit eene oude familie 
geboren. Te midden der on-
stuimigste tijden der repu
bliek, op het wereld-tooneel 
geplaatst, getuige der vogel
vrijverklaringen van MARIUS 
en STIM. , en van al de gruwe
len des- burgerooriogs, speel
de hij in de bloedige toonee-
len geenerlei rol, hield zich 
in eene wijze afzondering 
van de staatkundige stormen 
en zocht in den schoot der 
studie, eene schuilplaats, te
gen het gewoel der verdeeld
heden. Hij had zijne stu
diën te Athene volbragt, en 
het is in die stad, dat hij 
de grondbeginselen der wijs
begeerte van EPICURUS putte. 
Hij was de eerste, die in 
Rome de natuurkunde, met 
de bloemen der wijsbegeerte. 
versierd, deed verschijnen. 
He wijsgeerige dichter nam 
het oneindige van ANAXI-
MANDER, en de ondeelbare 
ligchamen van DEMOCRITÜS 
aan. In zijn dichteluk De 
rerum natura, in zes boe
ken, trachtte hij de grond
beginselen dier beide wijs-
geeren met die van EHCÜRPS 
overeen te brengen. Zijn 
werk is minder een helden
dicht, dan eene aaneenscha-

XV DEEI. 

keling van redeneringen som
tijds goed, maar meer nog 
ongerijmd, Nooit leefde er 
eenmensch, die onbeschaam
der de Voorzienigheid loo
chende , en met meer ver
metelheid over God sprak. 
Het schijnt, dat zijn doel 
enkel is geweest, om het 
denkbeeld van het opperge
bied der Godheid te vernie
tigen , en aan den xnensch 
den troost te ontnemen, wel
ken hem de godsdienst en 
eene gezonde rede aanbieden, 
welke door de beschouwing 
en het gebruik der schepse
len tot den Schepper doet 
opklimmen. Hij meent er 
hem voor schadeloos te stel
len, door het genot der zin
nelijke vermaken, zelfs in de 
aanroeping van zijn dichtstuk 
aangekondigd, waarin hij 
VENÜS de eenige moeder der 
vermaken noemt, welke men-
schen en goden kunnen ho
pen te genieten:' 

-JSneadum genitrix, ëiramque 
hominurnque voiupta*. 

Deze onverstandige wijsbe
geerte verblindde hem zooda
nig , dat hij verzekerde, dat 
de oogen niet bestemd wa
ren , om te uien, maar dat 
men wilde aien, omdat men 
oogen had; (zie ÈFICURUS). 
De dichter is niet veel beter 
dan de wijsgeer. Men heeft 
letterkundigen gezien, zoo-« 
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danig met de leer van EPI-
CÜRÜS ingenomen, dat zij den 
zanger derzehe, boven dien 
Van JEüréAS hebben verkozen. 
Deze paradoxe stelling is niet 
nieuw ; een oude beklaagde 
er zich reeds over LUCILIÜS 

pro BoRATIO, LüCRETlüM 
pro FIRGILIO legunt (Au-
thor. anon. De causis cor-
ruptceeloq). Men moet be
kennen , dat daartoe het be
derf van den smaak niet vol
doende is , ook de geest en 
het haït moeten bedorven 
zijn. Ofschoon vóór AUGUS
TUS geboren, zou men Lü-
CRETIÜS voor eenen schrijver 
houden, die drie eeuwen na 
VIRGIUÜS leefde, zoo hard is 
zijn stijl, zoo onbeschaafd 
zijne berijming, zoo moege
lijk en belemmerd zijn gang. 
Te vergeefs zegt men, dat 
kat penseel der dichtkunde 
voor de voorwerpen niet 
geschikt is, welke hij te 
schilderen had; deze ver
schooning, door eenige zij
ner voorstanders uitgedacht, 
wordt bondig wederlegd door 
de Landgedichten, waarvan 
de aard even zoo didactisch 
is, als die van den epicüri-
schen dichter. LÜCRETIUS 
bragt zich in den bloei zij
ner jaren om het leven , in 
het jaar 52 vóór J. C., en 
wel in eenen aanval van dol-
«innigheid, naar men zegt, 
door eenen liefdedrank ver
oorzaakt, welke hem zijne 

minnaresse had gegeven 5 maat 
indien men de menigte van 
zelfmoorden beschouwt, wel
ke de leer van EPICURBS da
gelijks onder ons te weeg 
brengt, behoeft men ïijne 
toevlugt niet tot liefdedran
ken te nemen. Het is daar
enboven bewezen, dat m 
hoofd sedert eenigen ¥ » 
door eene zwartgalligheid, 
de vrucht zijner langdurige 
overwegingen, over het troos-
telooze stelsel des nuf* «P 
den hol was. De eerste uit
gave van zijn werk, f ^ 
1486 , wordt gezocht. iv>„ 
heeft men die van * « £ 
1500 - 1 5 1 5 , die «nJJ 
rijs, 1 5 6 3 - 1570, >» J 
tieadusumDelphini,^' 
i n 4.to Die van Gref 
met de vertaling;IBW* 
gelsch, Oxford, M*£ 
8.vo, is schoenerdaj^£* 
druk van 1717. »* ][jke 
taler had het ° ° ' f « h i j 
zoo wel b e o e e n i , ^ J 
ook de partij koos, om 
i n den ïuderdom van 4U 

ren van het leven te ö" 
ven. Nog bestaanJ* 
scheiden andere u i t g a f 
LÜCREXIÜS, ??aï0%5, 
eene van Leijden, 

• « ) . w e r d
f " ! l e t consulaat 

uit eene tot net 
behoorende &*üï°JaW&* 
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en de welsprekendheid. Na t 
met roem in de pleitJiaal te I 
zijn verschenen, werd hij 
schatmeester in Azië en land
voogd in Afrika. Hij be
stuurde deze beide gewesten 
met vele regtvaardigheid en 
menschlievendheid. Zijne eer
ste krijgsverrigtingen • waren 
tegen HAMILCAR , op wien 
hij twee overwinningen ter 
zee behaalde. Tot de waar
digheid van consul verheven, 
en met het voeren van den 
oorlog tegen MITHRIDATJGS be
last 1 bevrijdde hij zijnen 
ambtgenoot COXTA , dien de 
vijand in Chalcedonië had 
opgesloten, en behaalde in 
het jaar 74 vóór J . C. aan 
de oevers van de Granicum 
eene luisterrijke overwinning. 
In het volgende jaar verover
de hij Bythinïè, met uit-
sondering van de stad Nico~ 
medië, waarin MITHRIDATES 
zich had opgesloten. In twee 
dagen versloeg hij eene vloot, 
welke de vorst naar Italië 
zond. Door het verlies zijner 
zeemagt ontmoedigd, week 
MITHRIDATES naar zijn rijk 
terug, werwaarts de over
winnaar hem achtervolgde. 
Be vorderingen van Lvcm.-
MJS- waren in den hegihne 
vrij langzaam, maar de for
tuin ondersteunde hem later 
roeer dan hij kon hopen, en 
stelde hem ruim schadeloos, 
voor het gevaar, waaraan hij 

was blootgesteld geweest, van 
door eenen aan M1THRIDATE8 
verkochten overlooper, ver
moord te worden. Nadat de 
troepen van dien vorst, op 
eene onvoordeelige plaats, 
eenen, door eenige duizen
den Romeinen begeleiden 
krijgstoevoer, hadden aange
rand, werden zij geheel ver
slagen en verstrooid. De ont
steltenis was zoo groot in het 
leger van MITHRIDATES, dat 
hij de vlugt nam, en in het 
jaar 12 vóór J . C . eenewijk-
plaats koos bij zijnen schoon
zoon , TÏGRANÜS, koningvan 
Armenië. Lucraius trok 
over den Eupkraatt en kwam 
op TIGRANUS afzakken, die 
hem met een geducht leger 
afwachtte. Deze lafhartige 
vorst was een der eerste ̂  die 
toen hij den Romeinschen 
••veldheer, manhaftig, te voet 
en met den degen in de 
hand zag naderen, denzel-
ven den rug toekeerde. Al 
vlugtende verloor hij zijne 
kroon, die in banden van 
LvcüLLts viel; met een hand
vol volks, doodde of nam 
de consul hem, honderd dui
zend voetknechten, en bijna 
zijne geheeïe ruiterij krijgs
gevangen. De inneming van 
Tigratiocerta, de hoofdstad 
des rijks, volgde deze over
winning van nabij. De ko
ning van Armenië had een 

I gedeelte zijner rijkdommen 
2 
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naar die stad' gevoerd ; de-
aehe werden de buit des 
overwinnaars. Deze voorspoed 
vanJLucuixus bleef nietvoort-
dureu; hij onderging per
soonlijk welgeene nederlaag, 
maar hij maakte zich door 
al :te veel gestrengheid en 

. trotschheid den geest der sol
daten afkeerig. CICERO on
dersteunde door zijne schoó-
ne rede Pro lege Mamlia 
den algemeenen wens;ch, die 
POMREJÜS bestemde, om hem 
•té vervangen . en deze veld-
•heer'kwam hem werkelijk 
het bevel afnemen. Desniet
tegenstaande viel aan, den over
winnaar van TIGRAÜTÜS , bij 
zijne terugkomst te Rome, 
'de- eer van den zegetogt ten 
deel. Zijn leven was sedert 
dien tijd minder schitterend, 
maar -zachter en geruster. 
Hij erkende en zeide dik-
•werf tot zijne vrienden, dat 
de fortuin cfreh%m had, wel
ke een verstandig man be-
•hoorde te kennen.- Aan de 
studie, en aan den paigang 
mèt de schranderste en be
schaafdste mannen zijner eeuw 
overgegeven,. bragt hij met 
•heit geheele dagen in eene 
rijke bibliotheek door, wel-
<ke hij met "kostbare boeken 
gevuld j en tof het gebruik 
vaA alle geleerden bestemd 

•:. Bij overtrof in luister 
;«a ;» pracht, de grootste 
koningen van Jzië-, welke 
hg had weten te winnen. 

Hij had verscheiden zalen, 
aan welke hij aan ieder der-
zelve den naam eener godheid 
<raf; en deze naam was voor 
zijnen hofmeester de leus der 
vertering, welke hij wilde ma
ken. Eens door PoMPKicsen 
CICEK.0 verrast, zeide hij 
slechts, dat hij in de zaal 
van AFOLLO het avondmaal 
wilde gebruiken, en me» 
dischtè hun eenen maaltijd 
op , die ruim 12,000 gal
den kostte. Hij werd .een* 
ernstig op zijnen hofm<*esier 

verstoord, die, wetende, dat 
hij alleen zoude eten, eenen 
maaltijd had doen bereiden, 
die minder prachtig dan naaf 
gewoonte was: », Wist g!) 
dan niet, zeide hij hem* 
dat heden LUCÜIAUS de $ 
van LVCVLLVS moest nfi1 

Hij was het, die uit het»1 

ningrijk Pontus de eerste ket-r 
senboomen heeft, « 
welke men in Europa .tm 
gezien. Men schrijft he» J0

a* 
de invoering van het. Ff. „ 
ment toe. In zijnen W*** 
leeftijd werd hij krankwnn,°' 
en stierf in den onderdo» 
van 67 of 68 l^jT. 
roem nalatende *&'brr£ 
in krijgsverdiensteaj^ 
naren , en in burger^"/ 
te overtreffen.. Hij was ' 
teedere zoon j een goede c» 
der, -een toegevende v a ^ 
een opregtevriend,ee 
moedige meester, ««" ^ . 
muntend burger, een 
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kwaam .veldheer i Hij beroem
de ^ich op de grootste op-
regtheid , en, ondanks zijne 
verkwistingen, zou men moei-
jelijk in het oude Mofne, 
eenen man,van naauwgezet-
ter regtschapenheid hebben 
kannen vinden. 

LüDEWIG (JOANNES PETRUS 
VOST)', in het Latijn Lunovi-
CÜS jVgeheimraad des konings 
van Praissen, kanselier van 
het hertogdom Maagdeburg, 
hoogleeraar in de regtsge-
leerdheid, [werd den 15 
Augustus 1668, op het kas
teel Hohenhard, bij Zwa-
bisch-Halle geboren. Hij stu
deerde aan de universiteiten 
van Tubingen, PFittenberg 
en Malle, werd in 1695 
hoogleeraar der wijsbegeerte, 
en eenigen tijd daarna met. 
de belangen van den keur
vorst van Brandenburg^, bij 
de vredesonderhandelingen 
van Rijswijk belast. 3Nfa een 
gedeelte van Holland en ver
schillende hoven van Duitsch-
landte hebben bezocht, kwam 
hij , in 1700 te Malle terug, 
liet den leerstoel, der wijs
begeerte varen, om dien der. 
geschiedenis te bekleeden, 
aanvaardde vervolgens dien 
*an het openbare regt, en 
werd i„ 1 7 2 2 , kanselier der 
universiteit van Malle en 
Tan het hertogdom Maag
deburg ; hij was daarenboven 

. • ' . . - • I 

sedert 1704 r bewaarde* fder 
handvesten én geschiedschrij
ver] , toen hij den ,7 .Sep
tember 1743 overleed, Lxf-
DEWIG heeft veel in hét La
tijn en in het. Hoogduitsch 
geschreven. Men heeft-v^an. 
hem: 1.° Novum volumen 
Scriptorum. rerum Germar 
nicarum, Frankfort en Levp-
aig, 1718, 2 d.n, in fóJ. 
— 2.o Manuscipla ömnis 
cevi, diplomata etc- monu~ 
menta inedita., 1720 -j 1740,, 
12 dl.» in 8.TO — 3.vo ;jje~. 
ven van JUSTJNIAWUS en van 
TRIBOKÏANVS y 1731.— 4.° 
Mengelwerken ,1720 ,2 dl.» 
— 5,° Verzameling der 
Geschiedschrijvers van het 
bisdom TVurzburg, Frank
fort, 1713, in fol., de mees
te waren nog niet gedrukt. 
TI- 6.o Verzameling der 
Schrijvers van het bisdotn 
Bamberg, 1718, in fol. 
Deze verzamelingen* worde» 
op prijs gesteld en gezocht» 
De volledige lijst zijner schrif
ten , ten getale van meer dan 
honderd, is in het Gelehrte 
Europa, door GÖXHE, 1735»,. 
te vinden» . 

, LÜDGERÜS (Heilige), in 
7-43 uit een der, aanzienlijk
ste huizen van Friesland'ge
boren, werd, op zijn' ver
langen , reeds vroegtijdig on
der de leiding vaneden.ff.. 
GBEGORII'S, leerling ..er^og»'" 

a • • / . • ' . • • • ' : • ; . - . : . . . ; . ' ; * # • 
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volger van den H. BOHIFA-
CIÜS geplaatst, die terwijl hij 
eene bijzondere zorg voor zij
ne opvoeding droeg, en door 
de vorderingen bekoord, wel
ke zijn kweekeling, in de 
wetenschappen der deugd 
maakte, hem de geestelijke 
kruinschering gaf. DaarLüD-
GKRÜS al meer en meer in 
de wetenschappen wenschte 
te vorderen, die geschikt wa
ren , om zijnen geest en zijn 
hart te vormen, stak hij naar 
Mngdand over, en volgde 
gedurende vier en een half 
jaarden beroemden AICUINUS, 
die aan het hoofd der school 
•van York was. Karig met 
zijnen tijd, verdeelde hij al 
de oogenblikken deszelven 
tusschen de godsdienstoefe
ningen, en de beoefeningder 
E, Schrift en der Kerkvaders. 
In 773 keerde hij naar zijn 
vaderland terug, en nadat de 
H. GREGORIÜS in 776 over
leden was, verhief ALBERI-
CDS, zijn opvolger, LCUGK-
wos tot de priesterlijke waar
digheid, en gebruikte hem 
verscheiden jaren, om het 
Evangelie in Friesland te 
verkondigen. De uitslag be
antwoordde aan zijnen ijver. 
Hij bekeerde eene talrijke me
nigte ongeloovigen en slech
te Christenen, stichtte ver
scheidene kloosters en bouw
de alom kerken op de bouw
vallen des heidendoms. Maar 
nadat de. Saksers in Fries* 

land waren gevallen, i „ . 
zich genoodzaakt zijnen Apo* 
tolischen arbeid te staken, 
en het land te ontruimen; 
Middelerwijl deed hij eens 
reis naar Rome, om Paai 
ADRIANÜS I te raadplegen, 
over de partij,, welke hij te 
kiezen had, om den wil Gods 
ten uitvoer te brengen. Hg 
begaf zich gedurende dtieja
ren naar Monte-Cassino,m 
oefende aldaar al de gestreng 
heden van dat gesticht mt, 
zonder echter kloostergelof
ten te hebben afgelegd. Na
dat KABEL de Groote,™ 
Saksers overwonnen, en zien 
in 787 van Friesland mees* 
ter gemaakt had,kwamLB»-
GERUS in zijn land terug,en 
vervolgde er zijne pred*n-
gen. Ook verkondigde Jf 
het Evangelie aan deStfJ 
en bekeerde een aantal! dei* 
zelve. Hij bragt het hcht ^ 
Geloofs in fTestfalen,™ 
stichtte het klooster W«* 
rfe«,inlietgraafschap^' 
In 802 zalfde H*«£jJ ; 
aartsbisschop van A e» ' 
LcDGERys, ondanks d * » £ 
genkanting, tot k» sf °JL,'. 
Mi^ardefordJJ^ 
gemeford. Het was *« 
l a t die stad den naam ^ 
Munster aannam, na* , . 
klooster {3Ionastenuw)>* 
welk LVBGERUS ™oïïTm 
re Kanoniken bestemd.'n a« 
de goddelijke Diens' ƒ ^ 
hoofdkerk te verngteib 
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daar bouwde. De nieuwe 
bisschop voegde bij zijn di
ocees vijf gewesten van Fries
land, welke hij voor J . C. 
gewonnen had. Nog heeft 
men hem de stichting van 
het klooster van Helmstadt, 
in het hertogdom Brunswijk 
tedanken , hetwelk later naar 
zijnen naam genoemd werd. 
Zacht en bescheiden, jegens 
de armen was hij vol onver
schrokkenheid , ten opzigte., 
van de zich op hunne schat
ten veel inbeeldende rijken, 
en onbuigzaam gestreng, om
trent onboetvaardige zondaars. 
Eene aanzienlijke , aan bloed-
schande schuldige dame, on
dervond zulks. Zij kon niets 
verwinnen op den geest des 
bisschops, en wijl zij zich niet 
verbeterde, sneed hij haar 
van de gemeenschap der gc-
loovigen af. Ten allen tijde 
had de deugd bedillers en 
lasteraars. Ook die van LÜD
GERÜS was daarvoor niet vei
lig. Men bragt hem in ver
denking bij KAREL den Groo-
te; men verweet hem, dat 
hij zijn bisdom in den grond 
boorde, dat hij de verfraai-
jing der kerken van zijn regt?-
gebied verwaarloosde. De 
vorst viel in den strik, en 
beval aan LÜDGERÜS van zich 
aan het hof te begeven. LÜD
GERÜS gehoorzaamde. Daags 
>™ zijne aankomst, kwam een 
officier hem berigten , dat de 

.T 

. keizer hem wachtte; maar-
wijl hij juist bezig was, zij
ne getijden te lezen, ant
woordde hij, dat hij zoodra 
hij geëindigd had, bij den 
vorst zoude komen. De kei-

. zer liet hem tot driemalen 
toe roepen, en zoodra hij 
was binnen gekomen , vraag
de hem KAREL de Groote, 
eeni'gzins verwonderd, waar
om hij hem zoo lang liet 
wachten, waarop LÜDGERÜS 
antwoordde: » Ik weet, si-
re, al wat ik aan uwe Maj., 
schuldig ben ; maar ik heb 
gemeend, dat gij het niqt 
kwalijk zoudt nemen, dat ik 
aan God de voorkeur gaf. 
Wanneer men met JJem is , 
moet men al het overige ver
geten. Aldus handelende, heb 
ik mij voor het overigenaar 
de bedoelingen uwer Majes
teit gerigt, wijl zij mij , bij 
mijne verkiezing tot bisschop 
heeft aanbevolen, de.dienst 
Gods boven die der men-
schen te verkiezen." Dit ant
woord was voldoende te zij
ner regtvaardiging, en de kei
zer behandelde hem met on
derscheiding, en al degene, 
welke zijnen ondergang had
den gezocht, vielen in onge
nade. LÜDGERÜS overleed den 
26 Maart 809, na tot aan 
zijnen Jaatsten oogenblik de 
bedieningen van het apesto-
Jaat te hebben waargenomen» 
[Volgens J . BEKA en W. HE-
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- BA zoü LuiMïERtS de tiende 
•in den rang der bisschoppen 

'van Utrecht zijn geweest, 
hetwelk echter met grond, 
door de onwraakbare getui-

' genissen van ALFRIDUS , een' 
gelijktijdig schrijver, HEN-
SCHKNIÜS, jMLiBIILON, B A I I -
JUST , PAGI en anderen, wordt 
tegengesproken.] 

LUDOM? VAN SAKSEN , eerst 
dominikaner, daarna kar-
thuizer, was in 1330prioor 
van Straatsburg. Behalve 
eene Vertaling van het boek 
der Navolging, welke aan 
hem wordt toegeschreven, 
heeft men hem in het La-
lijn een Leven van JESUS 

• CHRISTUS te danken, naar 
men meent in 1474 in fol. 

'in zijn klooster gedrukt; het
zelve is herdrukt, met eene 
Fransche vertaling in 2 dl.» 
in fol. Deze beide uitgaven 
zijn niet zeer gemeen. 

LuDowtt (JOB) , een ge-
'Jeerde kenner der Oostersche 
"talen, in 1624, te Erfurt, 
uitféene oude familie gebo
ren, legde zich met eenen 
onvermoeide» ijver op de be
oefening der talen toe. Hij 
xeisde veel, bezocht de boe
kerijen van verschillende lan
den , spoorde de natuurlijke 
'zeldzanmheden en oudheden 
derzelve op, en knoopte ver-
iindtenissen met dezelve aan. 
l&UDoiFH was de Ieermees-. 

ter der' kinderen van den 
hertog van Saksen -Gotk 
geweest, met welke hij dooi 
Europa reisde. Hij kwam ie 
Parijs, en de afgezant van 
Zweden vertrouwde hem de 
opvoeding zijner kinderen toe, 
In 1649 werd hij naar Ra-
me gezonden, om ik Memo-
ri'èn intezamelen, welke J. 
MAGNÜS , bisschop van ÏÏf-
'sal er zou gelaten hebben, 
maar zijne nasporingen wa
ren vruchteloos. Bet is in 
die stad dat hij de Ethiopi
sche taal beoefende, welke 
hem zeer nuttig was in de 
geschiedenis, welke hij over 
die natie in het licht gaf.J 
Hij was bijna 18 jaren raads
heer te Erfurt, en̂ begat 
zich vervolgens met zijne ia-
milie naar Frankfort <m 
denMein. De paltskeunom 
stelde hem alstoen aan W 
hoofd zijner zaken, en ver
trouwde hem de zorg zijner 

-inkomsten toe. Ixoom^ 
evenzeer geschikt roar 

woelige staatszaken,_als™ 
demoei^Hjkenaspor^; 

wetenschappen. &W . 
voor den arbeid was zoogroo'. 

dat hij zelfs bij 4 ^ , ^ 
tijden steeds een boek vooj 
zijne oogenhad. Hi) f 2 
vijf en twintig talen b / 
en overleed te Frankfort * 
1704. Zijne voornaamste w 

ken zijn : 1 / ^ ^ S J t 
opica, Frankfort, 1 ' 
in f o l . - 2 . » Een Co*»* 
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tarium op deze geschiede
nis, 1691, in fol. in het 
Latijn. —• 3.° Een Appen
dix tot hetzelfde werk in 
het Latijn, 1693, in 4.*° 
— De geschiedenis der Ethi-
opiers, hunne godsdienst, 
hunne gewoonten, zijn in 
deze verschillende schriften 
met vele geleerdheid, doch 
met weinige naauwkeurigheid 
•ontwikkeld. De abt RENAU-
DOT, heeft er verscheiden 
misslagen van in het licht ge-
bragt, in zijne Geschiedenis 
der patriarchen van Mex-
andri'è , en in zijne Verza
meling van Oostersche li-
•turgien. — 4.° Eene Spraak
kunst en een Abyssinisch 
Woordenboek, 1698, in fol. 
-—=- 5.°Dissertatio de locus-
tis, Frankfort, 169b, in 
fol. r— 6.° Fasta eoclesice 
Alexandrice, Frankfort, 
1691, in fol. — 7.o Een 
aantal andere Werken /waar
van men de lijst kan vinden 
in het Leven van LUDOIFH 
door JÜNCKER; maar men 
,moet zich aan het overdre
ven denkbeeld niet houden, 
hetwelk die levensbeschrijver 
van de hoedanigheden en 

kundigheden van zijnen held 
geeft, 

LUGO (JOAHHES DE) , kar
dinaal te Madrid in 1583 
geboren, noemde zich van 
'SevtUa, wgl zijn vader al 

T 5 

daar zijn verblijf hield. Hij 
werd in 1603 Jesuit; en toen 
zijn vader overleed, verdeel
de hij zijn erfdeel, dat vrij 
aanzienlijk was, onder de 
Jesuiten van Sevilla en die 
van Salamanka. Na 'in ver
schillende collegien , de wijs
begeerte en godgeleerdheid 
te hebben onderwezen , werd 
hij naar Home gezonden, om 
aldaar deze laatste weten
schap te onderwijzen; het
welk hij gedurende twintig 
jaren met roem deed. Paus 
URBAMTJS VIII benoemde hem 
in 1643 tot kardinaal, en 
bediende zich van hem bij 
verschillende gelegenheden. 
Deze waardigheid deed hem 
niets van zijne ootmoedigheid 
en van zijne zedigheid noch 
van zijne liefde voor de re-
Jigieuse armoede en eenvou
digheid verliezen ; nooit duld
de hij in zijn paleis eenig 
schitterend of kostbaar huis
raad. LUGO overleed te Mo-
me in 1660. Men heeft van 
hem een aantal werken in 
het Latijn, welke men in 7 
zware deelen in fol. bijeen 
verzameld heeft, Lyon, 1633 
— 1660, Dezelve handelen 
alle over de schoolsche god
geleerdheid en de zedekun-
de. Het deel het meest door 
de godgeleerden gelezen , is 
het 3e De virlide et sa-
oramentopomitentice,, te Ly
on in 1638 in het licht ge-
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geven, en in 1644 en 1651 
herdrukt. Degene,_welke in 
ïijne werken iewysgeerige 
zonde hebben gemeend te 
ïien , hebben deze beschul
diging met eene vijande
lijkheid doen gepaard gaan, 
•die beter den partijgeest be
wees, waarmede zij bezield 
waren, dan de dwaling des 
kardinaals, welke deze leer 
nooit onderwezen heeft. De 
kardinaal DE LUGO was zeer 
liefdadig. Hij was het, die 
de Kina het eerst veel in 
gebruik bragt, welke men de 
poeder van ZuGoxiaem&e, en 
welke de Engelschen nog te-

feriwoordig Jesuiten-poeder 
eeten. Hij gaf dezelve gra

tis aan de armen, en ver
menigvuldigde daardoor de 
gelegenheden, om zich ei
gendommen van dit koorts-
verdrijvend middel te ver
zekeren, hetwelk toenmaals 
zeer duur verkocht werd. —-
Zijn oudste broeder, FRAN-
CISCÜS DE LDGO, even als 
hij een Jesuit, in 1652, in 
den ouderdom van 72 jaren 
overleden^ is de schrijver 
van een Commentarium op 
het Kort begrip,der god" 
geleerdheid van den fl. THO
MAS , 2 dl.» in fol. van eene 
Verhandeling over de Sa
cramenten, en van verschei
den Godgeleerde verhande
lingen, 3 dl.» in 4.to 

•lïïUtï. —Zielww»(JAir), 

LuiLHER Of LHUIUI&R (Jff-
ANNJEs), uit eene oude fami
lie van Parijs, Heer van 
Orville en rekenmeester, 
werd in 1592 tot hoofdwas 
der kooplieden verkozen. Hij 
bewees groote diensten aan 
HENDRIK IV, en ontving tot 
belooning eenen post bij de 
rekenkamer, welken de h-
ning ten zijnen voordeeledaar-
stelde. — Tot dezelfde fa
milie behoorde JOAMTBS Uu-
LIER, zoon van den advoiaat-
generaal bij het prlemmt 
" n ••_ J.V in 1447 van Parijs die in H47 
rector der universiteit, eem-
gen tijd daarna doctor e» 
hoogleeraar in de godgeleerd
heid, en later in 1483 bw; 
schop van Jfeaux was. m 
was ook biechtvader van W-
DEWIJK XI , en droeg «J 
weinig bij, om den J«*J 
des Jlgemeenen wlnf* 
doen ophouden. Hg «JT 
leed den 11 September 150". 
in den ouderdom van mm»*» 

75 jaren. 

LraiBK (-MAODAJaBU), 
dochter van den pw»*J 

gehuwd aan C u * » • £ 

heer bij het porleineirtj» 
P«#, Na h - ^ S 

ireW' 
te hebben verloren, w 
zij de genoegens d e ^ 
welker gevolgen d i * * 5 „ 
bitter zijn, om »<*•&$. 
bestendiger, van mer»<*ej 
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ke gebeurtenissen onafhanke
lijk goed te verbinden. Na 
te Parijs het klooster der 
Ursuliner religieuzen van de 
voorstad Saint - Jacques te 
hebben opgerigt, stichtte zij 
dezelve door hare deugden, 
en overleed in het klooster, 
in 1628, in den geur van 
heiligheid. 

LUIIXIER CHAPEILE. — Zie 
CflAPEM,E. 

LUINES. — Zie ALBERÏ 
(KAREI, D') . 

Luisiua, LUISINI of tvim 
(FRANCISCÜS) , een beroemde 
beoefenaar der fraaije lette
ren van Udino in Frioul, 
onderscheidde zich door zijne 
zucht voor de letteren en 
door zijne regtschapene le
venswijze , onderwees eenigen 
tijd de Grieksche en Latijn-
sche letteren te Reggio, en 
werd secretaris van den her
tog van Partna. Hij over
leed in 1568, in den ouder
dom van 45 jaren. Men heeft 
van hem: 1.° Parengdn li-
bri tres, in quibus tam in 
ffrwcis quant in latvnis scrip-
toribus multa ohscura loco 
declarantur. Dit werk is 
opgenomen in het 3.e deel 
der Verzameling van JoAtf-
KEs GRÜÏKRXJS , getiteld: Lam
pas etc. (Zie GRÜXBRTTS).— 
2.» Een tatijnsch Commen-
tarium op de Jrs poëtica 

van HORATIÜS, 1554, in 4.*» 
— Men moet hem niet ver* 
warren met ALOTSIÜS LVÏSI-
iro, mede Ie Udino geboren,, 
die tegelijker tijd leefde, de
ze heeft de Zinspreuken 
(Jp&orismen) van HIPPOCRA* 
XES, in zesvoetige verzen ge-
bragt, Venetië, 1552., in 
8.TO, en in het licht gege
ven de Verzameling der 
schrijvers, welke over de 
Venusaiekte hebben geschre
ven, 2 dl.», in fol., Vene
tië , 1567 en 1599. BOER* 
HAVE heeft eene nieuwe uit* 
gave van dit werk geleverd, 
Leijden, 1728, in fol. Nog 
is AioYsius LÜISINO bekend, 
door zijne uitmuntende ver* 
handeling De compescendis 
animi affectibus, Bazel, 
1562, in 8.vo en Straats
burg y 1713. 

LtJIIBRAMD ofLtJITPRAND, 
koning der Longobarden, 
volgde in 713 op zijnen vader 
ANSPBAND. [De geheele fami
lie van ANSPRAND , voogd van 
LÜITBERX , was in 7*02, in han
den van ARIBERT II gevallen, 
welke de kroon overweldigd 
had. Deze dwingeland deed, 
met uitzondering van den 
jongen LDIXPRAND , die zij
nen vader in Beijeren volg
de , de familie van ANSPRAND 
verminken. AÜJSPRAND ont
troonde ARrBERT, maakte 
zich meester van de kroon, 
tot welke LÜITBRAND op-
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volgde* Deze koning maak
te veroveringen in Grieken
land, ondersteunde KAREL 
Jf AKTKI tegen de Sarracenen, 
sloot een verbond met de 

• Grieken tegen • Paus GREGO-
BIOS I I ; maar hij sloot den' 

, vrede in 737, en sedert dien 
tijd toonde hij zich een ijve
rige Catholijk.] Hij stond 
steeds in naauwe vriendschaps
betrekkingenmet KARELMAR-
•TEt, onderwierp THRASI-
MDNDÜS r hertog van Spole-
io, en overleed in 743. Hij 
was een godvruchtig vorst. 
Voor eene aanzienlijke som 
kocht.hij het ligchaam van 
den H. AUGUSTINUS , hetwelk 
uit Afrika naar Sardinië 
-was vervoerd, en liet het te 
Pavia, met véle plegtigheid 
en luister bijzetten. 

XlTORAND ' of LlTOBRANJ) , 
diaken van Pavia, later bis
schop van Cremona) deed, 
in hoedanigheid van afge
zant , twee reizen naar Km-
stantimpel'; de eene in 948 , 
in naamvanBjERENGARrusII, 
koning van! Italië, metwien 
hij bij zijne terugkomst in 
geschil geraakte; de andere 
in 968, in naam van keizer 
OTTO, tot wien hij zich had 
gewend, na bij BERENGARIUS 
"J .ongenade te zijn gevallen. 
«i j ^ 8 de tolk diens kei^ 
z e r s » ia de kerkvergadering 
*?» Mom, Tan 963; De 

beste uitgave der werken,van 
LÜITERAND , is die van :Jfr 

werpen, 1640, in fol,,door 
HlERONYMUS DE LA HlGUERA, 
en LAURENTITJS H A M » 
bezorgd. De stijl, derzelw » 
hard, ineengedrongen en zeer 
hevig. Hij tracht met iel 
Grieksch te pronken en vet* 
zen bij zijne proza te voegen. 
Men vindt in dezelve eene 
Geschiedenis zijner gezakt' 
schappen naar Konstanh-
nopel, en een Verhaald 
zes boeken, -van .ielgMMi 
wat er in JEurom te zijnen 
tijde is voorgevallen. Het 6.« 
boek is niet geheel van hem, 
het 6.e tot en met het H. 
hoofddeel is van eene vreem
de hand. 'De. Geschiede»' 
van zijn gezantschap feu,*1' 
CEPHORüsPHOCAS,inhetF 

9 6 8 , was doorHENDKiï^ , 
lüsrós, te Ingolstadt, 
1600 in het licht gegeven. 
Zijne verhalen zijn nif'aJtg» 
getrouw; hij is of v l ^ j 
Lkelachtig. Het i r**"* 
te Levens der Pt^Z 
den H. PETROS totau^J. 
MOSÜS en de X ^ ' Z . 
Gothen, welke menhem^ 
schrijft, zijn niet tan WW' 

Lvuo(deffeluk*dkf* 
MÜNDTTS), biJsemmU^ 
lichte leer aar te_ ra* ^ 
op het eiland Major f ^ 
1236 geboren, k j ^ 
met eenen onvermoeid^ J 
toeop-debeoefeniflgo*" 
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bische wijsbegeerte, der schei
kunst en der godgeleerdheid* 
Hij ging verscheiden malen 
de waarheden des Evangelies 
in Afrika verkondigen, en 
werd den 29 Maart 1315 in 
Mauritanië, door steenwor
pen gedood. Hij wordt in. 
Majorka, werwaarts zijn lig— 
chaam vervoerd werd, als 
een martelaar vereerd. [Men 
heeft meer dan twintig wer
ken van Lraio in het licht 
gegeven, onder welke men 
aan treft; de Cabale, de Jrs. 
generalis sive magna enz. 
LULIO heeft een aantal ver-
korters en uitleggers gehad. 
Zijne J[rs generalis is onder 
al zijne werken, datgene, wat 
het meeste gerucht heeft ge
maakt; hij schreef hetzel
ve volgens eenen droom, 
dien hij aan den voet van 
eenen boom had, onder 
welken hij in slaap was ge
vallen. Hij schreef vervol
gens de Uitvindende kunst 
der waarheid* de Bewijs 
aende kunst en den Boom 
der wetenschap.] Er blij
ven ons van hem een aantal 
Verhandelingen over ver
schillende wetenschappen o-
ver, in welke men vele stu
die en scherpzinnigheid, maar 
weinig bondigheid en oor
deel opmerkt. Ofschoon er 
tegenwoordig nog lieden zijn, 
die beweren, dat, wanneer 
men den sleutel aijner ge- II 
heimzinnige schriften be- 1 

grypt> men ware-en eenvou-, 
dage kennissen kan opdoen; 
het is .zeker, dat (deze weg, 
om er toe te geraken moei-; 
jelijk en kinderachtig is, , dat 
dezelve in dengenen, die hem 
baant, eenen kronkelenden 
en valschen geest vooronder
stelt en de eerste hoedanig-

, heden des onderwijs, welke, 
de duidelijkheid is, bespot. 
Men heeft in 1714, teMenta, 
de Catalogus der werken van 
dezen sclirijver in(8.v° in het 
licht gegeven. Men vindtin 
dezelve Verhandelingen over', 
de Godgeleerdheid , de zede-
kunde, de scheikunde, de; 
natuurkunde, de regtsgeleerd-
heid, enz. Want de leer
aars dier eeuwen, lieten zich 
met alle wetenschappen in , 
ofschoon zij geene enkele 
grondig verstonden. Het is, 
echter niet zeker, dat al de 
in deze Catalogus opgegevene 
werken van hem zijn; men, 
kan vooronderstellen, dat ver
scheiden schrijvers, om hun
ne werken opgang te doen 
maken, dezelve met dien toen
maals beroemden naam heb
ben versierd; daardoor kan 
men zeer eenvoudigbjk en zon
der inspanning, de elkander 
tegensprekende denkbeelden 
verklaren, die in de schrif
ten van dezen zoo beroem
den man zijn opgesloten. Men 
heeft in het Fransen twee. 
Zevensbeschrijvingen van 
RAIMÜNDVS tvuo; de eène 
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door PERROQUET , Tendóme, 
1667, in 8.v0; de andere 
van Pater JOANNES MARIA DE 
VERNON, Parijs, 1668, in 
l-2.rao JoANtrES BRIWUS heeft 
twee werken in het licht ge-
geren , welke op de geschie
denis van LüMO betrekking 
Hebben: Liber de Lampade 
èombinatoria JR. LVLLI , 
Praag, 1588, in 8.™; Dé 
compendiosa architeclura et 
eatnplemento artis LVLLI, 
Parijs, 1582, in 16.™ 
Boen deze afvallige en dol
zinnige dweeper, wiens geest
vermogens klaarblijkelijk op 
den hol waren, verdient gee-
rierlei geloof, in hetgene, 
wat hij van Lraio zegt. De 
schrijvers, die bezwaarlijk 
uitspraak doen omtrent het 
karakter van groote mannen, 
ten opzigte van welke het 
goede en het kwade, met 
eene bijna gelijke magt schijnt 
te pleiten , beschouwen RAI-
MBNDÜS 'L'UMO als een bijna 
óverklaarbaar persoon. Zijn 
leven was in het begin ligt-
zinnig en zelfs losbandig; hij 
toonde, zich later als een zeef 
ijverige broeder van de derde 
orde van den E. FRANCISCÜS , 
een beminnaar der eenzaam* 
heid, én een gestadige aan-
zoeker der vorsten, wel
ke hij bijna alle zag en ge
stadig lastig viel, om hen in 
de plannen van rijnen ijver 
te doen treden; een buiten
gemeen werkzame onderton- U 

delaar , en de schrijver van 
meer boekdeelen, dan m 
mensch, in eenen gewonen 
menschelijken leeftijd', niet 
alleen niet zou kunnen o * 
schrijven, maar zelfs be
zwaarlijk lezen, van kettófij 
beschuldigd, en bij deAfri* 
kaansche Mahomethanen tó 
marteldood gestorven, w 
man,: met één woord, ao» 
verschillend in zich 2«1«? 
en met zoo vele onvereenif 
bare tegenstrijdigheden *®fe* 
den, dat, indien alles wat 
men er van verhaalt, waar
heid is , de meest romaneske 
verhalen niet meer hersen-
schimmig zijn. Men nes» 
hem zelfs de ontdekking ttf 

den Steen der w^efft 
schreven; ja , zelf s ch r« 
zich dezelve toe, ïnd'^J 
zinsnede, waarin hij W' 
dezelve door openbaring 
nomen te hebben, werW 
van hem is. Mea heeft » 
hem overeenkomende^^ 
gemeend te o n t d e g ^ 
PARACEISUS en CoRiw-' 
AGRIPPA ; maar W « g 
dat hij deze vergelding 

verdient. P « t " * » £ ï ï < 
weert in zijn ***»£ 
terraneus, dat, ma 
HO dwaasheden heeft J T r f 
men niet moet m®*Ljl 
hij heeft er * o ^ % 

welke hij later gevoera-
dat hij besloten s**»*9 
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boeken te verbranden , maar 
dat zijne leerlingen, dezelve 
aan die daad van wijsheid en 
regtvaardigheid onttrokken 
hebben. 

LTJMO DE TEMIACA (RAI-
HÜIÏDÜS) , bijgenaamd de Neo-
phyte of Nieuw-bekeerde, 
van een Jood een Dominika-
ner, en keerde vervolgens tot 
het Jodendom terug. Hij 
verdedigde gedrogtclijke dwa
lingen , die door Paus GRE-
GOKIUS XI , in 1376 veroor
deeld werden. 

. Lvttl (JoANÏTES BAPÏISTA) , 
een toonkunstenaar, in 1633 
té /Florence geboren, ver
liet vroegtijdig zijn vader
land. Een Fransch offi
cier bewoog den nogjongen 
LULLI , om zich naar Frank-
rijk te begeven. Naauwelijks 
was hij aldaar aangekomen, 
of hij werd om den smaak, 
waarmede hij de viool be
speelde , zeer gezocht. Me-
jufvrouw de MONÏPEMSIER ver
bond hem aan hare dienst; 
en LODEWIJK XIT, gaf hem 
weldra te kennen hoezeer hij 
zijne talenten op prijs stelde, 
door hem het opzigt over 
«jne vioolspelers optedragen. 
Men rigtte zelfs ten zijnen 
voordeele een nieuw gezel
schap op, dat men de klei
ne vioolspelers noemde, in 
tegenstelling van het gezel-
<chap der vier en twintigen, 

toenmaals het beroemdste van 
geheel Europa. De zorg van 
LUIM , en de muzijk, welke 
hij aan zijne kweekelingen 
verschafte, maakten de kleine 
vioolspelers weldra grootelijks 
beroemd. LIJILI heeft in de 
toonkunst vele nieuwigheden 
ingevoerd, die hem alle ge
lukt zijn. Vóór hem waren 
de bas en de midden partij
en slechts een eenvoudig ac
compagnement , en bij de stuk
ken voor de viool had men 
enkel de bovenstem in het 
oog; maar Lviu heeft de 
partijen even aangenaam doen 
zingen als de bovenstem. Hij 
heeft er bewonderenswaardige 
fuga's (loopjes) ingevoerd; 
hij heeft het gebied der har
monie uitgebreid; hij heeft 
bewegingen uitgevonden tot 
dus verre aan alle meesters 
onbekend. Hij heeft in con
certen zelfs trommen en ke
tel trommen of pauken , val-
sche accoorden en wanklan
ken doen voorkomen, de ge
wone klip, waarop de be
kwaamste schipbreuk leden, 
Lvttl heeftde schoonste plaat
sen zijner werken weten te 
componeren, door de kunst, 
welke hij bezat, om dezelve 
voortebereiden, te plaatsen 
en te behouden. Het kenmerk 
der muzijk van dezen toon
kunstenaar, is eene bewon
derenswaardige verscheiden
heid , eene betooverende zoet
vloeiendheid en welluidend* 
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beid. Zijne gezangen zijn zoo 
natuurlijk en zoo indringend j 
dat men dezelve onthoudt, 
indien men slechts eenigen 
smaak en aanleg voor de toon
kunst bezit. [Hij verkreeg 
in 1661 den post van opper-
bewindhebber der muzijk van 
het paleis. Nadat PERRIN 
de Opera in Frankrijk had 
ingevoerd , bragt LULM , die 
er in 1672, het privilegie 
van verkreeg, dezelve tot ee-
nen hoogen trap van vol
maaktheid , en in het tijd-
verloop van vijftien jaren com
poneerde hij de partituren van 
negentien Opera's], Lrau 
overleed te Parijs y den 22 
Maart 1687, ten gevolgen 
van eenen ruwen stoot, dien 
hij zich op het onderste ge
deelte van den voet had ge
geven , terwijl hij met zijnen 
rotting de maat sloeg. De 
kwade kiem, welke de los
bandigheid in zijn. bloed had 
uitgestort, verergde de kwaal. 
Bij het eerste gevaar, stem
de LÜII I toei} om eene nieu
we Opera, JcmzzEsen Po-
LIXENJI, aan zijnen biecht
vader overtege ven, die dezel
ve verbrandde: Toen LUH.1 
zich eenige dagen daarna ee-
nigzins beter bevond, kwam 
een prins, die de vriend van 
dezen toonkunstenaar was, 
hem bezoeken, en zeide hem: 
» Wat hoor ik, BAPÏÏSTE, 
hebt gij uwe Opera in het j 
vuur geworpen? Gij waart I 

toch zeer dwaas, eene zoo 
schoone muzijk te verbran
den!" — » Stil, stil,mon-, 
seigneur antwoordde hem Ira-
II aan het oor, ik wist wel, 
wat ik deed, ik had er een 
tweede .afschrift van." Beo 
trek , die bij eene oppervlak
kige beschouwing slechts kod
dig schijnt, doch die werke
lijk eene valsche en huichel
achtige ziel verraadt. Eene 
wederinstorting deed hem wel
dra van taal veranderen, Jij 
liet zich op asch nefc%en, 
deed met een koord om den 
hals openlijke boete, en zong 
met de tranen in de oogen: 
77 faut moxvrir pécheur etc. 
(Zondaar, gij ™et sterf 
enz. ) LULU vormde zelM'J' 
ne toonkunstenaars en w* 
neelspelers. Zijn oor w»*J 
f i jn /da t hij van hei e.» 
einde des tooneels tot"» 
andereden vioolspeler «Be
scheidde, die valschspee 7' 
In zijne eerste opwelling « 
drift, verbrijzelde *ƒ V 
instrument op ?e",!„..«. 
den muzijkant: nadat • oejr 

petitie was a ^ T l e i i t taalde hij hem zijn ms rum 

meer dan het *'fd ! ? 
en nam hem ineto « j . 
hem te eten. ^ \ v

t!& 
de geestdrift des t a g , w 

der welke men altijd & 
slaagt. Hij wist wat;by 
zijn vak waardig wj£ ^ 
deed zulks aan ande», 
te zeer gevoelen, weim 
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staande hij onophoudelijk vol 
vuur was, legde toch nie
mand in een gezelschap, zoo 
vele vrolijkheden aan den dag 
als hij, doch eene vrolijk-

- heicl, die in guiterijen ont
aardde. Hij was driftig en 
.gewelddadig, en niet dan met 
moeite, ian men al de trek
ken gelooven, welke van zij
ne woede worden aangehaald. 
Daar de zwangerschap van 
Mejufvrouvv 1 E ROCHOIS , de 
uitvoering van een zijner ope- , 
ra's vertraagde, gaf hij aan ! 

deze actrice, eenen schop te
gen den huik, waardoor zij ee
ne miskraam deed. Men heeft 
vanLuixi, Opéra's, Treur-
spelen, Herdersspelen, mi
spelen. Behalve deze stuk-
Ken heeft Lviu nog vervaar
digd de muzijk van omtrent 
20 dansspelen en van ver
scheiden blijspelen van MO
LIÈRE: .Trio's voor violen en 
verscheiden Motetten met het 
volle koor enz. [De muzijk 
van IVLII heeft den roem 
met meer, welken dezelve 
eertijds genoot, met uitzonde
ring van enkele stukken, 
welke nog in onze dagen ge
hoord worden, schijnen zij
ne muzijkale compositién, 
eve« als al degene, welke tot 
S GflUW b e h°°ren, slechts 

| - - M d e eerwaardige 

306 

en mstelster van de dochters 
dei Voorzienigheid, werd te ParyS> d e n 2 9 y ^ 

1599 uit eene fatsoenlijke 
familie geboren. ïïare j £ 
tuurlyke bevalligheden wcj-
den verhoogd, door eene uit, 
muntende opvoeding e n door 
vroegtijdige deugden , welke 
zij grootendeels aan haren ver
standden gewetensbestuurder 
pater LEBRIW, e e n e n ^ 

roemden dominikaner, te dan
ken had. Door verschelde» 
personen aangezocht, welke 
naar hare hand dongen, kon 
mejufvrouw m LUMAGÜJE een 
.aanzienlijk huwelijk aangaan; 
maar zij verkoos het e W 
me kloosterleven, en begaf 
zich l n een capucijner-non-
nen-klooster, welks streng 
regels hare zwakke gezond
heid met toeliet natekomen. 
Door hare ouders aangezocht, 
en uit zuivere gehoorzaam
heid, trad zij in 1617 in den 
echt met FRANCISCUS POX.I»A-
HON, die tot resident rm 
frankrijk, te Magma be
noemd werd. Daar mqrrouw 
Poiinim, «wonger wa« ge-
worden, kon zij haren echt
genoot niet volgen ; en toen 
zij zich na hare verlossing 

ü 

gereed maakte, om zich naar 
hem te begeven, vernam zij 
het berigt van zijnen dood. 
Zij wijdde zich geheel en al 
aan de opvoeding harer doch-
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ter toe, leefde in de afzon
dering, welke zij verliet op 
uitnoodiging der hertogin van 
Orleans, die haar tot eere
dame, en gouvernante harer 
dochters had benoemd. Te 
midden Tan het schitterend
ste hof Tan Europa, leidde 
mevrouw I>E LIJMAG UE eene 
even zoo geregelde levenswij
ze , alsof zij in een klooster 
was geweekt. Zoodra de op
voeding der jonge prinsessen 
ten einde was gebragt, keer
de zij naar hare afzondering 
terug, en had het geluk den 
H. ViNCEimus TAH PAUIA te 
leeren kennen, wiens liefda
dige oogmerken zij tot de ha
re maakte, en zoodra zij ha
re dochter had uitgehuwd, 

"hield zij de belofte, welke 
zij aan dien eerbied waard i-
"gen religieus had gedaan. Zij 
stichtte dierhalve in 1630, 
de orde van de dochters der 
Voorzienigheid, met het on
derwijs der behoeftige hoeren
kinderen belast, welker ge
tal zij op drie-en-dertig be
paalde, op de dorpen en in 
den omtrek van Parij's ver-

' deeld. Be fortuin der deugd
zame stichtster was door dit 
heilige werk bijna uitgeput; 
liefdadige personen kwamen 
'haar te hulp, en de rege
rende koningin, diezichein
delijk de beschermster van 
het nieuwe gesticht verklaar
de, gaf haar in 1651 een 
huis in de voorstad Saint- y 

Marceatt. Mevrouw DI LÜ« 
MAGUE van dien kant gerust 
gesteld , werkte met den H, 
YINCENTIUS VAN PAULA me
de , aan de oprigting van het 
gesticht voor de Nieuwe- C& 
tholijkcii, hetwelk door den 
maarschalk van TUREMJedel-
moediglijk begiftigd werd, 
Sedert achttien jaren door 
eene smartelijke ziekte ge
folterd , en haar einde voe
lende naderen, wenschte tjj 
in de armen harer gelie/rfe 
dochters der Pomienig-
hcid te sterven. Naauwelp 
te Parijs en in haar gesticht 
aangekomen, bleef haar mei 
meer tijd over, dan om» 
troostmiddclen der H. «« 
"te ontvangen ; en overleed 
zij den 4 September lw> 
Men heeft verscheiden ^ ; 
venshesehrijvingen deieree -
biedwaardige vrouw m w 
licht gegeven: de bestei i ; 
die van den abt Cour*,/>«; 
rijs, 17U, in 1*%**< 
een door HOT j ^ g j . ' 
tret. Het was eene erkenw 
nis-hulde van den schngr, 

die, n . het. g e r i j d i 
verloren, zijne S60^^ 
zijne devotie voor de 

waardige MARIA »* ^U 

CrVE toeschreef. 

LUMEI of LüMAfif- -
MARCK (WIMKM VAN 

een Spaansch edelman -

Jie 

PK)' 
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zich geheel in bij JoAMps 
I I , koning van Kaslilie', 
een willekeurig meester. Hij 
maakte misbruik van zijne 
magt, ontstak den oorlog in 
het koningrijk, vervolgde de 
grooten, verrijkte zich met 
het goed van anderen, en 
ontving geld van de Mooren, 
om de inneming van Gre
nada te beletten. Tan, deze 
misdaden overtuigd , werd hij 
in 1543 te F'alladolid ver
oordeeld , om ontbalsd te wor-r 
den; zijn hoofd werd gedu
rende verscheiden dagen bij 
een bekken uitgesteld, ten 
einde middelen te vinden, 
om zijn ligchaam te doen 
begraven. Men verzekert, 
dat toen LUNA van eenen ster-
rewigchelaar wilde weten, 
welk zijn uiteinde zou zijn, 
deze hem zou geantwoord 
hebben, dat hij te Cala-
fialso zou sterven. Dit nu 
.was de naam van een «ijner 
landgoederen, en hetzelfde 
"woord beteekent ook schar 
•vot ia het Spaansch. Zijn 
•Leven , •: door km. DE CAS-
TKtiAffos beschreven, is te 
Milane, in 154G , in fol. in 
het licht gegeven. 

kWA (PETRUS D E ) . — Zie 
BENEDICTIJS, onwettige Paus. 

IWDORpnj$(MlCHAël GAS-
i>ARD), een Hoogduitsche 
schrijver van de 17* eeuw, 

heeft de Geschiedenis van 
SLEIDAIT vervolgd , maar op 
eene zeer onvolledige wijze;, 
dit ver-volg, hetwelk in 3 dee-
len i s , gaat tot het jaar 1609. 
Nog heeft men van hem: 
jicta •publica; ^danteehenin-
gen op PEÏROMÜS, onder 
den valschen naam van GE-
ORGE ERHARD ; dezelve wor
den niet zeer gezocht. 

* LlWEAü DE BOISGERMAIK' 
(PETRUS JOZEF FRANCISCÜS) , 
een kundig onderwijzer,maar 
een middelmatig schrijver, 
te Issoudun in 1752 gebo
ren. Na te Bourges, bij dé 
Jesuiten i zijne studiën te heb
ben volbragt, werd hij in 
hunne orde opgenomen, on
derwees ' gedurende eenigen 
tijd de lagere klassen bij de
zelve, en verliet later deze 
maatschappij, om zich te 
Parijs te komen vestigen, 
alwaar hij cursus, voor de 
spraakkunst, de geschiedenis 
en de aardrijkskunde open
de. Eenige schoolboeken wfcJ-
ke hij in het licht gaf, wér-
den gunstig oiüknïé. Hij le
verde reTv@^geaééé»e uitgave 
det werksn v&tt MJCJKE, Pa
rijs , 1708,7 dl.11 in 8.vo niet 
een leven- van dezen grooten 
dichter,' en Commen/ariën, 
dié nog tegenwoordig gezocht 
worden, ondanks de kritiek 
welke LAHARPE op' dezelve 
heeft doen vallen ; maar daar 

2 • • • - ; ' • • • " • 
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JiUNEAtf zelf de exemplaren 
dezer uitgave had willen de
biteren, zoo deden hem de 
gddemeesters van den boek
handel een proces aan , het
welk hij verloor. Om zich 
hierover te wreken, beschul-
•digde hij de uitgevers der 
^Encyclopedie, van op eene 
iedriegelijke wijze het getal 
«er boekdeelen te hebben 
vermenigvuldigd, de meeste 
flunner verbindtenissen om
trent de inteekenaars niet te 
Rebben nagekomen, en vraap-
<Je dat zij veroordeeld wer-
•<i«, om aan elk derzelve, 
*ene schadeloosstelling v a n 
500 Francs te betalen. De-
fe z™k > welke die der ?e-
Jetterden was, maakte veel 
gerucbts; LÏÏNMÜ pleitte zelf 
-vjjor het parlement; maar na 
f e Jfsdictiën te; hebben 
doorgeloopen, na negen ia-

ff"eener f &W*. verwach
ting werd hij in 1778, tot 

•** boete en de kosten ver-
-oordeeld,ineenes!aakjVa

e
a

r
r. 

an het eemge voorwerp van 
* H f voor hem de ferul-
f ve van 457 Francs ^ 

ÏÏ3 w t ^ ^ 
•*Bd , welke aan Zijne talen
tentot eer verstrekt, nutte 

'£m?°ge\Uil- ifiÏÏ 
™a™ H o p het denkbeeld, 
om een correspondentie-bu-
2\°P l! 1*i»ten» bestemd, 
ZkT de iief^bbers dé 
mUh van. den ouden en 
• « » » « boekhandel/voorde 

prijzen van .Parijfo te leve
ren; maar, daar deze on
derneming slechts eenen voor-
bijgaanden opgang maakte, 
zag hij van de handel-spe-
eulatiën af, en gaf volgens 
het plan van DÜMARSAIS, 
tusschenregelige vertalingen in 
het licht. Hij overleed te 
Parijs} den 25 December 
1801. Er bestaat van hem; 
1.° Zes vrais etc. (De wet' 
re grondbeginselen van kt 
lenen, de spellingen deuit
spraak), Parijs, 1759, ia 
8.™ Dit werk, waarvan het 
denkbeeld en het plan m 

TIAKD toebehooren, werd 
dikwerf herdrukt. De acht
ste uitgave 1792, is verbe
terd en aanmerkelijk vermeer
derd. — 2.o Discours elc. 
(Ferhandeling over #" 
nieuwe wijze, om deo*?*" 
rijkskunde te ondervnp® 
en te leeren ena.), ih. wy 
in 12.mo — 3.° Gout* w-
(Cursus voor de « W f J 
geschiedenis), 1708» * • 
in 8,y°; Se uitg. 1779. — 
4.o Hecueil etc. {^m% 
ling van memorie» tegen 
vereenigde boekdrukken w 

Encyclopedie), ,*" , JT : 
1772. — 5.° Mmanachf' 
(Mmijkale almanak),»' 
~ 1783, 3 dl.» w % 
— 6.o Jtaliaansche, * 
gelscheenlatijnschespr^ 
kunsten. - 7.» 0 * * " J 
ons etc. (^nmerking^ 
de verbetering van™av!m 
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der posten), Parijs, 1793, 
in 8.vo — 8.° JDe l'éduca-
tion etc. {Over de opvoe
ding der konijnen), 1798, 
in 8.v° — 9.o Idees etc. 
{Denkbeelden en imigéen, 
over het gebruik, hetwelk 
het gouvernement van het 
kasteel van J^ersailles kan 
maken), 1798, in 8 . v o — 
10.° Description etc. (Be* 
schrijving der kunstmatige 
aeilsteenen van LENQBLM) , 
1811. —-11.01/émoires etc. 
(Memori'ên voor de boek
drukkers en boekverkoopers 
van Parijs). Hij is de uit
gever van de Keu%e der los
se dichtstnkj.es, Londen, 
(Parijs). 1769, 5 dl.» in 
12.m°, en hij heeft deelge
had aan de Dictionnaire du 
vieux langage. (PP~oorden-
boek der oude taal), door 
LACOMBK. 

LWJENB0RG. —ZieBEVERJV» 

* JLÜMEH, te Nantes ge
boren , en te Parijs in 1807 
overleden, is de schrijver van 
een geacht Woordenboek der 
wetenschappen en kunsten, 
Parijs, 1806, 3dl.«in8.vo 
bevattende de woordgronding, 
de bepaling en de verschil
lende beteekenissen derkunst-
benamingen, in de ontleed
kunde, physiologie, genees
kunde , artscnijbereidkunde, 
scheikunde, kruidende, berg-
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stof kunde, werktuigfcunde, 
waterleikunst, sterrekunde, 
schilderkunst, bouwkunde y 
zeevaartkunde, kunsten en 
handwerken, huishoudkun
de , landbouw, staatkundige 
huishoudkunde, penningkun-» 
de enz» voorkomende ; men 
heeft er hel geschiedkundi
ge tafereel bijgevoegd van den 
oorsprong en de vorderin
gen van eiken tak der men-
schelijke kundigheden , en ee-r 
ne verkorte beschrijving der 
kunstig uitgedachte en ge
wone werktuigen, en der ou~ 
de en nieuwe behandelingen 
in de kunsten gebruikt. 

Lirpr (AMTOimis MARIA), 
een Jesuit in 1695, te Flo
rence geboren, en tepaler»: 
mo, in 1737 overleden, heeft 
vele geleerde Verhandelingen-
geschreven, vooral ter ophel
dering der gewijde en onge
wijde oudheden. Pater ZAC-
CARIA heeft eene Uitgave der, 
Werken van pater LUPI, zij
nen orde-broeder , te F&'èn-
%a, met aamteekeningen i» 
het licht gegeren, 1785, 2 
dl.«, in 4.*° Pater LAMI heeft 
het leven van A. M.JLüPlin 
zijne Memorabilia Italorum. 
erudit. prcsstant., 1747 ge
leverd. — Men moet hem niet 
verwarren met MARIÖ LUPI , 
kamerheer van Pius VI,. m,. 
kanonik van Bergamoi 'm 
1789 overleden, van wien, 

3 , . • ; 
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tóen ook uitmuntende vér-
handelingen over de oudhe
den heeft, onder anderen: 
Codex dipfomaticus civita-
tts et Ecchsüe bergamensis 
en De paroahiis, ante a?i-
num CSRISTI millennium. 
*n dit laatste werk, te Ber-
gamo, in 1788, in 4.to « e . 
drukt, Slaat hij de aanmati
gingen der pastoors van Pis-
toja, die zich in de onwet
tige vergadering, in 1786 ge
i d e n , om de kerkelijke 
hierachie eü tucht te vernie
l e n , tot bisschoppen wil-
t l ° ^ e r P e n , g e L e l e n a l 
den bodem i„. Hij bewijst 
dat de pastorijen m de pas
toors eene latere instellincr 
Wj dat er oudtijds met uit-
l7lTV™XomeenJlex. 

-57. ' l n de WsschoppeKj-
*e steden geene enkele%a-

J Ï Ï £ W a s ' «"wikkelt 'de 
S e Z ' A * ™ 0 ™ • « in die 

^ andere mede ' W a l n S 
Iferkgt evenzeer e e r S 
g o v e r s , die over J££ 
proclnen hebben ^ k e n 
S /,ant.en Jande °P" 
E g i in? d e r Zi<3h terSC -̂
teL? T "* afha»kelijke 
parocluen hadden, en toont 

! ™ ' d a t er vóór de 11 e 

* * den r« K ^ ̂ r J ^ 

heeft genoemd , dat de prie
sters , kardinalen genoemd, 
dat degene, welke met raad
gevende stem, in de alge-
meene of bijzondere kerkver
gaderingen in het midden, 
traden , geenszins pastoors of 
rectors van parochien waren, 
en dat deze voorregten, in 
derzelver oudsten oorsprong, 
aan de opperste geestelijkheid 
of wel aan de kanoniken 
der hoofdkerk toebehoorden. 
» Het is te wenschen, zegt 
een beoordeelaar, dat de pas
toors , welke op eene onïoor-
zigtige wijze, zich boven 
hunnen staat en den rang, 
dien zij in de Kerk beklee-
den, zouden willen verheffen, 
dit werk met aandacht lezen, 
om zich van eene gevaarlijke 
dwaling t e . genezen; m»4f 
derzelver getal, dank HJ«fr 

goddelijke Yoorzienighe"1, 
•welke over de in dept* 
bestaande orde waakt, itif 
groot niet. Indien men die
gene uitzondert, welke de 
nieuwe sekte aan zich »ee» 
weten te verbinden, om gf 
zamenlijk met dezelve aan«° 
ondermijning van het Catn ' 
lijke geloof te arbeiden, tn»1 

men in die dierbare «asse 

der Christelijke priesterschap, 
geen enkel l id, dat met den 
belagchelijken en hees» 
zuchtigen naijver bezield »> 
om zich met de eerste: J# 
ders gelijk te willen stellen. 
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* I«TJPOX (FiiAwciscüs en 
NICOI-AAS;, bekwame luit
makers ,. beide kweekelingen 
van JOZEF. GüARNEunis, heb
ben door de volledigheid hun
ner instrumenten, eenenEu-
ropesehen roem verworven. 
FICOLAAS , te Stuttgard in 
1758 geboren, on te Par js, 
in de maand Julij 1824 over
leden , had zich sedert het 
jaar 1794 in Frankrijk ge
vestigd :• er bestaat onder zij
nen naam een werkje,. geti
teld de CJielonomie of de 
volmaakte luitmaker, Pa
rijs , 1806, in 12.?ao, waar
van de zaïnenstelling aan den 
abt SIBIRE toekomt. Nico-
EAAS Lupoï verdiende de 
SIRADIVARIUS zijner eeuw bij
genaamd te worden. (Zie dat 
artikel») 

LUPUS of Loup (Heilige), 
te Toul, in het begin der 
vijfde eeuw geboren, trad in 
den echt met de zuster van 
den heiligen HIJURIUSY bis
schop van Arles., De deugd 
had deze verbindtenis geslo
ten , een verhevener deugd 
verbrak dezelve. De beide 
echtgenooten scheidden van 
elkander, om zich, elk in 
een klooster,, aan God toe te 
wijden ; Lupus sloot zich in 
dat ïan Lerins op. Zijne 
deugden deden hem in 427 
op den stoel van Trayes ver-

.hcflên. Geheel bezet melde 
ü 

pligten der bisschoppelijke, 
bediening, verdiende hij dea 
eerbied en den lof der groot
ste mannen zijner eeuw.. Sx-
DOMÜS APOIXINARIS, noemde 
hem den eersten der Prela
ten. De bisschoppen van Gcd± 
li'è zonden hem met den H.. 
HERSUNÜS van Juxerre af,, 
om de Pelagianen, welke 
Groot-Brittanniëbesmelten ± 
te gaan bestrijden. Deze zen
ding bragt groote vruchten 
voort., LÜPÜS te ïroyeste-
ruggekeerd,. redde die stad 
van de woede van Aï l iu . ;• 
deze wreede veroveraar noem
de zich zelven de qessel Gods, 
wijl hij zich bestemd waan
de , om de zonde der volken 
ie straffen. Pieeds hadden 
Jleims, KamerijKy Besan-
con , Auxerre en Langres, 
de uitwerkselen zijner, woede 
ondervonden. Zijne slagen 
zouden nu op Troyes vallen : 
de inwoners dier stad, wa
ren in de grootste verslagen
heid.. De H, LUPUS bad voor 
zijn volk tot God, tot wien 
hij gedurende verscheidene da
gen y vurige gebeden opzond, 
vergezeld met tranen , vasten 
en andere goede werken. 
Eindelijk zijn vertrouwen op 
de bescherming des Hemels 
stellende, trok hij zijn bis
schoppelijk gewaad aan, en 
ging AxxitA aan het hoofd 
jzirner legerbenden te getnoet. 
Ofschoon de baiimarsche vorst 

4 • . • 
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ongeloovig was, werd hij ech
ter met eerbied doordrongen 
Wj het gezigt van den heili
gen Bisschop, die processie-
wijze door zijne geestelijkheid 
gevolgd en door het kruis 
voorafgegaan werd. Toen de 
dienaar Gods den koning der 
Hunnen ontmoette, vraagde 
hij hem, wie hij was. »°Ik 
hen, antwoordde AÏXILA , de 
geesel Gods." — » Wij eer
biedigen, hernam de, Heili
ge, alles wat van Godswege 
«omt; maar indien gij de 
geesel zijt, waarmede de He
mel ons kastijdt, herinneru 
dan van niet anders te doen 
dan hetgene, wat u geoorloofd 
i s , door de almagtigehand, 
die u beweegt en bestuurt." 
ATTIU, door deze rede 'ee~ 
troffen, beloofde Troyes te 
^ r e n Op deze wijze be
schermden de gebeden van 
S b f . % n LUPUS, eene 
I f ' ! J a n a l l e hulpmid
delen ontbloot was, teoen een 
leger van 400 000 m a C d a " 

^ « W te hebben verwoest, 
f e » % » was overtrokken 
cndererwoestingindevrucht: 
gaarste gewesten van Frank-
7rJt ad..TersPfeid. JYadat 
ATmAzyne troepen van voor 

^ te H de vlakten van 
lyom met dezelve. Hij 
^«rd aldaar door de Romei-
«en ouder aanvoering van 

•en daPPerenAëïiüs, aan

gerand en geslagen. Op lij* 
nen aftogt liet hij den hei
ligen LOTUS ontbieden, en 
verzocht denzelven, hem tot 
aan den Rijn te vergezellen, 
zich verbeeldende, dat de 
tegenwoordigheid van eenen ! 
zoo grooten dienaar Gods, 
eene veilige bescherming voor ; 
hem en zijn leger zou zijn. 
Toen hij hem terug zond, I 
beval hij zich dringend in 
zijne gebeden aan. Deze daad 
Tan den heiligen Bisschop 
mishaagde aan de veïdheem 
des Rijks: men hield hem 
verdacht, van de ontvlugting 
der barbaren begunstigd te 
hebben, en hij zag zich ver-
pligt Troyes voor tweejaren 
te verlaten. Maar door zijn 
geduld en zijne liefdadigheid 
zegevierde hij op den nijd e" 
de boosaardigheid der roen-
ichen. Men stond hemWi 
in zijn diocees terug t£i w- , 
men, waarin hij den 29JU-
lij 478 overleed. l¥ T 
chaam wordt te Trijp> » 
de kerk, die zijnen naam 
draagt, bewaard. E r f " ? 
oudtijds in Mgeknd^' 
scheiden kerken, onderg-
ne aanroeping ingewijd, 
ter SIUMOND heeft eenen jn» 
van dien beroemden BisscnoP' 

in het l.o dl. « S " f r S . 
meling der Kerkvf^ 
™gen van Frankrifk* 
licht gegeven. DeJier* 
zijne gedachtenis den 29 m 
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• Lupus ( CHRISMA AN) , aldus 
genoemd, wijl zijn familie
naam WOLF was, een Augus
tijner Religieus, te Iperen , 
in 1612 geboren, onderwees 
de wijsbegeerte te Keulen , en 
later met den zelfden roem 
de godgeleerdheid te Leuven. 
Hij oefende vervolgens de eer
ste 'posten zijner orde in zij
ne provincie uit, Paus CtE-
MENS IX, wilde hem een bis
dom geven , met opzigt over 
zijne sacristie, doch daar pa
ter LUPUS de studie en de 
rust, boven de schitterende 
slavernij der waardigheden 
verkoos, sloeg hij beide ge
stadig van de hand. INNO-
CENTIUS XI, en de groot-her
tog van Toskanen, gaven hem 
ook openlijke bewijzen hun
ner achting. Hij was gedu
rende eenigen tijd, het jan-
senismus gunstig: doch hij 
Terliet die sekte en stierf als 
een goede Catholijke te Leu~ 
ven,, in 1681. Hij had voor 
zich zelven een grafschrift 
vervaardigd, waarin hij ze-
diglijk zeide, dat hij was dig-
nus, nomine reque, LÜPÜS 

indignus, non re sed 
solo, nomine doctor. Men 
heeft van hem een aantal 
werken in het Latijn. De 
voornaamste zijn : 1.° geleer
de Commentariën op de ge
schiedenis en de Canons der 
kerkvergaderingen 1665 — n 
ï673,5dl.Bin

ö4.to, ~ 2 . ° i 

Ü 5 

eene Verhandeling der be~ 
roepingen op den heiligen 
Stoel, in 4.*°, tegen QUES-
NEI. Men vindt in dezelve 
eene goede, vooruit vervaar
digde wederlegging, van ee-
nen beruchten compilator 
onzer dagen (ÏÏONTHEIM) , die 
dit onderwerp zoo als vele 
andere, op eene schandelijke 
wijze verminkt heeft; het 
regt van beroeping op den 
Paus, wordt er in aangewe» 
zen, door den aard van des-
zelfs primaatschap en door 
de geheele kerkelijke geschie
denis (zie ATHANASIUS , INO-

CENTIUS I , ZoZISIUS). — 3.0 
eene Verhandeling over het 
berouw, Leuven, 1666, in 
4 . t o , even zoo geleerd als 
bondig, hij verklaart zich in 
dezelve voor de noodzakelijk
heid der liefde in het Sa
crament van boetvaardigheid 
(zie NEERCASSEI), — 4.» Ver
zameling van brieven en ge
denkstukken , betrekkelijk da 
kerkvergaderingen van Efeze 
en Chalcedonië , Leuven, 
1682, 2 dl.a, in 4.*°, met 
aanteekeningen. — 5.° Eene 
verzameling van Brieven van 
den H. THOMAS van Kan
telberg , voorafgegaan door 
zijn Leven, Brussel, 1622, 
2 dl.» in 4.*°, — 6.° een 
Gommentarium op de pres-
criptiën van TERTUMAIVÜS , 
Brussel 1675, in 4.t°. •— 
7.° Opusculaposthuma,doot 
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pater W M M M WIJNANTS , van 
dezelfde orde, in het licht 
gegeven, Brussel, 1690, in 
4.*°. Deze verzameling be
vat verscheiden verhandelin
gen , onder anderen over de 
Simonie der kloosters, te
gen VAN ESPEN ; over de ou
de tucht der Christelijke 
krijgsmagt, over de trits tel
ling 'van het allerheiligste 
Sacrament; over het regt 
der orde-Géestelijken, om 
te prediken, tegen SXEYAERT 
enz. — 8.° Over den oor
sprong der kluizenaars en 
religieuzen der orde van den 
ÜT. AÜGUSTINÜS, Douai, 
1651, in 8.vo, enz. Deze 
in het Latijn geschreven wer
ken^ zijn vol geleerde aan
merkingen. Dezelve zijn door 
pater THOMAS PHIUFPINO , tan 
Ravenna', lid der zelfde or
de, in 1724, te Venetië, 
4 dl.» in fol. gezamenlijk 
uitgegeven. Men heeft de-
fcelve ook in 12 dl.» in 4. t0. 

• IÜSCINIÜS of NACHTIGAI. 
(OTHMAK) , kanonik van 
Straatsburg, zijne geboor
teplaats, studeerde in die 
stad, te Parijs, tePadua, 
te Leuven en te Weenen; 
kwam in 1514, te Straat's-
burg terug, begaf' zich in 
1517 andermaal naar Italië, 

> t . ü S . 

bezocht Hongarije, Zeven
bergen, Turkije, en door
kruiste zoo doende bijna ge« 
heel Europa. Hij onderwees 
de Grieksche letterkunde te 
Jlugsburg , was eerste dom» 
prediker van Bazel,en over
leed, in 1535. Hij heeft ver
scheiden schriften nagelaten, 
onder anderen r 1.» £*$** 
sche vertalingen der Sytapfa 
siaken (*) van PMIAHCHW 
en der aanspraken van Iso-
CKAXES aan DEMOCIÜS en aan 
NICOI.ES ', der Grieksche punt
dichten enz. Dwelre:_W 
meer getrouw dan sierlijk.-* 
2.o Commentari'ên op de ü. 
Schrift, zie de Memorie* 
van NICEHON, 32" dl. 

LTJSIGNA*r(GülDODE),Z00n 

van HOGO m Ua***>™ 
eene der oudste huuea«» 
Frankrijk, deed eene oi| 
zeesche reis. Hij trad in ĵ » 
echt met STBIU'A, <>m 
dochter van Aiaf I c H ' JJo ï ; 
ning van JeruzfW. 
ditluwelijk v e r g h ^ 
koningrijk op ^ n e ° 1 l 8 7 l 
enverloorahetwedetf118J: 

DIN overgaf. LUSIGNA" 
enkel den titel var k ^ 

dra voor het e i l a n d ^ 
van Jeruzalem, d f " J ^ , 
dra vóór het e i l a n d ^ 
aanRicHAUDkoniBg^ 

H Gesprekken van mjsgeeren, bij ffs\mJ"£^ 
PMTARCWS , heeft verscheiden » ^ fer^'\er 
met dien naam bestempeld, V e r t a l e r . 

http://Nicoi.es
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geland verkocht. Hij nam al
daar de hoedanigheid van ko
ning aan, en overleed ér, in 
1194. Zijn huis behield dat 
eiland tot in 1473. ALME-
KICH DJE LUSIGNAN, zijn broe
der, volgde hem op. Voor 
het overige ontleent deze fa
milie haren naam van het stad
je Lusignan, in het IV. dept. 
Vicnïie, welks kasteel eertijds 
voor onoverwinnelijk werd ge
houden-, wijl het gemeen in 
den waan verkeerde, dat het
zelve door eene tooveresse, 
half-vrouw, en half-slang, 
was gebouwd. 

LÜSSAU (FRANCISCÜS D'ES-
f AKBÈS DE) , burggraaf van 
Jubeterre, diende onder HEN
DRIK IV en LODJEWIJK XIII, 
èn onderscheidde zich bij ver
schillende gelegenheden. Hij 
werd door den eerste, in 
1590, bij het ontslag van 
zijnen vader, met het gou
vernement van Blaye bekleed; 
en door den tweedein 1620, 
met de waardigheid van maar
schalk van Frankrijk, na 
het bestuuf van Blaye, aan 
BRANIES, broeder van den 
connestabel DE LÜÏNES te heb
ben overgegeven. In 1620 
verklaarde hij zich voor de 
^miigm, belegerde in 1621 
Nerac en Caumont, onder 
den hertog van MAYENNE , en 
begaf zich vervolgens naar 
Aubeterre, alwaar hij in 1628 
overleed. Zijn vader JOAN-

NES PAÜLUS D'ESPARBES , had 
zich in Blaye gehandhaafd; 
ondanks den maarschalk bË 
MAIIGNON, die er hein in 
belegerde, om er hem van 
te berooven. Hij was be
gonnen in Italië onder MONX-
i r c , te dienen , die met lof 
over zijne ontluikende dap
perheid spreekt, bij het be
leg van Sienna, in 1554, 
aan den dag gelegd. 

LITSSAN(MARGAREXHA DE), 
de dochter van eenen koet
sier, en van LA FLEURT , eene 
beruchte waarzegster, werd 
te Parijs, in 1682 geboren. 
[Anderen doen haar geboren 
worden van prins TJKOMAS van 
Savooije, broeder van prins 
EÜGENICIS, en van eene lig-
tekooi. Zeker is het , dat 
die prins zorg droeg voor 
hare kindschheid en voor hare 
opvoeding, haar eene jaar
wedde legateerde, en haar 
zelfs het wapen van zijn huis 
deed voeren], Nadat d«*f«-
leerde HUEÏ in de gelegen
heid was geweest, haar te 
leeren kennen, vond hij smaak 
in haren geest, en spoorde 
haar aan , zegt men, om ge
leerde romans te schrijven; 
maar het is zeer waarschijn
lijk , dat hij al degene, die 
uit hare pen vloeiden, niet 
zou hebben goedgekeurd. Men 
zag vooreerst in het licht ver
schijnen; Bistoire elc. (Ge~ 

* schiedenis der 'gravin vtin 
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GOXDES) 2 dlA IGNATIUS 
LODEWUK DE LA SERRE , heer 
yan Langlade, de schrijver 
van eenige Opera's, had" het 
opzigt over dit eerste werk 
van mejufvrouw DE LUSSAJT, 
en leefde steeds in de groot
ste vertrouwelijkheid met zijne 
lettergenoote. Zij begon ge
voelens voor hem te koeste
ren, welke de grenzen der 
erkentelijkheid overschreden. 
Door de aanhoudendheid ha-
rer oplettendheden, deed zij 
het denkbeeld ontstaan, dat 
hij haar echtgenoot was; men 
bedroog zich. Men schrijft 
aan den abt DE BOISMOUAND , 
deJnecdotesetc. {Bijzonder
heden van het hofvanPm-
LIPPÜS JUGVSTUS) , in z e s 

afdeehngen, of 2 dl.n j n 

• r , 7o 0 l ' Welke te P«ry* 
« 1 7 3 3 het licht zagen, en 
die later dikwerf herdrukt 
«jn. Dit is ontegensprekelijk 
Jet beste werk, hetwelk on
derden naam van mejufyrouw 
M Xtssis. is in het licht 
verschenen Het gelaat dezer 
romanschrijfster was nietaan-
genaam. Zij was scheel en 
bovenmate bruin. Harestem, 
hare hondmg waren niet dié 
van^hare sekse; maar zij ver
goedde deze gebreken door 

J ^ f 5 l e « h a r e innemend
e r ( Z i e

W
G E W ™ > G K A F " 

™ I N ) . D a a r z 

: i t ^ e t e n e s t e l d w a s , ver
oorzaakte e e n e onmatigheid 

in hetzelve, haar eene ziek
t e , waaraan zij te Parijs, 
den 31 Mei 1758 overleed, 
Behalve de reeds aangevoer
de werken , heeft men van 
haar: 1,° Zes veüleès etc, 
(De avondtijdkortingen van 
Thessalië), 2 dl.» in 12.»"> 
Dit is eene verzameling van 
bevallige vertelsels en gees
tige fabels. — 2.o Mémoi
res etc. (Geheime memori-
'én en kuiperyen van het 
Fransche hof, onder I>, 
REL rill),mi,intt-m0 

— 3.o Jnecdote» etc. (Ge
heime geschiedenissen van 
het hof van 

FRJNCISCVSI), 
1748, 3 dl."» in 12.™ -
4.o Histoire etc. (Gesolm-
denis van MARIA van En
geland), 1749, in 12.B0 

— 5.o Jnnales etc. (Jaar-
boeken van het hof van W' DRJK II), 1749, 2 ƒ " ' 
in 12.mo; men heeft o<* 
onder haren naam in 
licht zien verschijnen: &• 
Histoire etc. (Geschied** 
van het leven en het bestuur 

van KAREL ri.*g% 
van Frankrijk), M 5 d ' 
dl.n in 12/° - l-°f' 
schiedenis der regering**. 
LommjK XI> U»6>* 
dl.» in 12 «o ; en Ge**» 
denis der laatste or»u>en 
leling van Napels, i'«' > 
4 dl* in 12.«° Maar deze 
drie laatste werken zijn w 

1* 
BAÜDOX DB JlIlUI. 

Fieetc, {Leven van deitdap" 
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peren CRIZ& J)JV),' • 17 5 7", 2 
dl.n in 12.m o : een langwij-
ligen slecht geschreven werk. 
Gebrek aan naanwkeurigheid 
is het hoofdkenmerk van bij
na al de schriften van rae-
j-ufvrouw DE LÜSSAN. 

LüTATIUS CATUUJS (CAJUS), 
Romeinsch, Consul, in het 
jaar 242 vóór J . C., voerde 
het bevel over de vloot der 
republiek, in den slag aan de 
Karthagers geleverd, tusschen 
D.repani en de JEgatische 
eilanden. Hij. boorde hem 
vijftig schepen in den grond, 
en veroverde er zeventig. 
Deze zegepraal noodzaakte de 
overwonnenen, om den vrede 
te vragen, en maakte een 
einde aan den eersten Puni-
schen oorlog. 

LüTATius CATÜIUS (QTJIN-
TUS) , Bomeinsch consul in 
het jaar 102 vóór J. G., 
overwon met MABIÜS , zijnen 
ambtgenoot, de Cimberen, 
Na den dood van STMU, 
wilde CATÜLUS de legioenen 
in het bezit ,der landerijen 
handhaven, welke de Dic
tator hun gegeven had. LE-
PIDUS was van gevoelen, dat 
aien dezelve aan de eerste 
eigenaars behoorde terug te 
geven. Deze twist veroor
zaakte nieuwe onlusten, waar
aan LüTAHüs met geestdrift 
deel nam. De onstumigheid 
zijner inborst veroorzaakte 

hem vèlè vijanden, en hij 
kwam in de burgeroorlogen, 
op eene ellendige wijze "om 
het leven. Deze overheids-
persoon behoorde tot de be
roemde redenaars. Hij heeft 
schoone Redevoeringen voor
gedragen , en de Geschiede
nis van %ijn Consulaat ge
schreven; deze werken zijn 
niet tot ons gekomen. 

• LÜTHER (MARTINUS) , den 
10 November 1483, te Eis* 
leben, in het graafschap 
Mansfeld geboren, was de 
zoon van eenen eenvoudigen 
bergwerker. Met veel roem 
volbragt hij zijne studiën te 
Eisenach. Eens met een' 
zijner makkers wandelende, 
werd deze aan zijne zijde door 
den bliksem doodgeslagen. 
Dit voorval maakte zulk ee
nen indruk op zijn gemoed, 
dat, na in 1505 aan de uni
versiteit van Erfurt tot mee--
ster in de wijsbegeerte te zijn 
bevorderd, hij in die stad het 
kloosterleven, volgens den re
gel van den H. ATJGÜSTINUS 
omhelsde. Zijne talenten be
wogen zijne oversten, om 
hem als hoogleeraar naar de 
nieuwe universiteit van Wii-
tenberg te zenden, kortelings 
door FREDERIK , keurvorst 
van Saksen, gestieht. Hij gaf 
achtereenvolgend en met veel 
roem, lessen in de wijsber 
geer te en in de godgeleerd
heid, doch men bespeurde 
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steeds in hem eene bijzonde
re zncht voor nieuwigheden. 
In 1510 werd hij met de 
aangelegenheden zijner orde 
bij het hof van Rome be
last; twee jaren later zag 
men hem, in Saksen terug
gekeerd , de bescherming van 
den keurvorst FREDERIK win
nen , die zich met de kosten 
zijner bevordering tot doctor 
wilde belasten. LTJTHER was 
een dier vurige en onstuimi
ge menschen, die, wanneer 
zij heviglijk, met een onder
werp zijn ingenomeas, er zich 
geheel en al aan overgeven, 
niets meer onderzoeken, en 
in zeker opzigt onbekwaam 
worden, om naar de slem 
der wijsheid en rede te luis
teren. Eene sterke verbeel
dingskracht door de studie 
gevoed, maakte hem van na
tuur welsprekend, en ver
werf hem de goedkeuring 
dergenen, welke hem hoor
den donderen en hevig uit
varen. Hij gevoelde zijne 
meerderheid zeer wel, en 
/terwijl het welgelukken zij
ner.-pogingen zijne trotsch-
heid ;vleid&, maakte het hem 
"steeds vermeteler en onder-
ïièmender.; "Wanneer hij zich 
te buiten ging, waren noch 
berispingen, noch tegenwer
pingen instaat, hem tot na
denken te brengen, maar 
dienden enkel om hem te 
verbitteren; Een man, van jj 
«alk gen karakter, moest ü 

noodzakelijk in dwalingen 
vervallen. Nadat de Augus
tijner monnik zich met de 
boeken van den aartskelter 
JAN HUSS had bekend ge» 
maakt, vatte hij eenen he* 
vigen haat op, tegen de ge« ' 
brüiken der Boomsche kerk, 
en vooral tegen de school* \ 
sche godgeleerden. Reeds in 
het jaar 1516, liet hij open» ! 
lijke thesis verdedigen, is : 
welke de verlichte mannen, 
de kiem der dwalingen» 
gen, welke hij later leeraar
de. Het is dus valsch, dat 
LUTHER zou begonnen zijn 
te dogmatiseren, bij gelegen- j 
heid der geschillen,tusschea ; 
de dominikanen en augustg- ; 
nen ontstaan, over de ver
kondiging der volle aflaten, i 
die eerst in 1517 door 1» { 
X verleend werden, SKC«J-
DORF, en na hem, L*®m 

en CHAIS, hebben bewatfi ;> 
dat langen tijd vóór de urt" • 
barsting over da aflaten >*£ ; 
THER begonnen ***» 'T ' 
scheiden leerstukken:^ 
Roomsche kerk aanlerende». ; 
Het is waar, dat de ^ • 
bruiken, welke de •&*** \ 
laars der aalmoezen,«F 
gen, die men voor de w* 
L gaf, en h,et overd^ 

vermogen, hetwelk « P 
^ikers aan dezelve toescg 
ven, hem de 0 * f * J 
verschaften, om n i e * . % • 
vrijheid zijne gal en*f]L ; 
n i tUmkw. Het hü*** : 
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mus was in Ï517, slechts 
eene vonk, in 1518 was het 
een lichtelaaije brand. FBE-
BEMK keurvorst van Saksen 
en de hoogeschool van Wit-
tenberg, verklaarden zich de 
beschermers, van LUTHEII. De
ze aartsketter ontdekte zich 
langzamerhand. In den be
ginne randde hij slechts het 
misbruik der aflaten aan; 
daarna de aflaten zelve; ein
delijk onderzocht hijdemagt 
desgenen,' die dezelve gaf. 
Tan het onderwerp der afla
ten, ging hij over tot dat 
der regtvaardigmaking, en de 
kracht der sacramenten, en 
bragt stellingen voor den dag, 
Waarvan de eene nog al on-
enjmder was, dan de an-
ere.- Nadat Pau» LEO 3C, 

hem vruchteloos naar Rome 
had doen dagvaarden, stemde 
hij toe, dat deze twist in 
Duitschland, door den kar
dinaal GA.JETi.ros, zijnen le
gaat, zou beslecht worden. 
CAJBTAOTS had in last, den 
ketter te doen herroepen, 
bf zich van zijnen persoon 
te verzekeren; hij kon noch 
het eene, noch het andere 
ten uitvoer brengen. LIJMER 
sprak hem in twee conferen-
tiën met véle trotschheid en 
ppgeblazenheid aan,' daarna 
vreezende, in hechtenis te 
zullen worden genomen, 
nam hij heimelijk de vlugt, 
na eene acte van beroeping 
*"«« den kwalijk onderrigten 

Paus, op den beter ónder-
rigten Paus} te hebben doen 
aanplakken. Uit het diepst 
zijner schuilplaats vierde hij 
den teugel aan al zijne denk
beelden. Hij schreef tegen 
het vagevuur,- den vrijen 
wil, de aflaten, de biecht, 
den voorrang van den Paus, 
de kloostergeloften, de com
munie onder eene enkele ge* 
daante, de bedevaarten enz. 
Hij bedreigde, nog meer te 
schrijven, doch om tegen 
dezen stroom van dwalin
gen eenen dijk op te werpen, 
veroordeelde de Paus, bij 
eene bulle van den 20Junij 
1520, al zijne schriften. De 
ketter beriep zich op het 
aanstaande conoilie ; en, als 
eenig antwoord op de bulle 
van LEO X , liet hij dezelve 
met de decretalen der Paus-
sen , zijne voorgangers, te 
FFittenberg openlijk ver
branden. Het was alstoen, 
dat hij zijn werk over de 
Babylonische gevangenschap 
in hét licht gaf. Na ver
klaard te hebben, dat het 
hem berouwde, zoo gema
tigd te zijn geweest, boet 
hij dezen misslag, door alle 
lasteringen, welke de verre
gaandste dolzinnigheid, aan 
ëenen razende kan ingeven. 
Hij vermaant de vorsten het 
juk van' hét pausschap af te 
schudden, hetwelk, volgens 
hem, het rijk van Sabel'was. 
Hij schaft in eens vier sacra* 

http://GA.JETi.ros
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meuten af, niet anders er
kennende dan het doopsel, 
het brood en de boetvaardig
heid. Het allerheiligste al
taargeheim drukt hij onder 
den naam van brood uit. In 
plaats van de zelfstandigheids-
verandering (transsubstanti
atie), die in dit aanbidde-
lijk sacrament plaats heeft, 
stelt hij eene medezelfstan-
digheid (consubslantiatié), 
welke hij uit zijne verhitte 
hersenen putte. Het brood 
en de wijn blijven in de Eu
charistie, maar het ware Iig-
chaam en het ware bloed 
zijn er ook tegenwoordig, 
even gelijk het vuur zich in 
een gloeijend ijzer met het 
metaal vereettigt, of zoo als 
de wijn in en onder het 
vat is, LEO X vaardigde 
den 3 Januarij 1521 eene 
nieuwe bulle uit tegen deze 
ongerijmdheden. Te gelijker 
tijd beriep keizer KAREL V, 
eenen rijksdag te JVorms, 
werwaarts LUTHIR zich, on
der een vrij-geleide begaf en 
weigerde „zijne stellingen te 
herroepen. Op zijne terug-
reize werd hij door JFREDE-
EIK van Saksen, zijnen be
schermer, ppgeligt, die hem 
in een afgelegen slot \Wart-
burg] liet opsluiten, opdat 
hij een voorwendsel zou heb
hen , yan niet meer te ge
hoorzamen. Intusschen ver-
eenigde zich de theologische II 
faculteit van Parijs met den » 

Paus, en veroordeelde den 
nieuwen ketter. LUTHEU was 
zeer gevoelig voor dien slag, 
te meer daar hij steeds eene 
groote achting voor die fa
culteit had aan den dag ge
legd , zoodanig zelfs, dat hij 
dezelve als regter inriep. HEN
DRIK VIII, koning van En
geland, gaf te gelper tijd 
een geschrift tegen hem in 
het licht , hetwelk hij aan 
LEO X opdroeg. De woeden
de ketter nam zijne toerlugt 
tot zijne gewone wijze van 
antwoorden, tot de smaad-
woorden namelijk. » Ik weet 
niet of de dwaasheid zelve, 
zeide hij aan dien vorst, wel 
zoo onzinnig kan zijn> a'8 

het hoofd van den armen HEN
DRIK. O, hoe .gaarne, zo» 
ik het hoofd van die Engel-
sche majesteit met slijk en 
drek bedekken! ik heb er 

,Kom 
volkomen regt toe ,, 
maar, mijn heer HKNDBIK, » ; 
zal u wel leeren: fwahh \ 
domine ffENRiCS ,eg° «" \ 
cebovosr Waarop p¥®» \ 
zich niet heeft kunnen ont- , 
houden, om aantemerkenj ; 
dat LUTHER ten mmste/f ; 
behooren Latijn te sprakao» 
wöl de koning van ^ 5 \ 
hem • daartoe het voorb̂ U 
gaf, pn bij 4»° H * den geene taalfouten roegn. 

Quid inVitabat tülfM* 
titdiverehreniatisifo^ i 

Saltem regis .#$*•••*** 

file:///Wart
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loquebatur. Deze onstuimige 
apostel noemde het kasteel, 
waarin hij was opgesloten, zijn 
eilandPathmos. Zeker, om 
beter naar den H. Evange
list JoANjfKs te gelijken/zegt 
MACQÜER, dacht hij volstrek
te ijk openbaringen op zijn 
eiland te moeten hebben. Hii 
hadeene bijeenkomst met den 
dmvel, die hem openbaarde, 

w,ldebewerken,hijzichmoest 
onthouden van stille missen 

+!i--
e7Zej- L ü T H E n vc%de stip

te hjk dien raad v a n ^ n en
gel der, duisternis. H i j « w 

zelve t%Tü'en d e e d d e " zelve te ^ V ^ è e ^ afschaf-
ien LüTHERvond zich op 
het eiland Pathmos al te 
^perk t , dan dat hij er lan
ger zou hebben willen Wij-' 
yen. Hij verspreidde zich 
L r * ^ ^ « " ^ en, om meer 
aanhangers te winnen, pnt-
^ f S «,j de priesters'en de 
leligieuzen van de deugden 
«e gelofte van onthouding 
in pen werk waarin de kuisch-
neia op duizenden verschil
lende plaatsen gekwetst wordt. 

r * T » S l n d i t z e ' l f d e Jaar 1523 
JJLh» z iJne Verhandeling 

alzoo Hö n°emde, dezelve 

S-erssv a n e e n e 
« e n d e i n i l T , t ' 1

w a 9 n n 
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ten van al de met rentea; 
voomene kloosters, van d": 
Bisdommen, abdijen, en in het 
gemeen van a ldebenef iS^ 
welke hij aan de Kerk ont
rekken wilde De hoop i 
? deelen^n den aén de Wes

telijken ontroofden buit, deeV 
verscheiden vorsten tot ziine 
sekte overgaan, en verschafte" 
hem meer proselieten, dan. 
al zune schriften. » Men moet 

niet gelooven, zegt een gees, 
tigeschnjver.datJA* & , ' 
LuTHEuof.C^viSüs^erhe!: 
vene geniën waren. Het is' 
«iet de hoofden ^ r s ^ e ï 

geseld; dikwerf s ] L e n de 
middelmatige geiten L t h e S n 
te , mits de voorwaarden,, 
welke zij aanbieden, voS-
deehg zijn.» FRÈDERIK II 
koning van; Pruissen, noem-> 
deLwHEitenKA^VOT^^, 

de daad de oorzaken van den 
voortgang^ der hervorminp, 
aan eenvoudige beginselen wil ' 
toeschrijven, zal men zien, 
dat dezelve in Duitschland 
het^werk des eigenbelahgs,' 
m Engeland dat der liefde 
en in i * r « « ^ dat der nieu
wigheid was. Het lokaas der 
geestelijke goederen was de 
voornaamste apostel van het 
lutheramsmus. ïntusschenhact 
LÜXHER zelf den tijd, om te 
zien, dat die goederen, de 
vorsten met verrijkten, wel. 
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ke er zich tan hadden mees-
Ier .gemaakt. Hij vond zelfs 
«lat de kearverst van Sak
sen en zijne gunstelingen, die 
dezen huit gedeeld hadden, 
er niet rijker door waren ge
worden, Be ondervinding, 

• zeide hij, leert ons, dat de
gene , welke eich van de ker
kelijke goederen meestér naa
i e n , -er slechts eeae bron 
wn behoeftigheid in vinden: 
Üomjoröhat experientiat eos 
qui eccle»iastiea bona ad 
se traxerunt, ob ea tandem 
idépauperari vt mendicos• Ji-
•erü Hij haalt bij die gele
genheid de woorden van Jo-
INNES HBKD, raadsheer van 
den keurvorst van Saksen 
aan, aan wien het toescheen, 
dat de goederea der kerk, 
door de adellijken- ingezwol-
gea, hun -vaderlijk erfgoed 
verteerd hadden? Nosnobües 
ömnobiorum vpee adnós trax-
imus. Opes nestras «ques-
tres ittce comederunt? ét com-
èampserunt hoe comobiales, 
ut neqüe ccenobiales, neque 
eqmstres amplms Aabea-
mus. Hij eindigt met de fa-
iel van eenen arend, die 
4erwijl dezelve een stuk van 
het vleesch rooft, hetwelk 
op het altaar van JÜPIÏER 
geofferd wordt te gelijkertijd 
«ene goepende kool mede-
«eemt, die zijn nest ia braad 
Steekt {Symposiac. ca/p. 4). 
«« aanmerking was niet dan 
*«« waar. Hebzuchtige ho

velingen , ontrouwe opzie-
ners hebben kloosters, ab
dijen en ziekenhuizen ver
slonden. Zij , zoowel als de 
vorst, wiens hartstogtzij diea
den, schenen even als de 
harpijen der fabel, door hun
ne plunderingen, hunne be
hoeften te vermeerderen; al
les verdween in die verslin
dende handen (zie HBUBBIK 
VIII).. „ *. Intusschen ver
sterkte zich de partij hee lan
ger zoo meer inhei Koorde»» 
alwaar de onkund* d«r tol-' 
kea grooter, e» J»j gevolgd 
•verkleefdheid aan de Gods-
dienst zwakker, en de verlei
ding gemakkelijker was, Tan 
•Opper-Saksen verspreidde 
zich dezelve in de hertog
dommen Lweborg, Sruns' 
wijk, Mecklenburg en /«** 
meren; in de Aartsbisdommen 
Maagdeburg en JtretUi® 
de steden fTismar eafoS' 
tok, en langs de fM>? ! 
Qost-zee. Zij drong.»»» j 
Lijfland en in Prut*"6*** i 
alwaar de groot-me»»» • *J 
Teutonische of Buit**» w* 
luthersch werd. Be *«*»* 
van het nieuw evangelie»,leg
de omtrent dien ijjd: de A " 
gustijner - monnikenkap ' 
om de doctorale toga aan i 
trekken. Hij wilde aiainjj 
Eerwaardig vader ^eJR 

titel men hem tot dasrej 

had gegeven, H iaar
r^._„. 

il doctor MjnTiMslf**? 
I genoemd worden. I » ^ T 0 ' 
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gënde jaar 1525 trad hij .fa 
den echt met CATHARINA VAN 
BORA of BotiREir, eene zeer 
schoone jonge religieuze, die 
hij twee jaren vroeger, door 
tusschenkomst vanlKOHARDos 
t-oppjs, haar klooster had doen 
Terlaten, om haar in zijn© 
Jeer te onderwijzen en te ver
beiden. De hervormer lor-
THER had in eene leerrede 
verklaard, dat het hem even 
%oo onmogelijk was, zonder 
vrouw, ah zonder hef ae-
tnuk van spijs te leven. 
Maar hij had er geenè dur-
ven nemen, bij het leven van 

.den keurvorst FREDERIK, zij
nen beschermer, die dergc-
hjke verbindtenissen laakte. 
um zoodra deze overleden 
was, wilde hij gebruik ma
ken van eenegenjfelijkheid, 
welke zijne leer aan iedereen 
toestond, en welke hij be-, 
weerde meer noodig te heb
hen , dan iemand anders. Dit 
gedrag van IÜTHER en van 
de andere hoofden der nieu
we sekten, deed ERASJIÜS 
jeggen, dat » de treurspe
len, welke de hervormers 

speelden, wezenlijke blijspe
len W a r e J l j w i j } fien , h n w e u 

Sag»* .de.ontinoopingvan 
r S » E e n i S e jaren later gaf 
I j i H t t aan de Christen-we-
rm een nog vreemder too-

van V / H I l I P P l J S ' j an<% r aa f 

**a bessen, de tweede be-
«chermervanhetlutheranis-
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n
m"S ' w , ^ % het leven zij-

noi vrouw...CiMsirirA van 
fate1* met 2ijne minnares m den e c h t : t r e d e n * 
beeldde zich van de wet om 
slechts ^ „ e vrouw te hebben 
ontslagen te kunnen worden ' 
mettegenstaande die wet te» 
dmdehjkste in het EvangeS 
staat uitgedrukt, en d a t ™ 
deze ye de rust der staten e ï 
lamihen is gegrondvest. J£ii 
wendde zich te dien e W e 
tot L Ü X H E R De patriarch 

£ i££V ,° rmiB& verzamelde n 1539 leeraars te>^V/e«. 
"Tg* en gaf hem de ver-
gannmg, om twee vrouwen 

, *e mogen huwen. Ifzeto -is 
belagchehjker dan de lange 
redevoenng, welke de leer
aars der nieuwe sekte, hii 
die gelegenheid aan den land
graaf ngtten. 3Va te hebben 
toegestemd, dat de Zoon Gods 
de veelwijverij heeft vernie
tigd, beweren zij dat de 
wet die den JToden, uit 
hoofde van de hardheid 
huns harten, de meerheid 
van vrouwen toestond, niet 
uitdrukkelijk is ingetrok
ken ; zij vinden sich dus ge-
magtigd, om, ten opzip-
te van den landgraaf dezelf
de toegevendheid te gebrui
ken, die eene vrouw van 
mindere hoedanigheid, dan 
zijne eerste echtgenoote noo
dig had, ten einde dezelve 
(mede naar de rijksdagen te 
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kunnen nemen, alwaar de lek
kere tafels, hem de onthou
ding - onmogelijk maakten. 
Keizer KAEKL V, door deze 
ergerlijke tooneelen getroffen, 
had reeds van het begin 
af, getracht, den voortgang 
der ketterij te stuiten. Hij 
heriep verscheiden rijksdagen; 
te Spiera.in 1529, alwaar 
de Lulherschen den naani van 
Protestanten verkregen, wijl 
zij 'protesteerden tegen het 
bestek, hetwelk beval de 
Godsdienst der R. C. Kerk 
te velgen; t» Jlugsburg in 
1530:, waarin de Protestan
ten hunne Geloofsbelijdenis 
aanbeden, en waarin ander
maal; bevolen werd, het Ca-
thohjk geloof te volgen. De-
xe verschillende besluiten 
bragten tusschen de Protes-
tantsche vorsten, het aanval
lend en verdedigend verbond 
van.Schmalkalden te weeg. 
KAREI, Y, buiten staat, om 
tegelijker tijd aan de verbon
dene, vorsten en aan de Ot-
tomaansche wapens het hoofd 
te bieden ,r verleende hun te 
Neurenberg^ in 1532, tot 
-op de beroeping eener alge-
jneene Kerkvergadering; ge
wetensvrijheid. Daar LUXHER 
zich aan het hoofd eener ge
duchte partij zag, werd hij 
<lés te driester en trotscher. 
Elk jaar verscheen er eenig 
nieuw geechrift tegen den 
Paus of tegen de Catholijke 
borsten «n Godgeleerden, 

Rome was, volgens hem slechts 
het graauw van Sodoma, 
de hoer van Baby Ion; de 
Paus was slechts een boos' 
wicht, die duivels uitspuw* 
de; de kardinalen, ellende 
lingen, die-men moest <uib 
roeijent » Indien ik mee' 
ster des Rijks was, schreef 
hij, zou ik den,Paus en de 
Kardinalen, bij elkander is 
eene baal pakken, om hen 
gezamenlijk in deze«tew«r« 
pen; dit bad zou hen'pne* 
zen, ik #eef er mijn woord 
op ; ik geef J. 0. tot waar
borg." De onstuimige drift 
zijner verbeeldingskracht o« 
penbaarde zich voornamelp, 
in het laatste werk, hetwelk 
hij'in 1545 in het licht «af, , 
tegen de Leuvensche Godge- i 
leerden en tegen:den ft"* \ 
Hij beweert in hetzelve,dat : 
het Moomsche patu*<W' ' 
door satan is ingesteld, f i 
bij gebrek van andere W*J : 

zen, stelde hij aan het *M» , 
van zijn werk eene P ' : 
waarop de Roomsche Opper
priester werd voorgesteld do 
eén legioen duivelen naar w 
hel gesleept. Wat de Gj' ; 
geleerden van £mvenbw<f> 
zoo spreekt hij hen met de
zelfde zachtmoedigheid' ajj 
4e geringste ^ a a d w ^ r 
zijn heest, varken, «P^. 
rist, aodverxakereM.,* 
•behandeJde zijne «Wf% \ 
hangers niet beter_ dan | 
Catholijken; hij to***"" ; 
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Ken, indien zij. voortgin
gen hem tegen te spreken, 
van alles te zullen her
roepen, hetgene hij geleer-
aard had; eene bedreiging 
eenen apostel der logen waar
dig. Deze al te beruchte 
man, overleed te JEislebeü, 
•den 18 JFebruarij 1546, na, 
volgens zijne' gewoonte, ee
nen goeden maaltijd gehou
den ..té hebben. .Een latere 
schrijver heeft het volgende 
afbeeldsel van hem geschetst: 

, » Een afvallige monnik, ver-' 
leider eener afvallige non, de 
vriend van smulpartijen en 
kroegen, een zoutelooze en 
onbeschaafde potsenmaker of 
diever een goddelooze en vuile 
kluchtspeler, die noch Paus, 
noch Vorst spaarde; die als 
een bezetene aanging, tegen 
al degene, die hem durfden 
tegenspreken j als eenig voor-
regt, met eene geleerdheid 
en letterkunde begaafd, die 
in staat waren, zijne eeuw 
of zijne natie te bedwelmen ; 
-met. eene donderende stem, 
met een opgeblazen en laat
dunkend gelaat: ziedaar hv-
THBR, de nieuwe evangelist, 
of zoo als.hij zich noemde, 
•de nieuwe geestelijke, die 
het eerst de Kerk in brand 
stak, onder voorwendsel van 
dezelve te hervormen» en 
die, tot bewijs zijner vreem
de zending, die zekerlijk won
deren van den eersten rang 

*, ' y 

vorderde, de wonderen aan
haalde, waarop de Koran zich 
beroept, hèt doeltreffen van 
het slagzwaard, en den voor
spoed der wapens, de bui
tensporigheden der tweedragt, 
des opstands, der wreedheid, 
der heiligschennis en - des 
kerkroofs." Zijne sekte ver
deelde zhih na 'zijnen daod , 
en zelfs bij zijn leven in<ver-
scheiden- takken. Er waren 
Papist-Lutheranen, dat i s , 
degene, die zich van de ex
communicatie > tegen ' de Sa-
cramentai'issen bedienden j 
Luther o-Zwinglianen, '£u-
thero- Calvinisten, Zuihero-
Osïanderamn enz., dit zijn 
degene, welke deleerstellin
gen van LÜTHEE, met die 
van CALVEVDS, Imimum of 
OSUNDJER enz. vermengden. 
Deze Sectarissen verschilden 
onderling in eénig punt, en 
kwamen enkel overeen in het 
iestrijden der £~erk en in 
het verwerpen van alles wat 
van den Paus komt. Het is 
die haat, welke hun gedu-
durende de Religie-oorlogen 
der zestiende eeuw deze leus 
deed aannemen j- L i e v e r 
Tur i sch dan P a a p s c h ; 
eene leus, die, wel is waar, 
de meest overdrevene woede? 
kenmerkt, doch die echte? 
tohhaakt wel aan den<S"eJt-
•tengeest past, met welke niets 
meer strijdt, dan'het gezag 
van een hoofd, en een mid-

3 
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denpunt van eenheid. Daar 
intusschen de geleerdste man
nen onder de Protestanten, 
zoo als MEUNCHTHON, Gito-
wus enz; het gemis van het 
Pauselijk gezag steeds be
treurd, en het als eenezaak 
beschouwd hebben, zonder 
welke de zamenhang des 
Uinstendoms niet bestaan 
Kon. LTJTHER heeft voor zij
ne leerlingen een aantal wer
ken nagelaten, te Jena, in 
1556, in 4 dl.a, in fol., 
te: JUenburg, in 1561, in 
10 dl.n, m fol. e n t e / r # ~ 
tenberg, in 1572, in7dl.», 
in fol. gedrukt. Men ver-
fiest de uitgaven, die bij zijn 
leven het licht hebben i 
zien, W1jl j n diegene, wellce 
™ zijnen dood zijn uitgege-
^ n , zgne aanhangers aan
merkelijke veranderingen heb
ben gemaakt. Men ziet uit 
deze 8chriften) dat Lvmm 

Ï S - e V e e l , v u u r i n d e v e r -

J»J had noch zachtheid van 
i a rak te r , n 0 chsmaak i„de 
denk- en schrijfwijze. m\ 

Wachten. J 0 A W E S ^ 

PER, eenkweekelingvanLü-
?HER heeft i„ 1566 ,i„8.vo 

" ynh uéna, welker lezing, de 
waarheid van het afbeeldsel 
bewijst, hetwelk wij van den 
Duitschen hervormer, hebben 
geschetst. Men bewaart in 
de Bibliotheek van het Ta-
tik aan , een exemplaar ,van 
den Bijbel, aan het einde 
van hetwelk men, het vol« 
gende gebed, door de hand 
van LÜTHER geschreven vindt: 

O Gott, durch deine Giile, 
Beseher unsKleiderundHütej 
Auch Mantel und Koelte, 
Fette Kalber und Bücke i 
Ochsen , Schafe und Binder. 
Viele Weiber, vtnk Kinder, 
Schlechte Speiie und ïrank, 
Machen einera da» Jahr langi 

Dit zoogenaamdegebed, waar- j 
in de onbetamelijkheid, de j 
goddeloosheid, ,de ontucht, 
de gulzigheid, elkander den \ 
voorrang betwisten, is 2eier | 
van de hand van Lm^> | 
te vergeefs tracht Missos, | 
zulks in twijfel te trekken; i 
CHRISTIAAN JUNCKER , «jn g?" j 
schiedschrijver, stemt er in | 
toe, en haalt het woordelijk ; 
aan {Fita LuMERh "f* : 

225)., [Om zich een juist 
denkbeeld van IÜIHER en zij- j 
ne gewaande hervorming^ ; 
maken, leze men vooral Ji« 
werkje: MAMWS W 
TKER, ten mregte ah her-
vormer op het derde eeuw
feest voorgedragen, enz. do 

JoANNES BflAMER, -fWfJj 
dam, 1819, 2 d l .»» 8 ' T J 

soort II * tüIHERBüRG 



LÜT. m 
ZACOÏSUS),, een' schilder,. den 
31 October 17'40 te Stmats-
hurg, geboren, was de zoon 
van- eene» van Bazel oor-
spronkelijken schilder, de 
kweekeling. van TISCHBEKT^ 
en later van- GASAMOVJI, en 
werd ia 1768' lid der aka-
demie van- Pcei'ijs.. Dieze 
.schilder had zich weldra be
kend gemaakt, door zijne be
gaafdheid,, om> veldslagen, 
jagten y landschappen, en 
vooral dieren voor te stellen., 
ïn 177! werd hij- naar En-
geland beroepen,, al waar men 
.hem- eene jaarwedde vawdui-
zend ponden Sterlings gaf r 
,om> een eerste ontwerp te 
schetsen der siejaden voor de 
groote opera-zaaL LUÏHER-
RÜRG. bragt ook in dat land, 
verscheiden bevallige taferee-
,len voor den* roman lom-
Jones ten- uitvoer,. die door 
de graveernaald zijn herhaald.. 
.Daar de keizerin, van Jlus-
land, van de hand van dien 
.kunstenaar eene schilderij ver
langde, den overtogt van 
den DonaUy door het Rus
sische leger, onder aanvoe
ring van* ROMANZOEF, voor
stellende,, zoo vraagde Lu-
ïHKitBuRG., om de bijzonder
heden des te getrouwer te 
kunnen uitvoeren,, een. mo-
.oel van elk soort van wapen , 
van de versehillende natiën, 
welke tot haar uitgestrekt 
wjk behoorden-, op deze wij

ze vormde hij zich een der 
belangrijkste kabinetten^ van-
Engeland, Hij vergezelde-
CAGLIOSÏROS in Zwitseidand, 
en- wilde voor eenen öogen» 
blifc zich aldaar vestigen j;maa# 
hij kwam te Londen terug, 
alwaar Hij in i'814 overle
den: is» Het museum van het 
£ouviie bezit geene schilde
rijen van« dien meester ;: er 
bestaat op' het kasteel vaw 
JRamhouilïet',, een Veldslag t, 
die naast de beste voortbreng
selen van WOTWERMANS ka» 
geplaatst worden- Deze schil
der Had' eene- ongedwongene
uitvoering , eene losse pen
seelstreek y en een buitenge
meen frisch koloriet y ofschoons 
hij soms eenigzins ruw was. 
Hij heeft zelf met roem ge
graveerd, en vooral volgens 
zijne, eigene zamenstellingen. 

Lüxxr of Luxi (BENEDIC-
.T-ÜS), een schildery in 1666" 
te Florence geboren.$ en te/ 
Mome, in 1726 overleden, 
legde zich vooral toe op het 
koloriet. Hij had een aantal 
groote schilderijen, welke hem 
aan bijna al de hoven van 
Europa hebben bekend ge
maakt.. De keizer verhief hem. 
tot .ridder, en de keurvorst 
van Menla,, deed zijne pa-
tentferieven,. door een met; 
diamanten bezet kruis ver-
.gezeld gaan.. Befe penseel vaar 
i u i f l is frisch en krachtvol %. 

4 . : * . ' r 
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hg stelde vele overeenstem
ming in zijne kleuren, en 

eene schoon? levendigheid 
aan zijne beelden» Men verwijt 
"hem, van niet altijd naauw-
keurig te zijn. ffet mirakel 
van den ff. PJETRUS , het
welk hij in het paleis Ai.-
BANI te Rome heeft geschil
derd, wordt voor zijn mees
terstuk gehouden. Het mu
seum van Parijs bezit van 
dezen meester twee schilde
rijen: MAGDAWNA, in ha
re grot, door de engelen be
vocht > en dezelfde ffeüige, 
een doodshoofd beschou
wende. 

. W I N of L u i * ™ \ffei-
"M,, van beroemde ouders 

' S ï ? ' S , t i ch t t e m e t*Üne 
• •&*****, ^ abdij van Mett-

loch, alwaar hij, zoodra de 

S Z l j n e r 7 r o u w ' h e m ^ -

| e afzondering van den H. 
•Bimvs, oom van den H 

t ü ! f
W r S ' Was *«*«* «Pen t i t a a n , W d de laatste ui" zan.een2 e r b J e h 

mt^?n t e « e d e n 
S L P e f , d e , Sedu^nde 18 
t T l f f ^ ï i ^ e b e r o e m -
l n t i r t beStUUr 'de a l ^ ei-genschappen v a n e e n e o 

iii L Mettloch, waarin || 
^ h e g r ^ n ^ e r d , bezit nog | 

- IV X. 

tegenwoordig zijn «toffehjk 
overblijfsel. 

LUXEJIBOURG , eenderoud-
ste en beroemdste huizen Tan 
JEuropa, dat verscheiden 
domeinen in Frankrijk, 
Buitschland en België heeft 
bezeten. Het verbond zich 
aan het huis van Bwrgwi" 
dië, en heeft vijf keizers 
voortgebragt, waarvan er drie 
koningen van Bohème zijn 
geweest. Het heeft de eerste 
posten in FranhrijkhMeei, 
en de geboorte gegeven aan 
zes koninginnen en aan ver
scheiden prinsessen, wlker1 

verbindtenissen, door de aan- j 
zienlijkste familie» gezocht ; 
werden. De oudste tak «n 

het huis van LUXEMBOWG. | 
werd in dat van OosMW i 
ingesmolten, door het*»" j 
weiijk vanEnsABEiH,doctt-
•ter van keizer SifflSW*»"' i 
in 1447 overleden,me*Al , 
BERIUS I , . aartshertog vaa | 

Oostenrijk en keizer. * | 
jongste tak van LvxsMBOjn, 

LIGNT, ofschoon m^f i 
roemd, dan de voorgaat \ 
heeft voortgebragt. j 

Pol, werd in 1355 J» 
ren. Hij vergezelde qg* 
d e r o p d e n t o g t v a n ^ 
eu, en was m Ion > ".J^ 
slag van Baestvider, 
in GÜIDO sneuvel*»' ««» 

file:///ffei
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woordig. Door de Engelschen 
krijgsgevangen gemaakt, ver
scheen hij aan het hof van 
RICHARD I I , en trad inden 
echt met MATHIIDA VAN COUR-
XËNAI, halve zuster van dien 
vorst. Hij verkreeg Vervol
gens zijne vrijheid weder, 
door een losgeld van omtrent 
60,000 Guldens, waarvan 
hem • de helft, uit aanmer
king van dit huwelijk,werd 
kwijtgescholden; maar KA-, 
REI. VI, schonk hem zijne 
gunst: hij vergezelde dien 
koning op zijnen ongelukki-
gen togt 'van Bretagne, Hij 
werd in 1396 tot gouver
neur van Genua benoemd, 
*en in 1402 tot grootmeester 
der bosschen en wateren van 
Frankrijk, Hij voerde an
dermaal den oorlog met de 
Engelschen. Daar keizer WEN-
CESLAÜS hem eene som gelds 
niet uitbetaalde, welke hij 
hem schuldig was, viel'hij 
in het Luxemhurgsohe, en 
verbrandde 120 dorpen. Hij 
zond vervolgens eenen uit-
dagingsbrief aan HENDRIK I I , 
die koning RICHARD, zijnen 
zwager, had doen vermoor
den. In 1410 tot gouverneur 
van Parijs benoemd, was hij 
het, die de geduchte krijgs-
magt oprigtte, uit 500 vleesch-
houwers of vilders zaïnen-
gesteld, die zich aan alle 
buitensporigheden overgaf. In 
1412 loeg hij de Jrmctg-
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nacs in Normandij'è, en aam 
de stad Domfront in. •'. De 
ongenade van den hertog van 
Bourgondiê, had de zijne 
ten gevolge,' maar hij wilde 
nooit den connestabel degen 
teruggeven, welke de koning 
hem had doen afvragen. Hij 
overleed als gouverneur van 
Ivoi , in 1417. 

. LuxEMBomaé-tiGinr (PJÏÏ-
TRUS DE) , broeder van den 
voorgaande, te Ligny,' in 
,1369 geboren, onderscheid
de zich reeds in zijne tee* 
derste jeugd, door eene bui
tengewone geestdrift ter uit
oefening van het goede, door 
zijnen ijver bij het gebed, 
door zijne zucht voor de ver» 
•sterving, zijne nederigheid, 
en vooral zijne liefdadigheid 
jegens de armen. In den ou
derdom van 10 jaren.naar 
Parijs gezonden, legde hij 
zich aldaar achtervolgend toe, \ | 
op de schoone letteren,- op y 
"de wijsbegeerte en het ker
kelijk regt. In 1383 werd 
hij kanonik der Lieve Vrou
we kerk van Parijs, eenU 
gen tijd daarna aartsdiaken 
\anDreux, in 1384 bisschop 
van Meta, en overleed den 
2 Julij 1387, in den on
derdom van 18 jaren te A-
vignon, werwaarts CMMENS 
VII, door Frankrijk,, ge
durende de groole scheuring 
als wettigen Paus* erkend., 

5 

J 
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hem beroepen had. BRIRDS, 
was in bet jaar te voren tot 
Kardinaal verheven. Ofschoon 
«ij het bestuur va» zijn, di
ocees waarnam, was hij geen 
priester j daar zijne voorzie-
-tighöid en heiligheid eene 
voldoende reden hadden toe
geschenen, om hem in het 
gebrek van den vereiscbte» 
ouderdom te dispenseren. Het 
schijnt echter, dat hij dia-
Ken was, en zijnedalmaüek 
wordt te Jvignon bewaard» 
m Mirakels door zijne aan
roeping gewrocht, bewogen 
•de "toners van Jvignon, 
om eene kapel op zijQ g r af 
te bouwen. Men heeft later 
een Celestijner-klooster op 

Jjm 1527 door C I E T O S V I I , 
£«» W r t t o . Paus van dien 
naam) ?al,g verklaard. B e 
ge8chledenis zijner ^ ^ 

o S d i S " g e s e v e n ' ^ e n heeft 
&i ]T naam tW3e 8e-

T1.1.V »„„J . i w " " J - * M -

. titel van koning van Frank' 
rijk aannam , benoemde hen» 
in 1425. tot kanselier, enitt 
1436 ,• tot aartsbisschop van 
Rouanen* Hij had zich zoo 
zeer aan de belangen van 
dien vorst toegewijd, dat hij 
zelf den belegerden plaatsen, 
hulp toebragt, en niets ver
zuimde , om deze wattkelk-
re partij te herstellen. H§ J 
wierp zich in de Mastilky j 
toen Parijs zich m 1436, 
aan KAKEL VII onderwierp; j 
maar bij zag zich* genood
zaakt ,. om er bij verdrag uit 
te gaan, en nam de wjk 
naar Engeland t alwaar hij 
in 1436 bisschop van Elyt \ 
en kardinaal werd» Hijwr-
leed in 144&. 

&•-, zonder j a a r t a ] '"' 

teMBOUR(ï-SAINr.p01 

LÜXEMBOURG; (LwmW 
DE) , connestabel,. graaf w» 
Saint-Pol, neef van «a 
voorgaande, had onder U' 
REL VII, in verschillende be
legeringen met roem gediend-
Na zijnen dood verbond Juj 
zichaan den hertog van B<Mf 
gondië, die hem, i« fa 

slag van Montlheri M be* 
vel over de voorhoede van 
zijn leger had gegeven. *W» 
hem in zijne dienst te w*" 
ken, gafXoDEWijKXI.J61» 
den degen van connestabeJr 

.maar om zich te handhave» 
in de stad Saint-QtfiW' 
van welke hij zich had meeij 
ter gemaakt, verraadde W 
achtereenvolgend $» defl *°* 
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•ning en den hertog van Bour-
gondiè. Zijne trouwelooshe-
den werden ontdekt. Voor 
de gestrengheid van LODE-
WIJK XI beducht, nam hij 
zijne toevlugt tot den hertog 
van Bourgondië, die hem 
aan den koning overleverde, 
•Zijn proces opgemaakt zijn
de, werd hij den 19 De. 
cember 1475 te Parijs ont
hoofd. 

IlIXEMBOüiie (FlUNCISCÜS 
taDRIK DE MONMIOKEN-CI-
BOÜTEVIUE, hertog vani, 
maarschalk van Frankrijk, 
m 1628, na den dood zijns 
vaders geboren, was de zoon 
van FIUNCISCUS DEMONTMO-
RENCI, graaf van Boutevüle 
en van £usse , die onder Lo-
DWIJK XIII onthoofd werd, 
wijl hij een tweegevecht had 
aangegaan, in eenen tijd, 
waarin deze verfoeijelijke ge
woonte zoodanig gestraft werd, 
ajs zij zulks behoort te zijn. 
|l>e prinses van COMHS, stel
de den als wees achter ge-
JJleven jongen MONTMORENCI 
aan het hof voor ; zij droep 
*°rg voor zijn gekk, en 
™egde hem als adjudant toe 
aan haren zoon, die door 
«jne overwinningen van Mo-
S : ^twg en Nord-

Sgrt*2,Hiwas bij het 

d £ r I J e ? d a tegenwoor-

«^MensiweekeJinghlvras, 

en wiens voor-en tegenspoed 
% volgde. De jonge krijgs
man bezat in het karakter 
verscheiden trekken van den 
held, dien hij tot voorbeeld 
had genomen: eene vurige 
genie, eene vaardige uitvoe
ring, een juiste blik, een 
naar kundigheden hakenden 
geest. Men zag deze verschil
lende hoedanigheden in hem 
schitteren ; bij de verovering 
van Franche-Comté in 1668, 
wanneer hij diende, in 
den rang van luitenant-gene
raal. Nadat de oorlog in 
1672 weder was losgebars
ten, voerde hij het opper
bevel, in den beruchten Hol-
Jandschen veldtogt, verover
de Groenlo, Deventer, Coe-
vorden, Zwolle, Kampen 
enz. en sloeg de Staatsche 
troepen bij Bodegraven en 
froerden terug. De Hol-
Jandschegeschiedschrijversbe-
- weren, dat LUXEMBOÜRG tot 
•dezen laatsten togt vertrek
kende, aan zijne troepen zou 
gezegd hebben: » Welaan, 
mijne kinderen, plundert, 
doodt, verkracht, en indien 
er nog iets verschrikkelijker 
bestaat, Iaat niet n a , het 
te doen; opdat ik zie, dat 
ik mij niet bedrogen h e b , 
door u als de dapperste der 
mannen, en- de meest ge
schikte te verkiezen x om de 
vijanden met nadruk te ver
drijven.» Het is onmogelijk, 
te gelooven,: dat èenEransch 
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veldheer, 'zulk.eenebarbaër-
sche taal zou gevoerd hebben; 

. maar hetgene wat zeker is, 
is dat de soldaten [Zwam-
merdam en] Bodegraven in 
den brand- staken, en zich 
bij het licht der vlammen 
aan de losbandigheid en wreed
heid overgaven•(*), dat door 
dergelijke heldendaden, de 
zaken der Franschen eene 
ongunstige • wending namen, 
en dat de hertog genoodzaakt 
was, den aftogt te kiezen, 
hetwelk hij met beter geluk 
ten uitvoer bragt, dan men 

, had durven hopen. Toen Lo-
'DEWIJK XIV eenen nieuwen 
krijgstogt in Franche-Gom-

'tè ondernam, volgde LTJXEM-
BOÜRG hem derwaarts. Hij 
was- vervolgens bij den slag 
van Senef tegenwoordig, 
noodzaakte den prins van 0-
ranje> het beleg van Char
leroi op te breken, en ver
kreeg in 1675, den veld-
maarschalksstaf van Frank-
*y/e. Na den dood van Tu-

<RKifWE voerde hij het bevel over 

een gedeelte van het Fransche 
Jeger, en deed geene onder-

' neming, zijnen roem waardig. 
De groote Coraij ofschoon 
»yn. vriend, kon zich niet ont
houden vah te zeggen x Lvx-
BMBOURG verkondigt beter 

den lof van TlTRMNBdan 
MASCAR ON en FLÊCBIM, 
Hij l i e t Philipsburg, iuzijn 
gezigt door den hertog van 
Lotharingen wegnemen, en 
bep roe fde te vergeefs, om 
h e m m e t een leger van 50,000 
m a n t e ondersteunen. Hf 
w a s gelukkiger bij het bestrij
d e n van W U L E M van Oranje, , 
N a d a t d ie p r i n s , den Fran- j 
schen ve ldheer te St. Deitit, 
bij Bergen in Henegouwen* 
o n v e r w a c h t had aangetast, 
b e l e t t e deze verrassing den 
m a a r s c h a l k van XÜXKÏÏBOÜRG 
g e e n s z i n s , om de overwinning, 
m e t veeldapperheid<tel>etYris« 
t e n . Sommigen zelfs kenden 
h e m h e t slagveld toe, waöop 
d e bondgenooten zich beroem-
d e n . [Ofschoon LüXEMBtf6 

door LODEWIJK XIV bmd 
werd, had hij echterreleon-
aangeriaamheden te verdolen. . 
•Hij was metLoüVOisw"» 
min geraakt,: deze wacW 
•de gelegenheid af, omJg 
den voet te ligten: dezei" 
•bood zich weldra aan Bon-

N A K D , schrijver van den 
verzorger, des waarschap 
wendde zich tot LESAGB»B

Tan 

intrigant en to°venaaLnt. 
beroep, om papieren w 
dekken, die. den j j » * * , 
in een proces noodig*" 

{) Dat ook hierin de qeschiedschtijvers veel over 
'vauje boek hebben gesteld, getuigt zelfs de <*farflf> 

ge fTAGBiiAAR, in zijne Vadèrlandsche Historie,^ 
•0««' 54« Boek, bh. 235 — 236. V e r t a l m 
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BoNiKAltD had van den maar
schalk eene handteekening 
bekomen, waarvan men een 
trouweloos gebruik maakte, 
-door eene eenvoudige vol-
magt* voor eene soort van 
-verdrag met' den duivel te ! 
doen doorgaan. Omtrent de
zen tijd (7 April 1679), had 
men in 'het tuighuis de chani-
bre ardente, als regtbank 
voor de misdaden van too-. 
verij en giftmenging opgerigt. 
LA VÖISIN en ix VIGOUREUX 
waren er gevonnisd. De 
maarschalk werd er zulks me
de , beschuldigd zijnde i van 
zijne vrouw, den maarschalk 
CRÉQÜI en anderen van het 
leven te hebben willen be-
rooven: men hoorde hem te
gen de beide boVenaangeyoer-
de ellendelingen. Na eene 
gevangenschap van veertien 
maanden, werd hij onschul
dig verklaard.] In den twee
den oorlog, welken LODEWIJK 
XIV i tegen de in 1690 ver-, 
eenigde Mogendheden rnn, Eu
ropa voerde, won LÜXEM-
BOÜRG , tot veldheer van het 
leger van Vlaanderen be
noemd, den slag van Flew 
rus. ^ Hij was mede zegevie
rend in den aanval van Zeuae, 
ra 1691, in het gevecht van 
Steenkerken in 1692, en 
«oeg koning W I M E M , te 
Jyeerwinéen in 1693. Wei-
nige gevechten waren raoord-
Zdifr> e r waren omtrent 
-50,000 gesneuvelden, waar

onder ten minste de helft 
Franschen. Het is bij déze 
gelegenheid, dat men zeide* • 
. dat men liever een De Pro-
fundis dan een Te Deum be
hoorde te zingen. •. De Fran* 
schen waren verscheiden ma
len, aan den regter- en lin
kervleugel der sterk verschan
ste bondgenooten, terugge-. 
dreven; maar de pastoor van 
Laer, verontwaardigd , dat 
de troepen van den prins van 
Oranje, bij hem eenigeplun
deringen hadden aangerigt, 
wees den Maarschalk eene, 
plaats aan, alwaar de ver*-' 
schansing niet voltooid, en 
slechts door.bmgehouwen hoo
rnen gedekt was: een. nieu
we aanval besliste de over
winning. Na de overwinning 

; van Neerwinden schreef hij 
aan LODEWIJK X I V . . . . . . . 
•>i Uwe vijanden hebben er 
wonderen verrigt, uwe troe
pen nog beter. Wat mij be
treft, Sire, ik hebgeenean
dere verdienste, dan uwe be
velen ten uitvoer te hebben 
gebragt. Gij hebt mij ge
zegd , eene stad in te nemen, 
en slag te leveren, ik heb 
dezelve ingenomen, ik heb 
denzelven gewonnen.. . ; . . ' ' , 
De Maarschalk eindigde zijne 

, loopbaan door. den langen 
togt, welken , hij in tegen-, 
woordigheidder vijanden, yah 
Fignammt, tot aan de Schel
de bij- Doornik ondernam. 
Hij overleed in het volgende 
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jaar 1695, als de grootste 
veldheer betreurd-, welken 
Frankrijk toenmaals bezat. 
Zijn leven was niet altijd 
stichtelijk. Zijne buitenspo
righeden gingen zoo ver,dat 
dezelve tot tweemalen toej 
aanleiding gaven, tot eene be
schuldiging van toovenj, ge
deeltelijk op verbindtenissen 
en gezelschappen gegrond , 
die zijner niet waardig wa
ren; en zulks ineene eeuw, 
Waarin dergelijke beschuldi
gingen t vooral ten opzigte van 
eeaen man, zoo als hij, niet 
hgteliji; werden- aangenomen. 
%n dood hvas zeer Christe
lijk. Pater BOÜRDALOUE, die 
hem m zijne laatste oogen-
Wikken bijstond, zeide: »Ik 
heb met zoo als hij geleefd, 
waar ik wenschte wel zoo 
als hg te sterven." In 1695 , 
W ^ e r ' t e Keulen, een he-
fcelschnft m i 2 .mo, t e g e n 
Êianknjk en tegen hem ge
drukt, getiteld: Le Mare-
ehal etc. (De Maarschalk 
VJnJ-°f£MS<>URG> 0i, het 
fier/bed), e e n blij-eindend 
treurspel in vijf bedrijven, 
fiezeknjgsheld wordt veel 
gunstiger afgeschilderd in de 
Mhstoire etc. {Geschiedenis 
van het hui» van MojfTMO-
« * « ) , door DESOAMEAUX, 
J» «oor den Compitator 
f ^ r in ^mjnnéö 
•fymse; maar m e ö moet 

toi«s*awan.ab tan de he-

keiaars op zijne"hoede zijn
de waarheid der geschiedenl» 
lijdt zoo wel door de eenes 
als door de anderen. Z|i)9 i 
Lijkrede, door pater uRffiB j 
uitgesproken, is te Parijs, \ 
in 1695, in 4.*» " J - ' 1 

LIIYKEJT (JAN), eenHol-
landsche plaatetser, in -wiens 
werken men veel VUÖ* , es* 
ne bewonderenswaardige w 
beeldingskracht en losbdi 

I waarneemt, waarom dezeh& 
!'ook zeer op prijs worden ge

steld. Hij werd in 1649 te 
Amsterdam geboren, en o* ] 
verleed den 6 April 1712, | 
Zijn Bijbel met platen» f I 
1732, in fol. gedrukt, wordt 
zeer geacht, [ook heeft lf 
uitgaven van OFuvros Jog- i 
PHDS, de JoodsctewfT \ 
%aische oudheden, _ verschel- | 
dene 

Reisbeschrijving^®*» \ 
met heerlijke platen verrgMJ} 
zijn Tooneel der Martel 
ren, uit honderd vjjta» P " 
ten, in .4.** beslaande,.** 
evenzeer lof verdienen, in
dien^ door eene even ÏOO on
gerijmde als walgelijke «weef 
zueht, de kunstenaar •»•» 
ware martelaren, de opj j 
rige geestdrijvers en t W » . 
d m van valsch* l f f J j 
gen niet vere«nigd had, *•* 
ke het zwaard der r*W* 
digheid, aan de rust der flj 
ten-, veelmeer dan aan P 
behoud des waren, flgj' 
heeft opgeofferd. w^**"1" 



iül -
«egt een schrijver , hoe het 
met de Sekten gesteld is. 
Overtuigd van de nieuwigheid 
van hun bestaan, doorblade
ren zij de Jaarboeken der 
dolzinnigheid en desoproers, 
om zich een schijn van za-
menhang en opeenvolging te 
geven." (Zie JÖRIEU.) •* 

IiBTKES (PAUI.US D'AtBERÏ 
»E) , Kardinaal en Aartsbis- ', 
schop van Sens,\eF"erscUl~ 
des, m 1703 geboren, is een 
•der prelaten, die gedurende 
de 18.e eeuw, der JCerkvan 
Frankrijk, door hunnen ij
ver en hunne kunde het meest 
tot eer hebben verstrekt. 
Door de lessen en voorbeel
den van FüKEtoN gevormd, 
heeft hij gedurende zijn ge-
heele leven, de vruchten ee-
ner zoo heerlijke opvoeding 
doen uitschitteren. Niets e-
venaarde de zorg, met welke 
hij over de zuiverheid der 
leer waakte, en de vaardig
heid, met welke hij de dwa
lingen bestreed, die zijn volk 
dreigden te besmetten. Eens 
in eene leerrede tegenwoor
dig zijnde, waarin men ee--
nige gevoelens had doen slui-1 

pen, der sekte gunstig, wel
ke over haren naam bloost, 
gebood hij • den prediker te • 
awijgen, en deed hem van
den kansel komen, beklom 
dien zelf, en wederlegde de 
dwaling, met even zoo vele 
welsprekendheid, als godge-

. L t I 2 . 3 9 5 ' 

leerde naarawkeurigheid. Hij 
overleed te Sms, den 23 
Januarij 1788, door de ar
men, wier vader, en door 
de geestelijkheid , wier voor
beeld hij was, evenzeer be
treurd. De abt w GRIS heeft 
zijne Lijkrede uitgesproken* 

- LuraBS. — Zie AüBERï 
(KAREI. D') 

Lrrxs (JOANNES), een wijs
geer en sterrékundige, in-
1655, in de provincie Noórd-
Molland geboren, was hoog
leeraar der natuur- en wiskun
de Xe Utrecht, van 1677, tot 
aan zijnen dood, den 12 Maart 
1721 voorgevallen. Hij heeft 
in het licht gegeven: \&A-< 
stronomica institutio, [/-
trecht, 1689, in 4.to. Hij 
verwerpt in hetzelve het stel
sel van COPERNICUS» • Men 
ziet in dit werk een aantal 
belangrijke en nuttige sterre-
kundige waarnemingen, op 
eene beknopte, echter zeer 
duidelijke wijze verklaard. -*-
2.° Introductio ad geogra-
phiam novam ét veteren*, 
mét vele kaarten, 1692, in 
4".*°, zeer gezocht. 

f I/UZAC (EWAS) , een wijs
geer en regtsgeleerde, den 
19 Octbber 1723, te Noord* 
wijk, bij Leijden geboren; 
was in het letterkundige vak 
de leerling van HEMSTERHÜIS , 
en in de wetenschappen van 
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MOSSCBENBROBK , en Lvtom 
omhelsde bij het verlaten zij
ner stadiën, het beroep zijns 
vaders, die boekdrukker was. 
De uitgave van het werk: 
Vffomme machine, dóór LA-
METTRIE, hetwelk in ,1748 
van zijne pers verscheen, stel
de hem aan vervolgingen bloot. 
Hij begaf zich naar Gbttin-
gen, en kwam reeds na ver
loop van twee jaren terug. 
Hij werd alstoen advokaat, 
zonder daarom zijn beroep 
als boekdrukker te laten va-
te» , en hield zich oael de 
samenstelling van onderschei
dene werken bezig. De voor
naamste zijn zijne Instiiuiions 
du droü de, la nature et des 
gens, van WOLF, uit het 
ïatijn in het Fransch ver-

, taald; Lettre d'un anonyme 
a J. J. ROVSSEAV, Parijs, 
1760; La richesse de la 
ïïollande, 1778, 2 dl.» in 
8.v°; door den schrijver zel-
ven onder den titel van Hol
lands rijkdom in het Neder-
duitsch vertaald , Leijden 
1801, 2.e uitg. 4 dl.» in 
8*vo, een werk, dat veel 
tot zijnen roem heeft bijge
dragen ; Nederlandsche Let- i 
ter-courant, een letterkundig | 
tijdschrift van 1755 tot 1763, 
en meer andere. Men ont
waart in al deze schriften 
eenegroote f edeneringskracht, 
en gezonde denkbeelden. Lu-
ZAC overleed te Leijden in 
1796, Het Berigt wegens 

het teven en de geschriftm-
van E LIAS LVZAC door cjeti 
hoogleeraar H. C. GRAS , vindt 
men in den Jlgemeenenkotst
en letterbode, voor 1818,1 
dl. bladz 387-392, 404 «n 
422 — 428. 

f LüZAC (JoANNEs), wf, 
van den voorgaande, te le§-' 
den, den 2 Augustus 17» 
geboren was reeds vroegtijdig 
ervaren in de regtsgeleerd* 
heid ,• beoefende het Uip, 
het Grieksch'en de öostèï-
sche talen onder 'BDHMCBMIUS 
en VAMENAER, werd in 1768 
tot doctor in deregtsgeleerd*. 
heid bevorderd, wijdde zicbgf 
durende vier jaren, te 's m\ 
venhage aan de pjeitzaaltoeï 
in 1772 keerde hij naar^J" 
den terug, alwaar hjj «w? 
het beroep van advokaat*^ 
nam , en tevens zijn oombtï" 
PHANÜS LUZAC inhetopwj* 
der Fransche Leijdsche ^ 
rant behulpzaam Wh .JJ 
welke taak hij «<*»•*{£ 
1775 alleen belastte. I»170* 
volgde hij zijnen meester • 
bloedverwant TAtpWïB^ 
den leerstoel der Cn**» 
letteren en vaderlander 
schiadenis op; en m ^ 
werd hij met het rector^ 
derLegdsche.univemte»^ 
last. Daar de Fransche ° r 
wenteling in hem J ^ 
genstrevervond,wert i f 
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hersteld. Hij was desniette
min de vriend eener wijze 
vrijheid en zijne vriendschaps
betrekkingen met WASHING
TON en JOHN ADAMS zouden 
voldoende zijn, om zulks te 
bewijzen. Toen op den 12 
Januarij 1807 , het springen 
van een schip met buskruid 
geladen, een groot gedeelte 
der stad Leijden, aan de 
grootste verwoesting ter prooi 
stelde, deed eene geweldige 
dood aan J . LUZAC, zijne 
roemvolle loopbaan eindigen. 
Hij stierf, na eenige onuitge-
gevene handschriften van 
VAICKENAAR in het licht te 
hebben gegeven. Er bestaat 
van hem eene Latijnsche zeer 
belangrijke verhandeling ge
titeld: De SOCRATE ctve, 
door hem mede in het Nc-
derduitsch uitgegeven, onder 
den titel van: SOCRATMS, 
dis burger beschouwd, en 
eene andere Zectiones atti-
cce, (eene verdediging van 
den van veelwijverij beschul
digden SOCRATES), een na
gelaten werk, door SLÜYÏER 
in het licht gegeven, Leij
den, 1809, in 4. t0 en zij
ne Gazette de Zeyde. Hij 
vervaardigde verscheiden La
tijnsche gedichten, maar het 
schijnt niet dat dezelve ooit 
gedrukt zijn. 

* LDZKRNB (kardinaal DE 
lk>'~~~Zie ^MZKRNS. 

A.V. DJEEÏ-, 

LtTZIGNAN (GüIDO m). * -
Zie LUSIGNAN. 

LYCOPHRON, zoon vanPjE-
RIANDER , koning van Ko-
rinthe, in 628 vóór J . C. 
geboren, was pas 17 jaren , 
toen zijn vader MEUSSA , zij
ne moeder doodde. PROCIÜS , 
zijn moederlijke grootvader, 
koning van Ëpidaurus, liet 
hem met den ÏSjarigen CYP-
SEtvs, zijnen broeder, aan 
zijn hof komen, en zond 
hem eenigen tijd daarna naar 
hunnen vader terug, terwijl 
hij hun zeide. Gedenkt wïe 
uwe moeder heef t omgelragt* 
Dit gezegde maakte zulk ee-
nen indruk op LYCOPHRON, 
dat, te Korinthe terugge
keerd zijnde, hij volstrekt 
niet tot zijnen vader wilde 
spreken. PEHIANDER , veront
waardigd , zond hem naar 
Corcyre (tegenwoordig Cor-

fu), en liet hem aldaar, zon
der zich verder over hem te 
bekommeren. Daar hij zich 
later onder de ongemakken, 
des ouderdoms gebukt gevoel
de , en zijnen anderen zoon 
buiten staat zag, om te re
geren, deed hij LYCOPHRON 
zijnen schepter en zijne kroon 
aanbieden; maar de jonge 
prins verwaardigde zich niet 
eens, om met den bode te 
spreken. Zijne zuster, die 
zich vervolgens tot hem be
gaf, om hem te bewegen, 

W 
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verwierf niets meer. Einde
lijk deed men hem voorstel
len , van-te Korinthe te ko
men regeren, en dat zijn 
vader alsdan te Corfu het 
bestuur zoude opvatten. De
ze voorwaarden nam hij aan ; 
maar de Gorcyriërs doodden 
hem, om deze ruiling, welke 
hun niet behaagde, voor te 
komen, 

LYPOPHRODÏ, een beroem
de Grieksche dichter en taal
kundige , geboren te Chal~ 
cis , op fhet eiland Eubea , 
leefde omtrent.het jaar 304 
vóór J . C., en werd, vol
gens OviDiüs , door een pijl-
sphot gedood. SüiDis heeft 
de titels; van 20 treurspelen 
van dien dichter bewaard. 
Er blijft ons slechts van hem 
<Sén dichtstuk over, OASSAN* 
BRA genaamd; maar hetzelve 
is zoo duister, dat men aan des-
zelfs schrijver den naam van 
Onverstaanbare moet geven. 
Het is ê ene reeks van voor
zeggingen, welke hij voor
onderstelt door CASSANDRA, 
dochter van PRIAM, gedaan 
te zijn. JDe meeste verdienen 
de moeite niet, welke de 
geleerden zich gegeven heb
ben , om dezelve te verkla
ren. PORTER heeft eene uit-
'gave .van dit dichtstuk, met 
«ene vertaling en aanteeke-
aingen, geleverd, Oxford, 
1697; dezelve, is herdrukt .. 

« 1102, in fol. JLTCOPHRON f 

was een der dichters van de 
Pleïade, onder PTOMMEGS 
PHILADELPHÜS, uitgedacht, 

LYCORIS, eene beruchte 
ligtekooi, ten tijde van AU
GUSTUS , en aldus door YIR-
GIMÜS , in zijnen tienden her
derszang genoemd. De dich
ter troost in denzelven zij
nen vriend' CORNEIWS Gil
li js, dat zij MARCÜS Aifio-
NIÜS boven hem verkoos,. De
ze ligtekooi volgde den veld
heer, in eenen prachtige» 
stoet, en verliet hem nooit, 
zelfs niet te midden der le
gerbenden. CMOPATRA ligt» 
haar den voet. 

LYCOSTENES, in het Hoog-
duitsch WOMHAHÏ JMW" 
RAAD), in 1518 te ^ 
in den Opper-Mhf geD0 

ren, maakte • ! < * * * " " 
in de talen en in de weg
schappen. Hij was predi» 
en hoogleeraar in de kp»> 
en talen t e W . . ^ 
hij iü 1561 overleed. »8 
was gedurende de zeven 1 | 

ste jaren «8na lat*» P? j 
verlamd. Er bestaat tanhj-

Bazel, 1557 in fcL - £ 

tis et faetis — *• f y 
penditm bibliotheek «*, 
NMRi, 1557, i« 4. -
Comnenianën op P ^ 
denjqnge. — 5 . ° ^ g 
.nutte, 1614, m Wom 
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was het, die het theatrum li 
vitce humance, begon, het
welk door zijnen schoonzoon 
THEODORUS ZWINGER, werd 
ten einde gebragt, en in 
het licht gegeven. Deze com
pilatie bestaat uit 8 dl.» in 
fol, lyon, 1656. 
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LYCÜRGUS, wetgever der 
Lacedemoniërs, was, zegt 
men, de zoon van EUNOMÜS , 
toning van Sparta, en broe
der van POMDECTES , die na 
zijnen vader regeerde. Na 
den dood van POETDECTES, 
bood deszelfs weduwe de 
troon aan LTCURGÜS aan, 
zich verbindende de vrucht 
aftedrijven, van welke zij 
zwanger was, mits dat hij 
met haar' wilde trouwe»; 
maar LYCÜRGUS wees deze 
afschuwelijke aanbiedingen 
van de hand. Met de voog
dijschap van zijnen neef CHA-
BliAüs te vreden, gaf hij 
hem het bestuur over, toen 
hij in het jaar 870 vóór J . C. 
zijne meerderjarigheid bereikt 
had. Het zij dat hem deze 
edelmoedigheid berouwde, 
het zij dat men hem eene wis
pelturigheid toeschreef, wel
ke hij niet had; men be
schuldigde hem ten minste 
van het opperste gezag te 
willen overweldigen. Hij ver
liet zijn vaderland en stak naar 
Creta over, hetwelk door 
deszelfs harde en gestrenge 

W2 

wetten berucht was; hij ziet 
de pracht van Azïè en be
geeft zich van daar naar E-
gypte. Van zijne reizen te-
ruggekeer^gafLrcüReusaart 
de Lacedemoniërs wetten 
welke de eene tot in de wol
ken verheffen, terwijl andere 
dezelve met den n a a , n v a n 
barbaarsch bestempelen. De 
kundigsten * twijfelen er aan 
oi deze wetten wel van LY
CÜRGUS zijn, en zijn geens
zins overtuigd van al hetgene, 
wat men van dezen wijsgeer 
verhaalt. PLUTAUCHUS ze*t 
m zijne inleiding tot het le
ven van LYCURCUS , waaruit 
de latere schrijvers bijna al 
de bijzonderheden geput heb
ben, welke zij a a n d e z e n 

wetgever toeschrijven:» Men 

I^CÜRGUS, d ie aan de La- ' 
cedemoniërs de wetten oaf ' 
waarin de geschiedschrijvers" 
eenigzms van gevoelen ver-
s c I u l I e n maar het minst' 
nog van alle , komen zij over
een omtrent den tijd , waarin 
1\U zou geleefd hebben." Hij 
eindigt dezen volzin , welken 
men in zijn geheel behoort 
te lezen, met deze woorden: 
» Maar ofschoon er no<y zoo" 
veel verschil onder de' <*e-
schiedschrijvers is, zullen wij 
echter niet nalaten, om al
les van hem te boek te stel
len, wat men van hem in 
de oude geschiedenissen vindt, 
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door die zaken uhtekippen 
waarin minder tegenstrijdig
heid voorkomt." Door deze 
laatste zinsnede bekent hij 
openhartig, dat hij het lie
ver wil wagen weinig bewe-
zene daadzaken Tan dezen 
persoon overteschrijven dan 
niets van hem te zeggen. In
dien men hij deze getuigenis 
van PLDXARCHÜS voegt, dat 
LTCDRGUS, die in zeer ou
de tijden heeft geleefd (wijl 
XENOPHON beweert, dat hij 
ten tijde der Heraklieden 
bestond), geenerlei geschrif
ten heeft nagelaten bij eene 
natie, bij welke de onkunde 
als eene verdienstelijke deugd 
werd beschouwd, bij welke 

„xich geen enkele geschied
schrijver heeft bevonden, bij 
welke het verblijf van vreem
delingen , door de wet JL'ene-
lasia genaamd, tot eenen 
zeer korten tijd werd bepaald, 
alsdan zal het zeer duidelijk 
blijken, dat ondanks den lof, 
weiken PIÜXAIICHÜS hem toe-
zwaait , het zeer onzeker is , 
of men hem alleen, voorden 
bewerker, van het stelsel van 
wetgeving moet houden, het
welk hem wordt toegeschre
ven. Maar in de vooronder
stelling, dat hij er de uit
gever van is, zoo als nien 
over dergelijke zaken altijd 
ten goede moet oordeelen. 
ï.o Door derzelver noodza
kelijke uitwerkselen op het i 
menschehjke hart; 2,° door Jj 

de bevestiging dier uitwerk
selen , volgens het geschied-
verhaal, zal men bevinden, 
door dezen regel te volgen, 
dat de Spartaansche wet
geving enkel de bewonde
ring der ouden en nieuvfe-
ren heeft opgewekt, in de 
nog barbaarsche en onbe
schaafde denkwijze, waarin 
zij verkeerden, dat elke ster
ke daad, al mogt dezelve ook 
met de eerste wetten der bil
lijkheid en menscheJijkheid 
strijden, eene deugdzame daad 
was. Het wordt algemeen er
kend, 'dat hij het bepaalde 
voornemen heeft gehad,om: 
l.o De natuurlijke kracht der 
Spartanen, door de kanstma-
tige kracht der militaire m-
rigtingen te vermeerderen; 
2.<>omde diepste onkunde bg 
dat volk te vereeuwigen, door 
alle kunsten en. wetenschap
pen, met uitzondering oer 
krijgsmuzijk, uit de « J j -
din« te verbannen zoodat 

in die gewaand gelukkige 
tijden , waarin zijne wetten, 
zégt men , g e t r o u W . » 
acht werden genomen, ge _ 
enkele'Spartaan lezen J""1' 
hetwelk hun trouwens o» 
nutteloos zou zijn gevrees , 
wijl er niets geschreven wM» 
zelfs niet de wetten der re 
publiek ; 3.o om door m 
lei middelen, de woestheid 
en zelfs de wreedheid, 'u 

de ziel der Spartanen te on
derhouden , onder andere» 
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door de gewoonte dier ge
vechten tusschen kinderen, 
waarin zij eikanderen ver
moordden ; door de wreede 
geeselingen der kinderen voor 
het altaar van DIANA ORTHU , 
en vooral door de gruwzaarn-
heden, welke hij hun toe
stond, ten opzigte van de 
Heloten uitteoefenen: want 
AKISTOTELES en PIATO ver
zekeren , dat, om de al te 
groote vermeerdering dier on
gelukkige slaven te beletten, 
hij de verschrikkelijke ge
woonte invoerde, dat jonge 
Spartanen zich des, nachts 
in hinderlaag zouden gaan 
stellen , om er een zeker ge
tal van te dooden ; hetwelk 
werkelijk eene slagterij ople
verde , wijl het den Helo
ten verboden was, in vre-
destijds wapens te bezitten, 
en nog meer om dezelve te 
dragen ; om 4.° zich van 
de losbandigheid te bedie
nen , ten einde der eerbaar
heid, kuischheid en huwe
lijkstrouw te beletten , de 
zeden te verzachten. Vol
gens dit vertoog hetwelk zelfs 
de bewonderaars van LY-
CUUGÏJS en dei' Spartanen 
niet in twijfel kunnen trek
ken, kon men ligtelijk be
vroeden of eene wetgeving, 
welker doel is , om bij een 
volk de kracht; de onkunde, 
do_ wreeheid , de losbandig
heid , en s door een noodza-

- • W 

lijk gevolg ,' de trotschheid , 
de hebzucht en de onregt-
vaardigheid, te vermeerde
ren ; met een woord, wel
ker doel i s , eene bende on
kundige, wreede en zede-
looze soldaten te vormen, 
om dezelve te doen dienen 
ter vernieling der meeste 
landbouwers en der. nabu
rige volken, een werk kan 
zijn, geschikt, om deszelfs 
grondlegger onsterfelijk te ma
ken, en of zij de lofspraken 
verdient, .welke haar nog" 
mannen toezwaaijen, die zich'-
als ervaren, kenners in de* 
wetgeving voordoen, zoo als 
b. v. b. MONTESQÜIEÜ, en 
de abt GOURCX, in eene 
verwarde Wijsgeerige en 
staatkundige lofrede van 
LYCURGÜS en de abt BAII-
THJÉMMT, in zijne Reize vdn-
JNJCKARSIS. Be schrijver 
van la Félicité publique, of
schoon een gezworen vijand 
des Christendoms, bewijst-
hoezeer de minst wel gere
gelde Christelijke republieken 
gelukkiger zijn dan de Lace-
demoniërs, Atheners, en al 
die oude volken, welke in» 
den schoot der dwingelandij ,, 
als vrij zijn gewaand. Intus-
schen beschouwde LYCÜKGUS, 
indien men datgene zal ge-; 
looven, wat men er van 
verhaalt, zijne wetten als de 
vrucht der verhevenste wijs-: 
heid. Om- de Lacademoniërs: 
3 • . . ' . . . • . , 
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te bewegen, dezelve on
schendbaar nateleven, deed 
hij hun beloven, er tot aan 
atj'ne terugkomst niets aan 
te veranderen. Jfjj begaf 
zich daarop naar het eiland 
Creta, alwaar hij zich van 
het leven beroofde, na bevo
len te hebben, dat men zijne 
asch in de zee zou werpen. 
Hü vreesde, dal, indien men 
Z1JQ Ügchaam naar Sparta 
terugbragt, de Lacedemoniërs 
zich van hunnen eed mogten 
ontslagen rekenen. Men ziet 
«i al die oude wijzen, in het 
oogloopende trekken van 
dwaasheid , bijna altijd door 
de ijdelheid en de eigenbaat 
yortgebragt. Lrcvnlvs on
derscheidde de Spartanen of 
edden, van de overigen der 
aaüe> *fe hij £ac

a
edemo_ 

mers deed noemen. Hij ] j e t 
eene nieuwe verdeeling der 
Jandenjen bewerkstelligen, 
waarvan 30,000 loten voor 
deze laatste, en 9000 voor de 
Jspartanen waren. Deze ver
andering bragt opstanden te 
•weeg, in. eenen van welke 
»ien hem met eenen stok één 
oog uitsloeg. Men leverde den 
schuldige over j maar daar LY-
CTRGUS voorstanders noodi» 

had^ntvinghijhem^nplaats 
van hem eenig leed aan te 
Joen.m Zijn huis, onderwees 
*emm de wetenschappen, en 
n a tnhern, onder zi^e be-

CIM™>ZMO,SOIQ'X enz. 

LYCÜRGUS ,een Atheensch 
redenaar, de tijdgenoot van 
DEMOSIHENES , had het op-
zigt over de openbare schat
kist, werd met de zorg der 
policie belast, en oefende 
dezelve met vele gestrengheid 
uit. Hij verdreef al de 
kwaaddoeners uit de stad, 
en hield een naauwkeurig 
register, van alles, wat hij, 
gedurende zijne administratie 
verrigtte. Toen hij dezeJw 
nederlegde, liet hij dit re
gister aan eene zuil vasthech
ten , opdat iedereen de vrij
heid zoude hebben, er zijn 
gevoelen over te zeggen. In 
zijne laatste ziekte Het hij 
zich in den senaat dragen, 
om rekenschap van zijne han
delingen te geven, en na den 
eenigen beschuldiger, <»« 
zich opdeed, beschaamd te 
hebben gemaakt, liet hij och 
weder naar zijn huis bren
gen, alwaar hij, kort daarna, 

in het jaar 356 vóór J. «• 
den geest gaf. l™wf ' 
behoorde tot do dertig rede
naars , welke de Athene" 
weigerden aan i i « * « £ ! 

te geven. Hij was het, ^ 
na den wijsgeer XENOCRAÏ;» 

in de gevangenis te he|*J 
zien brengen, wijJ M'J , 
schatting niet betaalde, * 
ke men van de vreemdeb» 
gen vorderde, hem bevrJ" 
d e , en er in zijne pljj» 
den pachter in deed pJa 
sen, welke een' Jetteriuiadi 
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ge zoo hard behandeld had. 
Bene daad, die dikwerf ge
prezen i s , maar die werke
lijk , eene gewelddadigheid 
en onregtvaardigheid was, 
•wijl er geene wet bestond, die 
de geletterden' van deze schat
ting vrijsprak. In 1513, 
drukten de ALDUSSEN te Fe-
netië, in 2 dl.n, in fol, ee-
nen verzameling van Mede-
voeringen van verscheiden 
Grieksche redenaars, onder 
welke zich die van LYCUR-
eüs bevinden. Men onder
scheidt voornamelijk die,, 
welke een Atheensch burger 
belreft, die zijn. vaderland in 
het ongeluk, na den slag van 
CAeronea liad verlaten, en 
die er weder in kwam, toen 
het gevaar voorbij was. De 
redenaar eteeht, dat hij , als 
ee» lafhartige verrader, met 
den dood zou gestraft worden.. 

LYCUS , een der veldlieeren 
van LYSIMACHDS ,, beroemd 
onder de opvolgers van ALEX-
ANDER den Groote, maakte 
zich meester van Efeze door 
middel van ANDRON , hoofd 
der zeeschuimers, dien hij 
met geld omkocht. ANDROÏF 
bragt eenige soldalen van Lr-
GÜS , in de stad,. even alsof het 
gevangenen waren geweest-, 
doch die verborgen wapens 
hadden. Zoodra. zij binnen 
de stad waren, doodden zij 
de wachten aan de poorten, 

en gaven te gelijkertijd lïefc af
gesproken teeken aan de troe
pen van LYCÜS, die zich mees
ter maakten van de stad, e» 
JSwsxus, derzelver bevelheb
ber gevangen namen. FROJSTI-
NUS heeft deze geschiedenis in 
zijne Krijgslisten opgenomen. 

* LYDGATE (JOANNES^, een. 
Engelsche dichter, monnik 
van St. Edmonds-£uny, ia. 
1380 geboren, bloeide on
der de regering van HENDRIK:. 
YI. Hij was een der.eersten», 
die in eene nog onbeschaaf
de eeuw, den goeden srriaak 
in de Engelsche dichtkunde-
begonnen intevoeren. Hij was • 
de tijdgenoot en leerling va», 
den beroemden CHAUCER , en 
zeer ervaren in de wijsbe— 
geerte, de wiskunde en de 
godgeleerdheid; men noemt! 
van hem Herderszangen, 0-
den en Hekeldichten, een 
dichtstuk,, getiteld de F"al 
der Worsten, en eenige pro*-
zaïsche schriften. Hij over
leed in f440. 

LÏDIAX (THOSIAS), een En
gelsche wiskunstenaar, te 0-
kerton, in het graafschap 
Oxford, in 1572 geboren,, 
en in 1&4G overleden,, on
derging het lot van verschei
den geleerden, door in dé 
behoeftigheid ee» werkzaams, 
leven te leiden. Hij was lan
gen lijd, om schulden ja. ds. 
4 



344 L YB. LYO. 
gevangenis, en toen hij, op 
het einde zijner dagen een 
klein beneficie bekomen had , 
•werd hij om zijne konings-
gezindheid, door de aanhan
gers van het parlement ver
volgd. Hij heeft verscheiden 
•werken in het Latijn nage
laten, over tijdreken-, na
tuur- en geschiedkundige on
derwerpen. De voornaamste 
znn : l.o Devariis annörum 
formis, Zonden, 1605, in 
8.Vo, tegen CIAVIÜS en SCA-
MGEK. Nadat de laatste met 
vele verbittering geantwoord 
had .schreef LYMAT eene 
Verdediging van zijn werk, 
W e l k , in 1607 gedruk 
werd. - 2.0 Over den oor
sprong der fonteinen, 1605 
IQ 8.VO __ o 0 i KT ' , . , » 

o. — óto Verscheiden 
prre- en natuurkundige 
r^ndelingen^te^ 
*»«r van de lucht en de 
p o f f e n , over de bewe-
S d e r sterren, over den 
doeden de ebbe, enz. 

ITDIÜS (JACOBBS), zoon 
vanBAMHASAR,protÜa„t ? 
predikant te Dordrecht, en 
«chrgver Tan eenige slechte 
g e s c h r i f t e n , volgde 4 ! 
»en vader in het predikambt 
J P , en maakte zich in de 

IetItT ? het «"**«* der l l S ^ t 0 0 ^ Vers^eide„ 
merken bekend: l.o sier-

ÏÏ* «i-V648- Dkis 

«e«e verhandeling over de 

gebruiken der verschillende 
natiën, om het huwelijk aan 
te gaan.— 2.o De re müi-
tari, in 4 > , 1598, door 
VAN THIL in het licht gege
ven , die hetzelve met ver» 
scheiden aanmerkingen ver
rijkte. —. 3.° Agnostka sa-
era, enz. Rotterdam ,1657, 
in 12.MO — 4.0 Belgium 
gloriosum, Dordrecht, 1668, 
in 12.m° 

f 'IiYÈRE (ADRIMITS DB). 
— Zië LYREDS. 

LYND of LTNDB (HÜM-
PHREY), een Engelsche ridder 
te Zonden, in 1578geboren, 
en in 1636overleden,gaftwe 
wederleggende Ferhanddin-
gen in het licht, die, zegt 
men, bij zijne landgenoten 
gezocht werden, en door Jo-
ANMES DE IA MONIAMIS ffl 
het Fransch zijn vertaald. 
Be- eene handelt over den | 

'Feiligen weg, en de ande- , 
re over den Dwaalweg 

LYNDSAY. — ZieLirosAT. 

LYNDWOODE. — Zie W" 
WAM VAN LYNDWOODE. 

LYONNET(PETRUS),een^ | 

tuurkenner, graveur en f • 
cretaris der geheime scM»-
ten van de algemeene staten 
der rereenigdePromncte*' 
[werd den 21 JulÜ 1 7 ü / ' 
te Maastricht ^hom:m 
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zeer jong zijnde, leerde hij 
acht taleri zoo oude als nieu
were, de wiskundige weten
schappen , de beeldhouwkun-
de , de teekenkunst, en maak
te in elk dezer takken aan
merkelijke vorderingen.] Hij 
werd lid der koninklijke maat
schappij van .Londen, der 
akademiën van Jtouanen en 
Berlijn, der keizerlijke aka-
demie van Petersburg, van 
de maatschappij van weten
schappen te Haarlem, [In 
de uitspannings - oogenblik-
ken, welke zijne verschillende' 
betrekkingen hem schonken, 
teekende hij insekten, en 
werd in korten tijd een der 
eerste insekten-beschrijvers 
van Europa. De vriend van 
TREMBIEY zijnde, die de ont
dekking gedaan had, dat de 
veelvoet, door loten of dee-
len vermenigvuldigd wordt, 
was hij hem behulpzaam aan 
het werk, waarin deze be
langrijke ontdekking moest 
ontwikkeld worden, en tee
kende de afbeeldingen wel
ke vervolgens eerst dbor eene 
vreemde hand, doch later 
door LYONMET zelven gegra
veerd werden.] Hij overleed 
te 's Qravenhage, den 10 
Januarij 1789. Zijne werken 
over de insekten hebben hem 
onder de beminnaars der na
tuurlijke Historie eene be
roemde plaats verworven. Zij
ne Traite etc. {Onthcdkim-

dige verhandeling der rups, 
welke het wilgen hout door
knaagt) , "'s Qravenhage , 
1760, in 4.*°, met achttien 
door den schrijver gegraveer
de platen, vooronderstelt ee-
nen even zoo naauwkeurigen 
als geduldigen waarnemer. 
Ofschoon deze verhandeling 
regtstreeks niet dan deze soort 
van insekten betreft, heeft de 
schrijver er zoo vele zorg, op
lettendheid en nasporing aan 
te koste gelegd, dat zij den 
beoefenaar der rajtwercinhet 
algemeen tot handleiding kan 
strekken. Men kan zich op 
de naauwkeurigheid der gra
vures verlaten , die daaren
boven zeer schoon zijn ; de 
kunstenaar heeft, volgens het 
voorwerp zelf, met het ver
grootglas in de hand, gegra
veerd. Met de verdiensten 
der talenten en der vlijt paar
de hij de wijsheid der grond
beginselen , die hij op eene 
zeer voldoende wijze wist. aan 
te voeren en af te leiden. 
Het is te betreuren, dat de 
dood hem belet heeft, aan 
een nieuw werk, hetwelk 
hij voornemens was over de 
insekten in het licht te geven , 
de laatste hand te leggen. 

IiYRANUS. — Zie INlCOtAAS 

f LYEEUS (ADRIANUS) , een 
Vlaamsche Jesuit, in 1588 
te Anlxverpm geboren, werd 

r 5 
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in 1608 in de maatschappij 
opgenomen, bekleedde in, 
dezelve eerst den post van 
rector te Cassel, toenmaals 
in Vlaanderen, thans in 
het Fransche Noorder-de-
partement gelegen, en oe
fende vervolgens het predik
ambt te Mechelen en te 
Brussel uit. Het was voor
al in deze laatste stad, dat 
hij in de Lieve Vrouwe kerk 
van den Zandberg, genaamd, 
gedurende dertig jaren pre
dikte , en langen tijd alleen , 
op de zon- en feestdagen en 
gedurende de geheele vaste. 
Eene hartelijke en teedere 
godsvrucht, deed hem tot 
de stichtelijke genootschap
pen overhellen. Hij herstel
de het broederschap van den 
H. JOZEF , en voerde er een 
van de H. Maagd in. Hij 
was een vriend van de een
zaamheid en den kloosterre
gel. Den geheelen tijd wel
ke hem van de ambtsbezig
heden overschoot, wijdde 
hij aan leesoefeningen en god
vruchtige werken toe. Na 
zijn jubeljaar in de maat
schappij te hebben gevierd, 
zonder op te houden van 
zich met de predikdienst be
zig te houden , eindigde hij 
zijne oefeningen met zijn le
ven. Door eene slepende 
koorts uitgeput, stierf hij 

. hoog bejaard den 5 Septem
ber 1661. Er bestaan van 
dezen goeden pater de na

volgende stichtelijke werken: 
1.° Be glorie en. devem? 
ring van den heiligen ??««» 
van MARIA, (in tó 
Vlaamsch)' Brussel, 1638» 
in \2.mo, in het Franse 
vertaald door PUGEÏ DB U 
SERRE, in hetSpaanschdoor 
pater ANDREAS VAN DEK &, 
W N E S , 1640;inhetHooSM 
dnïlscb door PETROS YVOÏ» 
XERS, Keulen, 1649. •- ; 
2.o Be weg des Mam 
door den Aw^'J?] 
het Vlaamsch) BrutulAW' . 
__ 3 o 'Trisagton Man*' 
num'sive Trim*^^ 
dmum cultus, J#»*T* \ 

TiatioZ c'mmfl 
patientis, 1655, m ftL^ 

vers in het ncm *° .... 
werk, Jntwey»> l b D ' 
in fol. 

LYSANDER , wtfgjj 
Xacedemoniers, 8 » , 
den oorlog tegen ^ 
trok Efeze van d« ^ 
der Atheners »*» " «fe» 
een verbond met w ^ 
Jonge, koningva*, 
Sterk, door de »UX. ^ 
dien vorst, l e f * * ^ » 
het jaar 405 too ; 
jEsos-Potamos, een 
f f t egendeAthene r i 

«% h-f t% * 3,000 man, i" 
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meester van verscheiden ste
den , en ging Athene aan
randen. Deze stad} te land 
en ter zee berend, zag zich 
genoodzaakt, om zich in het 
volgende jaar over te geven. 

>De vrede werd aan dezelve 
enkel op voorwaarde verleend, 
dat men de versterkingen aan 
het Pireus zou vernietigen; 
dat men al de galeijen, met 
uitzondering van twaalf, zou 
overgeven ; dat de steden , 
welke haar schatting betaal
den, bevrijd zouden worden; 
dat de bannelingen zouden 
worden teruggeroepen, en 
dat zij geenen oorlog meer 
zoude voeren dan onder de 
bevelen der Lacedemoniërs. 
De democratie werd afge
schaft en het geheele gezag 
in handen van dertig ar-
chonten gesteld. Op deze 
wijze eindigde de Pelopon-
nesische oorlog, na 27 ja
ren geduurd te hebben. De 
overwjnnaar ging vervolgens 
het eiland Samos onderwer
pen j dat met Athene in bond
genootschap stond, en keer
de met onnoemelijke rijkdom
men, de vrucht zijner over-
wingen, zegevierende naar 
Sparla terug. Zijne eerzucht 
was niet voldaan; hij be
proefde, om zich van de 
kroon meester te maken, 
doch minder als een dwin
geland dan als een staatkun
dige. Hij stelde het gebruik, 
van den troon te erven in 

een hatelijk daglicht, terwijl 
hij hetzelve als barbaarsch 
afschilderde, voorgevende, 
dat het veel voordeeliger was, 
het koninklijke gezag enkel 
aan de verdienste op te dra
gen : hetwelk wel waar zou
de zijn , indien een geheel 
volk , zonder onrust en zon
der mistasting het omtrent 
de keuze kon eens worden. 
Na te vergeefs beproefd te 
hebben , om de godspraken 
yan Delphos, van Dodonct 
en van JÜPITER AMMON, te 
zijnen gunste te doen spre
ken, zag hij zich verpligt, 
om van zijne aanmatigingen 
af te zien. Nadat de oorlog 
tusschen de Lacedemoniërs 
en de Atheners weder was 
losgebarsten, was LYSANDEU 
een der legerhoofden , welke 
men den laatsten tegenstel-
de. Hij werd in het jaar 
395 vóór J . C. in eenen veld* 
slag gedood. De Spartanen 
werden door zijnen dood van 
eenen heerschzuchtige bevrijd, 
voor wien de vaderlandslief
de , de onverbreekbaarheid 
van den eed, de verdragten, 
de eer slechts ijdele namen 
waren. Toen men hem vei> 
weet, dat hij dingen deed, 
die HJEIIKUI.ES onwaardig wa
ren , van wien de Lacede
moniërs hem uit vleijerij de
den afstammen, antwoordde 
hij : Men moet het vel van 
den vos naai}en, daar, waar 
dat van den leeuw ont-

http://Hjeiikui.es


m L Y S . 

breekt. Zinspelende op den 
leeuw van HEUKTJI.ES : een 
.grondregel eenen bedriege-
lijken en schijnheiligen dwin
geland waardig. Hij zeide 
dat men de kinderen met 
bikkelen en de volwassenen 
met woorden bezig houdt. 
Zulks is niet dan al te waar; 
maar indien degene , welke 
aldus bezig worden gehou
den, dwazen zijn, zoo zijn 
degene welke hen bezig hou
den , verachtelijke bedriegers. 
JDe waarheid, voegde hij er 
bij, is aeker beter dan de 
logentaal; doch men moet 
zich bij voortkomende gele
genheden van beide bedie
nen: een grondregel, door 
MACHIAVEL, als een' zijner 
meest geliefkoosde aangeno
men. 

LYSCHANDER of LTSCANDER 
(CLAUDIUS CHRISÏOPHORSEN) , 
geschiedschrijver des konings 
van Denemarken, CHRISTI-
AAN IV, in 1557 geboren, 
en in 1623 overleden, heeft 
dien rang weinig anders ver
diend, dan door &Q Beknop
te Beensche geschiedenissen, 
van het begin der wereld 
tot op ome dagen, Koppen-
hagen, 1662, in fol.fnhet 
Deensch. De titel alleen geeft 
genoegzaam te kennen, dat 
de schrijver niet zeer oor
deelkundig was. ToRFiElTS 
heeft deze beknopte geschie-
«em'ssm wedcriegd; maar de

zelve waren geene wed 
ging waardig. [Nog heeft 
men van denzelfden schrij
ver • 1.° Kronijk van Grom-
land, in Deensche verzen, 
ICoppenhagen, 1608, in 8iw 

2.o Electionis CMRISN- \ 
ANi III, historia, B-
1623.] ; 

LYSERTJS(P0I.TCARPÜS),in . 
1552 te fFinendew, w het 
Wittembergschegeboven.W 
hertog van Saksen,üiehm 
op zijne kosten, in i j col-, 
legie van TuMngenh^ 
opvoeden, beriep hem 
1P577, tot predikantder 

van mttemberg. » 
was een der eersten,diewi 

boek Concordia ondertj 
kenden, en werd metJJJ 
BÜS ANDKEAS afvaarV' 
om hetzelve aan aeoa« 
leerden en predik«**£ 
het keurvorstendom o» Hjj 
te doen onderteekenen. | 

overleed te Bresden, aw 
hij predikant was , i n S l e 
VehT geschillen , van » -
hij een vriend schijnt « ^ 
geweest, beletten bem ^ 
een aantal werken,̂  h 
Latijn en in het &« 
te schrijven, ü e v » 

ste.zrjn: V f ï l e n , 1 » 
Genesim, m 6 dee» ' ^ 
4.to van 1604 tot } ^ 
ZoScholaBabylf^fa. 

bylonicus, i60b'n„Mèr 
De schriJTer lerart oud" 

http://Heuktji.es
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ze beide zonderlinge titels, 
een Commentarium op de 
beide eerste hoofddeelen yan 
DANlëL. — 4.o Een Com
mentarium op de twaalf klei
ne profeten , Leipzig, 1609 , 
in 4. t0 door POLTCABTÜS LY-
SERUS zijn' kleinzoon. — 5.° 
Eene menigte godgeleerde en 
wederleggende schriften, vol 
sekte-vooroordeelen. — 6.° 
De Uitgave der Geschiede
nis van de Jesuiten, door 
den ex-Jesuit en afvallige-
HASENMÜXXER , welke hij na 
den dood van den laatste in 
liet licht gaf, onder den ti
tel van: Mistoria Ordinis 
Jesuitiöi, de Sooietatis JE-
sxr, auctore, nomine , gra-
dibus, incrementis , ab M~ 
LIA HASENMÜLLERO . cum 
duplici proefatione PozY-
CARPI ZYSERI , Frankfort, 

\ 1594 en 1606 , in 4.*° De 
j Jesuit GRETSER , wederlegde 
! deze zoogenaamde geschie

denis, en LTSERÜS verde
digde dezelve in zijne Stre-

\ na ad GRETSERUMpro ho
noraria ejus, 'm 8.vo, 1607. 
De beide schrijvers spaarden 
elkander niet in beleedigin-

I gen. Dit was de gewone 
! stijl, onder de geleerden van 

dien tijd, en is ook thans 
nog niet in onbruik. 

LTSERTIS (JOANNES), lee-
raar der Augsburgsche ge
loofsbelijdenis, uit dezelfde 
familie, als de voorgaande, 

was de apostel der veelwij-
verij in de 17e eeuw. Zijne 
dolle zucht voor die dwaling 
ging zoo ver, dat hij zijne 
goederen en zijne gezondheid 
opofferde, om te bewijzen , 
dat de meerderheid van vrou
wen niet alleen geoorloofd, 
maar zelfs in zekere geval
len geboden is. Hij reisde 
met veel last door Duitsch-
land, Denemarken , Zwe
den , Engeland, Italië en 
Frankrijk, om in de bibli- . 
otheken bewijzen te zoeken, 
ter bevestiging van zijn ge
voelen , en om pogingen aan 
te wenden, ten einde het
zelve in eenige landen in te 
voeren. Zijne grilligheid voor 
de veelheid van vrouwen, 
baarde des te meer verwon
dering , daar eene enkele, 
volgens BAXLE, hem in groo-
te Verlegenheid zou hebben 
gebragt. Na vele vruchte-
looze togten, meende hij zich 
va. Frankrijk te kunnen ves
tigen, en'ging bij D.r MA-
SIDS , predikant van den af
gezant van Denemarken, wo
nen. Hij vleide zich vervol
gens, zijne fortuin aan het 
hof, door het schaakspel, 
hetwelk hij volmaakt wel ver
stond, te verbeteren, en ves
tigde zich te Fersailles; 
want al die hervormers der 
Christelijke zedeleer, weten 
beter té spelen dan te rede
neren. Door alle verstandi
ge lieden verstooten en ver-



350 L T S . 

acht, en ziek geworden zijn
de van spijt, wilde hij te 
voet naar Parijs teruglceeren. 
Deze vermoeijenis verergerde 
zijne kwaal zoo zeer, dat 
hij in 1684, in een huis aan 
den weg overleed. Men heeft 
van hem, onder valsche na
men, eenaantal werken,ten 
gunste der veelwijverij. Het 
aanmerkelijkste is getiteld: 
Polygamia Triumphalrix, 
in 4.t£>, Amsterdam, 1682. 
BxtONSiBMüs, predikant te 
Kopenhagen, heeft dit werk 
wederlegd, in een ander, ge
titeld: Polygamia triumpha-
ta, 1689, in8.vo Men heeft 
van denzelfden schrijver een 
ander werk tegen LYSERÜS , 
getiteld: Monogamia Vic-
trixy 1689, in 8.v° Men 
vond inde handschriften van 
LTSERUS, eene lijst van al 
de voorstanders der veelwij-
verij zijner eeuw. Het is te 
vermoeden, dat deze lijst 
veel uitgebreider zou zijn ge
weest, indien de schrijver er 
aldegene in had opgenomen, 
die, hoewel zij slechts eene 
vrouw hebben, er echter mét 
onderscheidene leven. De 
toegevende geesten hebben 
in zijne dwaling slechts het 
natuurlijke uitwerksel der on
tucht gezien, die, zegtMou-
IJSSQDEEü, gelijk aan de gie
righeid, hoe meer %ij heeft, 
A&t meer xij wil hebben* 
Het is daarenboven bewezen, 
dat dezelve de bevolking on

dermijnt, en dat de landèfl, 
alwaar dezelve plaats heeft, 
in vergelijking van anderen, 
onbewoond zijn, 

• LTSIAS , een beroedi 
Grieksche redenaar, te Sf 
racusa, in het jaar 459 vóór 
J . C. geboren, wer̂  door 
CEPHALES , zijnen vadef, na» 
Jthenegevoerd, die hemâ  
daar zorgvuldig deed opvoe
den. Men beschouwt hm 
gewoonlijk als den f i e t 
sten, den bevallig en den 
eenvoudigsten der Grieksche 
redenaars. Hij hef zich oj 
onderwerpen geoefend, » 
der welsprekendheid me zew 
gunstig waren; hij P]ff 
zelf n i k , maar stel e «W-
gedingen voor partAnJJ 
op , welke procesffjf 
den, en deze « 
gen loopen bijna alUjJ 
zeer onbeduidende «f ' 
werpen. De j i w M ? 
duidelijkheid der .BjJJ 
kingen', eene ongedj 
gene en nAwW** 
ding, een bewonderen^ 
dige v e r h a a l t r a n t , , ^ 

bazende s c h e r p * . ^ 
een uitgelezen gevoel T 
welgepastheidienbov^ 

bevalligheid , d.J " J J 
wel gevoelt, en d i e j g 
kan bepalen, vormen f ^ 
derscheidend J« f f i** r 
LYSIAS. Een der V O O ^ 
ste voordeelen, *""' '^ 
tegenwoordig uit » » 
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voeringen kan trekken is de 
kennis van de zeden en ge
bruiken der Atheners. Men 
verhaalt dat, nadat LTSIAS 
een zijner pleitgedingen aan 
zijnen tegenstrever in den 
Areopagus, had te lezen ge
geven , deze man hem zeide : 
» De l.e maal toen ik het 
gelezen heb, heb ik het goed 
gevonden ; de 2.e maal min
der, en de 3. e slecht." Wel 
nu, hernam LTSIAS , het is 
dus goed, want men draagt 
het slechts eenmaal voor. 
Hij stierf hoogbejaard, in het 
jaar 374 vóór J . C. Er be
staan nog van hem 32 rede
voeringen , en fragmenten van 
eenige andere. Onder de ver
schillende uitgaven,wclkemen 
ervan geleverd heeft, onder
scheidt men die van TAÏLOR, 
in 4.to, Londen, 1739, grcc-
cè et latinh, en die van den 
abt AUGER, in het Grieksch 
en in het Latijn, met eene 
nieuwe vertaling in het 
Fransch, Parijs, 1783, 2 
dl.a in 8.vo Men vindt de
zelve ook in de verzameling 

| der Grieksche redenaars van 
| ALDUS, infol. 1513, en van 
! ÏÏESDRBS. EïIENlfE , in fo], , 
! 1575. 

LTSIAS. — Zie CIAUDIBS 
LTSUS. 

LTSIMACHTJS , leerling van 
CALUSÏHENES, een der veld-
heeren van ALEXAKDER dm 

Gróote, maakte zich na den 
dood van dien veroveraar, 
meester van een gedeelte van 
Thracie', en bouwde er in 
het jaar 509 vóór J. C. eene 
stad, die hij naar zijnen naam 
noemde. Hij volgde de par
tij van CASSANDER en van 
SELEUCÜS, legen ANIIGONUS 
en JDEMETRIDS ; en bevond 
zich bij den beruchten veld
slag van Ipsus, in het jaar 
301 vóór J . C. LTSIJHACHUS 
maakte zich meester van Ma
cedonië, en regeerde aldaar 
tien jaren, maar na zijnen 
zoon AGATHOCLES te hebben 
doen sterven, en ongehoorde 
wreedheden bedreven te heb
ben , werd hij door de voor
naamste zijner, onderdanen 
verlaten. Hij begaf zich als-
toen naar Azië, om SELEÜ-
CÜS den oorlog aan te doen, 
die hun eene schuilplaats had 
verleend, en werd in eenen 
slag tegen dien vorst, in het 
jaar 282 voor J. C., in den 
ouderdom van 74 jaren, ge
dood. Men erkende zijn lijk 
op het slagveld, door een 
hondje, dat hem niet verla
ten had. 

LÏSIMACHUS , een Jood, 
kwam in het jaar 204 vóór 
3. C. na zijnen broeder M E -
NElAtJS den voet geligt, en 
aan koning ANTIOCHITS EPI -
PHANES , een -som gelds be
taald te hebben , welke zijn 
broeder niet had kunnen ver-
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schaften, tot de hoogepries-
terlijke waardigheid zijner 
natie. De tallooze gewelde
narijen ,. onregtvaardigheden 
en heiligschendingen, welke 
hij gedurende zijn bestuur be
dreef , bewogen de Joden, 
die hem niet meer konden 
uitstaan, om zich reeds in 
het volgende jaar van hem te 
ontdoen. 

LTSIMACHUS , broeder van 
APOLLODORÜS, de verklaarde 
vijand der Joden, had het 
bestuur van Gaza, De groo-
te afgunst, welke hij tegen 
zijnen broeder opvatte (die 
door het volk en de soldaten 
meer bemind en geëerbiedigd 
werd dan hij), bevroog hem, 
denzelven verraderlijk te ver
moorden, en om deze stad 
aan ALEXANDER JANNEÜS , die 
dezelve belegerde, overte-
geven. 

LYSIPPUS, een zeer be
roemde Grieksche beeldhou
wer, te Sicyone geboren, 
oefende eerst het slotenma-
iersberoep uit. Hij Wde 
zich vervolgens op'de schil
derende toe, doch liet de
zelve varen, om zich geheel 
en al op de beeldhouwkunde 
toeteleggen. Hij had eerst 
den üoryphores van PoiY-
«Ï.BTUS tot meester gehad; 
waar in het vervolg beoefen
de hij enkel en alleen de na-
tuur, welke hij met al hare 

bekoorlijkheden, en vooral 
met vele waarheid nabootste, 
Hij was de tijdgenoot van A-
LEXANDER dên Groote, Het 
werd alleen aan hem, en aan i 
APELIES toegestaan, dien o» 
verwihnaar voortestellen. LT-
SIPPÜS heeft verscheiden stand- ; 

beelden van ALEXANDEK ver
vaardigd volgens zijnen ver
schillenden ouderdom; een 
ond ér anderen bezat eene tref
fende schoonheid, en leiier 
NERO stelde er groot helang 
in ; maar daar het slechts, 
van metaal was, dacht die 
vorst, dat door hetzelve met 
goud te verrijkenWjhetschoo-
Ser zoude maken. Deze nieu
we tooi bedierf .het beeld i» 
plaats van hetzelve te ver-
fraaijen; men was verplig' 

'om het er weder afteken, 

hetwelk dit n w e s ^ J T 
getwijfeld grooteli jbsj ; 

LTSIPPÜS is onder al *>» | 
de beeldhouwers, dieg < , 
welke de meeste werken^6 , 
nagelaten. Men telde er m 
dan zeshonderd van 
beitel. De meest b g j 
zijn de JPOLLO van W \ 
te, van 60 voeten h o j 
standbeeld van SoCR*" : 
het beeld van eenenmafl.^ 

uit het bad komt, • f ^ 
AGRIPPA voor zijnaba^o 
plaatste ;ALEXANpa,a« 
en de vijf-en t w i n t i g 
die bij den overtogt ta> 
Granicus het levenJJ± 
verloren. Hij Woeide o ^ 
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het jaar 364 vóór J . C. 

LTSIS , een pythagorisch 
•wijsgeer, leermeester van EFA-
MINONDAS, is, volgens het meest 
algemeen gevoelen, de schrij
ver der Gulden vemen, wel
ke men gewoonlijk aan Pr -
THAGOKAS toeschrijft. Er be
staat onder den naam van 
JLrsis, een Brief aan MIP-
PARCHÜS , waarin hij hem 
verwijt, de geheimen van 
PYTHAGORAS, hunnen alge-
meenen meester, ruchtbaar 
te maken. Deze brief komt 
voor in de Opuscula mytho-
logica et philosophica van 
THODUS GAKE (zie dat art.). 
Men gelooft dat LYSIS om
trent het jaar 388 vóór J . C. 
leefde. [Lrsis was zoo trouw 
in het nakomen van zijn 

woord, dat, zegt men, toen. 
eens een zijner vrienden, die 
hem verzocht had aan de 
deur van den tempel van 
JÜNO te wachten, terwijl hij 
in denzelven zijn gebed zou 
verrigten, hem vergeten had, 
en eene andere deur was uit
gegaan , LTSIS tot den vol
genden dag op dezelfde plaats 
bleef, wanneer zijn vriend, 
zich zijner herinnerende, hem. 
van zijn woord kwam ontslaan. 
Men moet bekennen, dat zulks 
was, de kieschheid wat al te 
ver drijven, en dat de ijdel
heid , van zich te doen op
merken er eenig aandeel aaa 
moet gehad hebben], 

LTTIJEICTOIT. — Zie Litf». 
LEIOff. 

XV. DEEL, X 
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IL i AACHA k, koning van Geth, 
verleende hulp aan HANON , 
koning der Ammonieten, te
gen DAVID ; maar JOAB , veld
heer der troepen van DAVID , 
hakte de beide legers in de 
$an. — MAACHA is ook de 
aiaam vati eene der echtge-
nooten van DAVID , en moe
der van ABSALON. Zij was 
de dochter van THOIMAS, ko
ning van Gessur* 

MAAN (JOANNES) , leeraar 
der Sorbonne, te Mans ge-
horen, kanonik en voorzan
ger der kerk van Tours, 
maakte zich in de 17.e eeuw 
bekend , door een werk, ge
titeld: Sancta et melropo-
litana .Ecclesia turonensis, 
•sacrorum poniificum suo-
rum ornata virtutibus et 
mnctissimis conoiliorum in~ 
•stituiis decorata, hetwelk in 
het huis van den schrijver zel-
ven te Tours, in 1667, in 
fol. gedrukt werd. Hetzelve 
wordt om de geleerde na-
sporingen op prijs gesteld , 
*n strekt zich uit van het 
jaar 251, tot 1655. 

f MAAS ( D I M ) een Hol-

ïandsche schilder, ie Maar-
lem, in 1656 geboren,munt
te vooral uit in het voor
stellen van landschappen en 
veldslagen. — MAAS (AIWOID) 
schilderde voornamelijk ge
meenzame gezelschappen, en 
—MAAS (NICOUAS), te #<>?•«!-
recht, in 1632 geboren, en te 
Amsterdam in 1693 overle
den. hield zich meer met por
tretten, dan met andere scnii-

derstukken bezig, dan dael» 
waren geestig voorgesteld, e» 
haddeneenkrachtvoltolonet. 

f MAASEIAKD {AWW*»» 
V A Ï ) , werd teJmskrdm 
den 20^u April 1764 ge 
ren. Zijne ouders waren^ 
brave en godsdienstige: Ij 
den, die voor zijne oproep 
bezorgd, hem van zijn 

s t e j e V a f i n f . f j S : 
vooral, en ook u» a" 
wetenschappen l i e t e ^ 
wijzen; verder m jare« . 
genomen, bemerk* * e n

e 
hem zeer veel aanlegtot 
studie, waartoe .met 
het onderrigt m d * U 1 
schetaal, op het g»J r f 
um van zgne g e b o e t 

Jmsterdam,teeAWon 
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welke kweekschool hij ver
volgens met roem , en na 
boven velen zijner medeleer
lingen te hebben uitgemunt, 
verliet. Nu ontstond bij hem 
het verlangen om zijne let
terkundige loopbaan verder 
voort te zetten ; hij begaf zich 
tot dat einde in 1781 naai
de universiteit van Leuven. 
Daar legde hij zich met groo-
ten ijver toe, op al de tak
ken der wijsbegeerte, en was, 
na dit onderwijs met lof te 
hebben bijgewoond, de 9.e 

der eerste linie; van daar 
begaf hij zich naar het Hol-
landsche collegie binnen de
zelfde stad gevestigd, alwaar 
zijn vlugge geest zich nog meer 
ontwikkelde, en hij weder 
nieuwe blijken zijner be
kwaamheid gaf, waarom hij 
door zijne wettige overheid 
waardig bevonden zijnde, tot 
het ontvangen der heilige or
de toegelaten en den 2 Ju-
nij 1787 tot priester gewijd 
werd. Tot het heilig pries
terschap verheven zijnde, 
werd hij in zijn vaderland 
teruggeroepen, en ter uit- j 
oefening zijner verhevene be- i 
dienig, als kapellaan benoemd 
te Spaarnwoude aan de Lie, 
waar hij gedurende ruim 
twaalf jaren, de geloovigen 
oier gemeente door woorden 
en voorbeelden stichtte, tot 
dat hg eindelijk als pastoor 
van miegom, door den 

aartspriester werd aangesteld, 
doch hier vertoefde hij niet 
lang, doordien hem eene on
gesteldheid overviel, welker 
gevolgen hem noodzaakte dit 
ambt te verlaten. Met ver
lofzijner geestelijke overheid, 
begaf hij zich, tot herstel zij
ner gezondheid, naar eene 
andere landstreek, en ves
tigde zich te Stadtlohn, een 
stadje in Munsterland gele
gen. Na verloop van eenigen 
tijd zich hersteld bevinden
de , leefde hij eenige jaren 
voort in stille afzondering, 
en oefende zich bijzonder in 
het gebed tot God. Zijn 
werkzame aard echtei1, kon 
zich niet langer van den ar
beid onthouden, waarom hij 
zoo veel mogelijk trachtte 
zijne geloovige landgenooten, 
welke hij voorheen had on
derwezen door woorden, en 
voorgegaan was in deugden, 
nu door zijne schriften te 
beleeren, van welke hij er 
eenige, doorhem uit deFran-
sche en Hoogduitsche talen in 
hetNederduitsch overgebragt, 
ook anderen door hem zel-
ven gesteld, door den druk 
algemeen maakte. De voor
naamste vruchten van zijnen 
arbeid zijn: l.o Kort be
grip der geschiedenis van 
de godsdienst vóór de komst 
van JJESUS CHRISTUS, en 
van de kerkelijke geschie
denis van de Memelvaart 
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maes Eeeren JESUS CHRIS
TUS , tot de wederkomst van 
Paus Pius FII te Rome, 
in het jaar 1814. — 2.° 
Levensgeschiedenis van ee-
nige heiligen uit alle eeu
wen des Christendoms, 4 
dLn — 3.o Korte preken 
van den abt HEYRE , 5 dl.a 

— 4.° Onderscheidene wer
ken van F. DARUP , pas
toor te Sendenhorst. .— 5.° 
Onderrïgtingen of gemeen

zame leerreden over de ge
loofsleer en de voornaam
ste pligten der Christenen 
door een gezelschap van 
geestelijken , 2 dl.n en meer 
andere kleinere stukjes, voor 
ie jeugd bijzonder bestemd , 
die allen door zijne pen zijn 
.behandeld, en waardoor bij 
ongetwijfeld veel heeft bij
gedragen tot de voortplan
ting van godsvrucht en goe
de zeden in ons land. Ein
delijk brak ook de dag aan, 
die _ zijn arbeidzaam leven 
eindigde, en werd hij door 
zijnen -Heer opgeroepen den 
13 September 1835, in 
den ouderdom van ruim 71 
jaren ; te Stadtlohn, waar 
l p was gaan wonen, ein
digde hij ook zijne loop
baan en werd 'hij op den 
16 derzelfde maand met al
le eer en plegtigheid, over
eenkomstig zijne waardig
heid en verdiensten begra-
•ven. 

f MAAT {JAN). —Zie 
BlANKHOFf. 

MABILION (JOANNES) , een 
der geleerdste religieusen van 
de 17e eeuw, den 23 No
vember 1632 te Saint-B-
erre~Mont, een dorp bij 
Mousson, in het diocees van 
Reims, geboren; aanvaardde 
in 1654 het benediktijner-
gewaad van den H. MAÜ-
IUJS, in St. iïemigiusdm 
stad. Zijne oversten zonden 
hem in 1663, muSt. De-
nis, om den vreemdelinge» 
de schatkamer en de oude 
monumenten dier abdij aan 
te toonen; maar het duurde 
niet lang of hij werd tot be
zigheden geroepen, die <«eer 
met zijne talenten strofen. 
DomD'AcHEEl,vraagdeflem, 

om aan zijn Sf^Tt mede te werken, en had vee 

redenen, om zijne wrp\* 
zijne nasporingen te pnp ' 
De naam van den joflj 
MAMMON begon bekend 
worden. De congregaüe » 
den H. MAÜEUS hadtoH 
nieuwe uitgaven van dej 
vaders b e s l o t e n , h g ^ e 

die van den H. B B ^ D 

belast, en kweet « J J J 
die taak met even zoo 
ijver als goed geluk (zje w 
NARDUS - *eU&)- ..; 
groote COIBBBI, ya» ) d 

verdiensten, onderrigt» hem eene jaarwedde van W 

duizend üvres MB!»»*"' 
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welke hij zedig genoeg was, 
om van de hand te wijzen, 
verzoekende, dat die minis
ter , dit bewijs der konink
lijke milddadigheid, welaan 
zijne congregatie mogt doen 
toekomen. Pater MABILION 
werd in 1G88 naar BuitsoK-
land gezonden, om in dat 
gedeelte van Europa, alles 
wat tot de geschiedenis van 
Frankrijk, en den roem der 
natie en des koninklijken 
huizes kon dienen, optespo-
ren. Dom MABIIXO-ÏT vond 
verscheiden belangrijke stuk
ken, en maakte- dezelve in 
een Reisverhaal bekend» 
Daar deze geleerde togt zeer 
werd toegejuicht, zond de 
koning hem twee jaren la
ter naar Italië. Hij werd te 
Rome, met al de onderschei
ding, welke hij verdiende 

ontvangen. De congregatie 
van den Index deed hem de 
«er, van hein te raadplegen, 
ten opzigte van eenige zon
derlinge stellingen , Tervat in 
de schriften van IZAAKYOS-
SIÜS ; maar zijn gevoelen , 
dat al te toegevend scheen, 
werd niet gevolgd. (ZieTos-
SIÜS). Men opende voor hem 
de bewaarplaats der hand
veste», de boekerijen enz. 
waarin hij verscheiden we
tenswaardige stokken ontdek
te. Onder de voorwerpen 
die zijne nieuwsgierigheid ., 
opwekten, waren er geene, Il 

X 

die dezelve meer prikkelden 
dan de catacomben van Ro
me, Hij bezocht dezelve ver
scheiden malen ,. en wel met 
een godsdienstig en een 
critisch doel. Sterk aan het 
geloof gehecht, maar op zij
ne hoede tegen de dwaling, 
meende hij misbruik te zien , 
in de uitstelling van eenige 
ligchamen van heiligen, en 
ontdekte dezelve in eenen 
Latijnschen brief, onderden 
naam van MUSEBIUS RO
MAN vs aan THEOPSILVS 
FRANCISCUS , betrekkelijk 
de vereering van onbeken
de heiligen. Dit stukje deed 
eenige geleerden van Rome 
tegen hem in het harnas trek
ken. Er versehenen verschei
den geschriften voor en te
gen. De Rrief van JEum-
BIVS werd bij de congrega
tie van den Index aange
klaagd ; en dezelve zou door* 
die regtbank veroordeeld zijn 
geworden, indien hij er niet 
eene nieuwe uitgave met ver
anderingen van had geleverd, 
welke de regters te vreden 
stelden. MABUXON werd nog' 
door een ander ^geschil be
zig gehouden. Dom RANCÉ ,.. 
abt van ld Trappe, randde 
de studie der monniken aany 
en beweerde dat dezelve hun-
meer nadeelig dan nuttig wa-
jen. Om het denkbeeld te' 
ondersteunen, dat zij noch 
boeken behoorden te sehrij-
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ven, noch te lezen, gaf hij 
er zelf een in het licht, aan 
lietwelke hij den titel gaf van 
De la sainteté etc. {Over 
de heiligheid der pligten 
•van het kloosterleven). De 
congregatie van den lï. MAU-
ftus, toenmaals geheel en al 
aan de diepzinnige nasporin-
gen en de beoefening der oud
heid toegewijd, meende den 
vijand der kloosterstudiën te 
moeten wederleggen. Zij ver
koos den zachtzinnigen MA-
BILLON , om met den gestren-
gen abt van LA TRAPPE in 
het strijdperk te treden. Hij 
bezat noch de verbeeldings
kracht, noch de welspre
kendheid van dien hervor
mer; maar zijn geest was 
meer versierd en meer me
thodisch , en zijner voordragt 
duidelijk, eenvoudig, en bij
na geheel van tooi ontbloot, 
ontbrak het niet aan eene 
zekere kracht. Hij stelde 
grondbeginselen tegen over 
grondbeginselen , gevolgtrek
kingen tegen over gevolgtrek
kingen , in zijne Traite etc. 
{Verhandeling over deïdoos-
terstudiën), 1691, inl2.wo 
iewees hij, dat de moniii-
ien niet alleen mogen, maar 
dat zij moeten studeren. Hij 
gaf de soort van studie op , 
die hun past, de boeken, 
die hun noodzakelijk zijn, 
de bedoelingen, die zij zich 
moeten voorstellen, terwijl zij 
«ich, op de wetenschappen 

toeleggen. Het voorbeeld der 
kluizenaars van Thebais,dk 
zich enkel met handenarbeid 
bezig houden, maakte hem 
geenszins verlegen. Het doel 
onzer religieuzen, en de geest 
van hunnen regel, is niet 
om hen te evenaren. ïïun 
leven is minder een klooster-
dan een geestelijk leven. Wan
neer zij in het klooster gaan, 
rekenen zij er op, het le
ven eens priesters en van 
een studerend man, en niet 
dat van eenen landbouwer 
te leiden. (Zie CUÜDIÜS -
Heilige - IWMDCTB j 
HeiMge), De abt van .« 
Tram, gebelgd .va» q » 
denkbeelden te zien egen 
gesproken, ^ f ^ 
hevig antwoord op d e " 
handeling over de *MJ_ 
studiën. W MtfDJtf f 
de daar tegen over t g £ 

gematigde ^ « e * £ 
Dezelve bragten een* * 
antwoord onder dn ju» 
van Frere « » * £ £ 
De abt van la lra^\^ 

Ie schrijver van, * 
zijn werk kwam met * 
zin klooster. MABIUO» 
eene vreedzame gf * f 

er de schrijver yan, 
Zijn werk kwam met 
zin klooster. MABI«O» , 
eene vreedzame « n » / , 
ren, Het den oori ^ 
door eenige * J e ^ in. 
^^Si fwSS^ 
heten. Hyj W1J" w o r j e r op-

houden, en hieia n 

zijn geleerd ^erK 
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Diplomatie, door hei» in 
1681 uitgegeven. Deze we
tenschap had aan hem ba
ren geheelen luister te dan
ken. Be geleerde benediktij-
ner bezat eene bewonderens
waardige scherpzinnigheid , 
om al hetgene,. wat in den 
nacht der tijden het meeste 
verward i s , te onthullen, 
en om de moeijelijkste pun
ten der geschiedenis te door
gronden'. Hij gaf regels aa» 
de hand, om handvesten van 
alle tijden, en van alle lan
den te kunnen onderzoeken.. 
Maar , wijl het onmogelijk 
is, om volmaakt.te zijn, 
moest hij hekelingen onder
gaan , waarvan er eenige ge
grond schenen (zie GERMON). 
MABILLON leverde eene Bij
lage tot zijn werk, dat in 
1704 in het licht verscheen. 
Vredelievendheid r opr egtheid, 
en vooral zedigheid, waren 
de hoofd.trekken van zijn ka
rakter.. Nadat LE TELLIER 
hem aan LODEWIJK XIV had 
voorgesteld, als den geleerd-
sten Religieus des koning-
rijks f verdiende MABILLON 
uit den mond van den groo-
ten BOSSUET, het navolgen
de te hooren : Voeg er bij, 
mijnJECeer, en den nederig-
slen* Toen een vreemdeling 
den geleerden DU C'ANGEwas 
gaar» raadplegen, zond deze 
hem naar MABILLON, zijne» 
Triend en mededinger in ge

leerdheid. » Men: Bedriegt 
u,. wanneer men u tot mij 
zendt, antwoordde de Ben'e-
diktijner ep eene nederige 
wijze ; vervoeg u tot den Heer 
DÜ CANGE. — Hij is het juist,, 
die mij tot u zendt, zeide de 
vreemdeling. •— Hij is mijn 
meester, hernam MABILLON. 
Indien gij mij echter met u-
we bezoekea vereert, zal ik 
u , het weinige,. wat ik weet,. 
mededeelen." Beze geleerde 
Religieus overleed te Parijs, 
in de abdij van Saint-Ger~ 
main-des-Près, den 27 De
cember 1707. [Toen CLE-
MENS XI het berigt van zij
nen dood, vernam, liet hij 
aan dom RUINART schrijven, 
dat men hem vermaak zou 
doen , eenen man , die zich 
bij de letteren en de Eerk, 
zoo verdienstelijk had ge
maakt , op de aanzienlijkste 
plaats le begraven, » wijl al 
de geleerden, die zich naar 
Parijs begeven, niet zullen 
nalaten , u te vragen, waar 
gij hem bebt nedergelegd ? 
Ubi posuistis eum?" De 
Paus wilde, dat men zijne 
asch, onder het marmer zou 
verzamelen , met een opschrift, 
zulke dierbare overblijfselen 
waardig. De bedoeling des' 
Opperpriesters werd in dit 
opzigt niet te» rigtsnoer ge
nomen ; maar dom ROUSSEL. 
vervaardigde eene lofrede in 
den stijl der grafschriften,. die 

4-
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•wel een gedenkteeken waar
dig was. Wij willen er en
kel het volgende stuk van 
mededeelen: 

Omnium hominum sibi concili-
avit animos 

Hominum mitissimus. 
In ipsis etiam litterariis dis-

ceptaiionibus 
Nemini asper • 

Neminem Iresit, etiam lsesus. 

Scribenten! incitabat veritas, 
Certantem moderabatur lenitas. 
Vincentum coronabat veritas, 
Coronatum ornabat humilitas. 
Hac singulari morum suavitate. 
Devinciebat animus, leniebat 

invidos 
Cseteris testibus nemo major, 
Se ipso judice nemo minor; 
E6 clarior, qub sibi vilior 

Coelestis gloria? cupidus, mun-
danum sprevit. 

Bespuit hominum plausus, mer-
cedem quam dare solent ho
mmes , 

Vani vanam, 
Nullam in claustro tenuit dig-

nitatis gradum, 
Omnes meruit. ' 

Cum virtutem studii* studia lit-
terarum conjunxit, 
_ Ut altemo fcedere 

Scientia pietatem,pietasscien-
tiam adjuvaret, 

Be asch van dom MABILLOÏÏ 
was, gedurende de Fransche 
omwenteling, in het museum 
der Fransche gedenkteekenen 
geplaatst. Men heeft dezel-
Te weder, op eene plegtige 
wijste, den 26 Februarij 1819, 
in de kerk van Saint- Ger-
wain-des-Prés teruggebragt, 
en men heeft zijnen naam 
aan eene der naburige stra
ten gegeven]. Zijne voor

naamste werken zijn: l,o 
Acta sanctorum ardinis 
saiicti BEHEDICTI , in se' 
culorum classes distributa, 
Parijs , 9 dl.n' in fol. Het 
eerste deel dezer verzameling, 
door dom D'ACHERI begon
nen , verscheen in 1668 in 
het licht, en het laatste in 
1702. Hetzelve loopt tot het 
jaar 1110. Het werk wordt 
evenzeer op prijs gesteld, om 
de gedenkstukken, die het
zelve bevat, als om de voor
reden , waarmede de schrij
ver het versierd heeft. Deze 
voorreden zijn in 1732 at-
zonderlijk in 4.t» 8 ? « 
[Het geheele werkisinlW 
te Venetië herdrukt: een lü. 
deel, hetwelk hetzelve vol
ledig zou hebben gemaakt, 
werd in een handschnJt, « 
de bibliotheek van iï frff 
main-des-Près bewaard). t> 
Fetera analeota,^^ 
verschillendebibliotheken 
zamelde stukken, drenogn« 
gedrukt waren, m 4 <"• . 
h°, waarvan het eerste B 

1675 in 1 - t l W j j S ï 
en waaraan in 1685 «w 
ste hand werd gelegd. "e 

handelingen, welke loze,_ 

verzameling 7 ^ J , > t 
hooren geensz.ns tot d e ^ f t 
kostbare stukken._ Men' 
er eene tweede uitgave»' 

van geleverd, i W 7 V 
deze° wordt het *ee*U. 
zocht. ~*f»fih 
matica, hlm rl> 
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1681, in fol. en eene Bij
lage, in 1802, in het licht 
gegeven. De beste uitgave is 
die van 1709, door de zor
gen van dom RTJINAIIT. — 
4.o De Liturgia gallicana, 
libri III, Parijs in 4.*°, 
1685 en 1729. —- 5." Ver
handelingen over het gebruik 
van het ongezuurd brood in 
de eucharistie, in 8V0. ~ 
6.o Brief onder den naam 
van EDSEBÏUS ROBIANUS , over 
de vereering der onbekende 
Heiligen, 1698, in 4 . t o , 
en 1705 , in 12.mo, — 7.0 
Musaeum italicum, 1687 — 
1689, 2 dl.» in 4.*°, en 
1724, gezamelijk met dom 
GERMAIN. — 8.° ulnnales or-
dinis benedictini, 1713 —• 
1739, 6 dl.a, waarvan hij 
4 dl.11, in fol. heeft gele
verd , die de geschiedenis van 
de orde der Benediktijnen 
bevatten, van derzelver oor
sprong tot in 1066. De vol
gende deelen zijn door dom 
RTJIIURT, en dom VINCEN» 
TIÜS THUIIHEH in het licht 
gegeven. —9.° De Opdragt, 
welke aan het hoofd der uit
gave van den ïï. AUGDSTINUS 
is. — 10.° Sancti BERNAR-
DI opera, 2 dl . a , in fol., 
Parijs, 1690 , dit is de beste 
uitgave; dezelve is herdrukt 
m 1719. Al de voorgaande 
werken zijn in het Latijn. 
Die, welke pater MABïiioN 
in het Fransch heeft geleverd, 

zijn : l.o Factum etc. (Ver
toog met eene Verantwoor
ding over de oudheid der 
reguliere Kanoniken en 
Monniken), ter handhaving 
der regten zijner orde,tegen 
de reguliere Kanoniken van 
de provincie Bourgondi'è. — 
2.° Traite etc. (Verhande
ling over de klooslerstudiën), 
2 dl.», in 4.*° of in 12.*no 
— 3.0 Vertaling (in het 
Fransch) van den regel van 
den H. BENEDICÏUS , in 
18.^0, 1697. -r- 4.o Lettre 
etc. {Brief over de waar
heid van den heiligen traan 
van Vendóme.) MABIIXOÏÏ 
ten allen tijde een goede cri
ticus , schijnt in dit werk al 
te ligtgeïoovig, en niet zeer 
oordeelkundig. Bom THÜII.-
LIJËR gaf in 1724, As Nage
latene werken van dom MA-
BIIXON in het licht, en voeg
de er die van dom RDINART 
bij ; deze verzameling is in 
3 dl.» > in 4,to MABILLON 
was in 1701 tot lidderaka-
demie van opschriften • en 
schoone letteren benoemd. 
DE BOZE sprak zijne Lofrede 
in dat genootschap uit. 

MABLT (GABIUël BOMOT 
DE), oud-kanonik der abdij
kerk van Ile-Barbe, werd te 
Grenoble, den 14 Maart 1709 
geboren, en overleed te Pa
rijs den 23 April 1785. Zij
ne eerste studiën volbragt hij 
5 
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te Lyon bij de Jesuiten. Na 
aijne wijsgeerige cursus vol-
bragt te hebben, kwam hij 
in de hoofdstad; aldaar kwam 
hij , op aanbeveling van den 
kardinaal m TENCIN, zijnen 
bloedverwant, in het Semi
narie van £t. Sulpiee. Reeds 
vroeg de heilige orde ontvan
gen hebbende, en meer smaak 
voor de letteren, dan roeping 
voor den Priesterstand gevoe
lende, bepaalde hij zich tot 
het sub-diaconaat, [liet de 
theologische cursus varen , om 
de Levens der beroemde 
Mannen van PLVTARCHUS 
te beoefenen ; ook las hij met 
geestdrift de oude geschied
schrijvers , waaruit hij dien 
geest van onafhankelijkheid, 
die zucht voor deRepublieken 
der oudheid putte, welke in 
zijne schriften doorstraalt, en 
waarvan hij gedurende zijn 
geheele leven de voorstander 
was.] Na eenige onbeduidende 
voortbrengselen, zoo als zijne 
Brieven over de opera, 
maakte de abt MABW zich 
door zede - en staatkundige 
werken bekend, zoo als door 
zijne Droit etc. {Openbaar 
regt van Europa), Obser-
vations etc. {Aanmerkingen 
over de geschiedenis van 
Frankrijk), —• Observations 
etc, {Aanmerkingen over de 
Grieken en Romeinen), en 
vooral door zijne Entretiehs 
etc {Gesprekken van PHO-
CION , over de overeenkomst 

der zede - mef de staatkun
de.) Door dit laatste werk 
heeft hij zich den meesten 
roem verworven» Hetzelve is 
met wijsheid geschreven, en 
is vol diepzinnigheid,ofschoon 
alles in hetzelve niet naauvr-
keurig i s , en de schrijver al 
te zeer ingenomen schijnt te 
zijn met de wijsheid en de 
deugd eeniger oude volken» 
en van die beruchte mannen, 
welke men veeleer uit eene 
soort van gewoonte, dm mi 
eene beradene bewondering 
roemt. Het meest te) bejam
meren hierin-ia, d r t t o j j * 
tot voorbeeld heeft gediend' 

en de bouwstoffen heeft ge 
leverd, tot een derveiW 
ste voortbrengselen * » 
eeuw. » Men kon w»¥ 
denken, zegt een e f * £ 

. dat de GesprekkenenPJ 
CWN, de stof « n j j j . 
geworden, van het zoutó 

le lapwerk van e e ^ j j . 
held. Men behoeft BJ» 
mus slechts te U w j ^ J iB 
den vermomden PHOÖW 
te vinden. Op * « • & . 
beweert de M « d M j * 
kingen te doen. Bare % 
heele kunst bestaat, 
goede dingen to " • 
gezegd waren, te vern̂  Jie 

gelijk aan de harpijen. 
W roof l f % *# 
zen en helden TOOT» ^ 
besmetten, terwijl « 
ve aanraakten. v" 
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welke de abt MABJCY, in zij
nen ouderdom schreef, heb
ben hem denzelfden lof niet 
verworven; men bespeurt in 
dezelve niet dan al te dik
wijls de zwakheid des ouder-
doms, en, om mij van eene 
gemeenzame uitdrukking te 
bedienen, van de naprating. 
Hetgene, wat vooral den le
zer tegen hem inneemt, is 
zijn bitse en opgeblazen toon. 
Met welke minachting spreekt 
hij in zijne Maniere etc. 
(PFijze om de geschiedenis 
te beoefenen), over zekere 
zeer achtbare geschiedschrij
vers, daar man voor het o-
verige in dit werk uitmun
tende zaken aantreft, daar 
VOIXAIRE en ROBERTSON in 
hetzelve zeer wel beoordeeld 
worden , daar meer dan ee
ne letterkundige vooringeno
menheid in hetzelve wordt 
wederlegd. Maar dit werk 
in zijn geheel, en de laatste 
gevolgtrekkingen zijner lessen, 
kunnen niet anders dan op 
eene vermogende wijze bij
dragen, tot het reeds zoo 
ver gevorderde bederf van 
de jaarboeken der natie.-Nog 
betreurenswaardiger zijn de 
dwalingen, welke hij in de 
Principes etc. (Grondbegm-
swnderaedeleer) heeft dur
ven verspreiden, die door de 
torbomie gecensureerd, en 
op last des bestuurs verboden 
zijn. In de Observations etc. 
\AumMrJmgm over de weim 

ten der fereenigde staten 
van Amerika), het laatste 
zijner werken, vindt men nog 
vele zeer laakbare dingen, 
dit geschikt zijn, om door 
eene noodlottige onverschil
ligheid, de voor elke maat
schappij , zoo noodzakelijke 
godsdienstige grondbeginselen 
te verdelgen. Door welke 
verblinding heeft eene door 
de jaren rijpgeworden man, 
een, geestelijke vooral, zich 
zulke buitensporigheden kun
nen veroorloven. En indien 
de goddeloosheid , indien de 
oneerbiedigheid voor deaan-
genomene grondbeginselen, in 
een gewoon mensch hatelijk 
zijn, wijl hij daardoor een 
zeer slecht denkbeeld van zij
nen geest en van zijn hart 
geeft, met hoe veel te meer 
zijn dezelve dus onverdrage-
lijk, in eenen man , wiens 
kleed zulk een in het oog-
loopend contrast aanbiedt ? 
Indien die lieden wisten, met 
welke verachting men op hen 
nederziet, terwijl men hun
ne redeneringen schijnt toe 
te juichen, zouden zij ze
kerlijk behoedzamer zijn. Men 
moet echter opmerken, dat 
de abt »£ MABIY geenszins 
de voorstander dergenen was, 
welke men filosofen noemt. 
Er komen zelfs in zijne laatste 
werken, zeer hevige heke-
lirigen tegen hen voor. Men 
men moet er niet aan twij
felen, of de af wij kingen, wel-
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ke liet den weidenkenden zoo 
zeer jammert, in de werken 
van den abt MARLT aan te 
treffen, komen veeleer uit 
zijne zwakheid voort, om 
zich naar den toon der eeuw 
te voegen, dan uit de onge-
'loovigheid van zijnen geest, 
Zoodra zijne ziekte eene erns
tige wending nam, en hij 
zich in gevaar zag, open
baarden zich zijne godsdiens
tige gevoelens openlijk; hij 
verzocht zelf om de heilige 
Sacramenten, en ontving de
zelve met stichting. Hij was 
de broeder van den abt DE 
CONDILLAC. [In zijne jeugd 
had hij den titel van corres
ponderend lid der akademie 
vanfyon aangenomen; maar 
later wilde hij geenerlei deel
genootschap aan eenige ge
leerde maatschappij hebben, 
en kantte zich tegen alle po
gingen aan, welke de maar
schalk, hertog van RICHELIEÜ 
in het werk stelde, om hem 
het lidmaatschap der Fran-
sche akademie te doen aan
vaarden. Terwijl hij de for
tuin en de grootheden ver
smaadde,- bepaalde de abt 
DE MARLT zijnen omgang 
tot een klein getal uitgele-
zene personen, leefde een-
toudiglijk, en toen hij eene 
kerkelijke jaarwedde ontving, 
deelde hij dezelve onder de 
amen uit. De Polen, hun
ne langdurige verdeeldheden 
moede, vervoegden zich lot 

| MARLT en J. J. ROÜSSEAÏ, 
opdat zij voor hen, eene 
nieuwe constitutie zouden 
ontwerpen. De eerste ver
trok naar Polen, ten einde 
er de zeden te beoefenen; 
hij vertoefde aldaar eenjaar, 
en, in Frankrijk terugge
keerd , schreef hij er zijn» 
verbeteringsontwerpen, wel
ke hij aan den graaf WIK" 
HERSKI, gevolmagtigd minis
ter der confederatie van Bar, 
in 1771 opdroeg; maat&a-
land, Oostenrijk m Pruis-
sen hadden de verdeehng van 

Polen beslist, die * »f 
volgende jaar reeds ten uit
voer werd gebragt Iff 
werken zijn in 1794 en 1795, 

door de zorg ™« t " J 
Aurora, in 15 dl.» a> J > 
bijeenverzameld en ^ 
In het begin der omw«* 
ling maakten dezelve yeel OP 

gang; maar tegenwoord.jj 
dezeTve geheel en al v g 
ten. Na zijnen dood h > 
men in het licht g o j j 
J)eSdroitsetc.(OvfdeJ 
tenenpligtendesburj h 

en het vervolg der J0* 
keningen op de geschied 

van Frankrijk,*«j2, 
zijne gal uitbraakt tójj ^ 
Fransche koningen, »" y 

tegen den adel, d e k j , e . 
lijkheid, b e t W u 
stuur en het beheer de | f. 
middelen. Deze bei e J 
ten, welke hij z«jn lestaIB 
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noemde, waren bedriegelijke 
gidsen voor eene onvoorzig-
tige vergadering, die, ter-, 
wijl dezelve het koninklijke 
gezag verzwakte, de Fran-
schen in de regeringloosheid 
dompelde en allerlei rampen 
baarde. Ze destin etc. (Het 
noodlot van Frankrijk), me
de onder den naam van MA-
BLÏ in het licht gegeven, is 
eene verwarde compilatie van 
den heer BARTHÉLEMI van 
Grenoble, schrijver Tan de 
Grammaire des dames, enz.] 

MABOÜL (JACOBTJS), een 
Fransche prelaat, te Parijs 
uit eene in den tabbaard, 
beroemde familie geboren, 
wijdde zich toe aan den kan
sel, en predikte met roem 
te Parijs en in de provin
cie-steden. Hij was langen 
tijd groot-vikaris van Poi-
tiers, en werd in 1708 bis
schop van Met. Hij over
leed in die stad in 1723. 
Zijne Lijkreden zijn in 1748, 
in 12.1»0 gezamenlijk uitge
geven. Hij heeft noch de 
mannelijke kracht van Bos-
SUET, noch den gekuischten 
en beschaafden stijl van FlÉ-
CHIER ; maar hij is treffend 
en hartelijk. Nog heeft men 
•van hem twee Memoriën, 
ter consignatie der zaken van 
de constitutie, in 4.*», 1749. 

MABUSE (JOAOTES), een 
schilder, i« H 9 9 , te Man* 

beuge geboren, en in 1562 
overleden, had met vrucht 
eene reis door Italië gedaan. 
Hij _ schilderde zeer wel ge
schiedkundige onderwerpen. 
Men ziet verscheiden zijner 
werken te Amsterdam, on
der anderen eene Onthoof
ding van den heiligen Jo-
ANNES , in het zwart en in 
het wit, met een zeker wa
ter of sap, door hem uitge
vonden , om kleuren en druk
inkt te kunnen ontberen; zoo
dat men het doek zijner schil
derijen naar goedvinden kan 
vouwen, zonder het schilder
werk te bederven. De ko
ning van Engeland hield zijn 
penseel langen tijd bezig. MA
BUSE was zeer matig in zijne 
jeugd, maar in meergevor
derde jaren gaf hij zich aan 
het onmatig gebruik van den 
wijn over, en deze hartstogt 
deed hem van tijd tot tijd 
eenige guiterijen bedrijven. 
Daar de markies van Vere, 
in wiens dienst hij "was, kei
zer KAKEL V, bij zich moest 
huisvesten, zoo kleedde hij 
al zijne bedienden in wit da
mast. MABÜSE verkocht zijn 
damast, en verteerde het geld 
daarvan in de kroeg. Hij 
verschafte zich nu in plaats 
van een damasten, een pa
pieren kleed, dat hij als da
mast met groote bloemen be
schilderde. De schitterende 
kleuren deden het kleed des 
schilders opmerken. De kei-
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zer, over derzelver luister 
verbaasd, deed hem nader 
bij komen en ontdekte de 
list. Men lachte er zeer over. 
Het wangedrag van MABUSE 
werd van dien aard, dat hij 
te Middelburg werd gevan
gen gezet, alwaar men hem 
echter de vrijheid liet, om 
zijne kunst uit te oefenen. 

* MACABER , een Duitsche 
dichter, werkelijk of gewaand, 
onder wiens naam er een 
Hoogduitsch werk , getiteld : 
de Spiegel des doods, of de 
Spiegel van den doodendans, 
ook wel Macaber-dans ae-
naamd, bestaat. Dit zonder
linge en door de liefhebbers 
gezochte werk, is in het La
tijn vertaald, en wordt door 

•FABIUCIUS opgegeven, (Bibl. 
mtd. et infim, latinit.) on
der dezen titel; Speculurn 
morticini, of Speculurn cho^ 
rees mortuorum; ook is het 
m net-Fransch en Engelsch 
vertaald. De Sooden-dans is 
door de kunstenaars dqr 15e 
en Ï6e eeuw, verscheiden 
malen voorgesteld, en men 
vindt ook. de verschillende 
onderwerpen van denzelven 
w de randen der gebeden
boeken, omtrent dien tijd 
gedrukt. De beroemde schil
der HOIBJEIN had mede dit 
«nderwerpuitgevoerd,inhet 
Augustijnerklooster van Ba~ 
ze*. HnscHER, predikant te 
Mresden, heeftin het Hoog

duitsch eene beschrijving in 
het licht gegeven, van è 
verschillende teekeningen en 
schilderijen van imfloodeit' 
dans, welke in de galerij van 
Dresden bewaard worden, 

MACAREÜS. — Zie CAUCU, 

- MACARIUS- (Heilige), è 
Oude, een beroemde kluize
naar der 4e eeuw, in Of 
per-JEgypte geboren, de tijd
genoot van den heiligen E-
PHREM, en geenszins een leer
ling van den heiligen ANÏO-
NIUS, zoo als POIREE zulks 
beweert, bragt 60 jaren in 
het klooster van het geberg
te Scété door, zijnen tyd 
tusschen het gebed en den 
handen-arbeid verdeeWe, 
Hij overleed in het jaar W, 
in den ouderdom van 9ü ja
ren. Men schrijft hem toe, 
50^omft'ë«inhetGneKscn' 
Parijs, 1559>fol . ,«>. 
denheiligenGREGORIüslHj 
MATÜRGUS; en afzonder']*' 
leipzig, 1698 en 1693. 
d l / i n * i t o De au**» 
stellen er grooten pnj» J" 
Men vindt er het geheel f 
loop der ascetische F« 
leerdheid in. Ofschoon « 
heilige MACARIUS een 
zonder studie was, V ^ j 
echter vermogend m * ^ 
en in woorden. & ,a. 
viert zijn feest den 1» 
nuarij. 
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MACAÏIHJS (Heilige), de 
Jonge, van Alexandri'è^ in 
Egypte, een ander beroem
de kluizenaar, de vriend van 
den voorgaande, had bijna 
5000 monniken onder zijn 
opzigt. De heiligheid zijns 
levens, de zuiverheid zijns 
geloofs stelden hem bloot aan 
de vervolging der Arianen. 
Hij werd naar een eiland ver
bannen , alwaar geen enkele 
Christen was; maar hij be
keerde bijna al de inwoners 
van hetzelve door zijne won
deren. MACAUIUS overleed 
in 394 of 404. Het is aan 
Jiem, dat men de Regels der 
monniken toeschreef, die in 
dertig kapittels voortkomt in 
den Codex regularum, col-
lectus a sancto BMNEDICTO 
ananiensi, auetus a Mol-
stenio, Rome, 1661, 2 dl.n 

in 4. t0
 JACOBÜS TOLHUS heeft 

in zijne Insignia itinerarü 
italici, eene Rede van den 
heiligen MACARIUS, over den 
dood der regtvaardigen, in 
het licht gegeven. 

* MACARTNEY (GEORGE , 
graaf van), lid van het par
lement van Engeland, in 
Ierland, den 14 Mei 1737 
geboren, was de zoon van 
GEORGE MACARTNET , bisschop 
naJuohinlek, in Schotland, 
en ontving eene zeer beschaaf
de opvoeding. In 1764 werd 
hij, in hoedanigheid van bui
tengewoon gezant, naar Jius* 

land gezonden, en.bewerkte 
aldaar het bondgenootschaps
verdrag van Engeland met de 
keizerin CAXHARINA I I , in 
1716 gesloten. Bij zijne terug
komst 'm Ierland, verkreeg hij 
den titel van secretaris van lord 
TOWNSIIEUTD , die onderkoning 
van dat rijk was, en werd 
achtereenvolgend tot lid van 
het parlement, ridder van de 
Bath-orde en landvoogd van 
Grenada en Tabago, tot in 
1779, in welk jaar dat ei
land door de Franschen werd 
veroverd, en hij zelf gevan
gen genomen. Naar Limoges 
gezonden, verbleef hij aldaar 
slechts korten tijd, daar Lo-
DEWIJK XYI, hem toestond, 
om naar Engeland terug te 
keeren, ten einde zijne uit
wisseling te bekomen. Het 
gouvernement van Madras, 
hetwelk hij in 1788 bekwam , 
en in hetwelk hij zich met 
even zoo vele voorzigtigheid 
als wijsheid gedroeg, was 
voor hem de gelegenheid tot 
eene nieuwe bevordering; 
men weet dat hij met on
verschrokkenheid en stand
vastigheid, de verschillende 
aanvallen wederstond, welke 
de beroemde H A I D E R - A H , 
en zijn opvolger TlPOO-SAëB, 
achtereenvolgend tegen deze 
volkplanting in het werk stel
den. Een zoo roemrijk ge
drag deed den minister be
sluiten , hem tot gouverneur 
van Bengalen te benoemen;, 
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maar hij wees die eer van 
de hand, en kwam in 1789 
in Engeland terug. In 1792 
met eene jaarwedde van 1500 
ponden Sterlings, in gezant
schap naar Svna gezonden j 
welke zending omtrent drie 
jaren duurde, stelde hij al 
zijne pogingen in het werk, 
om een handelverdrag met 
de Sinezen te erlangen. Daar 
deze de wezenlijke bedoelin
gen van het Britsche bestuur 
doorgrondden, wezen zij el
ke schikking van de hand, 
en lord MACARTNEY was ge
noodzaakt , om in 1794 , naar 
Engeland terug te keeren. 
Hij werd tot den rang van 
graaf verheven, en deed zijn 
Jteisverhaal drukken, het
welk ontworpen was door 
zijnen secretaris, GEORGE LE-
ONARDÜS STAUNTÖN, dien de 
dood, te midden van zijnen 
arbeid wegmaaide, waardoor 
hetzelve onvolledig bleef. Het 
gouvernement wilde zulks la
ter aanvullen, en belastte den 
heer UARROW, met dezamen-
stelling van een nieuw Reis
verhaal, hetwelk in 1805 
werd in het licht gegeven. 
Hat van STADION- maakte ech
ter veel geruchts, en werd 
door CASTÉRA inhetFransch 
vertaald, 4 dl.» in 8vo,, At
las in 4 > , Parijs, 1798. 
Dit werk bevat, te midden 
van zeer onbeduidende bij
zonderheden, ook zeer be
langrijke, over dit nog zeer 

weinig bekende keizerrijk, In 
1795, werd lord MACART-
NEV, naar Verona gezonden, 
tot MONSIEUR, later IODJ-
WIJK XVIII; bij zijne terug
komst , werd hij tot pair van 
Groot-Brittanni'è en gouver
neur van de Kaap de Goe
de Hoop benoemd, alwaar 
hij zich ander half jaar op
hield. De slechte staat zijner 
gezondheid, noodzaa&teheni) 
om in 1798 die volkplanting 
te verlaten. Loïd.M*CAnnM 
begaf zich alstoen naar het 
graafschap Surrey, en over
leed den 31 Maart 1806. 
Deze diplomaat paarde met ee-
nen schranderen endoordnn-
genden geest, eene bemidde
lende inborst en vele kun
digheden. Zijne belan^-
heid was buitengemeen, e» 
hij maakte zich, bij al de 
gene, die hem M e n ; J 
acht en bemind. M ces 
van hem: 1.° 8k* ** 
Rusland, 'm 176,7,.7«3. 
Staat van Ierland,*" 
Deze beide werken z y n ^ 
tot een klein getal e t f j j . 
plaren gedrukt we * 
Sigheid des schrijvers * 
zijne vrienden bestemde. 
3.° Dagverhaal «* %J 
zatitschap door den A 
van Groot-BrUtan^ 

keizer van Sü»g*** 
waarover wij reeds gesp 
hebben. 
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MACASIUS (FRANCISCUS) , in 
1686, te Joachimsthal in 
Bohème geboren, begaf zich 
in de maatschappij der Je-
suiten, onderwees in dezel
ve met roem verscheiden we
tenschappen. Hij overleed te 
Praag, in 1733. Men heeft 
van hem: 1.° Manuale the-
clogico-canonicum sponsali-
'hus qucestionibus et resolu-
tionibus compendiose deduc-
tis, Olmutts, 1730 en 1731 , 
Praag , 1 7 4 5 , in 8.vo — 2.° 
Jus ecclesiasltcum commen-
tarüs in -V libros decreta-
lium GREGORII IX', illus-
iratum, Praag, 1749, 2 
dl.n in fol. 

* MACAUIAT-GRAHAM: (CA-
THARINA), in 1733, te 01-
lantigh, in het graafschap 
Kent geboren , was de doch
ter van eenen rijken edelman 
van dat gewest. Zij trad in 
1760 in den echt met doc
tor MACADLAT , eenen beroem
den arts, te Londen. Door 
het lezen der ouden gevoed, 
en van natuur met geestdrift 
bezield, kwam zij op het 
denkbeeld, om de geschie
denis te schrijven, en gaf 
reeds in het jaar ,1763 het 
eerste deel harer Geschie
denis van Engeland in het 
hcht. Zij deed in 1777 eene 
reis naar Frankrijk, alwaar 
zij * W K U K , T U R G O T , M A R -
w w m en mevrouw DUBO-

A V . DJBEL, 1 

CAGE leerde kennen; en in. 
1785, begaf zij zich naar 
Amerika, alw.aar zij gedu
rende drie weken, in het 
huis van Washington, te 
Mount-Kernon in JKirgini'è 
Vertoefde. Ofschoon reeds ver
re in jaren gevorderd , ging 
zij een tweede huwelijk aan 
met eenen jongeling, GRA-
HAM genaamd. Een zoo wei
nig geëvenredigd huwelijk 
maakte haar eenigzins belag-
chelijk, en onttrok haar zelfs 
verscheiden harer voorstan
ders. Deze dame overleed 
den 22 Junij 1791. Onder 
de door haar nagelatene wer
ken willen wij aanhalen: 1.» 
Geschiedenis van Engeland', 
van de komst van JACOBVS 
I tot den troon, tot de ver
heffing van het huis van 
Hanover, 8 dl.» in 4 . t o , 
1763 — 1783. Dit werk is 
slechts, een hevige aanval te
gen het huis der STDARTS. 
Men vindt op elke bladzijde 
het karakter der schrijfster, 
in die vrijheidszucht, welke 
hare geestdrift haar tot in 
het overdrevene deed vervoe
ren. — 2.o Aanmerkingen 
over de grondbeginselen des 
bestuurs en der maatscliap-
fij door JÏOBBES , in 8.v» 
1767. — 3.° losse aan
merkingen over eenige stel
lingen van JffoBBES, in 4. to 

1769. — 4.° Overwegingen, 
over de oorzaken der tegen* 
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woordige misnoegdheden, 
1770. — 5.° Geschiedenis 
van Engeland, van de om
wenteling tot op den tegen-
woordigen tyd, tn eene 
reeks van brieven aan eenen 
vriend, (doctor WILSON , pro
venier van Westmunster), 
1778, in 4.t° — 6.<> Brie-

, ven over de opvoeding, in 
«.*>, 1790. — 7.o Verhan
deling over de onverander
lijkheid der zedelijke waar
heid, 1773, in 8.TO ' -_ 8.o 
Aanmerkingen op de over
wegingen vanden heer BÜR-
XE , over de Fransche om
wenteling , 1790 , in 8.vo 

* MACBEXH, koning van 
Schotland, in de 11e eeuw 
geboren, zoon van Smto, 
was door zijne moeder de 
volle neef van koning Do-
NALD, ofDoNCANl. De schit
terende voorspoed , welken hij 
op de Deenen behaalde, die 
hij tot tweemalen uit het rijk 
verdreef verwierven hem ee
nen grooten invloed, en be
wogen hem, tot het smeden 
van het ontwerp, om den 
troon te overmeesteren, waar
d e zijne geboorte hem rept 
kon geven. De gewone loop < 
oer gebeurtenissen, ton er 
hem toe geleiden, want vol
gens de wetten des lands, 

.jwgt de naaste bloedverwant 
des konings hem op, wanneer 
»U den dood van dezen , zijne II 
Amderen den ouderdom nog I 

niet hebben bereikt, om t 
regeren; maar DIWCAN W 
de al te lang voordehéersè 
zucht van MACBKXH '; en daar 
enboven had hij hem de hoop 
benomen , om er toe te ge
raken, door MAICOM, #• 
nen oudsten zoon, die nau
welijks de jongelingsjarenU' 
reikt had, tot prins van C» 
herland te verheffen. Daar
door verzekerde hij aan de
zen laatste, de onmiddellijk 
troonsopvolging. JWACPJMI 
door zijne vroiW aangehitst, 
en dooreenige vrienden ge-
rugsteund, besloot den to 
ning te vermoorden ? en vol
trok deze misdaad in zijn kas
teel van Invern'ess, alwaar 
hij DONCAN ontvangen W-
Hij werd in 1040, « " J 
tegenkanting gekroond, « 
wist zijn gezag tebwesWJ' 
door de grooten met w e 
den te overladen, en dooi 
met regtyaardigdheid en» 
matigdheid te regeren:^ 
schen verontrustdoordew»8 

lingen, welke hem dez 
van DÜNCAK, die aan J 

vervolgingen onWjA* 
veroorzaakten, 0aI.. J w;iJe 
vrijen loop aan « * * en 
en bloeddorstige inbo. 
deed in korten ti)d verse ^ 
den personen omkomen, 
het voorwerp zijner? 
kingen waren geworj. 

JDUFF , een Schotsen ^ 
voor F!»! 

MAtco"Mi""bekend, «n( 
door zijnê  trouw v ^ f f . t 
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dat zijn leven in gevaar was, 
begaf zich in allerijl naar 
JEngeland, tot koning EDÜ-
ARD, bijgenaamd den Belij
der; hij verkreeg een leger 
van denzelven, met helwelke 
hij het sterke kasteel kwam 
belegeren, hetwelk MACBETH , 
om zich tegen eenen onver-
wachten aanval in veiligheid 
te stellen, zich te Bunsina-
ne, bij Perth had doen bou-
,wen ; daar deze vorst de oh-
.voorzigtigheid had gehad, 
x>m zich buiten hetzelve te 
begeven, ten einde, eene 
wapénkanste beproeven, Werd 
hij reeds in het begin van 
den strijd door MACDÜFJ? ge
dood , die hierdoor den dood 
van zijne vrouw en zijne kin
deren wreekte, die na zijne 
vlugt naar JEngeland op last 
van den dwingeland meedoo-
genloos waren vermoord. De-
-ze gebeurtenis heeft aan SHA-
KESPEAR en aan Ducis, het 
onderwerp van een hunner 
treurspelen geleverd. 

*MAC-CARTHY/-REAGH (JUS-
ÏINUS de graaf), een beroem
de boekenvriend, in 1744, 
teSpring-kouse, in het graaf
schap Jepperary, uit een 
der vermaardste huizen van 
•Ierland geboren, behoorde 
tot eene Catholijke familie. 
UiJ verliet een vaderland, 
welks wetgeving, de uitoe
fening zijner godsdienst ver-

Y 

bood, en hem, tot openbare 
waardigheden en posten on
geschikt verklaarde, en kwam 
zich in Frankrijk nederzet
ten, alwaar hij zich uitslui
tend aan de studie toewijdde. 
Yóór de Fransche omwenteling 
was MAC-CARTHT-B-EAGH , aan 
het hof toegelaten: gedurende 
het schrikbewind werd hij niet 
verontrust, en bragt zonder 
veel gevaar, het tijdvak der 
Fransche staats-orkanen door. 
Eene zijner gewone bezighe
den was de nasporingen der 
schoonste uitgaven en der 
zeldzaamste boekwerken: ook 
was de door hem gevormde 
bibliotheek, eene der rijkste 
en zeldzaamste van Europa. 
Men merkte in dezelve op 
eene verzameling van 825 , 
op perkament gedrukte boek-
deelen, de schoonste exem
plaren der uitgaven Princeps, 
de Biblia Sacra Polyglot" 
ta enz. jaren 1514, 1515 
en 1517, 6 dl.» in fol., 
waarvan men slechts 3 ei-
plaren kent, de Psalmorum 
Codex Moguntice, 1457, in 
fol. gottisch, enz. Om meer 
bekend te geraken met de 
bijzonderheden der letterkun
dige schatten, welke deze 
kundige liefhebber verzameld 
had, kan men raadplegen, 
de Catalogus zijner biblio
theek, door de heeren DE 
BÜRE , Parijs, 1825, 2 dl,*» 
in 8.vo, met platen. De graaf 
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MAC-CARÏHT, is in 1811, 
te Toulouse, alwaar hij zij
ne woonplaats sedert verschei
den jaren gevestigd-had-, over-
•leden. 

Jf MACCARTHT (NICOLAAS DE) 
zoon van den voorgaande be
roemd prediker in 1769 te 
•Dublin en niet te Toulouse 
•geboren, zijn grootvader die 
•te Argenton in Berry over-
Jeed, was een ijverige Ca-
-tholijke, die voor zijnen zoon 
••de bekoring vreesde om in 
•de loopbaan der letteren te 
treden in cenen tijd, waarin 
zij aan de Catholijken verbo
nden was, hem deed beloven 
.Ierland te verlaten. De graaf 
.JÜSTIJNUS MACARTHT., hield 
zich in -de daad met het re
gelen van zijne fortuin be
zig.; maar hij begaf zich nog 

~niet naar het vaste land; hij 
-huwde in 1765 eene rijke 
Engelsche dame en kwam ee-
mgen tijd daarna in Frank-' 
rijk, waar hij zich te Tou
louse vestigde. JNICOUAS DJE 
MACCARTHT, zijn tweede kbd 
was vier jaren oud, hij werd 
naar het'collegie van Ples-
sis te Parijs gezonden, al
waar hij tot medeleerling vele 
personen van verdiensten had; 
hij kwam vervolgens in het 
Seminarie vanSt.MAGioiRE, 
maar hij werd' in zijne god
geleerde studiën door deFran-
sche omwenteling belemmerd. 
Te Toulouse teruggekeerd 

bleef hij bij zijne familie tot 
het tijdstip der staatkundige 
stormen van Frankrijk. Hij 
hield er zich met het leze» 
der klassieke Grieksche en 
'Latijnsehe schrijvers en kerk
vaders 'bezig, waar hij zijn 
grootste vermaak in stelde, Hij 
•leefde in de wereld, -desniet
tegenstaande vervulde hij zij
ne Godsdienstpligien, met 
•eene voorbeeldige naauwge-
zetheid. Kort voor de restau
ratie kwam hij tot zijn voor
nemen terug, om in den gees
telijken staat te treden, en 
na zijn seminarie-cursus te 
•C/^fo^volbragttehebben, 
-ontving hij in de maand Ju-
nij 1814 de Priesterwijding. 
-Hij begaf zich naar Toulouse 
waar hij begon zich aan J 
dienst van den freiihtoel 
-toetewijden. Zijne eerstepro&-
•ven .waren meesterstukken 
echter werden zijne redevoe
ringen toen slechts voor* 
vuist uitgesproken. *nl8 

kwam hij te Panjs en «f 
bond zich aan de m a a t * 
-pij van JESUS, warjinj 
desteunenhetsreraad^ 

In 1816 weigerde *9 
bisdom van Mmtaiï^ tf 

kunnen gaan. Hij kunnen gaan. WJ ü . le, 
bijna in alle 8"»tó *„ w 
van de hoofdstad erg»* 
koningrijk hooren. m* 
dikte in den advent a ^ 
hof in 1821, dejf ^ 
Straatsburg « W*> 
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te ffimes in 1823, den ad
vent te JHjon in 1827, de 
vaste te Lyon in 1828. enz. 
Wij weten, dat hij vele bekee
ringen teweeg bragt, vooral 
te Straatsburg. Hij is den 
3 Mei 1833 te Jnnecy in 
Savooyeoverleden. Zijne re
devoeringen zijn niet gedrukt 
maar wij gelooven,. dat de 
eigenaars zijner handschrif
ten er weldra het publiek 
in het genot van zullen stel
len. Album etc (Cathotijke 
Album) van de maand Mei 
1833 en L'ami etc. (de 
Godsdienstvriend} van den 
11 Mei en van den 27 Junij 
1833 hebben hem eene le
vensschets toegewijd. 

* MAC-CARÏHT-LEVIGNAC r 

(de Graaf JOZEF ROBERT DE), 
bloedverwant der beide voor
gaande , uit eene in Frank-' 
rijk gevestigde Schotsche fa
milie, in 1765 geboren. Nog 
jong zijnde begaf hij zich in 
dienst. In 1791 uitgeweken 
zijnde, schaarde hij zich on
der de standaards der prin
sen , en. werd adjudant van 
den prins van CONDÉ. Hij 
werd tot den rang van maar
schalk der ruiterij verheven, 
en volgde tot in 1814 het 
lot der overige uitgewekenen, 
"i welk jaar hij te Parijs 
terugkwam en door LODEWI« 
\ VIII tot veldmaarschalk werd 
benoemd. In 1815 verkoos » 

hem het departement der 
Neder-Seine tot deszelfs af
gevaardigde : MAC - CARTBT. 
nam altijd zitting aan de 
regterzijde, In de maand Junij 
1816, was hij bij den krijgs
raad tegenwoordig, onder het 
voorzitterschap van den her
tog VAN MAIIJUÉ beroepen, 
om den generaal BONNAIRK , 
en den kapitein MÏETON,zij
nen adjudant, te vonnissen.. 
Daar hunne schuldbaarheid 
als muitelingen bewezen was, 
vereenigde zich MAC-CARTHY 
met de overige- regters, die 
den generaal BONNAIRE tot 
degradatie en ballingschap, 
en. den, kapitein MIETON, tot 
de doodstraf veroordeelden. 
Het kies - kollegie van hel 
2>ró?«e-departement, herkoos 
MAC-CARTHV r in dit zelfde 
jaar 1816, tot de kamer der; 
afgevaardigden. In het vol
gende jaar sprak hij eene 
lange redevoering ui t , over 
het ontwerp van wet, be
trekkelijk de vrijheid der druk
pers, en zeide onder ande
ren. » Dat er minder gevaar 
in gelegen was, van aan de 
burgers het regt te laten, 
om hunne denkbeelden in het; 
licht te brengen y dan om hek 
monopolie daarvan in han
den van het ministerie te> 
stellen." In dezelfde zittis'g 
sprak hij ten gunste der Era a» 
sche geestelijkheid,. en stem
de voor de teruggave deruscl. 
3 
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verkochte goederen, aan de 
kerk en aan de orde van 
Malt Aa toebehoorende. Hij 
verklaarde zich in 1818, bij 
gelegenheid van de rekrute-
ringswet, tegen de bevorde
ring volgens oudheid. Nadat 
een der afgevaardigden, de 
heer BIGNON , ten gunste der 
bannelingen had gesproken, 
die bij de door LODEWIJK 
A VIII verleende amnistie uit
gesloten waren, vraagdeMAC-
CARTHY , dat de redenaar tot 
de orde werd beroepen. Ee~ 
nigen tijd daarna sprak hij 
de Zijkrede van den prins 
Ton GOSDÉ , zijnen ouden ae-
??l'™\> uit. Sedert 1820 
J«eld hij o p j I i d der kamer 
t e *gn, en begaf zich naar 
een j a ndg 0 e d bij Falence ; 
«fl weid zich vervolgens ver
scheiden maanden te Zyon 
«P > en maakte 'er zich door 
de goedheid zijner ipborst en 
S N1» weldadigheid be-
?» n d - Hij overleed den 12 
«Mij 1827. ' 

MACCIO of MACCIÜS {SE-
^SXIAA^ een geleerde be-
oefenaar der fraaije weten, 
schappen te Urbania , in 
het hertogdom Urbino gebo
den, overleed in den ouder-
üom^van p a s 37 jaren, in 
Jet begin der 17e eeuw. Hij 
R e e n z o o werkzame schrij
d t / ?> MfiTtfl»en, twee 
hoUen, i n . d e v i ; 

bonden, waarin hij de pen i 

hield. Zijne voornaamste wer* 
ken zijn: 1» Be historici 
seribenda, niet zeer geacht, 
-— 2.o j)é bello JSDRUU 
Lis, Fenetië , 1613, in 8,TO 

— 3.° Be historici livicmt, 
— 4.° Een Bichtstuk op 
het leven van J. ft (ia het 
Italiaansch), Rome, 1605, 
in 4 . t 0 ; en andere gedich- , 
ten, die enkel bij de geleer- ; 

j den van beroep bekend zijn. ; 

MACCOVIÜS of MAKOWSKI \ 
(JOANNES), een Poohch edel
man, in 1588, te lob%e* 
nie, bij Posen, in Polen, 
uit eene adellijke familie ge
boren , werd in 1616 hoog-
leeraar der godgeleerdheid te 
Franeker. Hij vervulde dien 
post tot aan zijnen dood J" 
1644 voorgevallen. Hg*» ; 
aroote geschillen met de W-
cinianen, 

Catholijken,Doops
gezinden, Arminianen ew. 
Men heeft van hem: J; 
Wijsgeerige en godgeW^ 
de werken era., eerst » 
zonderlijk, en daarna 'n 
dl.*, in4.togezamen¥jö 

drukt, Jmsterdam, » ' 
Hij leert in dezelve de • 
stootehjkste gevoelens tff 
Calvinismus, en beweert 
beschaamdeljjk, dat » ^ 
geenszins de wligM10 fljj 
alle menschen, maar'%\% 
de zonde wil, en dat m 
menschen tot de «ona* 
stemt." Hij^erd W * J . 
node van Dordrecht & 
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zen, die hem vrij verklaar-
de van alle dwaling, zich 
te vredea stellende met hem 
te waarschouwen, van voor
taan voorzigtiger in zijne uit
drukkingen te zijn» Hetwelk 
bewijst, dat, volgens het oor
deel dier synode, welker uit
spraken geloofsregels bij de 
Calvinisten zijn '(*), de Cal-
vijnsche predestinatie werke
lijk al de gruwelen bevat, 
die men aan dezelve toeschrijft, 
en dat men ten onregte ee-
nige godgeleerden besehul-

. digd heeft van dezelve over
dreven te hebben» 

f MACDONAID (REBAIDTJ'S) , 
bisschop en Apostolisch vi
caris van het westelijk dis-
trikt van Schotland, in zij
ne woonplaats het fort ïfU-
liam den 20 Oetober 1833, 
in den ouderdom van 76 ja
ren , overleden, was in de 
Sehotsche bergen geboren en 
reeds vroegtijdig naar het 
Schotsch collegie te Houai 
gezonden, waar hij uitmun
tende studiën maakte. Het 
priesterschap ontvangen heb
bende , keerde hij als missi
onaris naar zijn land terug, 
en werd eerst te Gairmide 

Y 

daarna te Glengary en ein
delijk op het eiland üist 
geplaatst,-waar hij eene tal
rijke verstrooide gemeente had 
te besturen. Bij den dood 
van den bisschop AEMÉAS; 
CHISHÖLM verkoos men den. 
heer MACDOKALD , om hem op 
te volgen» Zijn achtenswaardig 
gedrag, zijne onderscheidene 
manieren, het aanzien, het
welk hij onder de Catholijken 
én zelfs onder de protestan
ten genoot, regtvaardigden ge
noegzaam eene zoodanige keu
ze. Hij schreef en sprak La
tijn met sierlijkheid en voer
de menigmaal de pen in de 
vereeniging van zijne colle-
gien. Toen hij als bisschop , 
te Idsbttrn zijn verblijf hield, 
werkte hij met den principaal 
BAIKD zamen om het onder
wijs onder de Bergschotten. 
uittebreiden. Hij stemde toe 
in de nieuwe verdeeling der 
distrikten, en in plaats van 
die der bergen verkreeg hij 
die van het westen te besturen, 
voor het groote welzijn der 
zendingen een uitgestrekt deel 
grondgebieds, waarmede hij 
belast was, afstaande. Hij was 
het, die den heer ANJMUSAS 
ScJHtor van Glasgotv een 

4 

n 
schillen, 
genoegzaam, hoe&ëer dit ge&ug <~~. - .„ . . .—,v„, . 
% het m&rendeeltder kedendmtg«nï»t Calvinisten gt>dnrdd 
*9* • ' ¥ e r JfnïeV, 
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vroom en bekwaam geestelijk, 
die hem thans opvolgt, tot 
Coadjutor verkoos. 

TÜLkci. — Zie MASSÉ. 

MAGÉ (ROBBRT) , boekdruk
ker t e . C W , in 1490 over
leden, is de eerste, die in 
Normandij'è, de boekdruk
kunst met gegoten letters uit
oefende. Hij had tot leer
ling den beroemden CHEIS-
ÏOPHORÜS PlANTÏff. — GlL-
iis MA e i , zijn achter-klein
zoon , te Caen geboren, ad-
vokaat en wiskunstenaar, gaf 
een werk over de komeet van 
1618 in het licht. Ook heeft 
men van hem eenigegedich
ten. Hij overleed te Parijs, 
in 1647. 

MAci(FRAHCiscus), raads
heer en aalmoezenier des ko-
nings, doctor der Sorbonne, 
werd te Parijs, in 1640 
geboren. Hij was secretaris 
van de geldmiddelen der ko
ningin. In den ouderdom van 
45 jaren, benoemde men hem 
tot ianonik, en pastoor van 
Sainte- Opportune: hij ont
ving alstoen het priesterschap, 
en werd aalmoezenier van 
koning IODEWIJK XIII. Hij 
maakte zich bemind en ge
acht, door zijne kunde en 
deugden. Men heeft van hem 
een aantal werken, waarvan 
de meest geachte zijn; 1.° 
Psaumes etc, {Psalmen en 

'• kerkelijke lofzangen, mt 
eene omschrijving, uit kt 
Latijn vertaald, van LOM-
WIJK FERRJND), Parijs, 
1686, in 8.v°; 1706, ii 
12.m° — 2.o Jbrégé eti, 
(Tijdreken-, geschied- e» 
redekundig beknopt ovemigt 
des ouden en nieuwen tw-
taments), Parijs, 1704,2 
dl.n, in 4.w; een nuttig en ' 
wel ontworpen werk, dat voor 
vele lieden de plaats van uit
gebreider werken ta Mee
den. — 3,o La Science etc. 
(De wetenschap der heilig» 
Schrift,, in algemene tv 
fels vervat), ibid, 1708,ia 
4.to — 4.o MELJNIS, of 
de liefdadige weduwe ,/«" 
rijs, 1729, in 12.»°, <f 
zedelijke geschiedenis,najea 
dood des schrijvers in het 
licht gegeven, die veel op
gang maakte, en aan den w 

werd toegeschreven. 

Jffistoire eio» (*f 
„„.„««.„»* der vier CjjP 
RO^s), Parijs,ÏIU,^ 
"'s Graven Aage, 1' * ° > v 
zeldzaam en belangrijk si»> 
in den beginne aan den 
suitHARDOüiir,toegescWW' 
De schrijver tracht door" 
Grieksche en latijnscn?•£ 
schiedschrijvers te be*S»"' 
dat de zoon van CICER?

 e ^ 
zoo beroemd was ^ilf,M 
de r .— 6.o Eene / V * g 
(in het Fransch) Tan *JJ 
stichtelijke werken van ^ 

CHOISI 
— 5.o 
schiedenis 
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taling der Navolging van 
J. C, Parijs, 1698, in 
12.wo, ibid 1718, in 24.m° 
Deze vertaling had in 1734, 
10 uitgaven gehad. — 8.° 
Esprit etc. [Geest van den, 
JF. JUGUSTINUS, of ontle
ding van al de werken van 
dien kerkvader.) Dit werk 
is in handschrift: het zou, 
zegt men, de eer der druk
pers verdienen. De abt MA
CH" overleed te Parijs in 1721, 
na zich met het beste gevolg 
in de studeerkamer en op den 
kansel geoefend te hebben. 

MACJÉ. — Zie LEON DE 
SAINX-JEAÜT. 

MACEDO (FRANCISCÜS DE), 
een Portugesche minderbroe
der te Coimbra in 1596 
geboren, legde het gewaad 
der maatschappij van JESÜS 
af, hetwelk hij eerst gedra
gen had, om dat der Fran-
ciskanen te aanvaarden. Hij 
was een der vurigste verde
digers van den Hertog van 
Bragan%a, die op denPor-
tugeschen troon was verhe
ven. Na de krooning van 
dien hertog, vergezelde pater 
MACEDO de Portugesche af
gezanten naar Parijs, die 
zich derwaarts begaven, om 
den vorst te doen erkennen. 
Hij had de eer, om voor Lo-
DEWIJK XIII te prediken. Op 
eene reis naar Home, be-

C. 377 

haagde MACEDO , zoo zeer aan 
AIEXANDER VII, dat die paus 
hem tot meester der weder-
leggende ^ godgeleerdheid in, 
het collegie der Propaganda, 
hoogleeraar der kerkelijke ge
schiedenis in Sapiencia en 
raadgever der inquisitie be
noemde. De Franciskaner, 
met eene onstuimige, oploo-
pende en trotsche inborst ge
boren , wist zijne gunst niet 
te handhaven; hij mishaagde 
aan den heiligen Vader, en 
begaf zich naar Venetië, al
waar hij bij zijne aankomst -
de thesis verdigde de omni 
re scibih, hij gaf vervolgens, 
gedurende acht dagen, de be
ruchte besluiten in het licht, 
aan welke hij den titel gaf 
van Met letterkundige ge
brul van den leeuw van den 
heiligen MARCÜS. De roem, 
die hem over deze schriften 
te beurt viel, verwierf hem 
eenen leerstoel voor de zede
lijke wijsbegeerte te Padua. 
Hij stond in den beginne in 
groot aanzien, te Venetië, 
en overleed aldaar in 1681. 
De Portugesclie Bibliotheek 
telt tot honderd negen wer
ken van dezen onuitputtelij-
ken schrijver, in verschillen
de plaatsen van Europa ge
drukt , en dertig handschrif
ten. Pater MACEDO zegt zelf 
in Myrotkecium morale in 
4. l°, dat hij in het publiek 
55 Lofreden, 60 Latijnsche 
5 

A 

Y 



378 M A C. 

reden , 32 Lijkreden had uit
gesproken, en dat hij 48 
heldendichten, 123 treurzan
gen, 115 grafschriften, 212 
opdragten, 700 gemeenzame 
brieven, 2600 Alexandrijn-
sche dichtregels, 110 oden, 
3000 puntdichten, 4 latijn-
sche blijspelen had zamenge-
steld, en dat hij meer datf 
150,000 verzen voor de ruist 
had geschreven 0f opgezegd. 
VVelk éene verbazende vrucht
baarheid 1 NICJERON geeft in 
het 31.e, bladz. 317 — 339, 

È.. f a t^?" z iJn e r werken op. 
WIJ willen enkel aanhalen; 
l.o Clavis augustiniana li
ter arfotrn, tegen pater ]Yo-
EIS , later kardinaal. Er had 
vroeger eën hevig geschil be
staan tusschen deze beide P-e-
leerden over het monnikskap 
™n den heihgen AÜGÜSIINÜS. 
Men bragt de partijen tot 
stilzwijgen. _ £0 %ckml 

waann de geleerde ü 

m e f t , r , Z Ö f l ? e r % h e d e n , 
» e | volle handen, zij„ uit-

.frtwoM. DesehrijvSdoet 
d^n oorsprong dier ie gtb7nï 
^ J ^ e g m der wereldop
in i e>n ,eenden lb e e l d,dat 
7 ' de.n eersten opslao- z e e r 

^ e 8 ! ' / a V a l l e s ^'at «trekt, 
° * de dwaling en de ondeugd 

te beteugelen, eene soort van 
inquisitie is. — 3.»' Encf 
clopoedia in agonem Utten-
rum produeta, Home, 1651, 
in fol. — 4.° Propugnacu-
lum JJusitano-GalUmtm, 
contra calumnias hispm 
helgioas etc., Parijs, 1647; 
in , fol. MACJEDO verklaard? 
zich in den beginne voor de 
grondbeginselen van JAM-
NIÜS, in Doctrirm sancti 
AuausTiNl de prwdestina* 
lionce , in 4.*°; maar nadat 
paus IMOCESTÏOS I de vijf 
beruchte stellingen veroor
deeld had, veranderde MA-
CEDO van gevoelen, en her 
weerde, dat JAKSBNIÜ8dezel
ve, in den door den paus 
veroordeelden zin'geleefdfew, 
en gaf ten bewijze daarna, 
een werk in het •licht, fl#* 
teld: Mens diviniM «jP • 
rata INNOCMTIO X. MA; 
CEDO bezat eene ongelootelij-
ke belezenheid, een w»*-
zend, geheugen , eene W* 
dere gemakkelijkheid, om» 
spreken en te schrijven; er 
ontbrak hem slechts m««r 

oordeel en meer smaak 

MACEDO (Amomvs Bij
een PortugescheJesuit.ow 
der van den voorgaande,,* 
Coimhra in 1612 geboren, 
werd als missionaris rm 

f^i!!!f^elU ïdfrika 
ne teru 

II den Portugescneu -o-
I naar Zweden. He» «® 

uur/int* {jctiu*-""- 7 jJohfl 
ne terugkomst, vergezeld^ 
den Portugeschen We* 
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hem, dat de koningin CHIUST 
UNA, het eerst haar voorne
men bekend maakte, van het 
Lutheranismus te verlaten. 
MACEDO werd vervolgens apos
tolische penitentiarius van de 
kerk van het Vatikaan te 
Rome, van 1651 tot 1671. 
Hij keerde alstoen naarjPor-
tugal terug, alwaar hij tot 
rector van het collegie van 
Evora, en later van dat van 
Lissabon werd benoemd. Er 
bestaat van hem: 1.° Lusi~ 
tania infulata et purpurata 
(of Leven der Portugesche 
paussen en kardinalen) -t Pa
rijs , 1673, in 8.vo~ 2.° Di~ 
vi tutelares orbis Chris tiani, 
Lissabon, 1687, in fol. Dit 
is eene verzameling van Le
vens der Heiligen. 

MACEDONÏUS I , patriarch 
van Konstantinopél in 341 , 
en beruchte Aartsketter, be
weerde dat deH. Geest geens
zins God was. Hij veroor
zaakte groote wanorde in zij
ne stad , en berokkende zich 
de ongenade van keizer Coar-
STANXIÜS. ACACIÜS en Eu-
DOXDS deden hem in eene 
kerkvergadering van 'Kon
stantinopél , in 360 afzetten. 
Hij stierf vervolgens op eene 
ellendige wijze. I)e aanhangers 
van MACEDONÏUS werden 31a-
cedonianen genoemd. Hunne 
zeden waren, ten minste in 
schijn , zuiver en gestreng, 
hun uiterlijk deftig, hunne 

C. ! S79 

levenswijze even zoo beperkt 
als die der monniken. Dit 
schaduwbeeld van vroomheid 
bedroog de zwakken. Een 
zekere MARATHONIÜS, eertijds 
schatmeester, omhelsde deze 
sekte, en zijn goud maakte 
meer ketters dan alle argu
menten. Deze sekte werd 
veroordeeld, en de godheid 
des heiligen Geestes duidelijk 
uitgesproken, in het alge* 
meene Concilie van Kon-* 
stantinopel, in 381 gehou^ 
den. Het is bij deze gele
genheid, dat die Kerkverga
dering bij het Symbolum van 
Nicea, na de woorden: Et 
in Spiritum Sanctum, het 
navolgende voegde: Dominum 
et vivificantem, ex Patre Fi 
lioque procedentem, et cum 
Patre et Eilio adorandum et 
glorificandum. Langen tijd 
vóór deze kerkvergadering, 
had men tegen de ketterij 
van SABEÜLIUS het leerstuk 
der drie personen gesteld, 
hetwelk klaarblijkelijk de god
heid des heiligen Geestes voor
onderstelde. [Na den dood 
van den heiligen AIEXANDER 
had het volk PAULUS tot pa
triarch verkozen, en de A-
rianen verkozen MACEDONÏUS. 
CONSTANTIUS , die de Arianen 
begunstigde, verbande PAU-» 
IVS ; maar hij kwam kort 
daarna van zijne ballingschap 
terug, en volgens den heili
gen ATHANASIÜS, diende MA
CEDONÏUS onder hem, als 

A 
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priester. PAUMJS, andermaal 
in ongenade vervallen, had 
EÜSEBIUS van Nicomedië tot 
opvolger. Nadat deze laat
ste, in 341 overleden was, 
werd MACEBQJOTS , op bevel 
des keizers aangesteld.. Deze 
verheffing gaf aanleiding tot 
eenen opstand, waarin 3000 
personen het leven verloren. 
MACEDOWÜS wreekte er zich 
over, door van den keizer 
eenen edikt te verkrijgen, 
waarbij al degene, die aan 
het geloof van Nicea gehecht 
waren, buiten de kerken en 
de steden gesloten werden, 
•Later wilde hij de overblijf
selen van KONSTANTIJN naar 
eene andere kerk doen ver
voeren. D e z e schennis hragt 
het volk op nieuw tot op
stand, en er werden stroo
men bloeds gestort. 'De gunst 
yan CONSXANTITJS eindelijk ver
loren hebbende, verliet MA-
CEDOWÜS den patriarehalen 
stoel van JTonstantinopel, 
stichtte een klooster, waarin 
1"J in 361 overleed. Hij had 
tot opvolger in zijne ketterij 
ELEÜSIÜS van Cyzzcus], -1 
Men moet dezen MACEDOMÜS 
met verwarren, met eenen 
anderen patriarch van Zon-
stantinopel, die met ijver 
het concilie van Chakedonië, 
tegen keizer ANASTASIUS ver-

d W , en in 516 overleed. 
Ajn naam werd in de dyp-
iichen geplaatst. De Grie-
kon v i e r en zijn feest op den 

25 April. Hij was een voor-
stander van het Henoticm 
of vereenigings-edikt van kei
zer ZENO geweest, doch hij 
herriep zijne dwaling. 

MACER (JEMILICS), een La-
tijnsche dichter, te Ferona 
geboren, vervaardigde een 
dichtstuk op de slangen, 

planten en vogelen, en een 
ander, op den ondergang 
van Trqje, om tot bijlage 
van den Ilias van HOMERUS 
te dienen. Maar deze beide 
dichtstukken zijn verloren ge
raakt ; dat der planten, het
welk onder den naam van 
MACER bestaat, is van eea 
later schrijver, wijl men er 
PIINIUS in aanhaalt, en des-
zelfs vervaardiger is een even 
zoo slechte kruidkenner als 
platte rijmelaar. De meest 
geachte uitgave is die va» 
Napels, 1477, in fol. M 
werk is ook in het Franscli , 
vertaald. MACER bloeide on-
der keizer AUGUSTUS. 

- MACER (LVCIVS CIODIÜS), , 
gewestelijk landvoogd van j 
Jfrika, onder de regering 
van NERO., deed zich m *« \ 
jaar 68 na J. 0. in het ge- ' 
deelte, waarover hij het Be
vel voerde, tot keizer uit
roepen. Na nieuwe troepen 
geligt te hebben, vereenigf , 
hij dezelve met degene, <«• > 
onder zijne bevelen waren, 
en bediende er zich van, o» 
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den doorhem overweldigden I 
titel te behouden. Hij ging 
verder-, hij maakte zich mees
ter van de vloot, welke het 
graan naar Home vervoerde, 
en bragt in die hoofdstad der 
wereld den hongersnood te 
weeg. De overweldiger be
zat meer moed dttn staatkun
de. Hij verbitterde de Afri
kanen door knevelarijen en 
•wreedheden, en speelde even
zeer met hun bloed als m'et 
'hunne goederen. Deze ge
belgde volken namen hunne 
toevlugt tot GALBA, die juist 
het keizerlijke purper aan
vaard had. GALBA gaf be
vel , de geweldenarijen van 
dit wilde dier tegen te gaan. 
TREBONIÜS GARUCIANÜS, be
windhebber van Jfrika, en 
de honderdman PAPIRIUS, met 
de bevelen des vorstes belast, 
deden MACER sneven , in het
zelfde jaar, waarin hij zich 
den titel van Ccesar had ge
geven. Hij was tot den op
stand aangespoord, door eene 
vrouw, CORJVEHA CRISPINIUA 
genaamd, bestuurster der on
geregeldheden van NERO , die 
naar Jfrika was overgesto
ken , om zich over de mis-
noegdheden te wreken, welke 
die keizer haar gegeven had. 

MACHABEëRs. Deze zijn ze
ven Joodsche broeders, wel
ke m het j a a r 1 6 8 v ó ó r J # 

y . , in de vervolgingen van 
ANXIOCHDS EriPJHANES, met 

hunne moeder, en den liei-
ligen grijsaard EUEAZAR , te 
Antiochïè den marteldood on
dergingen. Nadat voornoem
de vorst deze edelmoedige 
belijders had doen gevangen 
nemen, vergat hij niets, om 
hen te bewegen, varkens-
vleesch te eten , en het ge
loof hunner vaderen te ver
laten. De zeven broeders 
verduurden de eene na den 
andere, in tegenwoordigheid 
hunner moeder de vreesse-
lijkste folteringen: men trok 
hen de tong uit, hieuw hun 
handen en voeten af, zonder 
dat zij de minste zwakheid 
aan den dag legden. JDe moe
der dezer martelaren werd, 
na getuige te zijn geweest 
van de zegepraal harer kin
deren , op hare beurt ook 
gekroond , en stierf met de 
standvastigheid, welke zij hun 
had ingeboezemd. 

MACHABEÏSCHE of ASMO-
NEÏSCHE VORSTEN (Zie JUDAS , 
bijgenaamd de Mackabëér en 
MATHATHIAS). — Er bestaan 
onder den naam van Ma-
chabëèn vier boeken, waar
van de beide eerste canoniek, 
en de beide andere apocryph 
zijn. Het eerste werd, vol
gens het algemeene gevoelen, 
onder JOANNES HTRCANÜS, 
den laatsten van het geslacht 
der Asmoneërs geschreven, 
en bevat de geschiedenis van 
40 jaren, van de regering 
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Tan ANTIOCHÜS EPIPHANESJ 
tot aan den dood van den 
jhooge-priester SIMON. Het 
tweede is het kort begrip van 
«en groot werk, hetwelk door 
eenen zekeren JASON was za-
jmengesteld, en hetwelk de 
geschiedenis bevatte der ver
volgingen van EPIPHANES en 
EOPATOR tegen de Joden. 
Beide zijn vol groote geschied
kundige trekken, en met ve
le belangstelling geschreven. 
J)e vervolging en de dood 
van ANTIOCHÜS, de kastij
ding van HEMODORUS, ge
zonden, om den tempel te 
berooven, het wijze en moe
dige gedrag van den hoogen-
priester OOTAS., de martel
dood van EIEAZAR , die der ze-

„ven broeders met hunne moe
der , de ongeloofehjke zege
pralen van JUDAS den Ma-
chabe'ér, met een handvol 
volk tegen ontelbare leger
scharen behaald, enz.: al 
.deze gebeurtenissen worden 
,met veel kracht en waardig
heid voorgedragen. De pro
testanten- nemen deze beide 

.btffcken niet als canoniek aan, 
JEfetgenej wat men erin leest, 
ten opzigte van het gebed 
voor de overledenen (zie J U 
DAS , bijgenaamd de Macha-
be'èr), en eenige andere re
denen van dien aard, kun
nen hen wel bewogen heb
ben, dezelve niet aan te ne
men, Het derde boek bevat 
de geschiedenis, der vervol

ging-, welke PTOIOMEUS PHI-
IOPAXOR , koning van Jggyp. 
te, den Joden van zijn rijt 
aandeed. Het laatste is eene 
soort van hoofdinhoud det 
beide eerste boeken, en be
vat hetgene, wat er bij de 
Joden, ineen tijdverloop van 
omtrent 200 jaren is voor
gevallen. Ofschoon deze bei
de laatste boeken niet cano
niek zijn, staan dezelve ech
ter in hooge achting, enb^ 
Jdeedèn eene eervolle plaats 
onder de geschiedenissen der 
•volken, men kan dezelve met 
vertrouwen raadplegen, ten 
opzigte van de bijzonderhe
den, welke zij bevatten, 

MACHAULT (JOAOTES DÜ), 
een Jesuit, in 1561, te Pa
rijs geboren, onderwees de 
t'hetorica in zijne maatschap* 
pij, werd rector van het Je-
suiten-collegie te Jtouanen, 
later van dat van Clermont, 
te Parijs, en overleed in 
1629. Men heeft van hem 
Latijnsche Janteekentngm, 
tegen de Geschiedenis vanden 
president DE THOIT, onderden 
aangenomen naam van bal-

Jus, dat is de ff aan, wette « 
naam zijner moeder was, -i» 
werk is getiteld: Jo. &£*' 
Jur. Cons. IVotationesinW-

. tortam THÏÏJNI, IngoUff1' 
< 1614, in 4.to JDe cntiek * 
al te hevig en soms niet zeer 
gegrond; maar er komexire-
dehjke dingen in voor, 
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pp eene andere wijze had
den kunnen gezegd worden. 

MACHAUIT (JOANNBS BAP-
TISTA DE) , een andere Je-
suit, te Parijs, in 1591 ge
boren , en te Pontoise, den 
22 Mei 1640 overleden, na 
rec.tor te zijn geweest der 
collegien van Wevers en Dou
anen, heeft geschreven Ges-
fa a societate JESU in regno 
sinensi, eethiopico et tibe-, 
iano, en eenige zeldzame en 
stichtelijke werken. [Hfij heeft 
uit het Italiaansch in het 
ÏTransch vertaald, de Ge
schiedenis van het voorge
vallene , in de keizerrijken 
van Sina en Japan, 1627]. 

MACHAUIT (JACOBUS DE), 
mede een Jesuit, te Parijs, 
in 1600 geboren was rector 
te Alencon, te Orleansente 
Caen, en overleed te Parijs, 
in 1680. Men heeft van hem: 
1.° De missiontbus Para-
guarioe et aliis in America 
meridionali. •— 2.° De re
bus japonicis. — 3.° Depro-
vinciis goana, malabarica et 
aliis — 4.° De regno cochin-
c/iinensi. — 5.° De missio-
ne religiosorum societatis 
Jssu in Perside. — 6.o De 
regno madurensi,. tangoren-
si enz, ]) e z e w e i geschre
ven werken, bieden belang
rijke bijzonderheden aan, niet 
alleen voor, degene, welken 
de voortplanting des geloofs, 

de bekeering der ongeloovi-
gen, de beschaving der woes
te volken, ter harte gaan; 
maar ook voor degene, welke 
geschied- en aardrijkskundi
ge bijzonderheden van de ver
schillende gewesten des aard
bols nasporen. Maar sedert 
dat men de verzameling ge
titeld Lettres êdifiantes et cu-
rieuses in het licht heeft gege
ven is J . DE MACHAUIT bijna 
in de vergetelheid vervallen, 

* MACHAUIT (IiODEWIJK K A T 
REI DE) , te Parijs, den 29 
December 1737 geboren, 
werd door de Jesuiten opge
voed, en zou in hunne orde 
zijn gegaan, indien zijn va
der, zegelbewaarder, en se
cretaris van staat, onder Lo-
DE'WIJK XV er zich niet te
gen verzet had. Priester ge
wijd zijnde, werd hij tot 
grootvikaris verkozen door den 
heer XA MOTTE D' ORLEANS, 
bisschop van Awiens, die 
hem later tot aarts-diaken 
verhief, en hem eindelijk aan 
LODEWIJK XV tot co-adjutor 
verzocht. MACHAUIT, in 1?71 
tot die waardigheid verhe
ven, "werd den 15 Maart 1772 
tot bisschop van Eurcpea, 
in partibus infidelium ger-
zalfd. Door den dood van 
den heer IA MOTTE, den 10 
Junij 1774 voorgevallen, ti
tulair bisschop van Jmiens 
geworden zijnde, namhijzij-

I iie bediening met naauwge-
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zetheid waar, en moedigde 
verscheiden nuttige instellin
gen aan. Toen men in 1 7 8 1 , 
het prospectus der werken 
van VotXAiRE in het licht 
gaf, vaardigde de bisschop 
van jdmiens een mandement 
tegen de nieuwe onderneming 
uit. Hij verbood ook omtrent 
den zelfden tijd, een epistel-
en evangelieboek, met aan
merkingen, welke hem toe
schenen dwalingen goed te 
keuren. Hij bevorderde de 
nieuwe devotie tot het heilig 
ha r t , en vaardigde te dien 
einde een mandement, en 
een geschiedkundig verslag 
u i t , betrekkelijk de wonder
dadige genezingen, door voor
spraak van de H. Maagd in 
de kapel plaats gehad, welke 
haar in de parochiale kerk 
van ALBERIÜS , onder den t i
tel van Notre DamedeBre-
biére was toegewijd. M A -
CHAÜXT was lid van de laat
ste vergadering der geeste-' 
hjkheid, in 1788 gehouden 
en werd in het volgende jaar , 
voor de geestelijkheid van het 
hailjuwschap van Jmiens en 
Ham, tot de algemeene sta
ten gezonden. Hij verscheen 
aldaar slechts zelden, voerde 
er nooit het woord, stemde 
steeds met de minderheid, en 
onderteekende hare verschil
lende protesten. Den 25 Au
gustus 1790, vaardigde hij 
eene herderlijke vermaning 
u i t , over de kerkelijke hië

rarchie en tucht (95 blzd.» 
in 8.>°). Hij keurde de ont
wikkeling der grondbeginse» 
len van de 30 bisschoppen 
goed, en vaardigde .eenever
klaring uit over den gevraag' 
den burgereed. Het duurde 
niet lang of hij week uit, en 
hij begaf zich naar Zonden. 
Op het vasteland terugge
keerd , bragt hij het grootste 
gedeelte van den tijd zijner 
uitlandigheid, in de West-
faalsche stad Paderbornioot, 
en het is aldaar dat luj, ge
zamenlijk met de uitgeweke
ne bisschoppen, het herder
lijk onderrigt van den 15 Au
gustus 1798 over de aansla
gen der godsdienst toegebragt, 
onderteekende. Den 6 No
vember 1801 , nam hij zij» 
ontslag, om te gehoorzamen 
aan de apostolische breve va» 
den 15 Augustus voorgaande» 
kwam kort daarna i n i « * J 
rijk terug, en begaf » * 
naar Jmouvtlle, bij ö g £ 
se, alwaar hij tot aan«og 
dood, den 12 Juhj..l82ü 

voorgevallen, is verbleken. 
kanonis Hij was in. 1818 tot 

van de eerste oriei* 
k a p m e l . v a n d e n h e l | n ^ 
Nysius benoemd. — *U 
der KAREt HENDKIK

 L0D , 
W I J K , graaf van M ^ 
in 1747 geboren, en in i 
*.„~„laAan was in Ivo* » overleden, was in 17»* 
maarschalk. lf £ * g I 5 , 
Jrnouville, dat i ^ 
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in de eerste oogenblikken der 
heide invallen, als een toe-
vlugtsoord, voor de inwoners 
der naburige dorpen geopend, 
voor welke de graaf van de 
veldheeren der bondgenooten 
vrijgeleiden ontving. Zij be
tuigden er hem hunne erken
tenis voor, door hem eenèn 
gedenkpenning aan te bie
den, welke zij te dien einde 
hadden doen slaan. De graaf 
van MACHAULT was in 1815 
tot de kamer der pairs be
roepen. 

MACHEX (GERAKDUS) , bis
schop, te JBlois, in 1380, 
uit eene oude familie gebo
ren, werd achtereenvolgend, 
principaal van het collegie 
van Jvavarre, staatsraad en 
biechtvader van KAREI. VII, 

"eindelijk bisschop van Cas-
tres. Hij verscheen met roem 
in de kerkvergadering van 
Parys, tegen de dwalingen 
van JOANNES PETÏT gehouden, 
en hield, aan het hoofd der 
universiteit eene redevoering 
voor keizer SIGISMÜNDÜS. Hij 
heeft verscheiden ziekenhui
zen en kloosters gesticht, en 
bestuurde zijn diocees heilig-
lijk. Hij overleed te Tours 
in 1448. Men heeft van hem 
eenige Brieven, in hand
schrift. Hij was een der Com
missarissen, door het hof be
noemd, om het proces der 
maagd van Orkans te her-

xv, vm 

zien, en verklaarde zich ten 
gunste dezer heldin. 

MACHIAVEI. of MACHIAVEI-
I I (NICOLO), een beruchte' 
staatkundige, den 3 Mei 1469, 
'te Florence, uit eene adellij
ke en patricische familie ge
boren, [werd in den ouder
dom van 29 jaren, tot kan
selier der tweede kanselarij 
de Signori, en eenigen tijd 
daarna tot secretaris benoemd 
van het geregls-ambt, der 
tien overheden van vrijheid 
en vrede, welken post hij 
gedurende 14 j aren waarnam. 
Het Florentijsch bestuur be
lastte hem met 23 buiten-
landsche legatiën, en menig
vuldige commissiën binnen de 

' republiek. Na deze verschil
lende bedieningen waargeno
men] en zich met het ver
vaardigen van blijspelen be
zig gehouden te hebben, be
gon hij zamenspanningen te 
smeden welke onderwerpen 
tot treurspelen zouden kun
nen leveren. Zijne onrusti
ge en woelige inborst maak
te hem geschikt tot dergelij
ke ondernemingen. Hij nam 
deel aan de zamenzwering 
van SODERIM, tegen de Ms-
DICISSEN; men bragt hem op 
de pijnbank; hij bekende 
niets; doch men hield niet 
op, hem als schuldig te ach
ten. De lofspraken, welke 
hij aan BRUÏÜS én aan CAS-

z J 
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siustoez waaide, bragten hem 
in verdenking, van aan. eene 
andere zamenzwering-, tegen 
JDLIUS DE MEDICIS, later 
paus, onder den naam van 
•GiEMENS JU, deel te hebben 
genomen; doch wijl deze ver
denkingen van stellige en 
overtuigende -bewijzen ont
bloot waren, redde hij zich 
andermaal uit de verlegenheid, 
• en werd tot secretaris en ge
schiedschrijver der stad Flo
rence benoemd. Deze beide 
posten konden hem niet voor 
de behoefte beschermen, en 
hij stierf in 1527, op eene 
-ellendige wijze aan de gevol
gen van een ontijdig gebruikt 
geneesmiddel Hij w a s e e n 
dier mannen, welke over al-
les spreken, en met alles den 
spot drijven. Hij bezat zeker 
vele begaafdheid, doch no.<r 
meer trotschheid. Op groote 
en op onbeduidende zaken 
oefende hij zijne hekeling; 
hfl wilde niets aan de gods-
dienst te danken hebben, en 
verbande haar zelfs. Men 
heeft van heni verscheiden 

• merken, in onrijm en dicht
maat. Die der laatste soort 
moeten meestal als de ver
giftigde vruchten eener los
bandige jeugd worden be
schouwd. Be voornaamste 
*W- l.o De gulden e%el, 

. « navolging vanLITCUNÜSen 
APULEÜS 2.o Beèlphe-
gor, door LAFONTAINJE na
gevolgd. _ 3fo E e ü i o e Mei. 

ne Dicktstukken. Zijne pro-
zaïsche voortbrengselen zijn: 
1.° Twee Blijspelen , waar
van de eene getiteld: De Al
ruin , door J, B. ROUSSEAC, 
in zijne jeugd vrij in hei 
Fransch vertaald, en te/wi-
den , in 1723, in de Bijla
ge tot zijne werken gedruist. 
— 2.o leerhandelingen o-
ver de eerste Decade van 
Tixus Lraus, Hij ontwikkelt 
in dezelve de staatkunde van 
het volksbestuur, en toont 
zich een ijverige voorstander 
van datgene, wat hij vrijhei* 
noemt. — 3.<-ZijnevevhanaV 
ling over den Forst,welke 
hij in zijnen ouderdom schreef, 

' om tot een vervolg op * 
voorgaande te dienen. Dit B 
een der gevaarlijkste, flkej 
de wereld verspreid zijn-Jf 

'is de brevier der heench-
zuchtigen, schelmen en bo; , 
wichten. M A C H T U * 
wijst in dit afschuwelijk^ 
de misdaad,.en geeft'««^ 

zelve lessen in de knnsi 
te vermoorden en te « C 
ven. Te vergeefs tracht A 
MELOT DE U H0üSSiff»aft 

Fransche vertaler T«J 
werk ,hemtereg tva ;S 
hij heeft niemand overtV 
hetwelk eehter de c j j 
tors van de i W f j g ^ f t , 
versel etc. niet belet 
deze verdedigrede M 
len. FREDERIK lh . ,8. 
van Prutsten, heen T, 
nen JMJfJC*""'-
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8.vo een behoedmiddel tegen 
het vergif van den Italiaan-
schen schrijver geleverd. Zij
ne wederlegging is oneindig 
beter ontworpen en geschre
ven , dan het wederlegde werk: 
men kan, wel is waar, niet 
alles goedkeuren, wat de door
luchtige criticus in zijn werk 
voorstelt; er komen zelfs zeer 
laakbare plaatsen in voor, 
maar zijne redeneringen te
gen MACHUTEI. zijn dikwerf 
zegevierend. Het is te be
treuren , dat de Anti-MACUi-
AFEL niet zoo zeer verspreid 
i s , als het werk, welke de
zelve wederlegt. Ongelukkig
lijk was de staatkunde van 
den wederlegden schrijver, 
die van den wederleggenden 
vorst. — 4.° Geschiedenis 
van Florence, van 1205 tot 
1494. De uitgaven van JÜN-
xss, 1532, in i.t0, Florence 
is zeer zeldzaam. Het begin 
dezer geschiedenis is een zeer 
wel geschilderd tafreel van 
den oorsprong der verschil
lende vorstendommen, die eer
tijds in Italië ontstaan wa
ren. De geschiedschrijver be
handelt in dezelve zijn va
derland al te gunstig en de 
vreemdelingen met al te wei
nig ontzag. Hij is verkwis
tend in aanmerkingen, en de 
stijl dezer aanmerkingen is 
veeleer die van eenen rede
naar dan van eenen wijzen 
staatkundige, — 5,0 leven 

l 

van CASTRVCIO CASTRACA-
NI. Hetzelve wordt door 
de oordeelkundige staatkun
digen op prijs gesteld, doch 
geenszins door lieden van 
smaak; het is veeleer een 
roman dan eene geschiede
nis, en een slecht geschre
ven roman. — 6.0 jTerhan-
deling over de krijgskunde, 
in welke hij VEGETIDS zeer 
slecht vermomd heeft. — 7.° 
Verhandelingen over de ver
huizingen der Noordsche 
volken. Al deze verschillen
de werken zijn in het Itali-
aansch uitgegeven in 2 dl.» 
in 4.to, 1550, zonder druk-
oord. Men heeft er verschil
lende uitgaven van in het 
licht gegeven, onder ande
ren eene vermeerderd met 
den Anti-MACHiArEL des 
konings \va.Pruissen,s'Gra-
venhage, 1743, 6 dl.n in 
12.«">. Maar de volledigste 
en meest geachte uitgave zij
ner werken, is die van 1813; 
Italia {Florence, PÏATTJ) , 
8 dl.n, in 8.vo. Men heeft 
in 1816, in het licht gege
ven MACHIAFEL commentè 
f ar BONAPARTE, Panjt, 'm. 
8.TO, aan den heer AIJDÉ 
Gratioif toegeschreven. De 
gevaarlijke werken van MACHI-
ATAL, vooral zijne Verhan
deling over den vorst, zijn 
in bijna alle talen vertolkt. 

* MACK (KAREL vrijheer 
2 
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VON) , Oostenrijksch vëjd-
heer, in 1752 te Nmslin-
gen in Franhenland gebo
ren. .Zijne ouders, die tot 
de burgerklasse behoorden, 
verschaften hem , ondanks 
•hunne geringe 'fortuin , eene 
zorgvuldige opvoeding* Bij 
het verlaten van het collegie, 
nam de jonge MACK dienst 
als eenvoudige dragonder ïn 
een Oostenrijksch regiment 
én verkreeg in korten tijd den 
rang van onder-officier. Zijn 
Schoon gedrag in den oorlog 
tegen de Turken, deed 'hem 
aan den staf verbinden, en 
hij ontving op het einde van 
den véldtogt den rang van 
kapitein, vaö den veldmaar
schalk roif LASCT, «ijnen'be
schermer, die weldra door 
den .maarschalk LAÜDON ver-
Vangen werd. De kapitein 
MACK onderscheidde zich door 
een gewigtig wapenfeit. Het 
Oostenrijksche leger campeer-
de op eenen kleinen afstand 
van de stad Zissa, naar men 
zeide, door '-30,000 Turken 
verdedigd, en die LAÜDON 
huiverig -.was om aanteran-
den. Daar ;MA,CK vooronder
stelde , dat al die geruchten 
•óverdreven waren,, en den 
-veldheer wilde doen beslui
ten , de stad aan te tasten, 
verliet hij ten negen nee des 
•avonds de legerplaats, met 
•eenen enkelen soldaat verge
zeld, stak over den Donau, il 
•en drong in eene der voor- IJ 

steden van Zissa door, Hij 
maakte zich meester Tan ee
nen "Turkschen hoofd - offi
cier , en geleidde den vol* 
genden morgen zijnen gevan-
gene voor den over zulk eene. 
stoute daad verbaasden maar
schalk. De gevangen offi
cier verklaarde, dat de plaats 
slechts door "6,000 man ver
dedigd werd: de aanval weri 
bevolen en de stad ingeno
men. MACK , tot adjudant van 
den maarschalk benoemd, 
'werd de vertrouwdste vriend 
van denzelven, en men vat
te een overdreven denkbeeld 
van zijne talenten op: d» 
maarschalk LAÜDON.«elf,»-
de «enigen tijd vóór zijnen 
dood, terwijl hij zijnen ad
judant aan den keizer wor
stelde.' » I k katüweM^ 
jesteit eenen man na, cu 
beter zal zijn dan ik, ^ 
majoor MACK namelijk.' J*« 
voorzegging, die op ver« 

niet vervuld werd. K g 
bezat iets wegslepends in ( 
raad.-; hij wist zijne onW« ( 
pen 'van véldtogt or-d J^ 
gunstigste gezïgtspunt v 
stellen:; wanneer men 
hoorde, was het onmogef 
om aan den g ^ J * 
te twijfelen, enji'j Jf r f 
loofde** aan, hg* f * 
grootste vertrouwen m *J 

maar in J»« C verdiensten 
zigt van den vijand 
nïtaktiek in.de w>r, 
Jölik was besluite/oos 

was J9" 
«ij» 
het en 

http://in.de
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ontbrak hein aan koelbloe
digheid, wanneer hij bevelen 
moest geven. Nadat de oor
log- tusschen Frankrijk en 
Oostenrijk was losgebarsten, 
werd MACK , onder den, prins 
van Kohurg,, met de rege
ling der krijgsverrigtingen van 
den eersten veldtogt van 1793 
belast, welke veldtogt,! zoo 
als men weet, voor de vij
anden der republiek nood
lottig was. Met den titel van 
algemeen kwartiermeester be
kleed, nam MACK later een 
groot aandeel aan de onder
handelingen, die te ontwer
pen met DÜMODRIEZ plaats 
hadden ,. en die geenerlei ge
volg te weeg bragten. Hij 
keerde vervolgens naar het 
leger terug, werd gekwetst 
bij den aanval der legerplaats 
van I'amars , en droeg plans 
voor tot den veldtogt van het 
volgende jaar. Daar die plans 
niet waren goedgekeurd, 
werd hij naar Weenen te
ruggeroepen , en door den 
vorst van HOHEHXOHE vervan
gen. In de maand Februarij. 
1794, zond de keizer hem 
naar Londen, om met het 
Engelsche ministerie , de ont
werpen tot den veldtogt te 
beramen, die zoude geopend 
worden. Pi IX fceurde al de 
ontwerpen van MACK goed, 
die dezelve met zijne gewo
ne begaafdheid voorstelde, 
en GEORGE IH } s c h o n k hem 

eenen prachtigen, met dia
manten versierden, degen.. In 
België teruggekeerd, vond 
hij aldaar den keizer van 
Oostenrijk* gereed, om in 
persoon, den oorlog te voe
ren. MACK werd tot generaal-
raajoor en algemeen kwar
tiermeester van zijn. leger in 
Vlaanderen henoemd. Hij 
had zich beroemd EICHEGRU. , 
die tegen hem overstond,. te 
willen verpletteren. Bij ge
volg liet hij zijne troepen , 

. in eene ruimte van 20 mijlen 
' groote krijgsbewegingen ma
ken i alvorens dezelve waren 
afgeloopen,. hadden deFran-
schen de Engelschen te Mond* 
schoote. geslagen: de aange
rande Oostenrijkers, waren, 
na verscheiden, ge vechten, ge
noodzaakt , zich naar Door
nik te rigten; alstoen had. 
er een algemeene veldslag 
plaats, die zes uren duurde, 
en zeer Moedig was. De over
winning was aan den kant. 
der Franschen, die de vij
anden tot aan. gene zijde der 
Schelde dreven, en, het ïot 
van den veldtogt was beslist. 
Daar de keizer zijne tegen
woordigheid bij het leger niet 
verder noodig oordeelde, ver
trouwde hij het bevel over, 
hetzelve aan den prins van. 
Saksen- Coburg loe, die geen. 
groot vertrouwen stelde inde 
talenten van MACK ,. en hem 
zulks deed gevoelen; deze 
3 
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vraagde dus om zijn ontslag, 
en bleef volkomen werkeloos 
tot in 1797, wanneer hij in 
dienst trad bij het leger van 
den Mijn. Fa het verdrag 
van Campo-Formio werd hij 
met de reorganisatie van het 
leger van Italië belast. Na
dat de oorlog in het volgen
de jaar op nieuw, tusschen 
de Fransehe republiek en het 
koningrijk Napels was los
gebarsten , belastte zich MACK 
met het opperbevel over de 
geheele krijgsmagt dezer laat
ste mogendheid. Hij had zich 
gevleid, om in korten tijd de 
Franschen uit geheel Ita-
Uë te verdrijven; maar hij 
«ad tot tegenstanders MAC-
DONALD en CHAMPIONNET, die 
Jmet eene veel geringere magt 
dan de zijne, hem terug
dreven, en aan zijn leger de 
volkomenste nederlaag gaven. 
MACK scheen van dien oo-
genblik af-, het hoofd geheel 
verloren te hebben: hij knoop
te vruchtelooze onderhande
lingen aan, die er slechts op 
Bitliepen, om hem bij de 
Kapolitanen verdacht te ma
ften , welke hem van verraad 
beschuldigden. Om zich aan 
hunne woede te onttrekken, 
"wist hij geene andere partij 
te kiezen,|dan zich zelven 
aan den generaal CHAMPKW 
NET over te geven, na in 
«en haast het bevel over zij-
B e hoepen aan den hertog 
,van SALANDRA te hebben op

gedragen. Als krijgsgevange
nen naar Frankrijk gevoerd, 
werd hij, tot op het tijdstip 
van den 18 Brumaire leDi-
jon gevangen gehouden. BO
NAPARTE stond hem alstoen 
toe, om te Parijs \z komen, 
en hij bleef aldaar vrij op 
zijn woord. MACK vraagde in 
1800 aan den eersten consul 
de vergunning, om naar Wee-
nen te gaan, op voorwaar
de , indien hij niet werd uit
gewisseld, van Jannen net 
maanden terug te komen. 
BONAPARTE weigerde hem 
zulks, en het Oostennjksche 
bestuur wees de voorgestelde 
uitwisseling van de hand. 
MACK, het door hem gege
ven woord vergetende» on-
snapte den 15 Apnl desrff-
den jaars, en kwam gel -
kiglijk tot aan de Oostemj 
scL voorposten. Hij trach«e 

zijne ontvlugting te regtvaar 

Jirift 
welke' hij te 'dien einde ij W 

bragt in Frankrijk®®. 
uitwerksel te w e e g , ^ 
nig antwoord, zond net J 

sche bestum^Z i j^ . a
r
d ; d ; 

ten, *n al de oftciere»£ 

behoorende g ° e d £ e ° , 
Oostenrij'^ terug. W , 
teruggekeerd, w a s l U ^ 
genoeg, om zich b U ^ ] l e 

te regtvaardigen, o° j 
tegenspoeden aan de lafWJ0 
heldderNapolitanen^n 
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liet' gebrek van krijgstucht 
bij het volk toeteschrijven. 
Keizer KRANS gaf hem in 
1504 het opperbevel over al 
de troepen, welke zich in 
Tyrol r Dalmati'è en- Italië 
bevonden , en benoemde hem 
in het volgende jaar tot lid 
van den algemeenen krijgs
raad.; Hij verkreeg van dat 
tijdstip af weder eenen groo
teninvloed, op het bestuur 
der militaire zaken ,. en bood 
een ontwerp tot reorganisa
tie des legers „ent nieuwe plans 
tot veldtogten aan. In de 
maand September 1805, had 
hij het bevel over het Oos-
tenrijksehe leger, dat toen
maals Beijeren bezette , en 
bevond zich weldra in tegen
woordigheid van eenïransch 
leger, door NAPOMON aange
voerd. Deze laatste trok over 
den Donau, en na eerst den 
schijn te hebben aangeno
men , van in Beijeren te wil
len doordringen, keerde hij 
eensklaps op Ulm terug," en 
leverde slag aan den generaal 
MACK., die in de plaats bleef 
opgesloten, ondanks de her
haalde aanzoeken van den 
aartshertog IJERDINANÖ , wel
ke , daar hij hem tot geene 
moedige daad had kunnen 
doen besluiten r zich met een 
aanzienlijk eorps ruiterij, naar 
Bohème begaf. DoordeFran-
sche troepen alstoen in het 
naauw gebragt, nam hij , na 

Z 

twee of drie aanvallen der 
voorposten, schandelijke voor
waarden aan, en ondertee-
kende de capitulatie van den 
5 October 1805, krachtens 
welke zijn leger, uit 30,000' 
man bestaande 4 krijgsgevan
gen was. Hij zelf, ander
maal krijgsgevangen, verkreeg 
de vergunning, om naar Ree
nen terug te keeren. Men is 
van gevoelen , dat hij de over
brenger van dépêches was, 
ter opening eener bevredi
gende onderhandeling tus-
schen Frankrijk en Oosten
rijk ; maar toen hij zich voor 
^ieewercvertoonde, werd hem 
de ingang der stad geweigerd., 
Hij werd dadelijk in hechte
nis genomen , en onder ge
leide , naar de citadel Brunn 
in Moravi'è gevoerd, en van 
daar,. naar die van Jozefs-
stad in Bohème ; daarna aan 
eene militaire commissie over
gegeven , die hem tot de dood
straf veroordeelde.. MACK had 
eene memorie in het licht 
gegeven , in welke hij zocht 
te betoogen, dat hij voor 
Ulm het slagtoffer van een 
verraad was geweest, dat hij 
niet als opperveldheer het 
bevel voerde, dat hij door 
de onverwachte vereeniging 
der Beijeren met de Fran-
schen, in eenen zeer hag-
chelijken toestand was ge
plaatst geweest, en dat ein
delijk de vijandelijkheden al 

4 
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te vroeg, en zonder zijne toe
stemming waren begonnen. 
Het vonnis werd niet ten uit
voer1 gebragt: de keizer van 
Oostenrijk, verzachtte de 
straf in die van militaire degra
datie, gevolgd door eene° le
venslange gevangenis, in het 
Kasteel van Spielberg inü/b-
ravië. Bijbleef echter slechts 
een jaar in hetzelve. De kei
ler had medelijden met de
zen ongelukkigen grijsaard, 
wiens zoon toenmaals door 
eenen wreeden dood in het 
graf werd gesleept, enMACK 
£on zich naar een landgoed 
gegeven, hetwelk hij in Bo
hème bezat. Hij leefde aldaar 
in de vergetelheid tot aan 
*UW dood, in 1826 voor
gevallen. Ofschoon hij onge
l i g is geweest in al zijne 
ondernemingen, bezat deze 
veldheer echter wezenlijke 
goedehoedanigheden,envoor-
jdeene belangeloosheid, die 
hem belette, om zich te ver-
3 7 V n ^ 8 ™ % % admi
nistratie bedieningen, wei-
i e hg heeft bekleed. 

MACJCEWSIE (GEOKGE), een 

C:ete
fi1« s t o t ' t e Mnde&> 

m 1636 geboren, was advo
caat en geheimraad van ko-
«mjF KAREI II. Men ontnam 
Jen», en. gaf hem die pos
ten weder onder JACOBUSfll; 
J»ao![ hij deed afstand van 
dezelve m i 6 8 9 , e n o v e r . 
*eed ie tonden, den 8 Mei 

1691. Hij hield zich gedu
rende zijn geheele leven met 
de wijsbegeerte en de wet
ten bezig, en schreef wer
ken , betrekkelijk die onder
werpen; zoo als: 1.° Se 
deugdzame of de Stoïcijn, 
in 8.vo eene zedelijke ver
handeling, in welke de schrij
ver zich zelven heeft afge
schilderd. •— 2.° Zedelijk 
wonderspreuk, dat het ge
makkelijker is, deugdsaam 
dan goddeloos te sijn, in 
8.vo_3,o Dehumanwmen-
tis imhecillitate, Utrecht, 
1690, in 8 . W - 4.<> ff et-
ten en landregtenvan Schot-
land, in fol. welke vele na-
sporingen bevat. De geza
menlijke werken van MAC* 
KENSIE, zijn te Mdimhrs 
gedrukt, 1716, 2 d l .»"* 
Men vindtbijzonderheden over 
dezen schrijver, in de M* 
moriën van pater NICBBOS. 
— Men moet hem onderschei
den van GEOKGE MACÖJJ' 
een' geneesheer te i « * 
burg, die in 1708 en 17»; 
heeft in het licht gegeven; 
Leven der Schotsche scl»T 
vers, 2 dl.» en eene g? 
üondneids • 
een deel. 

* MACKENZIE (HENDRIK)^ 

Edimburg, i» 1745 g 
ren , was*de zoon vane 
doctor in de g e n e e s * 
die hem voor de n t a g 
bestemde; hij onderschei 
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zich in die loopbaan en werd 
pleitbezorger der kroon. Zij
ne bedieningen stelden hem 
ia staat, om zich aan zijnen 
smaak voor de letterkunde 
toe te wijden, en hij gaf in 
1771 ongenoemd eenen ro
man in het licht, getiteld: 
de Gevoelige man, een bij-
Iangrijk opstel, vooral om de 
bevalligheden des stijls; maar 
men vindt in hetzelve eene 
al te aandoenlijke gevoelig
heid , eene overdrevene tee-
derheid in de hartstogten, 
en eenë al te scherpzinnige 
ontleding des harten. Het 
werk maakte desniettegen
staande grooten opgang: een 
zekere ECCLES , rentenier te 
Bath, wilde het zich loeei-
genen; hij schreef het werk 
eigenhandig af, en maakte 
doorhalingen in zijn hand
schrift, ten einde te beter 
te overtuigen, dat hij de schrij
ver des werk was. MACKEN-
ZIE maakte zich bekend, én 
deed in het licht verschijnen: 
De man der wereld, een 
werk, dat de tegenhanger 
en het contrast van het eer
ste is. Hij gaf vervolgens an
dere romans in het licht, 
die opgang hebben gemaakt, 
onder anderen JULIA rJN 
ROULIGNÉ , bij wijze van 
fineven. MACKENZIE keerde 
™ 1777 naar JSdimburg te
rug, alwaar hij den Spie-, 
g«l, daarna den Wandelaar, 

tijdschriften, in den smaak 
van den Spectator, tot stand 
bragt. Deze schrijver is in 
1831 overleden , hij bekleed
de den eervollen en voordee-
ligen post van tegenboekhou-
der der belastingen mSchot~ 
land. Zijne Volledige wer
ken, zijn in 1818, in 8 dl.n 

in 8.vo gedrukt. Behalve de 
door ons reeds aangehaalde 
schriften, bevatten dezelve 
verscheiden tooneelstukken, 
zoo als een blijspel: De wit
te Huichelaar, hetwelk een 
enkel maal op het tooneel 
van Covent - Garden werd 
uitgevoerd, en een treurspel: 
De SpaanscAe vader, het
welk nooit is ten tooneele 
gevoerd, wijl GAERICK van 
gevoelen was, dat de ont
wikkeling van hetzelve , al 
te zeer met de welvoegelijk-
hcid en de gebruiken van 
het nieuwere tooneel streed. 
Het treurspel de Prins van 
Jums, was in 177'3 te JSdim
burg met bijval ten toonee
le gevoerd. Nog moeten wij 
van MACKENZIE aanhalen. 0-
ver&igt der akten van het 
parlement van J784, het
welk hij schreef op verzoek 
van zijnen vriend BONDAS , 
later lord MELTIHE. 

MACKI (JOANNES) , een be
ruchte intrigant, uit eene 
adellijke familie van Enge-

' land, speelde eene rol in de 
5 
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oorlogen r welke, op de om
wenteling volgden, die Sx-
GOBÜS II van den troon ver
dreef. Toen die vorst de 
•wijk naar Frankrijk nam, 
volgde MACKI hem naar Pa-
vijs en Saint[<• Germain , al 
zijne gangen bespiedende, 
waarvan hij het hof van Lon
den berigt .gaf. Hij was het, 
die het eerste berigt mede
deelde van de landing, wel
ke de onttroonde vorst, voor
nemens was in Engeland te 
doen, en die daardoor oor
zaak was, van de nederlaag 
der IVanschen, in den slag 
van la ffogue, in 1692» De
ze en andere dergelijke diens
ten, waarmede een regtseha-
pen man zijne geschiedenis 
niet zou willen belasten, ver
schaften hem eenen post van 
opzigter aan de kusten. In 
1706 deed hij op dezelfde 
wijze de vermaarde onderne
ming van koning JACOBÜS op 
Schotland mislukken. Deze 
gelukzoeker overleed te Rot
terdam in 1726, met den 
roem eener werkzame, maar 
onrustige en woelige genie. 
Men heeft van hem: 1.° Ta
fereel van het kof van Saint-
Germain, 1691, in het En
gelsen, in 12.mo; waarvan 
men in Engeland tot 30,000 
exemplaren verkocht. Ko
ning JACOBUS II wordt in dit 
.werk met eene onbescheiden
heid behandeld, die noch de 
oorlogen, noch de hevigste 

haat ooit kunnen regtva'ardi-
gen.— 2.° Gedenkschriften 
van het hof van Engeland f 

onder WILLIJM III en Jli-
SA, in het Fransch vertaald, 
's Gravenhage,. 1733,. in 
12.»"* Dezelve bieden ver
scheiden zeldzame bijzonder- j 
heden en eenige belangrijke 
dtiadzaken aan; maar op ver
scheiden plaatsen heeft de ! 
schrijver al te zeer gevleid, 
en op andere al te zeer ge
hekeld. 

* MACKINTOSH (Sir J*-
MES), in 1832, indenou-
derdom van 66 jaren overle
den x was in het graafschap 
Invemess, uit eene aanzien
lijke familie, verbonden m 
den voornaamsten tak van m 
geslacht van MACKINTOSH ge
boren. Hij bestemde «* 
voor het beroep van gene»-
heer, en studeerde te dien 
einde te Edimburg; W f" 
reeds den graad van a W 
ontvangen, toen hg * * 
bijzonderen lust gevoel*", 
"ae studie van de regtsgelee 

heid, welke nieuwe l o j * ^ 
hij vol ijver intrad. W« 
m a a k t e i i j z i c h i n d e l ^ 
kundige wereld bek end * * 
een werk, getiteld: ^ « d 
ciae Gallicae, m « £ » 
op het werk van B0Btf° 
dePranscheomwenehng. J 

verzoek van de ^ K 
de jonge MACKUfXosH^ 
Zonden vestigen. *fl 



M A C . 395 

omtrent dezen tijd eene cur
sus over het openbare regt 
te Lincoln1 s Inh, die tot 
zijnen roem en zijne bevor
dering veel bijdroeg. Hij is 
het, die met de verdediging 
van PELTIER belast werd in 
het regtsgeding, waarin hij 
op aanzoek van BONAPARTE, 
toenmaals eersten consul, be
trokken werd. MACKINÏOSH 
werd vervolgens tot den post 
van recorder teBombay be
noemd , alwaar hij omtrent 
tien jaren verbleef. Het laat
ste gedeelte van zijn leven is 
aan zijne pligten, als lid van 
het lagerhuis en aan letter
kundige werken toegewijd ge
weest. Behalve het werk, 
hetwelk wij aangehaald heb
ben , heeft meü hem de Ver
zameling van %ijne redevoe
ringen te danken, en die 
der artikels, welke hij in 
verschillende dagbladen, en 
vooral in de Review Edim-
burg in het licht heeft ge
geven , eene verhandeling over 
de zedekundige wetenschap, 
die een gedeelte van de Brit-
sche encyclopedie uitmaakt, 
en de Geschiedenis van En
geland 'm de encyclopedie 
van D.r LARDNER in het licht 
gegeven. 

MACKNIGHT (JACOBÜS) , een 
presbyteriaansch predikant, 
in 1721, te Irwm, in het 
zuidelijke Schotland gebo
ren, nam het leeraarsambt 

op verscheiden plaatsen van 
zijn vaderland, en eindelijk 
te Mdimburg waar. Hij was 
een geleerde en bekwame 
kenner der Grieksche taal, 
en de schrijver van verschei
den werken, waarvan de voor
naamste zijn: 1.° Overeen
stemming der Evangeliën, 
— 2.° eene Vertaling, in 
het Engelsch der Aposto
lische brieven, volgens den 
oorspronkelijken Griekschen 
tekst. Hij gaf er in 1795 
eene nieuwe uitgave van in 
het licht, met ophelderende 
aanteekeningen.— 3.° eene 
verhandeling Over de waar
heid der Evangelische ge
schiedenis. MACBMGHT over
leed in de maand Januari) 
1800. 

* MACXAINE (ARCHIRALD) , 
een Schotsch godgeleerde» 
was, gedurende meer dan 50 
jaren, predikant der Angli-
kaansche kerk te 's Graven-
hage, hij verliet dien post 
in 1796, ten gevolge der 
onlusten, welke de Fransche 
omwenteling op het vaste land 
verwekte, en ging zich te 
Bath , ter woon vestigen, 
alwaar hij den 25 November 
1804, in den ouderdom van 
82jaren overleed. Zijne voor
naamste schriften zijn: \fl 
Brieven aan SOAME JE-
XYNS, 1777, in 12.™ — 
2.° Eene F er laling 'm het 
Engelsch, der Kerkelijke Ge-
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schiedenis, door MoSHElM, 
eerst in 1755, in 2 dl.B in 
4.to en in 1758, in 6 dl.n 

in 8.vo gedrukt. 

. MACiADKiN(NicoiAAs),een 
beroemde wiskunstenaar, in 
1698, te Kilmoddan , in 
Schotland, uit eene adellij
ke Ingelsche familie gebo
ren , en den 14 Junij 1746 
overleden; openbaarde reeds 
in den ouderdom van 12 ja
ren eenen bepaalden smaak 
•voor de "wiskunde. Be grond
beginselen van EUCMDES bij 
een zijner vrienden gevonden 
hebbende, begreep bij in 
weinige dagen de zes eerste 
boeken derzelve. , Hij was 
pas 16 jaren, toen hij de 
grondbeginselen eener werk-
tuigelijke meetkunde uit
dacht, dat is van eene meet
kunde, die de beschrijving 
der kromme lijnen, door eene 
aanhoudende beweging ten 
onderwerp heeft. Men heeft 
Tan hem : 1.° Eene Verhan
deling over de algebra. —• 
2.° Verklaring der wijsbe
geerte van NEWTON , met 
al te veel zelfvertrouwen, en 
te weinig ontzag voor geleer
den gesehreren, die zulks 
wezenlijk verdienden;, stel
selmatige denkbeelden, zijn 
in dezelve met de ontdek
kingen vermengd : gewoon, 
om op eene wiskunstige wij
ze te betoogen , wist de schrij
ver geenszins met yoorzigtig-

heid te twijfelen. Er kome» 
scherpe en harde uitspraken 
en hekelingen in voor, waar
in de diepzinnigste geleer
den, ten minste omzigtige 
bepalingen zouden hebben ge« 
hezigd . dit heeft den schrij
ver met, den naam van Jon
geling door diegene doen 
bestempelen, welke veelmeer , 
regt hebbende, om dien toon j 
aan te nemen, dezelve i» 
geenendeele bezigden.—3.°-
Verhandeling over de vloe
den , 2 dl.» in 4,to 

MACLOT (EDMOND) , een 
premonstratenzer kanonik, in 
zijne abdij van £etange,m 
1*711, in den ouderdom van 
74 jaren overleden, is f 
schrijver eener Geschiede* 
van het oude en nieuwe 1®-
tament, 2 dl.» in 12\°> 
in welke hij eene menigte 
godgeleerde, zede- en f' 
schiedkundige aanmerking 
heeft gevoegd. Dezeschrf' 
had veel gelezen, maar W| I 
ontbrak hem soms aan" 
derscheidingsvermogen. « 
religieus was in hem «» 
baarder, dan de s c h j > 
degene, die hem gekend he» 
ben, prezen evenzeer g 
godsvrucht, zijne z e d ^ 
en zijne beleefdheid. 

MACLOU. - Zie MAW. , 

*MAC'NAB(HENDIII?-GB^ 

gewone lijfarts van den »> 
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tog van Kent > in Engeland 
uit eene Schotsche familie 
geboren,' was in den begin
ne hoogleeraar der welspre
kendheid, aan de universi
teit van Glasgow, alwaar 
hij onder doctor REID gestu
deerd had. Na het schenden 
van den vrede vaa Jmiens, 
als gijzelaar in Frankrijk 
terug gehouden, verkreeg hij 
de vergunning, om zijne woon
plaats in Montpellier te mo
gen vestigen. Hij verbleef elf 
jaren in die stad, zich be
zig houdende met het uit
breiden zijner kundigheden 
in de geneeskunst, in de staat
kundige huishoudkunde en in 
3e beste opvoedingstheoriën. 
Dit laatste onderwerp had 
zijne overwegingen geheel en 
al uitgeput. Hij nam het op-
yoedingsstelsel van ROBERT 
OWBN aan, schreef ten guns
te van hetzelve, en bood het 
parlement memorïèn aan bij 
gelegenheid van de bill van 
Brougham, ov,er de opvoe
ding der armen. MAC'NAB is 
te Parijs, den 3 Februarij 
1823 , in den ouderdom van 
61 jaren overleden, de vol
gende werken nalatende: l.o 
Brief ter aanwijzing van 
de ongelegenheden , voort
spruitende uit den voorge
stelden maatregel, om de 
steenkolen, welke in de fa-
brijken der hoofdstad ge
bruikt worden, met eene be
lasting te beswaren, in het 

Engelsen, 1801, in i.t0 -— 
2.° Aanmerkingen over de 
waarschijnlijke gevolgen der 
nieuwe proeven, door het 
wetgevende gezag in het werk 
gesteld, om, om zoowel in 
het graafschap Stafford, als 
in de hoofdstad eene aan
zienlijke belasting te beko
men j in het Engelsch, 1801 , 
in 4. t0 — 3.° De ontleding 
en de overeenstemming, als 
middelen aanbevolen, om de 
ondervinding, en de opmer
king , in het stuk van op
voeding nuttig te maken, 
in het Engelsch, Parijs, 1818, 
in 4. t0 —- 4.° Onpartijdig 
onderzoek, der nieuwe in-
zigten van MOKERT OWEN , 
ter ondersteuning, en tot 
het nuttigste gebruik der 
werkende klassen en der ar
men, Parijs, 1820, in 8.vo 
— 5.° Waarnemingen over 
den staatkundigen, zedelij-
ken en godsdienstigen toe
stand der beschaafde we
reld , in het begin der ne
gentiende eeuw, Parijs , 
1820, in 8.w Doctor MAC'-
NAB hield zich met een werk 
bezig over de al te vroegtij
dige begravingen, hetwelk 
niet is in het licht gegeven, 

MACOIT. Zie MASSON. 

MAgON (ANTONIÜSI,E), schat
meester der buitengewone 
geldmiddelen van oorlog, was 
aan de koningin MARSARÏTHA 
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van Navarre, zuster van 
FRANCISCUSI , verbonden. Het 
was op haar verzoek, dat 
hij hefDecameron van Boc-
CASIUS vertaalde, Parij's, 
1545, in fol., en later dik
werf in 8.vo de laatste uit
gaven zijn verbeterd, zoowel 
als de Italiaansche. Hij is 
hel, die het opzigt heeft 
gehad over de uitgave der 
berken van JOANNES LE MAI-
KE , in fol. en die van CIE-
MENX MAROX. Hij is daar
enboven de schrijver der J-
mours etc. {Minnarijen van 
PBYDIVS en GELASINE), 
fyon 1550, in 8.vo. Tn: 
men men oordeelt naar de 
keuze der onderwerpen, vol
gens welke hij gewerkt heeft, 
bezat hij weinig smaak en 
begaafdheid voor wijze en nut
tige dingen. 

* MAOPHERSON" (JACOBUS) , 
een beroemde letterkundige, 
meer bekend door de uitgave 
der gedichten van OssLir ' 
dan door zijne eigene geschrif
ten , werd in 1738 te JTï«-
gensie, in Schotland, uit 
eene adellijke en ouck, doch 
weinig gegoede familie gebo
ren. In de scholen van het 
distriki, Badenoch, en later 
in het koninklijk colJegie van \\ 
•gberdeen opgevoed, toonde 
JU z1Ch aldaar meer geestig 
dan werkzaam, en maakt? 

11 r ï e r ziJ*ne matfc<*s door 
yerschdden dic/itstuMen be- 1 

kend. MACPHERSON hield in 
den beginne eene openbare 
school in zijne provincie, 
maar weldra den teugel vie
rende aan den hem bezielen-
den hartstogt voor de dicht
kunde , bepaalde hij zich tot 
zijne letterkundige werkzaam
heden. Hij liet eerst een 
dichtstuk drukken getiteld 
The Jffighlander (De berg-
lander): dit zeer middelma
tige stukje had zijnen schrij
ver in de volkomenste verge
telheid gelaten, ioen hij in 
1760 in het licht gaf: Frag
menten van oude dichtkunckf 
in de Schotsche bergen bij
een verzameld, enz. Deze 
gedichten maakten eenen ver
bazenden opgang; de lier van 
OSSIAN weergalmde door ge
heel Europa, en eenaantal 
geleerden zwaaiden aan de
zelve den uitbundigsten J 
toe. Maar op den oogenbM 
waarop men de droefgeestige 
gezangen der oude Schots* 
barden bewonderde, #f» \ 
er hekelaars op, die W' , 
PHERSON beschuldigden, w , 
in de vertaling der gedichten , 
van OssiAtf, zijne eigene^ 
ken in het licht te hebb * 
moeien. Boef JOHNSON%m 
t £ verder: hij ondernam 
eene reis naar de ^ « * 
sche eilanden, met oognii» 
van te dien einde nasporj ? 
gen te doen, en *«•*<* £{ 
zijne terugkomst bekend,» 
wel verre van aan net » 



M A C . 399 

staan der oude handschriften 
te gelooven, die aan het 
werk van MACPHERSON ten 
grondslag hadden kunnen ver
strekken > hij hem verdacht 
hield, van .zijne eigene op
stellen in de oude taal te 
hebben doen vertolken, ten 
einde de ligtgeloovigheid des 
lezers <• des te beter te kun
nen verschalken. Het gezag 
van eenen man, zoo geleerd 
als JOHNSON, is ongetwijfeld 

„van veel gewigt; maar men 
treft even beroemde namen 
aan, onder degene, welke een 
geheel verschillend denkbeeld 
hadden zoo als D.rBLAiR, den 
dichter GRAY, en CESAROTTI, 
die zich onsterfelijk hadden 
gemaakt, door de schoone 
vertaling in het Italiaansch , 
welke hij van deze gedichten 
heeft geleverd. Daarenboven. 
bieden dezelve beelden , ge
dachten eene wilde en me-
lancolische tint, eenen dich
terlijken hemel aan, die tot 
geenerlei soort van dichtkun
de , het zij oude, het zij 
nieuwere behooren. Zeker, 
indien MACPHERSON de schrij
ver derzelve ware geweest, 
zou hij niet gevreesd hebben, 
zich als zoodanig bekend te 
maken, toen hij zijne ge
dichten door alle geleer
den geprezen, en zelfs door 
sommigen hunner boven de 
verhevene denkbeelden van 
HOMERUS geplaatst zag; hij 
zou zich eindelijk niet te 

vreden hebben gesteld , om 
zich zedighjk voor den een-
voudigen tolk van den Schot-
schen bard^ te doen doorgaan. 
Men kan 'bij deze redenen 
de getuigenis voegen, van 
den heer CAMERON, Catho-
Ji]k bisschop van Edimburg, 
die verklaard heeft van in de 
bibliotheek van het Schotsch 
collegie te Douai, een hand
schrift dier gedichten te heb
ben gezien, vóór dat de ver
taling van MACPHERSON was 
in het licht gegeven. Deze 
bijzonderheid werpt een le
vendig licht over dit vreemde 
proces. Daarenboven schijnt 
de echtheid der gedichten Os-
SIJN , het voorwerp zoo veler 
geschillen, thans bewezen, 
vooral sedert de werkzaamhe
den der Schotsche maatschap
pij [Eighland Society), die 
zich van het bestaan der Os-
siaanschen zangen heeft verzer-
kerd, ofschoon het evenzeer 
zeker i s , dat MACPHERSON , 
de ruwheid van het oorspron
kelijke somtijds verzacht, en 
dikwerf gapingen, door stuk
ken van zijne vinding aange
vuld heeft. MACPHERSON had 
eene som van 1000 ponden 
sterlings gelegateerd , ter uit
gave der gedichten van OssiAN, 
in derzelver oorspronkelijken 
tekst; dezelve zijn onder de
zen titel in het licht gege
ven : The poems of OSSIJN 
in the original Gallic, ena. 
Londen, 1807, 3 dl.», in 
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8.v°; de Engelsche vertaling 
van MACPHERSON is herdrukt 
in 1796 en 1805, Londen 
2 dl.» in 8.vo. De overige 
•werken van MACPHERSON zijn: 
l.o Eene Fertaling van den 
Ilias; dezelve wordt met 
regt weinig geacht. — 2.° 
History of Great Britain , 
frora the restoration to the 
accession of the Mouse of 
Hanover. London, 1776, 
2 dl.n in 4.*°. — 3.° Losse 
gedichtstukken, en%. MAC-
THERSON werd in 1780, tot 
afgevaardigde van Camelford 
benoemd ; doch hij nam, ge
durende den geheelen tijd, 
•welken hij in het lagerhuis 
zitting had , een stilzwijgen 
in acht, dat algemeen ver
baasde. In 1784 en 1790 , 
had hij mede zitting in het 
lagerhuis, en nam hetzelfde 
stilzwijgen in acht. Intus-
schen hadden zijne staat- en 
geschiedkundige werken de 
aandacht des gouvernements 
op hem doen vestigen; be
last' om op verscheiden schot
schriften,, te antwoorden, 
die bij gelegenheid van den 
Amerikaanschen oorlog tegen 
het ministerie waren gerigt, 
kweet MACPHERSON zich met 
het beste gevolg van die taak. 
Te midden van zoo vele werk
zaamheden was zijne gezond
heid verzwakt: hij overleed 
ïn zijn geboorteland, den 17 
J>bniarij 1796, in de ge- n 
vóelens eener grooie gods- 11 

vrucht: zijn lijk werd naat 
Londen vervoerd, en in de 
kerk van Westmunster be
graven. 

MACQCART (JACOBUS ÏÏJJN-

DRIK) geneesheer der facul
teit van Parijs, en konink
lijke censor • te Reims, in 
1726 geboren. Na goede stu
diën in zijne geboorteplaats 
te hebben gemaakt, kwam 
bij te Parijs en verkreeg 
door zijne verdiensten den 
post van geneesheer ran het 
gesticht la Charitê. Hij nam 
denzelven waar met de naauw-
gezetheid van een' voor de 
rampen der menschheid ge
voelig, en met derzelver oor
zaken en redmiddelen bekend 
man. Hij bewees der genees
kunde eene gewigtige dienst, 
door de verzameling der «j-
dico-heelkundige thesis, wel
ke de heer HAIIER, de BBr 
KÜLAAP en de Arouo van 
Zwitserland, inhetUf' 
in 5 d l . a i n 4.*° had'fl «et 

licht gegeven, in M&*f 
t e .ve rUm. De artikels** 
men van MACQUABI f 

kels welke 
het 

Journal des Savccns Is&t 
geven ook een gunstig denj 
beeld van zijne talenten. *J 
overleed den 9 Ap"l 1 7 ö° ' 

*MACQüARX(tODEffHKK> 

REL HENDRIK), ^ n . T a n j n 

voorgaande, te &*»»*: 
5 December 1745 g a b j j ; 
kwam zeer jong met W* 
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vader te Parijs, alwaar hij 
luisterrijke studiën maakte, 
en in 1770 tot doctor in 
de geneeskunde werd bevor
derd. Het gouvernement be
lastte hem kort daarna, het 
noorden van Europa te be
zoeken , ten einde er de 
bergstoffelijke voortbrengse
len, op te sporen en te ont
leden. De talrijke stalen, 
welke hij van die reis me-
debragt, en waarmede hij 
het kabinet des konings ver
rijkte , bewezen, dat hij zij
ne diepe kunde in het stuk 
van natuurlijke historie, op 
prijs had weten te stellen. 
Eene jaarwedde was de be
looning zijner werkzaamhe
den, maar hij verloor dezel
ve tijdens de omwenteling. La
ter tot hoogleeraar der natuur
lijke historie, bij de centra
le school van het departe
ment Seine en Jffarne be
noemd , werd hij daarna op
ziener van het kabinet van 
Fontainebleau. MACQÜAHX 
overleed te Parijs, den 12 
Julij 1808. Hij was lid der 
koninklijke akademie van ge
neeskunde, en van verschei
den andere geleerde genoot
schappen. Zijne voornaam
ste werken zijn: 1.° ie The
sis, welke hij verdedigde, 
om het doctoraat te beko
men, en die onder dezen ti
tel in het licht verscheen: 
Dissertatio: ergo inter os-

XV. D B K , A 
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sa eapitis varii nisus ab-
sumuntur communicatione, 
vibratione, oppositione, Pa
rijs, 1770. — 2.° Manuel 
etc. (Handleiding over de 
eigenschappen des waters, 
voornamelijk in de genees-' 
kunde), Parijs, 1783, in 
8.vo; dit werk wordt nog op 
prijsgesteld. — 'è°J£ssais etc. 
(Proeven of verzamelingen 
van memoriën over verschei
den onderwerpen der berg-
stof kunde), Parijs, 1789, 
gr. in 8J° MACQUAUT voeg
de bij deze verzamelingen de 
Beschrijving der stalen, wel
ke hij uit Siberië had me-
degebragt, en de reeds af
zonderlijk gedrukte Plaats
beschrijving van Moskau. 
Dezelve zijn in het Hoog-
duitsch vertaald,Frankfort, 
1760, in 8.vo„— 4.° Dic-
tionnaire etc. (Woordenboek 
over de instandhouding van 
den mensch en de gezond
heidsleer) , Parijs, 1799, 
2 dl.n in 8.vo, de tweede 
uitgave verscheen onder de
zen titel in het licht: Nou
veau etc. (Nieuw woorden
boek van gezondheid, en na
tuur- en aedekundige opvoe
ding enz.), Parijs, 1800, 
2 dl.» in 8.vo — 5° Ver
scheiden goede memoriën en 
artikels, in de onderschei
dene genees- en natuurkun
dige tijdschriften opgenomen. 
HIJ heeft het gedeelte der ge-
a 
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Kondheidsleer, in de Ency
clopédie mèthodique bewerkt. 

MACQUER (PHIXIPPUS), ad-
?vokaat bij het parlement van 
Parijs, alwaar hij in 1720 
uit eene Schotsche familie 
•geboren werd, die hare for
tuin had opgeofferd, om aan 
•de STÜARTS en het Catholijk 
:geloof getrouw te blijven. 
Daar zijne zwakke borst hem 
niet toestond, om zich aan 
de moeijelijke oefeningen der 
pleitzaal toe te wijden, zoo 
legde hij zich op de letter
kunde toe. Zijne werken 
zijn: \° Jbrègè etc. [Be
knopte tijdrekenkunde der 

, Jierkelijke geschiedenis), 2 
<U.a in 8.TO, Parijs, 1751 
<en 1757, met bijvoegselen, 
samengesteld in den smaak 
der geschiedenis van Frank
rijk, door den president HE-
NAULÏ , maar drooger en met 
minder scherpzinnigheid ge
schreven. De laatste uitga-
Ten zijn geheel misvormd, 
door.de voorstanders der dwa
lingen van JANSEÏTIÜS. Een 
derde deel door den abt Di-
ffOUARX bijgevoegd, is het 
werk der voikomenste dweep
zucht. De abt RAUSCHER, 
voormalig Jesuit, heeft eene 
Hoogduitsche uitgave der wer
ken van MACQUER , met een 
vervolg geleverd, IWeenen, 
1788, 4 dl,n in 8.™ (Zie 
MARCEI. — WlUEM — ) . — il 
2«° jtnnales etc* {Romein- jj 

sche jaarboeken), beterdóor-
voed dan het voorgaande, 
De schrijver heeft gebruik 
gemaakt van hetgene, wat 
SAINT-EVREMONI , SAINT-RE-
AL, de president DEMOHTKS-
QÜIEÜ en de abt .MAUW over 
de Romeinen geschreven heb* 
ben. — 3.° Jbrègé etc. (Be
knopte tijdrekenkunde der 
geschiedenis van Spanje en, 
Portugal), ibid. 1759,1765, 
2 dlf« in 8.™, een boek, 
door den president JÏÉUVLX 
begonnen," en dat liet beste 
der werken van MACQUER is. 
Hij overleed den 27 Januarij 
,1770. Hij was een werk
zaam man, zijn naar aller
lei kundigheden reikhalzende 
geest, had geene derzelre 
verzuimd, welke hij zichver
beeldde, hem nuttig te kun
nen zijn. Wijl hij nabij aan 
het tijdvak leefde, waarin« 
filozofie, in de geschiedkun
de eene algemeene verwar
ring moest teweeg brengen, 
kan men, hoewel zeer K**> 
eenen.zweem dezer üjdsom 
standigheden in zijne gesp
ten bekeuren. Hi, had deel 
aan Dictionnaire etc. V' , 
denboek der kunsten fjfa 

werken), Parijs, 17M>, 
dl.» in8.vo, herziene»; 
meerderd door den aW J* 
BERT, ibid. 1773 ,5a . 
in 8.vo, en aan de vertal , 
(in het Fransch) van den 
Syphilü van Jïufl f J J 
door LACOMBB in W W 

http://door.de
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gegeven, ibiSt. 1753, in 12,ra°; 
1796, in 18.»° 

MACQÜER (PETRUS JOZEF) , 
broeder van den voorgaande, 
te Parijs, den 9 October 
1718 geboren, legde zich met 
ijver toe op de genees- en 
vooral op de scheikunde; zij
ne talenten verwierven hem 
den leerstoel der artsenijbe-
reidkunde, en later dien van 
hoogleeraar der scheikunde 
in den tuin des konings, te 
Parijs. Hij werd lid der 
akademie van wetenschappen, 
koninklijk censor, en over
leed den 15 Februarij 1784. 
Er bestaat van hem: 1.° E-
lémens etc. [Grondbeginse
len der bespiegelende schei
kunde), Parps, 1741,1749, 
in 12.mo Dezelve zijn inliet 
Engelsch en in het Hoog-
duitsch vertaald.— 2.°J7e-
mens etc. [Grondbeginselen 
der beoefenende scheikunde), 
1751, 2 dl.» in 12.wo; deze 
beide te zamen, 1756, 3 dl.n 

in 12.m0 — 3.° Plan etc. 
(Ontwerp eener verhande
ling over de proefondervin
delijke en beredeneerde schei
kunde), 1757, 1 2 . ^ , ge
zamenlijk metBAüMÉ zamen-
gesteld.— i° JFormuloe me-
dicamenlürummagistralium, 
1763. —- 5.°Jrt.etc. [Kunst 
om %ijde te verwen), 1763. 
*—i 6.° Bictionnaire etc. 
[Woordenboek der scheihm-

A 

de, bevattende de theorie en 
praktijk dier kunst), Pa
rijs, 1778, 4 dl.» i n s.yo 
Hetzelve is met aanteekenin-
gen in het Hoogduitsch ver
taald ; ondanks verscheiden 
onnaauwkeurigheden, eenige 
ongerijmdheden, en kwalijk 
begrepene proefnemingen, be
schouwt men hetzelve als eend 
zeer goed werk, zeer nuttig 
voor de artsen, en voor de
gene , welke zich op de be
oefenende natuurkunde toe
leggen. MACQÜER heeft veel 
bijgedragen, om eene kunsÉ 
nuttig temaken, welke vroe
ger enkel bestond in het on
dermijnen der gezondheid 
door vreemde geneesmidde
len , of in het zich tot den 
bedelstaf te brengen, door 
goud te willen maken. [Hij 
zag het eerst, in 1771, den 
diamant opzwellen, en met 
eenen lichtverspreidenden 
straalglans, of eene zeer ge
voelige vlam, branden. Het 
was eerst na hem, dat ROUEI,-
LE , CADET en MITOÜART, door 
menigvuldige proefnemingen, 
de vlugtigmaking [volatilisa-
tie) en de brandbaarheid van 
den diamant bevestigden; hij 
is een der eerste scheikundi
gen, die hot platina enz. on
derzocht hebben]. 

MACRIANUS AUGUSTUS (MAR-
CÜSFÜIVIÜSJÜIIÜS), een der 
dertig tirannen, die onder 

a 2 
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GAW.IENÜS het purper aanna
men , in Egypte uit eene 
onaanzienlijke familie gebo
ren , verhief zich van de min
ste rangen der krijgsmagt, 
tot de eerste posten. £Fa zich 
in Italië, Galli'è, Thracië, 
Jfrika, Illyrië en Dalma-
•tiè te hebben onderscheiden, 
vergezelde hij VAKERIANÜS , 
in zijnen oorlog tegen de Per
sers , in 258; maar nadat 
die vorst was gevangen ge
nomen , deed hij zich het 
keizerlijke purper geven. MA-
CRIATÏÜS was toenmaals reeds 
verre in jaren gevorderd, en 
aan een been verminkt. Hij 
•deelde een gedeelte zijner 
rijkdommen, onder de legi
oenen uit, en bewoog dezel
ve door zijne milddadigheden, 
den titel van Augustus, aan 
.zijne beide zonen MACRIANUS 
en QÜIETÜS, te geven. BAL-
XISTUS, prefekt der keizerlij
ke lijfwacht, zijne overwel
diging ondersteunende, riep 
!hem tot zijnen -eersten veld-
,heer uit, en trok met hem 
tegen de Perzers te veld. 
Be overwinning volgde zijne 
schreden, en met roem hand
haafde hij zich gedurende een 
jaar in het Oosten, Hij stak 
alstoen naar het Westen over, 
om GAMJENUS te ontroonen; 
maar hij ontmoette in Illy-
«eBoMiWANüs, veldheer van 
dien keizer, die hem slag 
leverde en overwon. MACRI- II 
ANUS, zich -verraden wanen- jj 

de , smeekte de soldaten, 
die hem omringden, hem, 
zoowel als zijnen zoon MA-
CRIANÜS van het leven te be> 
rooven , hetwelk, op den 8 
Maart 262, oogenblikkelijk 
werd ten uitvoer gebragt. 
TREBELIIUSPOLIIO heeft hun 
leven, en dat van QUIEIUS 
in zijne Geschiedenis der der
tig tirannen beschreven. Bit 
is een kostbaar stuk, doch 
veel te beknopt. MACMAOTS 
was een bekwame doch wree-
de veldheer. Hij H™ het, 
die aan VALERIANUS , het 
denkbeeld inboezemde, om 
de Catholijken te vervolgen, 
welke gedurende drie jaren 
veel te lijden hadden, if 
beide zonen onderscheidt 
zich, door hunne bei^ni-
heidindekrijgsvernstijn| 
en door hunne dapperheid 
in de gevaren. 

MACRI* of *»***& 

ter, leerling van ^ 
D'ETAPIES, en lee™ -:e) 

van Curonw van « ; 
graaf van T f * * * ^ . 
NORAXüS, deszells »r 

overleed aldaar hoog W* 
in 1557. * e » J ^ V 
CRINÜS bijgenaamd, u

 tf 
de van rij»e™^> ' 
den Franschm ^ f ; B d « 
om zijne bekwaam* id ^ 
dichtkunde, m 1S y" 
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wel geslaagd in het lierdicht. 
Hij deed den smaak voor de 
Latijnsche dichtkunde ont
waken. Hij heeft Zo/zan
gen, een geacht dichtstuk 
op GELONIS, of liever Giixo-
WE BOURSAULT, zijne vrouw, 
eene verzameling, Noenicege
naamd , vervaardigd. Deze 
verschillende werken versche
nen in het licht van 1522 
tot 1550, in verscheiden dee-
len in 8.vo YARIUAS ver
haalt, datMACRiM", door den 
koning bedreigd zijnde , die 
hem verdacht hield, van met 
de nieuwe dwalingen besmet 
te zijn, werd daardoor zoo zeer 
verschrikt, dat hij van wan
hoop in eenenputsprong;maar 
deze bijzonderheid, is geens
zins door bewijzen gestaafd, 
die dezelve als onbetwistbaar 
moeten doen beschouwen. 

MACHINA {Heilige), zuster 
van den heiligen BASIIJUS , 
en van den heiligen GREGO-
EIÜS van Nyssa, begaf zich 
nadat haar vader overleden, 
en hare broeders en zusters 
gevestigd waren, in een-kloos
ter, hetwelk zij en hare moe
der stichtten in Pontus, bij 
de rivier Iris. Zij overleed 
aldaar heiliglijk in 379. De 
heilige GREGORIÜS, haar broe
der, heeft haar leven be
schreven. Men vindt hetzel
ve onder die der kluizenaars 
der woestijn, 

MACRINDS (MARCUS ÖPIMUS 
SEVERUS) , opvolger van CA-
RACAUA, in het jaar 164 
der Christelijke tijdrekening 
te Ccesarea of te Mgiers 
in de vergetelheid geboren» 
In den beginne zwaardvech
ter, jager op wilde dierea, 
notaris, bewindhebber, ad-
vokaat van den fiscus, ein
delijk overste der lijfwacht, 
werd in 217, na CARACAIXA 
te hebben doen vermoorden 
tot keizer verkozen. [Zie 
hier bij welke gelegenheid 
die omwenteling plaats had. 
Toen MACRINUS prefekt der 
lijfwacht was, voorzeide een 
waarzegger, dat hij, keizer 
zou worden». Door eenen 
regier in hechtenis genomen 
en ondervraagd, zond deze 
het proces-verbaal aan CARA.-
CAliLA, die zonder de stuk
ken te lezen* dezelve aan 
MACRÏNÜS zond. De pnetor 
het hagchelijke van zijnen 
toestand inziende, verwekte 
eehen opstand, kocht MAR-
TIALES, kapitein der lijfwacht 
om, die CARACAIXA in 217 
vermoordde]. Hij openbaar
de in het begin een zacht 
en innemend karakter; zijne 
zucht voor de regtvaardigheid, 
gevoegd bij eene voordeelige 
gestalte en een bevallig ge
laat, verwierven hem dade
lijk de liefde des volks.. Zijne 
eerste zorg was, om de schat
tingen af' te schaffen. Hij 
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stond aan den senaat de vrij
heid toe, om al de door den 
vorigen keizer bezoldigde aan
brengers te straffen. De aan 
die misdaad schuldig bevon
den aanzienlijken werden ver
bannen, en de slaven ge
bruist. MACRINUS handhaaf
de het- denkbeeld niet, het
welk een zoo schoon begin 
jan hem gaf. Nadat ARTA-

ÏUNUS , koning der Parthers 
hem den oorlog had ver
klaard , had hij de lafhartig
heid , om eenen schandelij
ken vrede voor eenen zeer 
hoogen prijs telcoopen. Zich 
eemg en alleen met zijne ver
maken bezig houdende, ver
zuimde k j . d e rijksaangele
genheden, en behandelde de 
soldaten, aan wie hij zijne 
verheffing te danken had, 
.met de uiterste gestrengheid. 
•Hy dacht er niet aan, dat 
zij hem het rijksbestuur even 
zoo gemakkelijk konden ont
nemen als zij het hem ge
geven hadden. [ J D 1 U Do

ö
M_ 

Hl, moeder van CARACAMAJ 
iiad eenen opstand willen be-1 
.proeven, die ontdekt werd • 
en zij werd naar Jntioohïé ver
bannen. Middelerwijl voedde 
JDLIAMJESA,, zijne zuster, te 
•Amesct., haren kleinzoon BAS-
SUNÜS (later ÏÏELIOGABALUS) , 
<>P; en nog zeer jong zijnde, 
werd hij zonnepriester. Door 
middel, harer rijkdommen, 

/erschafte hem MOESA talrijke 
aanhangers, die weldra een 

leger vormden]. Zij riepen 
HELIOGABAIUS , in 218, te 
Umea tot keizer uit. MA
CRINUS verbeeldde zich den 
opstand te dempen, door JU
LIANUS, opperste der lijfwacht, 
tegen de muitelingen op te 
zenden; maar deze veldheer 
werd geslagen, en ten dood 
gebragt. Een der zamenge-
zworenen had de vermetel
heid zijn hoofd, in een met 
het cachet van JUUANÜS ver
zegeld pak, aanMkCRWVs te 
brengen, hem zeggende, dat 
zulks het hoofd van HEUO-
GABAIUS was. Hij redde zich 
door de vlugt., terwijl men 
het pak open maakte." MA
CRINUS door zijne onderda
nen en zijne troepen verla
ten, begaf zich vermomd op 
de vlugt; maar hij vrerd ie 
Jrchelais in Cappdme, 
door eenige soldaten inge
haald, die hem het l>°of; 
af hieuwen, en hetzelve aan 
den nieuwen keizer zonden. 
De ongelukkige » ^ J ' * 
ANUS, zijn zoon, ondergi» 
.hetzelfde lot. MACH*OÏ f 
geerde slechts 2 maandenf1 

1 dagen, en sneefde J * 
dezelfde misdaad, die hem 
op den troon had gebragt. 

MACHO ( tonus Sfflioji; 
tis), een gunsteling va» e 

zer TIBBRIUS, het wertuu,, t 
van den ondergang wn J 
JANUS, volgde hem op i»|f> 
post van honderdman der ij 

http://kj.de
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wacht. Hij bediende zich 
enkel van zijnen invloed, om 
aan zijne wraak, en aan 
de wreedheid van zijnen mees
ter , de grootste mannen en 
deugdzaamste personen des 
rijks op te offeren. Toen Tl-
BEIUÜS zijn einde naderde, 
maakte MACRO zijn hof bij 
CALIGÜLA , welken hij als zijn 
opvolger beschouwde. Hij 
verbond zich denzelven door 
de bevalligheden zijner vrouw 
•Erau, op welke die vorst 
smoorlijk verliefd was. La
ter van eenen arts vernomen 
hebbende, dat TIBERÏUS op 
zijn hoogst nog twee dagen 
kon leven, spoorde hij CA-
LIGÜXA aan , om bezit te ne
men van het rijksbestuur \ 
maar ziende dat TIBERIDS , 
.tegen alle verwachting be
gon te herstellen, liet hij 
hem in eenen hoop dekens 
verstikken. MACRO ging voort, 
bij den nieuwen keizer in 
gunst te staan \ maar zijn 
invloed was niet van langen 
duur. CAHGÜLA noodzaakte 
hem en zijne vrouw, zich 
in het jaar 38 na J . C. van 
het leven te berooven. Op 
deze wijze werd de misdaad 
door de misdaad gestraft.. 

MACROEIÜS (AÜKEUUS) , een 
platonisch wijsgeer; was een 
der kamerheeren {prcefectus 
mcri cubiculi), van keizer 
THUODOSIUS , in het jaar 422 

& 

na J. C. De burgers van Par-t 
ma verzekeren, dat hij uit 
hunne stad was; maar hij. 
zegt niet geboren te zijn, in 
een land, waar men Latijn 
sprak, hetwelk dus geenszins 
met de aanmatigingen der 
Parmesanen strookt. Men heeft 
van hem; 1.» Saturnalio-
rum, libri FII; eene be
langrijke mengeling van cri-
tiek en oudheden. Deze ver
zameling is kostbaar, door 
verscheiden aangename zon* 
derlingheden, en door nut
tige aanmerkingen op HOME
RUS en VIRGIMUS. De schrij
ver maakt in dezelve eene 
uitdrukkelijke vermelding van 
de door koning ÏÏERODES ver
moorde kinderen j en men 
ziet uit zijn verhaal dat hij 
er volgens de heidenen en 
niet volgens het Evangelie 
over spreekt; zijn werk is 
voor het overige, wat het 
geschiedkundige gedeelte be-
treftV slechts eene verzame
ling van ongewijde, uit de 
oude sehrijvers ontleende bij
zonderheden (zie QNSOQZEW 
KINDERE?» en HEROBES). — 
2.P Een Comimniarimn op 
de verhandeling van CICERO» 
getiteld: Be droom van Stl-
jpio.Jteze beide werken zijn 
voor de eerstemaal te zamen 
gedrukt te Fenetië, in 1472, 
in fol. en later bij herhaling. 
De beste uitgave van MA~ 
CROBIHS is die va» Zeijdcn, 

a 4 . 
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1670, in 8.vo met de aan
merkingen der Commenta
tors , onder den naam van 
j^ariorumbekend. Ook wordt 
die van Zonden, 1694, op 
prijs gesteld enz. 

MACROPEDIUS (GEORGE) , 
een geleerde letterkundige te 
Gemert, in de provincie 
Noord-Brahand, in 1475 
geboren, begaf zich in de 
orde der hieronijmiten, on
derwees de schoone letteren 
met eenen schitterenden roem 
te 'sMertogenbosch^XQLuik 
en te Utrecht. Hij werd zeer 
gevolgd; bijna al degene, 
die zich in Holland, op het 
einde der Ï6e eeuw in de 
schoone letteren onderscheid
den, waren uit zijne school 
voortgekomen. Hij was de ge
leerde talen en de wiskunde 
meester; met deze kundig
heden paarde hij eene voor
beeldige godsvrucht, en eene 
.groote zuiverheid van zeden. 
Hij overleed te 's Mertogen-
losoh, in 1558. Men heeft 
van hem : l.o Computus ec-
clesiasticus, Bazel, 1591. 
— 2.° Calendarium chiro-
metricum, Bazel, 1553.—-
3,o Aanteekeningen over de 
goddelijke dienst, tot goed 
verstand derzelve, 'sZTerto-
genbosch, 1599, in 4.«> — 
4.° GrieJtsche en Latijnsche 
Spraakkunst; verscheiden 
andere classieke werken, en 
een aantal berijmde tooneel-

stukken. 2ijn ware naam is 
LANGEVELD,, dien hij op ee
ne Grieksche leest heeft ge
schoeid , door de woorden 
i-caxpm longus en «&«» cam* 
jous ; zulks was het gebruik 
zijner eeuw. 

MADELENET (GABRiët),een 
lierdichter te Saint-Martin-
du-Puy, aan de grenzen van 
Bourgondiê, in 1587 gebo
ren , en te juxerre, den 20 
November 1661 overleden, 
was advokaat bij iet parle
ment van Parijs en Laüjn-
sche tolk van den kardinaal 
van RicHELlEir, die hem eene 
jaarwedde van 700Kwwg«i 
en er bij den koning eene 
van 1500 voor hem verkreeg. 
MADELENEX had aan dien mi
nister eene Ode aangeboden, 
op de inneming van JA M-
chelle. Na den dood van W-
CHEUEÜ, genoot hij erenwtf 
de gunst van den kardinaal 
MAZAW. Hij bezat begaafd
heid voor de dichtknnde;docn 

beter is hij in de W j J J 
dan in de Franse jwj» 
geslaagd, enzijnevoortb2ie 

selen verraden meer » 
en kunst dan g* , ie\.,fL 
Latijnsche gedichten g» 
werkt en zeer gekuisch'»J 
ne Oden bezitten v«ur 
kracht; doch ver^enef1 : 
met die van H j u w » : « 
geleken te worden,,o 
BAXZAC, de met zeer 
d i g e r e g t e r , i n h e t 5 t u ^ 
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smaak, zulks gedaan heeft. 
Men merkt op, dat hij de 
zuiverheid van zeden, zoo
wel als die des stijls heeft 
geëerbiedigd ; hij heeft zich 
nooit iets bijtends noch he-
kelachtigs veroorloofd. Zijne 
Gedichten (Poésies) kwamen 
te Parijs, in 1662, in een 
klein in 12.«"> deeltje in het 
licht. Dezelve zijn later met 
die van SAÜTEL gedrukt, 
1755, in -12.nw> 

MADERNO (CAiao), een 
bouwkunstenaar, in 1566, 
te Bissonne, in het diocees 
Como, in Lombardij'è gebo
ren. Hij * was de neef van 
den beroemden bouwkunste
naar DoMINICUSFONXANA. Zijn 
eerste beroep was dat van 
stukadoor. Onder het paus
schap van SIXTCS V , te Ro
me gekomen zijnde, legde hij 
zich op de bouwkunde toe, 
en had zijnen oom tot mee
ster. Hij verwierf veel roem 
in die kunst, en bragt het 
zoo ver, dat hij tot eersten 
bouwmeester der St. Pieters
kerk benoemd werd, waar
van er niet meer uittevoeren 
bleef, dan het gedeelte voor 
het Grieksche kruis, hetwelk 
volgens de teekeningen van 
BRAMANTE , PERUZZI en Mi-

CHAëL ANGELO BOONAROITI, 
met den voorgevel moest ge
vormd worden. Om aan de
zen heerlijken tempel meer 

A 

grootheid te geven, kwam 
MADERNO op het denkbeeld, 
om in plaats van het Griek
sche kruis te voltooijen, het
zelve in een Latijnsch kruis 
te veranderen: waaruit eeni-
ge evenredigheids en pers
pectief gebreken zijn voort
gevloeid, die niet plaats zou
den hebben gehad, indien 
hij het eerste plan ware ge
volgd. Hét is aan de zwak
heid van zijn werk, dat de 
abt MAT , gedeeltelijk de 
schudding des koepels van 
de St. Pieterskerk toeschrijft „ 
ofschoon zulks door den heer 
PATXE bondig wordt • tegen
gesproken (Zie BERNINI). Men 
laakt ook de bouwkunde van 
den voorgevel ofschoon dezelve 
groote schoonheden aanbiedt. 
Men leze over dit onderwerp 
de Memorie degli architetli 
antichi e moderni van Minzu. 
Het is waarschijnlijk, dat MA
DERNO door zijne tijdgenoo-
ten minder streng beoordeeld 
werd. Niet alleen werd hij 
te Rome meer dan eenigen 
anderen bouwkunstenaar ge
bruikt ; maar men wilde, in 
de meeste der groote steden 
van Italië en zelfs van Frank
rijk en Spanje zijne teeke
ningen hebben. [Hij voltooi
de daarenboven het paleis 
van Monte-Cavalh, dat van 
den prins BORGHESE, tei?*-
palta, en bouwde verschei
den kerken], Deze kunsle-
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naar overleed in 1629. 

MADERUS (JOACHIM JOAN-
KES), een geleerde Duitscher, 
leefde nog in 1678. Zijn 
smaak voor de geschied
kundige nasporingen, deed 
hem verscheiden bibliothe
ken doorsnuffelen. Men heeft 
hem te danken: .1.° Uitga
ven van verscheiden oude 
werken, betrekkelijk de ge
schiedenis van Duitschland, 
— 2.° Scriptor'es lipsienses 
witembergenses et franco-
fordienses, 1660, in 4. t 0 . 
— 3.o De bibliothecis, ge
voegd bij de verhandeling 
van LOMEIER , Helmstadt, 
1702 en 1705, 2 dl.", in 
ê.to. 

MADRISI (FRANCISCUS) , te 
Udino, op het einde der 
zestiende eeuw geboren, in 
1750 overleden, begaf zich 
.reeds vroegtijdig in de ora
torische congregatie van Ita
lië , en wijdde zich aan de 
pligten en stadiën van zijnen 
-stand toe. Men heeft aan 
zijne zorg een goede uitgave 
der werken van den heiligen 
PA üLiffus van Aquilea, Ve
netië, 1737, in fol. te dan
ken. 

f MAERLANT (JAKOB TAN) , 
-gemeenlijk als de vader der 
.Nederduitsche dichtkunst aan
gemerkt , -werd in 1235, waar
schijnlijk in Flaanderm, o!' 

schoon men niet bepaald weet 
waar, geboren. Hij was grif
fier der stad Bamme in Wesi~ 
Vlaanderen, alwaar hij in 
1300 overleed. Daar FLORIS 
Y, graaf van Holland, wiens 
tijdgenoot hij was, betreurde 
dat er geene algemeene ge
schiedenis in de landtaal be
stond , zoo belastte hij MAER-
LANT met de zorg, om in deze 
behoefte te voorzien. Deze 
dacht niet beter te kunnen 
doen , dan het spewlum kis-
toriale, door Yacuana van 
Beauvais , in 1245 vervaar
digd , in Ylaamsche rijmen 
te vertalen. M zette zich 
in 1283 aan het werk, en 
zijne onderneming was voor 
1296 voltooid. Dit werk, on-

' der den naam van Spiegel 
historiael bekend, bestaat uit 
vier Paertiën, de eerste Vaef 
tie, °in twee deelen, w« 
1784 en 1786, door de »r„ 
van de oordeelkundig»«»•*• 
C u & B B ï x e n J . S l B ^ 
te Zegden in 1*.kjf« £ 
g e v e n / e n e e n g e d ^ 
derde Paerhe, in « U " 
de tweede klasse van W* 
ninklijk instituut, tf* 
WeedePaertie,vfo^ 
raakt. MAERIANÏ schreefdw 
enboven omtrent het jaar J-
l.o Eenen rtjm-Bijbei. 
is grootendeels eene vê t g 

door PETRUS C o w f l ^ . 
2.o leve» vond* & * 
Ciscüs, naar het m» 
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den H. BONAVENIURA, overste 
!der, orde. — 3.° Bloemen 
of Spreuken van J^RISTOTJE-
LES , of het geheim der ge
heimen. Dit zijn lessen van 
ARISTOTELES aan ALEXANDER , 
zijnen leerling over de kunst 
om te regeren, en over die 
om zijne gezondheid te on
derhouden. — 4.0 Be Tro-
jaansche oorlog, of Flaem-
sche profetiën : hij maakt er 
melding van in zijnen Spie
gelhistoriael; maar het werk, 
dat ook in het Latijn vertaald 
was, schijnt verloren. Deze 
bestonden alle slechts in hand
schrift. Nog heeft men van 
MAERLANÏ, in 1480jenl550 
gedrukt de Brie gaerden, 
welk stuk echter zeer zeld
zaam is geworden. MAER-
IANÏ bezat, voor het tijdvak 
waarin hij leefde, eene zeld
zame geleerdheid. De zucht 
om kennissen op te zamelen, 
deed hem eene reis naar Ita
lië ondernemen, van daar 
dat men in een Latijnsch-
grafschrift in zijne parochie
kerk , Transalpinavit zegt; 
hij was daarenboven een vriend 
der waarheid en een vijand 
der logen. LE toNft vond in 
een handschrift onder ande
ren van hem getuigd: 

«fait men m rnibetbant/ 
•«»at JACOB VAN MERLANT , 
SEoSene bfcfite oft üoact-

önctötE/ 
^ J ! 8 6 1 1 *"» mm anöer-
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Want ffin leuen- toajS eer-
facm / 

SCfê eenen Wegtere fiefaem. 

MATFEÏ (JOANNES PETRUS), 
een beroemde Jesuit,in 1535, 
te Bergamo geboren, on
derwees in 1563, te Genua 
de rhetorica, en werd in 
1564, secretaris der repu
bliek , alvorens tot de maat
schappij van JESÜS te behoo-
ren in welke hij zich in 
1565 begaf. PHIMPPÜS I I , 
koning van Spanje, en GRE-
GORIUS XIII droegen hem eene 
bijzondere achting toe. Men 
zegt, dat hij zoo zeer met 
zijn schoon Latijn was inge
nomen , dat hi j , uit vrees 
van hetzelve te verbasteren, 
aan den Paus de vergunning 
vraagde, om zijnen Brevier 
in het Grieksch te mogen 
lezen j zulks is echter eene 
fabel. De kardinaal BENTI-
YOGXIO , de vriend van dezen 
Jesuit, maakt tusschen hem 
en SXRADA de volgende ver
gelijking: » Zij gelijken elk
ander in schoonheid des 
stijls, in het edele in het 
welluidende der woorden, en 
in de duidelijkheid der denk
beelden ; maar pater MAÏTEÏ 
wint het in de zuiverheid 
van taal, en SÏRADA in de 
sierlijkheid: de eene schrijft 
met deftigheid , en de ande
re met veel geest." Het ui
terlijke van pater MAÏJFEÏ had 
niets dat zijne verdiensten 
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verraadde; zijn gesprek zelfs 
was zonder bevalligheid. Hij 
had een zwak ligchaamsge-
stel, en onderhield zijne ge
zondheid enkel door eenen 
moeijelijken leefregel. Hij 
•was opvliegend, doch keerde 
weldra in zich zelven terug, 
en vraagde vergeving aan de
gene, welke zijne levendig
heid beleedigd of geërgerd 
had. Hij gebruikte meer tijd, 
om zijn werk te bekuischen, 
dan anderen aan de zamen-
stelling der hunnen te koste 
leggen. "Wanneer men hem 
zijne verwondering over deze 
traagheid te kennen gaf, ant
woordde hij, dat de lezers 
niet onderzochten naar den 
tijd, dien men aan de za-
menstelling van een werk had 
besteed, maar wel naar de 
schoonheden, die men er in 
vond. Hij overleed te Ti-
voli, den 20 October 1603. 
Er bestaat van hem: 1.° De 
vita et moribus sancti TGlt4-
ni, inS.vo, Temlië, 1685, 
en Bergamo, 1747, 2 dl.» 
in i.to Het is een kind, 
dat zijnen vader afschildert; 
maar indien hij de teeder-
heid en het ongekunstelde 
van dien ouderdom heeft, 
heeft hij tevens ook de be
valligheid en de kracht der 
beste Latijnsche schrijvers. — 
2." Historiarum indicarum 
UbriXFI, naar het Spaansch 
van pater A. COSTA , ver
scheiden malen herdrukt, in 

fol. en in 8.vo De slijl ra». 
dit werk is zeer zuiver en 
sierlijk. De memoriën, vol
gens welke dit werk is u-
mengesteld, zijn de geloof
waardigste, welke de schrij
ver zich van die afgelegene 
gewesten kon verschaffen; 
men verzekert, dat dit het 
werk van tien jaren is. De 
inleiding van hetzelve is prach
tig en verheven;. en in het 
algemeen zijn de aanmerkin
gen des schrijvers, en zijne 
wijze, om de groote gebeur
tenissen voor te stelten, vol 
waardigheid en kracht, ve 
abt DE PÜRB heeft hetzelve 
vrij slecht in het ïransck 
vertaald. Deze geschiedend 
loopt tot het jaar 1558. W 
vindt aan het einde derzelr* 
de brieven der missionaris
sen , uit Indie geschre? . 
Deze zijn ook afzonde* 
in het licht verschenen, on 
derden titel van **»? 

dezer brieven «§?*5&1 
niets rebus. \PS *% y i 
HENDRIK van *«*%!)». 
K u r i ï naar A « * * 
roepen, om er f ' T W e 

schrijven.] t E 8 G T . «Ad-belastteMAFFEÏmethe ^ 
vendor Geschtfdeni^. 
pausschap, IM * * f t V 
welk hij in handschnn ^ 
liet, is eerst m 17«» 
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Rome, in 2 dl.» in 4 .» , in 
het licht gegeven. Men vindt 
het Leven van MAFFEÏ, aan 
het hoofd zijner Latijnsche 
werken, Bergamo, 1746, 
2 dl.n in 4.*o 

MAFFEÏ (FIUÏJCISCÜS SCI-
PIO) , een beroemde letter
kundige, den 1 Junij 1675, 
te Verona, uit eene aanzien
lijke familie geboren , werd 
reeds zeer vroeg lid der Ar-
kadische akademie van Rome. 
In den ouderdom van 27 ja
ren, verdedigde hij openlijk 
in de universiteit van Vero-
na, eene thesis, die de jeug
dige vrolijkheid ademde, en , 
alhoewelprozaïsch, eene dich
terlijke genie verraadde. De
zelve handelde geheel over 
de liefde, en bevatte hon
derd gevolgtrekkingen, zeer 
bescheiden en geestig voorge
dragen , ofschoon men zich 
in dit onderwerp zoo ligtelijk 
vergeten kan. De marchèse 
voor elke soort van roem 
met geestdrift vervuld, wil
de dien der wapens beproe
ven. Hij trad in Beijersche 
dienst, en was in 1704, als 
vrijwilliger bij den slag van 
Donauwérth tegenwoordig. 
De zucht voor de letteren 
riep hem weldra in Italië 
terug, alwaar hij eene an
dere soort van oorlog te voe
ren had ; hij schreef tegen 
het tweegevecht, bij gelegen
heid van een geschil, waar

in zijn oudste broeder ge
wikkeld was. Hij vervaar
digde een werk, vol geleer
de nasporingen, over de ge
bruiken der ouden, ter be
slechting van bijzondere ge
schillen. Hij deed denkamp-
vechters zien, dat het zoo
genaamde punt van eer, en 
het duel op zich zelven, met 
de godsdienst, met het ge
zond verstand en met de be
langen van het burgerlijke 
leven strijdig zijn. De mar
chèse MAFFEÏ legde er zich 
vervolgens op toe, om het 
tooneel zijner natie te ver-
beleren. Hij schreef zijne 
MEROPE, die een luisterrij
ken en blijvenden roem be
haalde ; een blijspel, onder 
den titel van depleglig/teid, 
werd ook zeer toegejuicht. 
Zijn roem was door geheel 
Europa verspreid, toen hij 
in 1732, 'va. Frankrijk kwam. 
Zijn verblijf te Parijs duur
de meer dan vier jaren. Men 
zag in hem eene uitgebreide 
genie, eenen levendige», 
scherpzinnigen en doordrin
genden geest, reikhalzend 
naar ontdekkingen , en zeer 
geschikt, om dezelve te ma
ken; eene vrolijke inborst, 
een van natuur goed, opregt, 
belangeloos, voor de vriend
schap geopend hart , vol ij
ver voor de godsdienst, en 
getrouw in de vervulling der 
pligten derzelve. Naauwe-
lijks wilde men ontdekken , 
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dat hij ligtelijk met zijne ei
gene denkbeelden ingenomen, 
dat hij zeer kitteloorig om
trent het letterkundige punt 
van eer, halsstarrig bij de 
tegenspraak, al te meester
achtig in het geschil was, en 
dat hij zijne gevoelens als 
door het regt van overwin
ning wilde doen heerschen. 
De marchese MAFM' begaf 
zich naar Frankrijk en .En
geland; van daar naar Sol-
land, en vervolgens naar 
Weenen, alwaar hij van kei
zer KARJSI, VI , lofsprak en 
ontving, die voor hem vlei-
jender waren, dan de eervol
ste titels. In Italië terug
gekeerd, ging hij voort, zich 
met de wetenschappen bezio-
te houden, en overleed den 
I l Februarij 1755. DeVe-
ronezen hadden hem met ee
ne soort van afgoderij be
mind. Gedurende zijne laat
ste ziekte, hield men open
bare gebeden, en de raad, 
liet hem, na zijn overlijden, 
eene plegtige uitvaart geven. 
In de hoofdkerk van Fero-
na werd zijne lijkrede uitge
sproken. Men heeft veel over 
het opschrift gesproken; Jan 
dm nog levenden marchese 
&CIP10 MAFFEÏ, op het 
voetstuk van zijn borstbeeld, 
hetwelk hij , bij zijne terug
komst te Ferona, aan den 
ingang van eene der zalen 
*a« de akademie geplaatst 
*ö«d. Dit »ijQ welligt die 

overdrevenè 'eerbewijziiigen', 
welke aan dien achtenswaar-
digen geleerde, den beslis-
senden toon, en het voorko
men van opgeblazenheid heb
ben gegeven, welke men hem 
verweten heeft. De voor
naamste zijner werken zijn: 
1.° Mime e prose, Fenet'iè, 
1719, in 4.to — 2.° h 
scienza cavalleresca,llome, 
1710, in 4 > Dit tegen de 
wreede gewoonte der twee
gevechten gerigte werk, is 
uitmuntend. Er zijn zes uit
gaven van in het licht gege
ven. De laatste is door pa
ter P A H , lid derArkadische 
akademie, onder den naam 
van Tedalgo met aanteke
ningen verrijkt. — 3.° Me~ 
rope, een treurspel, waar* 
van er verscheiden uitgave» 
zijn geweest. — 4.°_ ira" 
duttori italiani, ossia no-
tizia dei volgarimnienli 
d'antichi scrittori /«*»»,« 
qreci, Fenetië, 1720* ^ 
8.vo__ 5.° Teatro *&*J 
ossia scelta di tragedtej^ 

uso della scena, 3 «• 
8.vo— 6.° Cassiodoriv>m 

plexiones in E-pi^J 
Jota apostolorum etfF* 
htpsim ex vetustissimisw 
braniserutw,Florence,np 

en Rotterdam, 1 7 3 8 , r * 
Jstoria diploimtica, <*«» 
ve d'introdusione au* 
critica in tal maiena, u> 
in 4.to -S.oJDe^ft 
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Fèroriese, Ferona, 1728. 
— 9.° Supplemenlum Aca-
ciarum monumentanunquam 
edita confinens, Fenetië, 
1728. — 10.° Musceutn Fe-
ronense, 1729, in f o].: dit 
is eene verzameling van op
schriften, betrekkelijk zijne 
geboorteplaats. — 11.o Fe-
rona ülustrdta, in M.,Fe-
rona, 1732, en in 4 dl.** 
in 8.vo ])e republiek van 
Fenetië, aan welke de schrij
ver dit werk opdroeg, schonk 
hem een en titel, die slechts 
aan den eersten adel gege
ven wordt, met inkomsten, 
vrijheden en voorregten. — 
12.o IIprimo canto deWIli-
ade d' Omero, traduito in 
versiltaliani, Londen, 1737, 
in rijmelooze rijmen. — 13.° 
JLa Religione dei gentili nel 
morire, ricavata da un bas-
so-relevo antieo c/ie si con-
serva in Parigi, Parijs, 
1736, in 4.*o — 14.o Os-
servazione letlerarie c/ie 
possono servire di conlinu-
<c%ione al Giornale de let-
terati d'Italica. —15.» Nog 
heeft men van hem een werk 
over de Genade. Dit is eene 
godgeleerde geschiedenis van 
de leer en de gevoelens, die 
in de vijf eerste eeuwen der 
kerk in zwang zijn geweest, 
ten opzigte van de genade, 
den vrijen wil e n de voor
beschikking: dezelve is in 
Jet Itahaansch, en werd te 
'rente, in 1742 gedrukt, j 

MAFFEÏ heeft èr eenige god
geleerde schriften bijgevoegd, 
die hij ook had zamenge-
steld. — lG.o Geachte Uit
gaven van eenige kerkvaders. 
Zijne verkleefdheid aan de 
waarheden des Christendoms' 
was even zoo levendig, als 
gegrond. Hij verviel som
tijds in gevoelens, die nieuw 
en zonderling schenen ; maar 
hij verdedigde dezelve slechts 
in zoo verre, als hem dezel
ve toeschenen, met de zui
vere leer overeen te komen. 
Een Brief aan pater JN-
SALDI , waarin hij volstrek* 
telijk, het tegenwoordige be
staan der tooverkunde loo
chent, is wederlegd door de 
geleerden MURATORI en TAR-
TAROXTI. De beroemde mar-
chèse had zich behooren te 
bepalen tot het verwerpen 
van de menigte fabels, wel
ke men over dit onderwerp 
uitkraamt, zonder de moge
lijkheid of de wezenlijkheid 
der zaak op zich zelve aan 
te randen. Er komt daaren
boven ongerijmdheid in zijn 
gevoelen voor, wijl hij er
kent , dat de tooverij eertijds 
bestaan heeft, en dat er nog 
tegenwoordig bezetenen zijn, 
hij neemt dus van den eenen 
kant aan, hetgene wat hij 
van den anderen verwerpt. 
De doorhem aangevoerde aan
halingen uit de kerkvaders 
zijn, of verminkt of slecht 
yerklaard. Die, waarin de* 
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zelfde kerkvaders, duidelijk 
de tooverij erkennen , w orden 
niet aangehaald . enz. (Zie 
ASMODEÜS, DEIRIO, HAAN — 
DE — SFJE , enz.) In het al
gemeen erkent men in zijne 
schriften, eene meer uitge
breide dan diepzinnige, meer, 
verscheiden dan bondige we
tenschap , meer geleerdheid 
dan logica, meer vloeibaar
heid dan rijkdom van denk
beelden. Aan zijnen prozaï
sche» stijl ontbreekt dikwerf 
nauwkeurigheid en kracht; 
dezelve is j n het algemeen 
kwijnend. De gang zijner 
-denkbeelden is somtijds van 
ordei ontbloot, meer nog van 
bondigheid en nadruk. De 
Werken vah MAFFEÏ, zijn 
S-ezamenip uitgegeven, in 
1790, te Fenetië, 28 dl.n 

"? 8.vo [De MEROPE van 
'VOLTAIRE, welke hij aanMAJ?-
FEI opdroeg, is gedeeltelijk 
eene navolging van die dés 
Itahaanschen dichters. De 
MEROPE van den beroem
den ALFIERI , gelijkt naar geen 
van beide j en in verscheiden 
opzigten overtreft • hij dezel
ve.] —- Men moet hem niet 
verwarren met SCIPIO SIG-
ïfEUO MAFFEÏ van Tortona, 
den schrijver eener Geschie
denis van de stad Mantua 
in het Italiaansch. 

' , . MAFFEO - VEGIO, een La-
tynsche dichter , kanonik van 
«en H. PETRUS, te Rome, 

in 1406 te Lodi, in iet 
Milanesche geboren, en te 
Rome in 1458 overleden, 
was kanselier van Paus Eu-
GENIUS IV. Hij was, volgen» 
TIRABOSCHI , hoogleeraar der 
regtsgeleerdheid te Pavia, 
Hij maakte zijne penberoemd, 
door verscheiden werken mei 
sierlijkheid in het Latijn ge
schreven. De voornaamste zijn: 
1.° Re educazione liberorum, 
Parijs, 1511, in 4.*> «et' 
welk voor een der beste, 
in dat vale iestaande wer
ken gehouden wordt. —2.° 
Zes boeken over de volhar
ding der Godsdienst. --3.» 
Ferhandelingen over de vier 
uitersten van den mens* 

4.o Zamensp'oali m 
verbannen waarheid. --»'0 

Verscheiden Dicktstfhen' 
•Milane, 1497, m *>• 
1589, in 12.-o Dat, W £ 
hem het «eert tot " J 
strekte, was zijn W 
van de JEneu. «»* 
het denkbeeld vanƒ 
volger te zijn j a n * 

zoo vermetel als W* 
was, slaagde hij oU; 
ver, als men «*» » f t 
zoodanig ontwerp W*> u. 
heeft men van hem e ^ 

stuk over * * £ f t j i 
der boeren. W s „ 
bezitten zijne gedi J ^ 
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MAFFEO (BERNARDINO), een 
beroemde en geleerde kardi
naal , onder Paus PAULÜS I I I , 
te Home, in 1514 geboren, 
en in 1553 overleden. De 

, dood was hem op dit tijd
stip voordeelig: dezelve spaar
de hem , ten minste volgens 
DE THOÜ , de smart, van twee 
jaren later een' zijner bloed
verwanten, zijnen broeder, 
zijne schoonzuster, en zijne 
neven van het leven te zien 
berooven. De gedenkstukken 
van zijne zucht voor de let
teren zijn Commentariën op 
&.& brieven van CICERO, en 
eene Verhandeling over de 
opschriften en gedenkpen
ningen. 

MAGALHAENS. — Zie MA-
GEILAN. 

MAGAILIAN (COSMÜS), een 
Portugesche Jesuit, van wien 
men Commentariën heeft op 
JosuÉ, het Boek der Beg-
tercn, de brieven aan ï l -
ÏÜS en aan TIMOTHEÜS en op 
andere schriften, bekleedde 
eenen leerstoel der godge
leerdheid te Coïmbra, al
waar hij in 1624, in den 
ouderdom van 73 jaren over
leed. 

* MAGALLON (FRANCISCÜS 
LODEWIJK graaf van LA MoR-
I IERE), een Fransch veld
heer, den 28 Octoberl754, 

XV. D m , j 

te Ile-ddam, bij Pontoise 
geboren, maakte zijne eerste 
wapenfeiten, in Corsika, on
der de graven YAVX en MAR-
BOEUF, van 1770 tot 1772. 
HÓ gingf a I s iapitein tot het 
regiment van Tweebrugge o-
ver, en had eene snelle be
vordering, in het begin der 
Fransche omwenteling; tot 
den rang van luitenant-gene
raal opgestegen, werd hij in 
1795 tot chef van den staf des
legers, onder bevel van den 
generaal AUBERT-DÜBAYET be
noemd , en bestemd, om naar 
Engdschlndïè over te ste
ken. Daar deze togt niet plaats 
had, ging de generaalMAGAt-
ION, in 1796, aan het hoofd 
van eenige troepen, scheep 
naar; He de France, welk 
eiland, hij belast was tegen 
in- en uitwendige vijanden 
te beschermen. Er waren 
twee commissarissen van het 
Directorium op het smaldeel 
en hunne aankomst in de 
volkplanting verwekte aldaar 
vele gisting. Dezelve werden 
dadelijk voor de koloniale 
tergadering gedaagd, en al
le maatregelen werden ge
nomen, om zich tegen hun
ne revolutionnaire ontwerpen 
te verzetten. Zij zochten zich 
bij den generaal MAGAUOW 
aan te sluiten, met wien zij 
gedurende den overtogt ge
schillen hadden gehad, over 
den aard hunner volmaglen. 
b 
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Maar hij weigerde zijne troe
pen tegen de menigte te doen 
voortrukken, en bevrijdde 
alzoo de volkplanting van de 
gruwelen des burgeroorïogs. 
Daar de beide agenten te
genstand hadden willen bie
den , werden zij ontwapend, 
gevangen genomen en naar 
de Manille - eilanden inge
scheept. MAGAMON werd in 
1697 bij den raad der vijf 
honderden aangeklaagd; maar 
de aanklagte had geen ge
volg, zoowel uit hoofde van 
den afstand, als*om de ver
andering , die in het volgen
de jaar in het Fran,sche be
stuur plaats had. Hij werd 
in 1800 algemeen landvoogd 
der volkplanting, door den 
dood van den graaf DE MA-
IAJRTIC , en werd in 1803, 
door den generaal DECAEN 
vervangen. Hij ontving, zegt 
men, als schadeloosstelling 
.het kruis van het legioen 
•van eer, en het bestuur van 
/heteiland laJSéünion (Bour-
don\, hetwelk hij tot in 1806 
.behield , in welk jaar hij in 
Frankrijk terugkwam. Hij 
verkreeg het bevel over de 
I5 e militaire divisie, werd 
in 1815 op jaarwedde, ge
steld , en overleed te Pas-
«y bij Parijs, op het ein
de van het jaar 1825. 

MAGAIOTXI (LAURENXIOS 
graaf), een geleerde letter
kundige, den 15 December j | 

1637, te Rome, van oor
spronkelijke Florentijnsck 
ouders geboren, werd in ver
scheiden gewigtige onderhan-
delingen gebruikt. Hij be
zocht verschillende hoven van 
Europa, in hoedanigheid van 
afgevaardigde van den groot
hertog, die hem met den 
post van staatsraad vereerde, 
en overleed in 1711. MA-
GALOITI was zeer naauwge-
zet ten opzigte van zijne 
schriften, niets Uu zijnen 
angstvallige iieschheid vol
doen. Men sloeg te zijner 
eer eenen gedenkpenning, 
waarvan de eene zijde eenen 
schitterenden Aroilo,enhe 
randschrift, Omnta luslrf 
voorstelt. De voornaamste y-
ner talrijke werken zijn: l. 
Fer%amelingm der proeft* 
mhgen, door het genooK 
schap, del Cimento, m£ 
van hii secretaris was, w 
Z werk gesteld,;J&f* 
1667 en 1691, in»J 
2.o Gemeenzame hne^ 
gendeGodvenahr^ 

in 12.™ • - 3 . ° ^ V 
over Sina enz. — »• 2 
tere Scientifiche» *'* ' 
dl» in 4 . t o - . { - °S^ 
nette anaöreonhche » 
doreElateo, 1724, g>to 
— 6.°0pere}VM>*°te 

JLeven, in het Latijn, 
licht gegeven. 

MAGAH(C^B) ' i n 1 5 1 9 

in ^ 
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te Scandiano geboren , werd 
doctor in de geneeskunde te 
Bologna , in 1597 enhoog-

, leeraar te Ferrare in 1613. 
Hij legde er zich bijzonder 
op toe, om de gebreken aan 
te toonen, in de wijze toen
maals in gebruik, om de 
wonden te verbinden, en 
stelde in derzelver plaats eene 
'praktijk die op eene bere
deneerde en doordachte on
dervinding gegrond was. Hij 
'gaf te dien einde eene schoo-
ne verhandeling in het licht, 
getiteld; De rara medica-
tione viflnerum , Venetië, 
1616, in fol. Leifzig, 1733, 
2 dl.» in 4.*° Op het einde 
zijner dagen werd hij kapu
cijner, onder den naam van 
LIBERATI DE SCANDIANO , het
welk hem echter niet belet
te , om, met toestemming 
zijner oversten, zijne kunst 
uit te oefenen. Hij overleed 
in 1647. — Zijn broeder, 

JoANNES BAPTISTA M A G A Ï I , 

onderscheidde zich evenzeer 
' in de geneeskunde : men heeft 
van hem: Consideraiioms 
tnedicce, Bologna, L1637, 
in 4.to 

MAGDALEN, een Engelsche 
priester en kapéllaan van 
RICHARD II . Daar hij veel 

•naar KICHARD geleek, zoo 
wel ^ in trekken des gelaats 
als ^ in gestalte, zoo staken 
eënige oproerige heeren , hem 
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na den moord aan den ko
ning gepleegd , in 1399 , in 
koninklijk gewaad , en deden 
hem-door een aantal Engel-
schen erkennen. Maar nadat 
de nieuwe koning HENDRIK 
I V , eenige raddraaijers dier 
partij had gevangen genomen , 
geraakten de overigen ver
strooid. MAGDALEW, en een 
andere kapellaan des konings 
trachtten zich door de vlugt 
naar Schotland te redden ; 
men nam hen gevangen en 
sloot hen in den Tower van 
Londen op. Zij werden bei
de in 1400 opgehangen en 
gevierendeeld. 

MAGDAXENA (Heilige MA-
RIJ), dus genoemd naar het 
vlek Magdala of Jfagalium, 
in Galilea, bij het meer 
van Tiberias, werd door J E -
SÜS genezen, die zeven dui
velen uit haar ligclïaam ver
dreef. Zij verbond zich aan 
Hem, volgde Hem op den 
Calvarieberg; en nadat zijn 
Ligchaam in het graf was 
gelegd , keerde zij naar Je~ 
ruzalem terug, ten einde 
welriekende zalven gereed te 
maken, om het Lijk te bal
semen. Daags na den Sab
bat ging zij des morgens zeer 
vroeg, met de andere vrou
wen naar het graf; en daar 
zij het Ligchaam niet vond , 
ging zij in allerijl zulks aan 
de Apostelen boodschappen, 

> 2 
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en keerde daarop naar het 
graf terug. Zich omgekeerd 
hebbende, zagzij Jssts staan, 

-zonder te weten, dat Hij 
-het was. Hij vrapgde haar, 
wat zij zocht. Daar MAGDA-
IENA zich verbeeldde, dat 
Hij een tuinier was, ant
woordde zij Hem : » Indien 

•gij Hem hebt weggenomen, 
•zeg mij , waar gij Hem ge
legd hebt, en ik zal Hem 
wegdragen." JESUS zeide tot 
haar : MARIA.; en Hem -da
delijk aan de stem herken
nende, wierp zij zich aan 
.zijne voeten om dezelve te 
kussen. Maar JESCS verbood 
'haar, dezelve aan te raken, 
>zeide haar,, dat Hjj .nog ee-
-nigen tijd op ,aarde zoude 
blijven,' alvorens tot zijnen 
Yader 4e gaan., en beval 
•haar dit troostend berigt aan 
zijne broeders mede te dee-
len. Men weet verder niets 
•met zekerheid van het le
ven van MAGDALENA. De 
geschiedenis harer reis in 
.Proveme, met haren broe
der LAZARUS , wordt door 
de meeste critici niet aan
genomen i ie getuigenissen 
der ouden ontbreken aan de
zelve. Men moet echter be
kennen , dat, ofschoon dezel
ve niet door stellige bewij
zen wordt gewaarborgd, de
ze soort van bewijzen niet 
tegen dezelve is: indien niets 
fewijst dat deze reis waar 

a s ; bewijst ook niets stellig 

en door daadzaken, dat de
zelve valsch is. Men kan dus 
de overlevering der Proven-
galen zoodanig laten bestaan 
als dezelve is. De geleerde 
schrijvers der Acta Sancto-
-rum bekennen, na dit ont
werp wijdloopig behandeld 
te hebben, dat deze overle
vering tot dus verre voor 
geen enkel beslissend argu-
.ment heeft behoeven te be
zwijken. De abt PAPOlf schijnt 
dezelve in zijne' Reis door 
Provence, op eene al te ligt-
-zinnige wijze te hebben be
handeld. Men heeft veel ge
twist tegen het algemeene ge
voelen, hetwelk van MAMA 
MAGDAIENA, van de zondares-
se], waarover de H. LUCAS in 
zijn7e.hoofd.lspreekt,envan 

MARIA, de zuster van LAZA
RUS, eene en dezelfde persoon 

maakt. LE BVRE »'J«A" 
PI.ES, JOSSE CiiciHoia.e; 
doctor LAüNor, hebben dl 
gevoelen met even zoo w« 
vuur aangerand, ata* * 
om eene grondwaard.M 
godsdienst en zedeleer tedoffl 

was; maar zij hebben £ 
meer reden gehad, ** 
grond der zaak, ais * 
de wijze, waarop z>J%' 
*e behandeld hebben, i» 
overlevering, de y t f - J J J 
der kerkvaders, de ketfg 
tijden, de - ï g g » ^ * , 
tugmg des LV 'tva» maar vooral het kenmerk^ 

Jiefde, hetwelk *<c}l l1i 

http://pi.es
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gewaande drie MARIA'S, op 
zulk eene belangrijke en een
parige wijze openbaart, la
ten gcenerlei twijfel over of 
de gezochte spitsvindigheden 
der nieuwere critiek,. heb
ben alhier derzelver doel ge
mist. Men. kan niets voegen 
bij de geleerde en ophelde
rende verhandeling, welke de 
bollandisten, over. dit ge
schilpunt hebben in: het licht 
gegeven. Act, Sanctor* Tom. 
V. Julii. NoEI, AtEXANDRE, 
(Secti ./.- dissert. J7) ver
dedigt insgelijks'het oude en> 
algemeene gevoelen. NAIA-
IIS BEDA , BERNARDUS LA-
MI , en de beroemde marte
laar JOAMES FISCHEU , had
den , ofschoon met eenen 
minder beslissenden uitslag, 
hetzelve reeds verdedigd. 

MAGDAEENA DE PAZZI ( Hei
lige) , karmelieter-non, [te 
Florence, in 1566, uil de 
beroemde familie van dien 
naam geboren ,. begaf zich, 
nog zeer jong zijnde, in het 
klooster, van de IL FEDRIA 
dier stad, alwaar hare over
blijfselen in eene rijke re-
likwiekas bewaard worden]. 
Zij overleed in 1607, werd 
door ÜKBANUS YIHin 1626, 
zalig verklaard,, en in 1699 
door AIEXANIIER T H , onder 
de Heiligen geplaatst. MAG-
DAMWA schitterde doorgroo-
te deugden, werd door ver-

B 

schillende bekoringen be
proefd, en oefende, ten op-
zigte van zich zelve, vele 
gestrengheden uit. Haar j£e*-
ven is in het Italiaansch be
schreven door VINCENXIDS 
PÜCCINI, en in het Fransch 
vertaald door BROCHAND , en-
in het Latijn door PAPEBROCH.. 
Men vindt eene verkorting 
van-hetzelve in A^VANMAA-
SEtANDjS-, Korte Levensbe
schrijvingen van eenige Hei
ligen , enz. IV. d,1 blz. 263. 
Pater SALTI , een kanneifët* 
van Bologna, heeft de gees
telijke Pr erken van de hei
lige MAGDAIENA. DE PAZZI , 
gezamenlijk uitgegeven, P'e-
netiëy 1739. Ook heeft hij 
het. verhaal der wonderen, 
door hare voorspraak ge
wrocht , medegedeeld, Mi— 
lane, 1724 — 28.. 

MAGDELENET. — Zie MA~ 
DEIENEX.. 

MAGELIAN (FERDINAND) , . 
anders FERNAÏTDO DEMAGAI-. 
HAENS , een beroemde zee
vaarder, en Portugeesch ka
pitein , heeft zich door zijne, 
ontdekkingen onsterfelijk ge
maakt. [Men kent noch zijne, 
geboorteplaats, noch. de bij» 
zonderheden van zijn afgetrok
ken leven]. Hij begon zijna 
togten met de verovering van; 
Malaca, in 1510, in welk 
gevecht hij onder den groo-

b 8 
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ten ALBUQUERQUE, den Por-
iuges'chen MARS, streed. Hij 
onderscheidde zich weldra 
evenzeer door zijne dapper
heid, als door zijn beleid in 
de scheepvaartkunde en door 
eene naauwkeurige kennis der 
kusten van Oost-Indië. Bij 
zijne terugkomst in Portugal, 
achtte hij zich beregtigd, om 
aan koning EMMANÜEL eene 
belooning te Tragen. Daar 
hij dezelve niet had kunnen 
bekomen, zag hij van zijn 
vaderland af, en begaf zich 
naar Falladolid, om aan 
KAREL Y, zijne diensten, ter 
verovering der MoluksvAe 
Jutlanden aantebieden. De 
keizer bedacht zich geenen 
oogenblik, om hem eene vloot 
van' vijf schepen toe te ver
trouwen , en MAGEMAN ver
trok U, 1519. Toen men op 
de hoogte van Rio-Janeïro 
was, veroorzaakte de warmte 
dier nieuwe luchts1&ek zoo 
vele ziekten op de vloot, dat 
Het ontmoedigde scheepsvolk, 
oordeelde dat het onmogelijk 
was, de onderneming voort 
te zetten. De opstand g W 
zoo ver, dat MAGELLAN ge
noodzaakt was, de voornaam
ste hoofden van denzelven, 
te weten: MENDOCE en QÜE-
J-ADA, aanzienlijke Kastilia-
n.en, te straffen. Hij liet 
«jne vloot in de rivier en 
de haven van Sï. Julianus, 
m het land der Patagoniërs , 
overwinteren, men ontdekte 

aldaar mannen, die men ten 
onregte voor reuzen hield, 
wijl zij eenigzins grooter Wa
ren dan de Negers en eenige 
inlandsche natiën, en men 
zich niet de moeite gaf, hen 
wel te onderzoeken, zoo als 
BOUGAINVIUE zulkslater, door 
ontegensprekelijke en herhaal
de waarnemingen, heeft be« 
waarheid; MAGEUAN noem
de die Kaap de Kaap der 
Maagden, wijl dezelve op 
den Feestdag van de heilig 
URSÜIA ontdekt was. Op 
12 mijlen afstands vandaar, 
liep hij eene zeeëngte bin
nen , aan welke hij zijnen 
naam gaf, waarvan de ingang 
eene mijl breed, en met steile 
bergen begrensd was. Hl) 
drone- er tot omtrent 50 mij
len in door, en werden 
andere groote zeeëngte ge
waar , die in den Wlen 

Oceaan uitliep; hij g« aaD 

deze den naam van Vom' 
seschen JJSON. Ha «« 
Scheepvaart van 1500 Wj1 

afstands van deze Kaap ,«»-
dekte hij verscheiden « ^ 
den, door afgodendienaar 
bewoond, (deze war«»J 
PMlwpijnsche ^ * f * i ' 
en hfzet te voet a a n ^ > 
op dot, hetwelk Zehu ft 
nLndwerd . De Spanja^ 
werden er door den vorst« 
lands ontvangen, dien « i j , 
derwezen, en tot het g 
bekeerden j want w* J * 
aan die natie het regt 
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wedervaren, van steeds den, 
ijver voor de godsdienst, met 
de zucht naar overwinningen 
te hebben gepaard, en indien 
eenige harer reizigers of volk
planters, zoo als die der o-
verige Europesche volleen, 
wreedheden hebben gepleegd, 
is de algemeene geest der 
natie ten allen tijde op het 
godsdienstig geluk harer nieu
we onderdanen gerigt ge
weest. De koning van Zebu 
bewoog MAGEILAN om zich 
bij hem te voegen, ten einde 
den vorst van het eiland Ma-
tan den oorlog aan te doen. 
Maar naauwelijks was hij , 
met slechts 55 manschappen 
in het land gevallen, ofeene 
menigte wilden viel hem aan 
en deed bijna al de zijne 
sneven. Door verscheiden 
steenworpen getroffen , viel 
hij op den grond neder, en 
de wilden maakten hem ver
der met hunne lansen af. 
Deze gebeurtenis had in 1520 
plaats; SJSBASIIAANDEL CANO 
geleidde het overschot van 
het scheepsvolk naar Spanje 
terug. MAGELLAN was zeer 
ervaren in de wereldbescha
ving en in de sterrekunde, 
en stond in vriendschapsbe
trekking niet den beroemden 
JALEVO. Hij was de eerste,. 
die langs het zuiden van Ame
rika, in den Stillen Oce
aan doordrong. YASCO DE 
GAMA had zich 21 jaren vroe-

B b 

ger langs de Kaap de Goede 
Hoop, eeneu weg naar de; 
Indische Zee gebaand, De 
Spaansche levensbeschrijver 
NICOIAAS ANTOÏÜO , verze
kert, dat het zeeboek der 
scheepstogten vanMAGELiAN* 
in handschrift, in handen 
was van ANTONIO MOKENO, 
wereldbeschrijver van Sevil-
la. Men vindt eene beknopte 
beschrijving van hetzelve, in 
de verzameling vanRAMüsio. 
[Een afschrift van het dag
boek van PIGAFETÏA , die den 
togt mede maakte, werd uit 
Italië aan CATHAIUNA DE JÏE-
DICIS gezonden, die het door 
FABRE in het Fransch deed 
vertalen j deze vertaling heeft 
tot oorspronkelijk gediend aan 
al de uitgaven van PIGAFET-
XA , in welke taal ook dezelve 
bekend zijn. Ongelukkiglijk 
heeft FABRE het oorspronke
lijke, dat hem was toever
trouwd , veel verkort, en-
nog wel met weinig oordeel]» 

* MAGEIXAN of MAGAL-
HAENS (JOANKESHYACINIHÜS),. 
een Portugesche edelman, 
die van den voorgaande af
stamde, werd te Lissabon, 
in 1723 geboren, aanvaardde 
het monnikengewaad der or
de van den H. AÏÏGÜSHNUS.. 
Daar zijne zucht dm te rei
zen en voor de natuurkun
dige wetenschappen, zich 
niet naar de kloostereenzaam-
4 
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heid kon voegen, stak hij in 
1764 naar Engeland over , 
alwaar de zuiverheid, waar
mede hij het Latijn, en de 
voornaamste der zuidelijke 
talen van Europa sprak, hem 
verscheiden malen deed ver
kiezen , om jonge heeren, op 
hunne reizen te vergezellen. 
MAGEIXAN kan beschouwd 
worden, als een dergenen, 
die, in de laatste helft der 
achttiende eeuw het meest 
tot de vordering der natuur
kunde heeft bijgedragen. Hij 
bezocht in elk land de be
roemdste geleerden, aan wel
ke zijne fortuin hem toe
stond , aanmoedigingen te ver
schaffen , en vestigde zich 
vervolgens te Zonden; hij 
onderhield eene zeer leven
dige briefwisseling, met de 
Iransche, Italiaansche en 
Dtutsche natuurkundigen, en 
zocht betrekkingen daar te 
stellen, tusschen degene, die, 
terwgl zij naar hetzelfde doel 
streefden, elkander, door 
eene wederkeerige mededee-
iwg van den uitslag hunner 
waarnemingen, konden be
hulpzaam zijn. Hij bragt 
nuttige verbeteringen in ver
schillende werktuigen, en 
wijdde zijne vrije oogenblik-
Ken toe,, aan het herhalen 
•M» nieuwe proefnemingen. 
JttAGixLAN overleed den 7 
*ebruarij 1790 te Islington 
m Zonden. Hij was lid der 
Koninklijke maatschappij dier 

stad , sedert 1774, en cor
responderend lid der afcade-
miën van wetenschappen Yan 
Parijs, van St. Petersburg, 
van Madrid enz. Men heeft 
van hem : 1.9 Beschrijving 
der Engelsohe Octanten en 
/Sextanten enz., Parijs, 
1775, 'in 4.t0 In zijne Ster* 
rekundige Bibliographie, 
zegt LALANDE, dat dit werk 
een der uitgebreidste en vol
ledigste is, hetwelk men toen
maals over dit onderwerp had. 
•— 2.° Beschrijving en ge
bruik der nieuwe Barome
ters , om de hoogte der ber
gen en de diepte der mijnen 
ie meten (behoorende lot de 
verzamelingen van sterre- en 
natuurkundige werktuigen, te 
Zonden, voor het hof ^ 
Spanje vervaardigd). *f 
den, .1779, in 4.* *** 
MAGEILAÏT was de last opge- i 
dragen, om over de fcWfl* 
dezer" instrumenten, het of 
zigt te houden: dit wei**»; 
vat verscheiden nieuweden 
beelden, en belangrijkeiaan
merkingen voor ditgedeeiw 
der natuurkunde. (l^°f 
nal des Savans, N«e»*J 

1790). - 3.o r***w 
van verschillende ^e,'wen 

delingen, over Ster^' 
Natuurkundige ^ f ^ i I 
Zonden, 1780, « f * ' ^ ; 
platen; dit werk u » A j 
Ëngelsch vertaald, Ifffc \ 
1785 , in 4. t0 — *• , u 
schrijving (in het ft***' 
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van een glazen toestel, om 
kunstmatige minerale wa
teren te vervaardigen enz,, 
Zonden, 1777, in 8.vo met 
platen, in het Hoogduitsch 
vertaald, door G. T. WEN-
ZEL , Dresden, 1780, in 8.v° 
Nog heeft men van MAGEUAN 
een aantal artikels in het 
Journal de Physique van 
den abt ROZIEK, van 1778 
tot 1783. 

MAGEOGHEGAN (JACOBÜS), 
een Iersche priester, in 1702 
geboren, op het einde van 
zijn leven aan de kerk van 
jSt, Mery te Parijs verbon
den, den 30 Maart 1764 
overleden, is de schrijver 
êener Geschiedenis van Ier
land, Parijs, 1758, 3 dl.» 
in 4. to Dezelve is vol ge
leerde nasporingen, die men 
elders niet vindt. De Catho-
lijke schrijver schildert tref
fende tafereelen van de ram
pen, welke de scheuring en 
de ketterij aan zijn vaderland 
berokkend hebben. Zijn stijl 
kon sierlijker zijn. Zijn werk 
is echter in vele opzigten 
boven dat van den heer I E 
LAND te verkiezen. 

MAGGI (HIERONYMUS), of 
MAGIOS, van Jtnghiari, in 
Toskane, had smaak voorde 
kunsten en allerlei weten
schappen , en beoefende de
zelve met het beste gevolg. 

Zijne talenten deden de Ve-
netianen besluiten, om hem 

.den post van regter der ad
miraliteit op het eiland Cy-> 
prus te geven. Famagousta, 
door de Turken belegerd, 
vond in hem al de redmid
delen, welke het van den 
bekwaamsten krijgsbouwkun-
dige had kunnen verwach
ten. Hij maakte de bele
geraars hopeloos, door de 
werktuigen, welke hij uit
vond, om hunne werken te 
vernielen ; maar zij kwamen 
in de gelegenheid, om weer-
wraak te gebruiken. Nadat 
de stad in 1571 was inge-

I nomen, plunderden zij de 
bibliotheek van MAGGI, voer
den hem, met kluisters be
laden, naar Konstantinopel', 
en behandelden hem op de 
wreedste wijze. Na den ge-
heelen dag met slaafsche en 
verachtelijke werkzaamheden 
te hebben doorgebragt, bragt 
hij den nacht met schrijven 
door. Met behulp van zijn ge
heugen alleen schreef hij ver
handelingen vol geleerde aan
merkingen, welke hij aan de 
afgezanten van Frankrijk en 
van den keizer opdroeg. De
ze beide staatsdienaars, met 
medelijden bewogen, wilden 
hem vrij koopen; maar ter
wijl zij over zijn losgeld on
derhandelden , vond MAGGI 
het middel om, te ontsnap
pen , en zich bij den afge-



42& M A G . 

zant des keizers te verber
gen. De groot-visier door 
deze ontsnapping gestoord , 
deed hem op nieuw in hech
tenis nemen, en liet hem op 
den 27 Mei 1572, in zijne 
gevangenis wurgen. Hij was 
een man van eene diepe ge
leerdheid , werkzaam, een 

, goed burger, eneene betere 
fortuin waardig. Zijne voor
naamste werken zijn: 1.° 
eene verhandeling: De tin-
Unnabulis , Eanau, 1608 , 
in 8.vo> voorafgegaan door 
net Zeven des schrijvers, door 
SWEERX , Amsterdam, 1664, 
ml2.mo D e z e Terhandeling 
over de klokken is zeer ge
leerd ; en het meest te be
wonderen derzelve i s , dat 
de schrijver, zoo als wij reeds 
gezegd hebben, dezelve op 
zijn geheugen af vervaardig
den. - _ .2.Q j)e equuUZ 
Eanau, 1609 , in 8/vo — 

reU'door het vuur, Bazel, 
1 5 6 2 , i n f o l . _ 4.° Com-
mvntarïèn op de Levensbe
schrijvingen der beroemde 
mannen van JEMILIUS PRO-
BÜS, in fol. _ 5.o. Com-
Mentftriën op het Kort be
grip, vm het Bomeinsche 
regt, in 8.VP _ - 6.° Men-
Malingen of verscheiden les-
*en> 'm 8.™ U deze wer
den, op eene sierlijke wijze 

• in het Latijn geschreven, zijn 
J91 geleerde nasporingen. Nog 
«eeft men van hem eene Fer* II 

handeling over de vesting' 
werken, in het Italiaansch, 
1584, in fol., en een weri 
Over de ligging van het 
oude Toskane, [Bij deze j 
werken van MAGGI moet men 
nog voegen , een dichtstuk, j 
getiteld: Icinqueprimiean' j 
ti della guerra difiandra, ! 
Venetië, 1551, in 8J°] Men : 
zal eene breedvoerige lijst zij* ! 

ner voortbrengselen, achter 
zijn leven vinden doorSwGERi 
beschreven, alsmede in de 
lofreden van ÏKSsm, 2edl, 
bh. 370. 

MAGGI (BARÏHOLOMEUS), 
een geneesheer, en broeder 
van den voorgaande, werd 
te Bologna, in 1477 geu
ren , en overleed aldaar m 
1552. 'Er bestaat van hm 
eene.Latijnsche Feïk»f' 
ling over de genezing <& 
wonden, door sohid^' 
ren aangebragt, £olo80' 
1552, in 4.*» 

MAGGI of MAGCIO (ftj£ 

kanonik, in 1612 8 ^ 
en in, 1686, te 1<W* 
overleden, werd ^ot 
congregatie der P*V&* 
in 1636 naar dem«ssien^ 
hef Oosten gezonden, i 
doorliep met vee v r u g ^ 
Hë, Jrahe en At* ^ 
Alom toonde hg , J a * k 
eenen grooje» ^e r »»• 
voorzigtighexd wist te g 
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[In Italië teruggekeerd, be
gaf-hij zich naar Rome, al
waar hij op last der Propa
ganda, aan de spraakkunst 
derOostersche taJen werkte; 
zich naar Wapels begeven 
hebbende, maakte de vriend
schap des onder-konings hem 
de middelen gemakkelijk, om 
m dat rijk, verscheiden ge
stichten der theatijnen op te 
rigten, tot welke orde hij 
behoorde]. Er bestaat van 
hem: 1.° Syntagmata lin-
guarum orientalium, quce 
in Georgice regionibus au-
diuntur, etc. Mome, 1643, 
M» &!., en 1670, in fol. — 
2.o De sacris cceremoniis, 
— 3.o D& PAULI IF in-
culjpata vita disquisitiones 
historicce. — 4.o Verschei
den stukken over het JSi-
inaal en andere ascetische 
werken. 

MAGI: deze naam, welke 
Wij%en beteekent, wordt 
voornamelijk aan de beroem
de mannen gegeven, die, 
door een lichtgevend lucht-
verschijnsel geleid, door de 
H. Schrift Ster genaamd, 
uit het diepste van het Oos-
*en> J. C. kwamen aanbid
den, het hof van HEUODES 
verontrustten, door het on
derzoek, hetwelk zij aldaar 
naar het goddelijke kind de
den , en naar hun vaderland 
terug keerden na hem hunne 
«ulde te hebben bewezen. 

I Men noemt hen gewoonlijk 
I de drie Koningen* Cl.AU-

BIASÜS , een Heidensch dich-
! ter geeft hun mede dezen 

naam, en noemt zelfs de zin
nebeeldige geschenken, welke 
zij den Verlosser der wereld 
aanboden: 

Dant tibi Chaldrei pnenuntia 
•v munera reges: 

Myrrham Homo, Rex aurum, 
suscipe thura Deus! 

Deze aanhaling komt volko
men overeen, met hetgene, 
wat eene oude overlevering 
ons dienaangaande mededeelt. 
(Zie JuvÈifCüs). CHALCIDIUS , 
een Heidensch wijsgeer, maak
te in zijn Commentarium op 
den FiarjEUS van PlATO , blz. 
219, gewag van de verschij
ning der wonderdadige ster, 
die den wijzen ten gids ver
strekte naar Bethleëm. » Er 
bestaat, zegt hij , eene an
dere geschiedenis onzen gods-
dienstigen eerbied waardiger, 
welke het verschijnen eener 
ster verhaalt, bestemd, om 
den menschen, geenszins ziek
ten of eenige noodlottige sterf
te, maar de komst van eenen 
God aantekondigen, enkel tot 
heil en geluk van het men-
schelijk geslacht, nederge
daald. Dezelve voegt er bij, 
dat deze ster, door de in de 
sterrekunde ervaren Chalde-
ërs waargenomen, derzelver 
nachtelijke loop, hen geleid
de, om den nieuwgeboren 
God op tezoeken , en dat, 

http://Cl.AU
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na dit doorluchtige Kind te 
hebben gevonden, zij aan 
hetzelve de hulde hebben be
wezen, welke aan eenen zoo. 
grooten God betaamt." Men 
geeft gewoonlijk aan de drie 
wijzen de. namen van GAS-
PARD, MELCHIOR,. BALTHA-
SAE, en men meent dat er 
één zwarte „ onder hen ge
weest is. De domkerk van 
Keulen, beroemt zich, de 
hoofden dier beroemde rei
zigers te bezitten;. doch dit 
bezit schijnt op geenerlei ti
tels gegrond, die een gestreng: 
onderzoek zouden kunnen 
dulden. De kapel of het mo
nument , hetwelk deze over
blijfselen be\at, is buitenge
meen rijk en kunstmatig be
werkt. Pater CKOMBACH . een 
Jesmt, heeft, ten gunste de
zer overlevering der kerk van 
Keulen; een zwaar boekdeel 
m fol. geschreven, waarin 
meer nasporingen dan critiek 
voorkomt. Primitim genti-
um, sive ÏÏistoria sancto-
rum trium Magorum, Keu-
len, 1654. Op den Feest
dag der Openbaring oiDrie 
Koningen, viert de kerk in 
den persoon der drie wijzen, 
de roeping aller natiën tot 
het geloof des Evangelies: 
zoo. als men zulks uit het 
officie van dien dag ziet, 
hetwelk is zamengesteld uit 
de meest lichtverspreidende 
en treffendste plaatsen van 
het Oude Testament,.betrek

kelijk de wonderdadige uit
werkselen des Christendoms, 
en de- vereeniging aller vol
ken , onder de wet vau Ji-
&ÜS CHRISTUS.. 

. MAGINI (JOAMES A M » 
Vs),,. een beroemde sterre- j 
kundige en wiskunstenaar,te 
Padua geboren, en. onder
wees met roem te Bologna* 
Deze geleerde was besmet,. 
met de toenmaals al te al-
gemeene dwalingen der ster-
rewigchelarij. JBTi/ overleed 
te Bologna, den 11 ïebra-
arij, 1617,.in den ouderdom. 

van 62 jaren. Men heeft 
van hem: 1.°Sterrehundf 
Tafelen. - 2.° Ferfonde-
Uns over denklootvormW 
£randspiegel,mhiffsé • 

vertaald, 1620, in 4 .» -
3.° Novm ccelestium orbm 
theorie* oongrumtesJ0 

_ i.o CommmtarmtH 
ographiam et tahul<ffT 

LEMMI, Keulm,f\% 

5.o Italia duermfij* 
tavolegeogra/(ehe,BoHm 

1620, in fol. 

.' * MAGISTRIS (Smf -dh 
een geleerde kenner dei u 
terscle talen, » « ƒ / 
Serr 

&f ferm, een dorp ja» ^ 
sika, geboren, g a i 
nog zeer ]W.*W*txsfa-
Rome, <* *****££» 
ier van het oratoiioa» 
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nieuwe kerk. Zich op de 
Jbeoefening der oude talen 
toegelegd hebbende, werd 
hij achtereenvolgend gebruikt 
.door Paus CIEMENS XIV, en 
PIÜS VI , die hem tot bis
schop van Cyrene, in par-
tibus, benoemde, en hem 
aan het hoofd der congrega
tie stelde, belast om de boe
len en liturgiën der Ooster-
sche kerken te verbeteren. 
Men heeft hem te danken: 
1.° DANiëL, secundum Sep
tuaginta ex tetraplis ORI-
GEN1S, nunc primum editus 
etc., Grieksch en Latijn, 
Romey 1772, infol. — 2.<> 
Acta Martyrum ad ostio 
Tiberina ex manuscripto 
Codice regioe bibliothecce 
Taurinensis, Home, 1795, 

.—- 3.° Dionysii Alexandri-
nï etc, opera quce super-
simt, Grieksch en Latijn, 
Rome, 1796, in fol, — 4.° 
€rli atti di cinque martin 
nella Corea, etc., Rome, 
1801, in 8.vo, en eene uit
gave van pater JOSEPHI B I -
ANCHIM Blogium kist., Ro
me, 1760. MAGISTRIS over
leed te Rome, den 6 Octo-
ber 1802. 

MAGLIABECCHI (ANTONIÏÏS) , 

een geleerd bibliothecaris, 
te Florence, den28 0ctober 
1633 geboren, werd in den 
beginne tot het goudsmeden 
bestemd : maar men liet hem 
later zijnen lust voor de 
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schoone letteren volgen, en 
hij werd bibliothecaris van 
COSMDSIII, groot-hertog van 
Toskane. Hij overleed te 
Florence, in 1714, zijne 
talrijke bibliotheek aan het 
publiek nalatende , met fond
sen, om dezelve te onder
houden. Hij werd door alle 
geleerden van Europa ge
raadpleegd : Raadgevingen, 
Boeken, Handschriften, niets 
werd geweigerd aan degene, 
in welke hij de kiem des 
geestes ontwaarde. Men heeft 
.te Florence, in 1745, eene 
verzameling van verschillende 
Brieven, welke geleerden 
hem geschreven hadden, in 
8^0 gedrukt, maar deze ver
zameling , is onvolledig, wijl 
MAGUABECCHI verzuimde, om 
zijne papieren in orde te 
brengen. Nog heeft men van 
hem uitgaven van eenigé wer
ken. Zijn Leven, door MA-
IUNI beschreven, is niet ge
drukt ; maar er is een vrij 
uitgebreid uittreksel van het
zelve in het Giorndle dé1 

letlerati iïlialia, 33.« d.l 
verschenen. [Deze geleerde 
was met eene zeldzame kunde 
en een verbazend geheugen 
begaafd. Op eenen zekeren 
dag", vraagde hem de groot
hertog, naar een zeer zeld
zaam werk, MAGIIABECCHI 

antwoordde hem » Het 
is onmogelijk, u zulks te 
verschaffen: er is slechts één 
enkel exemplaar op de we-
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reld, hetwelk men te Kon-
stantinopel in de bibliotheek 
van den grooten-heer aan
treft; het is het zeventiende 
boekdeel van de tweede kas, 
aan de regterzijde van den 
ingang . . . . . ] . " 

MAGIOIRE (Eeüige), in het 
land van Wallis, in Groot-
Brittannië' geboren, omhels
de het kloosterleven, kwam 
in Frankrijk, werd abt van 
Dol, daarna gewestelijk bis
schop van Bretagne. Hij 
stichtte vervolgens een kloos
ter op het eiland Jersey, 
•waarin hij in October 575, 
in den ouderdom van bijna 
;80 jaren overleed. Zijne over
blijfselen werden naar Parijs 
gevoerd, en in een Benedic
tijner-klooster, in de voor
stad Saint-Jacques geplaatst, 
•welk klooster in 1628 aan 
"de vaders van het Oratorie 
"is afgestaan. Dit was vóór < 
de Fransche omwenteling het 
Seminarie Saint-Magloire, 
zoo beroemd door de geleer
den-, welke het heeft opge
leverd. • 

MAGNAW ':of MAGWANUS. - ~ 
Zie MAIGNA'-N, 

MAGNENTIÜS AUGUSTUS (FLA-
Tius), een oorspronkelijke 
Germaan, in 303 geboren, 
geraakte van den rang van 
eenvoudigen soldaat tot de , 
eerste posten des Romein- U 

schen rijks. Keizer KdKsïxKs 
vereerde hem met eene bij» 
zondere vriendschap, en be
vrijdde hem in eenen op
stand van de woede der solda
ten, door hem met zijnen man
tel te bedekken. MAGTOTO 
betaalde zijnen weldoener mei 
de zwartste ondankbaarheid, 
hij liet hem in 350 van hetle-
venberooven, na zich als kei
zer te doen uitroepen. D® 
misdaad maakte hem meeaief 
van Gallië, van de Brit-
tannische Eilandm, w 
Spanje, Afrika> Itdè f 
Illyrïê. [Hij trok zegevie
rend binnen Rome, terwijl 
ComxABTiBfln,achairt«w 
oorlog tegen de Perzen b ^ 
hield" deed aldaar de **• 
naamste burgers ombren en, 
maakte zich meester w W 
ne fortuin, en dwonj 
anderen, hun hm J 
koopen, door hem h g 
goederen af te staan]. «* 
STANXIUS II m a a k t e ^ 

reed, om ^ l l 
broeders te wreken, "S ^ 
legen MAGMHüso^b i j 

verde hem, w 3 5 1 7 Y » 
Mursië in ^ r ; V 
eenen krachtdadige»Jfc 
stand, was de over** 
v e r p l i g t ^ e ; ! ^ . ^ 
en m ie&e? \ J larü?«' 
gehakt, m £ eï> 
merhand al -de ianw > 
hem erkend h ^ e " . * 
bleef hem *eexJ~%$ 
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nam. [Deze slag kostte den 
Romeinen meer dan 50,000 
man hunner beste troepen; 
en dit verlies, hetwelk on
herstelbaar was, maakte de 
invallen der barbaren gemak
kelijk]. Het verlies van eenen 
slag tusschen Die en Gap 
bragt MAGNENXIUS geheel en 
al tot wanhoop. Hij vlugtte 
naar Lyon, alwaar hij, na 
al zijne bloedverwanten, on
deranderen , zijne moeder en 
zijn' broeder te hebben doen 
sterven, ook zich zelven in 
353 van het leven beroofde. 
Deze tiran was een vriend 
der schoone letteren, en be
zat eene zekere krijgshaftige 
welsprekendheid, die zeer 
behaagde. Zijn gelaat was 
edel, zijne gestalte voordee-
lig, zijn geest levendig en 
aangenaam, maar hij was 
wreed, listig , geveinsd , en 
verloor ligtelijfc den moed. 
Zijn hoofd werd door het 
geheele rijk rondgedragen. 

MAGNERICUS[Heilige), een 
der heiligste bisschoppen van 
de zesde eeuw, bestuurde 
de kerk van Trier, onderde 
regeringen van SIEGBERI , 
CHILDEBERI en CHIEPERICH. 
Onder andere gedenkteeke-
nen, welke hij van zijne gods
vrucht heeft nagelaten, telt 
men de beroemde abdij van 
den H. MARTINUS buiten de 
muren der stad, ter gedach
tenis van den heiligen bis- I 

schop van Tours, voor wien 
hij eenen bijzonderen eerbied 
koesterde. Hij overleed in 
596. De II. GREGORIUS van 
Tours, heeft eenige bijzon
derheden van zijn leven op-
geteekend. 

MAGNET (LODEWIJK), een 
Jesuit, in 1575 geboren, 
en in 1657 overleden, was 
de mededinger van BUCHA-
NAN in de gewijde dichtkun
de. Hij heeft zich eenen naam 
gemaakt door zijne Omschrij
ving in Latijnsche verzen 
der Psalmen en Gezangen 
van de H. Schrift. Deze 
schrijver is vrij wel in den 
geest der gewijde schrijvers 
getreden, en heeft zoo veel 
mogelijk de kracht hunner 
uitdrukkingen behouden. 

MAGMI (JACOBTJS) , een au
gustijner, te Toulouse gebo
ren , en in 1422 , hoog be
jaard overleden, is de schrij
ver eener inleiding tot de 
wijsbegeerte, getiteld: So~ 
phologium, Parijs, 1471, 
in 4 . t 0 , eene vrij zeldzame 
uitgave. Er bestaat nog eene 
oudere, doch zonder jaartal. 

MAGM (VAIERIANÜS) , in 
het Latijn MAGNÜS , een ka
pucijner , te Milane, in 1587 
uit eene beroemde familie 
geboren, werd tot de ge-
wigtigste posten zijner orde 
bevorderd. Paus URBANÜS 
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VIII , benoemde hem tot over
ste van de Noordsche mis-
siën; maar na met veel vuur 
tèo-en de Jesuiten te hebben 
geschreven, haalde hij zich 
de ongenade van AIEXANDER 
VII op den hals, die hem 
verbood te schrijven. De 
kapucijn dacht aan dit ver
bod niet te moeten gehoor
zamen , en gaf eenigen tijd 
daarna zijn Ferdigschrift in 
het licht. Men nam hem te 
PFeenm gevangen, en hij 
verkreeg zijne vrijheid enkel 
•weder door de toegevendheid 
van FERDINAND III. Hij be
gaf zich op het laatst zijner 
dagen naar Sakburg, en 
overleed aldaar in 1661. Men 
vindt in het 2;e deel der 
«Iweepaehtige verzameling, 
getiteld: Tuba magna ,eenen 
brief, dien hij in zijne ge
vangenis heeft geschreven; 
hij antwoordde in denzelven 
op de tegen hem ingebragte 
beschuldigingen, op zooda
nige wijze, dat zulks geschikt 
was, om hem in de gevan
genis te brengen, indien hij 
er niet reeds in was. Men 
heeft nog van hem eenige 
wederleggende werken tegen 
de Protestanten, die hij ech
ter minder haatte dan de 
Jesuiten. Men kent zijn ge
liefkoosd antwoord: Men-
tiris impudentis sime, 

MlGNlÈRE (LAÜRENTIUS) , 
een Parijsche beeldhouwer, 

in 1700, in den ouderdom 
van 82 jaren overleden, was 
in 1667, als lid bij de ko
ninklijke akademie van schil-
derkunde aangenomen. Zijne 
talenten hebben hem in den 
rang der beroemdste kunste
naars der eeuw van LODE-
WIJK XIV geplaatst. Hij heeft 
voor de tuinen van Fersail-
les, verscheiden badstoven 
vervaardigd , voorstellende 
CIRCÉ, UMSSES, de len
te, enz. 

MAGNIEZ (BCOUAS), een 
leergierige geestelijke , w 
1749, hoogbejaard overle
den., is de schrijver van een 
Latijnsch Woordenboek, be
kend onder den titel van No-
vitius, Parijs, }ul>-T 
dl.», in 4.» Dit.TOorJ» onderwijzerszoonuttigew^K, 

en hetwelk e e n e v e r ^ e 
achting geniet, neen M f 
eene enkele uitgave gehad, 
die waarop het jaarta 17<w 
is geplaatst, heeft slechts een 

ander titelblad. 

MAGOT i*X^)lj£. 
Fransche dichter, o o H p ; 
keiijk uit llourg'M-^l: 
geli igde van d e n ^ , 
hebber van f^ë &en 
overleed in 1708, *« « 

heeft van hem verscnei 
berken, in ^êketnen^l 

achteloosheid dan * » * £ . 
waart. Hij wasmetcheg 
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drift • onbekend, welke de ziel 
der schoone dichtkunde is. 

MAGNOI (PETRUS), hoog-
ieeraar in de. geneeskunde, 
en direkteur van den plan-
tentuin te Montpellier, zij
ne geboorteplaats, in 1715, 
in den ouderdom van 77 ja
ren overleden, heeft in het 
licht gegeven: 1.° Botani-
con Monspélliense, 1686, 
in 8.vomet pi. — 2.° Eor-
tus regius Monspelliensis, 
1697, in 8.W met pi. — 
3.° Prodromus historios ge
neralis plantarum per ta-
hulas disponuntur, Mont
pellier, 1689, in 8.vo 

MAGNOI (ANTONIUS) , zoon 
van den voorgaande, teMont-
pellier in 1676 geboren, volg
de zijnen vader in deszelfs 
leerstoel op, en overleed in 
1759, na in het licht te 
hébben gegeven: lfi'.Wovus 
charaoter plantarum ,Mont-
beliard,. 1725 , een werk 
van zijnen vader'. -i- 2.° Dis
sertatie- de respiratione.— 
3.o De natura et causis 
fiuiiitatis sanguinis , en an
dere verhandelingen. 

een 
17.« 

_ MAGNON (JOANNES), 
ffransche dichter der 
eeuw,, té Tournus, in het 
k-j dep.t Saöne et Zoire 
geboren, oefende gedurende 
eemgen^tijd het beroep van 

advokaat te Zyon uit. Men 
heeft van hem verscheiden.» 
tooneelstukken, waarvan het 
minst slechte is JRTAXER-
XES) een treurspel. Hetzel
ve is wel ingekleed, biedt 
schoone gevoelens, en vrij 
wel doorgevoerde karakters 
aan. Deze schrijver liet den 
tooneelarbeid varen, en vorm
de het ontwerp, om in 10 
deelen, elk van twintig'dui-» 
zend dichtregels, eene En
cyclopedie daar te stellen, 
welke hij den titel gaf van. 
Science Universelle. Hij had 
den tijd niet, om dit belag-
chelijk ontwerp ten uitvoer 
te brengen, daar hij in 1662 
op zekeren nacht, te Parijs 
door dieven vermoord werd. 
Een gedeelte van zijn werk 
verscheen in 1663 , in 4.to 
met eene hoogdravende voor
rede in het licht. De bibli
otheken , zegt hij tot den 
lezer , sullen u voortaan en
kel tot een nutteloos sieraad 
verstrekken. Toen iemand 
hem vraagde, of zijn werk 
weldra voltooid zoude zijn , 
antwoordde hij : Zeer spoe
dig , ik behoef slechts hon
derd duizend dichtregels 
meer te maken. Men behoeft 
zich niet te verwonderen over 
de verbazende vruchtbaarheid 
van MAGNON : zijne verzen 
zijn welligt de meest zenuw-
Jooze, de onnaauwkeurigste, 
de duisterste, en de krui-
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pendste , welke ér in de Fran-r 
sche dichtkunde bestaan. 

, MAGNÜS. — Zie GROOT 
(GERARDUS DE). 

MAGNÜS of MAGÏSI (JOAN-
NEs), in het Zweedsch Sto
re , hetwelk (/root beteekent, 
aartsbisschop van Upsal in 
Zweden , te Linkoeping, in 
1488 geboren, verzette zich' 
met nadruk tegen het Lu-
theranismus, en trachtte te 
vergeefs, koning GUSTAAF YA-
SA te beletten, hetzelve in 
zijne staten intevoeren. De
ze vorst beantwoordde zijne 
vertoogen door vervolgingen; 
hij deed hem voor eenen 
muiteling doorgaan, en een 
Calholijke schilder uit Vlaan
deren had de lafhartigheid", 
-dezen groolen prelaat voor 
4e stellen als worstelende te
gen het wettige gezag; het 
ds evenwel op deze wijze, 
'dat de Apostelen en eerste 
JBvangèliepredikers tegen de 
Heidensche keizers hebben 
geworsteld. De ijverige en 
moedige aartsbisschop, geeft 
•aan zich zelven in zijne on
gelukken , de vertroostende 
getuigenis, van enkel voor 
het geloof van JESÜS CHRIS
TUS te lijden:' Ex primo 
regni senatore ei felicissi-
mo arckiepiscopo, propter 
tuendam fidem CHRISTI , 
factus sum humilis, exul .. 
etperegrinus, (ffist, X, 82). J 

Hét lëedgevoel der Catholij-
kea medenemende, begaf 
MAGHÜS zich naar .Rome, 
alwaar hij vele bewijzen van 
achting ontving, en overleed 
aldaar in 1544. Men heeft 
van hem: 1.° Eene Geschie
denis van Zweden, in vier 
en twintig boeken, getiteld: 
Gothorum Sueonumque his* 
toria ex probatis antiquo-
rum monuinentis collecta, 
Rome, 1554, in fol. Ba' 
zei, 1558, in 8.™, een 
werk, met bijvoegselen door 
OLAÜS MAGNÜS , zijnen broe
der, in het licht gegeven. 
— 2.o Die der aartsbisschop
pen van Upsal, onder den 
titel van : Sisioria metro-
politanw Mcclesioe Ufsalm-
sis, in regnis Suehos et 
Gothice a JOANNE WAQSji 
Gotho, sedis apostohcce le
gato, et ejusdem ecclesia 
arckiepiscopo, collecta, o-
pera OLA.Ï MAGJU Gotki, 
ejus fratris, in Ivcm edv-
la, Rome, 1560, u« f' 
Men vindt in dit werk g^ 
noegzame gronden, oni 
waarheid der daafeken te 
staven, en de lasteringen d j 
Lutheranen, t e g e n i n be, 

roemden aartsbisschop, e* 
man van eenen onverschror 
kenijver,eneeneonornkoo^ 

^rShl^S 
Snge» tegen A ^ T ^ S 
der nieuwe sekten,_ w 
des te sterker en *tand'as 
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tiger, wijl hij volkomen met 
de onheilen bekend was, wel
ke uit de nieuwigheden voort
sproten , dóór ledige en on
rustige menschen uitgevon
den, ten nadeele der oude 
godsdienst, welke 15 eeu
wen in het bezit hadden ge
laten, van voor de ware te 
worden gehouden, 

MAGNÜS ( O U Ü S ) , broeder 
van den voorgaande, dien 
»Ü> in 1544, in het aarts
bisdom Upsal opvolgde, ver
scheen in 1546 met roem in 
de kerkvergadering van Tren-
&» en moest in zijn land 
veel voor de Catholijke gods
dienst verduren. Men heeft 
Van hem de geschiedenis van 
de zeden, gebruiken en oor
logen der Noordsche volken, 
ónder dezen titel : Mistoria 
de gentibus septentrionali-
bus etc., Rome, 1555, in 
tol, £aael, 1567 , de an
dere uitgaven zijn slechts uit
treksels. Dit werk bevat be
langrijke zaken; maar eenige 
derzelve schijnen de vrucht 
J f ligtgelóovigheid te zijn. 
"G schrijver legt in. dezelve 
eenegroote verkleefdheid aan 
S f U ï o l Ö k geloof, aan den 

&• Een ander werk van 
S j ^ i a g e t i t e i d : Ta* 

*f* ir nim mirabihum 
«c . ? Venetië. 1639 Hii 

Cc 

de heilige BRIGITTA, te Ito-
me, in 1568, èn werd naast 
zijnen broeder, in de kerk 
van het F~atikaan begraven. 

MAGMUS. — Zie MAGBTÏ. 

MAGO BARCEUS, een Kar-
thaagsch veldheer, in het jaar 
396 vóór J . C. naar Sicilië' 
gezonden, tegen DIONTSIUS 
den Tiran, bekwam in het 
eerste gevecht de nederlaag; 
maar na in het volgende jaar 
een magtig leger op de been 
te hebben gebragt, sloeg hij 
den dwingeland, en gaf hem 
den vrede. Nadat de oorlog 
op nieuw was losgebarsten, 
deden de ICarthagers eene 
nieuwe poging op Sicilië, 
MAGO was aan het hoofd. 
Hij leverde den vijanden slag, 
Werd overwonnen, te dlba-
coenum, in 392 vóór J . C. 
en te Cabalct, alwaar hij op 
het slagveld bleef, in 383. 
— MAGO BARCEUS, zoon van 
den voorgaande , volgde hem 
in het bevelhebberschap op, 
en was nog ongelukkiger. 
Hij sloeg inden beginne Di-
ÓMTSIUS den Tiran, te Cro-
nio, in[382vóór J . C.-•', be
hield de door de Karthagers 
in Sicilië veroverde plaat
sen» en verkreeg 1000 ta
lenten als krijgsschatting. On
der Dioiïrsius den Jonge, 
kwam MAGO in ^Sicilië te
rug, berende de citadel van 

2 : , -.- . . . , • • ' "<< 
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Syracusa, welke door de 
Korinthers verdedigd werd, 
en trok vervolgens naar Ga-
tana, om TIMOLEON, hun', 
aanvoerder te bestrijden. 
Maar, vernomen hebbende, 
dat deze hem met een sterk 
leger tegemoet kwam ,. ver
liet hij in aller ijl Sicilië. 
Men betrok hem in regten, 
én in het jaar 343 vóór J. 
C. kwam hij de doodstraf 
door eenen vrijwilligen dood 
voor. De Karthagers deden 
zijn lijk aan een kruis hech
ten ^ ten einde daardoor zij
ne eerloosheid en lafhartig
heid te vereenwigen. 

IMAGO , broeder van HAN-
KIBAX., onderscheidde zich 
met hem, in de veldslagen 
van de ticinp, de Trebia 
en vxaCannes, en bragt 
het berigt dezer laatste ze
gepraal naar Kiarthago over. 
Om een gevoelig denkbeeld 
van dit gevecht te geven, 
liet hij in het midden van 
den senaat, drie schepels 
gouden ringen uitstorten, van 
de vingers der Romeinsche 
ridders,getrokken, die in het 
jaar .216 /vóór J. C in den 
slag gesneuveld waren. MAGO 
werd vervolgens tegen SeiPiö 
in Spanje: opgezonden , al
waar hij zich met zijnen an
deren broeder HASDRDBAI 
vereenigde^ maar nadat deze 
zich maar Italië begeven had , 
bleef hij alleen, werd bij |j 

Carthagena geslagen, en 
langs de zeekust achtervolgd. 
Hij stak over naar de Ba-
harische eilanden, tegen
woordig bekend onder de 
namen van Majorka, Mi-
norka en Ivika. De bewo
ners dier eilanden werden 
voor de bekwaamste slinge
raars der wereld gehouden, 
Zoodra de Karthagers het 
eerstgenoemde eiland nader
den, deden de Baleariërs, 
zulk eene geweldige hagel
bui van steenen op hen ne-
dervallen, dat zij zich ver-
pligt zagen, om weder in zee 
te steken. Zij landden ge
lukkiger te Minorka, en het 
Port-Mahon {Portus M4-
GOffis) behield den naam van 
den veldheer, die hetzelve 
veroverd had. De Karihaag-
sche held stak vervolgens naar 

Italië- over, maakte zicj 
meester van Genua, wertt 
in een gevecht tegen %m-
ÏIUÜS-VARTJS, geslagen en 
gekwetst, en overleed *w 
zijne wonden H»-hetjaar2M 
vóór J . C., op den• ogen
blik, waarop W^JZ 
iïarthago begaf, W«J*£ 
hij door den senaat beioe 
pen was. 

* MAGON (KAKEI Btf»; 
T D S ) , een dapper officia 

Fransche marine, te r» j 
den 12 November M* 9 
boren, had naanwelg» 
ouderdom van 14 jaren *e 
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reikt", toen hij zich, iri hoe
danigheid van aspirant in 
dienst begaf. Vervolgens tot 
garde marine benoemd, ging 
hij aan boord van het schip 
la Bretagne, onder het be
vel van den graaf D'ORVIL-
LIERS, en volbragt zijne eer
ste wapenfeiten in het ge
vecht van Oiiessant. In 1780 
werd hij tot vaandrig benoemd 
en nam, onder de bevelen 
van den heer DE GÜICHE , 
deel aan drie gevechten, wel
ke die admiraal aan de En-
gelschen leverde. Later be
hoorde hij tot de zeemagt, 
onder de bevelen van den 
graaf DE, GRASSE ; hij werd 
in het negende gerecht, met 
het schip Ie Calon, aan 
boord van hetwellce hij was, 
buit gemaakt. Bij zijne te
rugkomst uit de Engelsche 
gevangenissen, vertrok hij naar 
Indi'è , en ontving verschei
den missiën voor Sina, Ben* 
galen en andere naburige 
gewesten. Hij was in 1794, 
op Ile de JFrance; toen de 
onlusten aldaar uitbarstten, 
deed de volksmaatschappij 
dier kolonie hem in hechte
nis nemen, en eerst na een 
vonnis, kreeg hij zijne vrij
heid weder. Door zijnen 
diensttijd tot den rang van 
scheeps - kapitein verheven, 
streed hij onder de bevelen 
van den schoot - bij - nacht 
SEBSBr. In 1798 begeleidde 

hij rijk beladene schepen, 
welke aan de maatschappij 
der Pkilippijnscke eilanden 
toebehoorden, en het ge
lukte hem, ondanks eene 
Engelsche flotille, door wel
ke hij heviglijk werd aange
tast , dezelve behouden op de 
plaats hunner bestemming te 
brengen' 'Bij zijne terugkomst 
werd hij door het directori
um afgezet: maar de admi
raal BRÜEÏS deed zijnen naam 
op de registers der marine 
herstellen. In 1801 was MA-
GON, onder de bevelen van 
den admiraal VIIXARET-JOY-
EÜSE • door het roemrijke'ge
drag , door hem bij den- aan
val van het fort DaupMn 
gehouden, verkreeg hij den 
rang van schout-bij-nacht. 
Ha in 1804, het bevel over 
den regtervleugel der flotille 
van JBoulogne te hebben ge
houden , was hij den 21 Oe-
tober 1805, bij den berüch-
ten slag van Trafalgar te
genwoordig. Hij was aan boord 
van het schip Mgesiras, 
dat, gedurende den strijd > het 
Engelsche schip Tonnantaan-
klampte. De vijanden (de 
Engelschen) kwamen dit schip 
weldra te hulp, en de Al~ 
gesiras werd van alle kan
ten omsingeld. Ofschoonreeds 
in het begin van' den strijd 
aan den arm en aan de dij 
gewond, deed MAGON ech
ter wonderen van dapper-

• 3 -
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heid, en dreef de Engelschen 
terug. Na deze roemrijke ver
dediging stond hij nog op het 
verdek > toen een kogel hem 
doodelijk aan het hoofd trof. 
Hij gaf denzelfden dag den 
geest, 

MAGRi(DoMiNicus),in 1604 
te la Falette, op het ei
land Maltha geboren, pries
ter van het Oratorium en 
kanonik van Viterbo, den 
4 Maart 1672 overleden, 
bezat eene meer dan gewo
ne geleerdheid, door de pries
terdeugden opgeluisterd. Hij 
heeft nuttige werken nage
laten, zoo als; l.o ffiero-

, lexicon, Rome, 1677, in 
*oJ. gezamenlijk met zijnen 
broeder K i m samengesteld. 
DU is een Woordenboek, zeer 
iFSV? °PheMering van 
de H. Schrift. - , 2.o

 w
Eene 

Laüjnsche Ferhandeling , 
over Je schijnbare tegml 
fyügheidderff.sJift, 
waarvan de beste uigave is 
die van 1785 ,inl2.mo J ] S 

W , door den abt L E F W 
die dezelve ter helft verl 
aeerderde _ 3.0 Zeven van 
•UTINUSZATINIUS, hetwelk 
Toorkomt aan het hoofd der 
Jiibhotheca sacra et pro-

^ W a J a n ^nschrgvör; waar
a f KAREL MAGRI de uitga-
JJ heeft bezorgd: *<£,, 

' in \ÜJ*&*&**:ï 1671, 

Monte - Libano , 1664, in 
4.t0 Men verkiest die van 
HIERONYMÜS DAUDIM, met 
aanteekeningen van RICHARD 
SlMON. Men vindt de lijst 
der overige werken van MA» 
GRI, in het 41" deel van 
NICERON. 

MAHADI, derde kalief van 
het geslacht der Abbassiden, 
zoon en opvolger van ABOU-
GIAFAR AIMANZOR , maakte 
zich eenen naam door zijnen 
moed en zijne wijsheid. De 
eerste daad van zijn bestuur 
was, de opening der gevan
genissen , waar talrijke slagt-
offers in zuchtten: hij gaf 
al de onregtvaardig verbeurd 
verklaarde goederen terug. H{J 
was de vriend der geleerden» 
en overlaadde hen met wel
daden. Na verscheiden over
winningen op de Grieken te 
hebben behaald, sloot hg 
den vrede met de keizerin 
IRENE, op voorwaarde, w 
zij hem jaarlijks 70,000 0f?«-
den Kroonen aan schatting 
zoude betalen. MAIIADI hieW 
dikwerf geregtsdag, om de 
knevelanjen te herstellen, 
welke de sterkere jegens de 
zwakken uitoefenden. Hijom* 
ving, zonder zich beleediga 
te achten, zelfs van den ka"' 
zijner onderdanen, nadrnK-
kelijke en nuttige lessen. 1» 
den tempel van Mekka,*®1 

een' man van zijn gevo| » 
gevraagd hebbende, » 0 l l J 
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geen deel wilde hebben , aan 
de milde giften welke hij 
toenmaals in de moskee uit
deelde ," antwoordde hem de
ze : » lic zou van schande 
sterven , in het huis van God , 
aan iemand anders dan aan 
Hem, en iets anders dan Hem 
zelven te vragen." Deze vorst 
overleed op de jagt, bij het 
achtervolgen van een wild 
dier, dat in een vervallen 
gebouw was gevlugt, terwijl 
zijn paard met hem eenen 
al te Jagen ingang wilde bin
nen gaan, brak hij de len
den, en gaf «ogenblikkelijk 
den geest, in het jaar 785 
na J . C. na tien jaren en 
eene maand geregeerd te heb
ben. Zijn zoon HABT volg
de hem op. 

MAHARBAI. of MAHERBAL , 
Kartaagsch veldheer, voerde 
in den slag van Cannes, in 
het jaar 216 vóór J . C. het 
be\el over de ruiterij. Even 
geschikt om raad te geven, 
als om eene overrompeling 
te besturen, wilde hij dat 
zich HAJWIBAI , na dezen ge-
denkwaardigen slag, regt-
6treeks naar Rome zou be
geven , hem belovende van 
«em binnen vijf dagen op 
«et kapitool te doen avond
e n . Maar wijl de leger
aanvoerder tijd vorderde, om 
over dit voorstel n a te den-
Ken, zeide MAIJARBAL: »Ik 

C 

zie wel dat de goden, aan 
denzelfden man niet al de 
talenten te gelijk hebben ge
geven : HANNIBAI, , gij weet 
te overwinnen , maar om van 
de overwinning gebruik te 
maken, die kunst verstaat 
gij niet." 

MAHÉ BE IA BOURDOOTA-
YE. — Zie BOURDOMYAYE. 

MAHI. — Zie MAHY. 

MAHIS. — Zie DESMAHIS 
en GROSXESXE. 

MAHMOÜ». — Zie MAHO» 
BIED V. 

MAHOMED, ook MOHAM
MED of MüHAMMEB (EBN AB-
DAIIAH ABUX CASEM) , werd 
volgens het algemeene gevoe
len, den 10 November 57Ö 
te Mekka geboren. Volgens 
de vrome Muzelmannen, ging; 
zijne geboorte met verschil
lende wonderen gepaard, die-
zich, tot zelfs in het paleis 
van CHOSROÈS deden gevoe
len. Zijn vader was een af
godendienaar : AMENAH, zij
ne moeder, die de Joodsche 
godsdienst beleed , was se
dert tien maanden weduwe, 
toen zij dit kind ter wereld' 
bragt, hetwelk de toekomsti
ge grondlegger van een bloed
dorstig bijgeloof, uitgebreid-
van het naauw vau 'CUbral-
4 . 
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tar tot in Indiëf en de stichter 
van een rijk zou zijn, den 
Christenen geducht geworden 
en bestemd om hunne misda
den te straffen, en het werktuig-
der goddelijke wraak, over 
een groot gedeelte des aard
bols te wezen. In den ouder
dom van 20 jaren, verbond 

Pzich de jonge MAHOMED bij 
de karavanen , welke tusschen 
Mekka en Damascus han
delden. In Mekka terugge
keerd , nam eene rijke vrouw 
KHADÏDJAH (zie dat art.) ge
naamd , de weduwe van eenen 
rijken koopman, hem aan tot 
opziener over haren handel, 
en trad drie jaren later met 
hem in den echt. MAHOJJED 
was toenmaals in den bloei 
zijner jaren, en ofschoon zij-
Be gestalte en zijn gelaat niets 
bijzonders opleverden, wist 
iiy door zijne toegevendheid 
en zijne wellevendheid, het 
Hart zijner echtgenoote te 
finnen. KHADTDJAH SCÜOnk 
hem haar geheele vermogen. 
flAHOMED tot eenen staat ?e-
*omen, met welken hij zich 
«ooit zou hebben durven vlei-
jen, besloot het hoofd zijner 
Jiaüe te worden; hij oor
deelde te dien einde partij 
te moeten trekken van de 
oorameligtgeloovigheid en het 
bijgeloof des volks. In den 

«uderdom van 40 jaren be-
gon die bedrieger zich voor 

C r n U ' t t e ®exen' H« gaf T"or openbaringen te hebben 

gehad , en sprak als door in. 
gave; hij overtuigde eerst zij
ne vrouw en acht andere per
sonen. Zijne leerlingen maak
ten er andere, en in min
der dan drie jaren, waren 
er er omtrent vijftig, bereid 
om voor zijne leer te ster
ven. Er moesten mirakelen 
zijn, ware of valsche. De 
nieuwe profeet vond in de 
menigvuldige aanvallen van 
vallende ziekte, aan welke 
hij onderhevig was, genoeg-
zamen grond, om het gevoe
len van zijnen omgang met 
den Hemel te bevestigen. Hij 
deed den tijd dier aanvallen 
voor dengenen doorgaan, wel
ken het Opperwezen bestem
d e , om hem te onderrigien, 
en zijne stuiptrekkingen voor 
het uitwerksel der levendige 
indrukselen , van den luister 
des Hemelboden, welkende 
Godheid hem zond. Volgens 
hem, had de engel GABKI-
ë i , hem op eenen ezel van 
Mekka naar Jeruzalem ?fi-
voerd, van waar hij, na hem 
al de Heiligen en aartsvadeis 
van ADAM a°f, te hebben aan
getoond, hem nog dien w»" 
clen nacht naar MéU W 
teruggeleid. Ondanks den in
druk, welke zijne droome-
rijen maakten, werd er een 

zamenz wering tegen den gee 
drijver gesmeed. De men*» 
apostel zag zich genoodzaaKt. 
zijne geboorteplaats te ver 
ten, én de ringt naar H< 
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.dina te nemen. Deze afzon-

.dering werd het tijdvak van 
zijnen roem en van de ves
tiging zijns rijks en zijner 
godsdienst. Dit noemt men 
hegira (dat is vlugt of ver
volging), waarvan de eerste 
dag overeenkomt met den 16 
Jnhj 622 na J. C. De'vlug-
tende profeet werd overwin
naar. Hij verbood aan zijne 
leerlingen, om met vreem

delingen over zijne leer te 
, twisten, en beval hun op 

de bedenkingen der tegen
strevers , enkel met het zwaard 
te antwoorden. Hij zeide dat 
elke profeet zijn kenmerk 
had, dat dat van JüSïïS 
CHRISÏÜS de zachtmoedig
heid was geweest; en dat 

* het zijne het geweld was. 
Om volgens zijne grondbe
ginselen te handelen, ligtte 
hij troepen, die zijne zen
ding ondersteunden. De Ara
bische Joden, hardnekkiger 
dan de andere, waren een 
der voornaamste voorwerpen 

.zijner woede. Zijn moed en 
goed geluk maakten hem mees-

vter van hunne vesting. Na 
hen te hebben onderworpen, 
deed hij er verscheiden ster
ben, verkocht de andere als 
slaven, en verdeelde hunne 
goederen onder zijne solda
ten, De overwinning, welke 

•»J «» 627 behaalde, werd 
door een verdrag gevolgd, 
hetwelk hem eenen vrijen 

Cc 
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toegang tot Mekka verleen-
de. Deze was de stad, wel
ke hij verkoos , als de plaats, 
werwaarls zijne aanhangers 
voortaan hnnne bedevaarten 
zouden doen. Deze bedevaart 
maakte reeds een gedeelte 
uit van de oude eeredienst 
der heidensehe Arabieren, 
die er jaarlijks eenmaal hun
ne godheden gingen aanbid
den , in eenen tempel i, bij 
hen even zoo beroemd, als, 
die van Delphos zulks bij 
de Grieken was. MAHOMEO, 
trots,ch op dezen eersten voor
spoed, deed zich tot koning 
uitroepen, zonder daarom af
stand te doen van zijne hoe
danigheid van hoofd der gods
dienst. Deze bloeddorstige 
apostel zijne magt vermeer
derd hebbende, en den wa
penstilstand vergetende, wel
ke hij twee jaren vroeger 
met de inwoners van Mekka 
gesloten ' had , belegerde die 
stad, nam dezelve stormenr 
derhand in , en het vuur en 
zwaard in de hand, geeft 
hij aan de overwonnenen de 
keuze zijner religie of des 
doods, Men deed al degene 
over den kling springen, die 
den krijgszuchtigen en wree-
den profeet weerstand durfden 
bieden. De overwinnaar mees
ter van Arabie'. en geducht 
voor al zijne naburen, acht
te zich sterk genoeg, om zij
ne overwinningen en »ijné 
5 
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godsdienst ' bij. de Grieken 
en de Perzers uittebreiden. 
Hij begon met Syrië, toen
maals aan keizer HERACHUS 
onderworpen, aan te vallen; 
hij . ontnam hem eenige ste-r 
den, en maakte de vorsten 
van Dauma en Deyla, schat-
tingpligtig. Het was door 
dergelijke heldendaden, dat 
hij al de oorlogen eindigde, 
in welke hij in persoon het 
bevel had gevoerd, en in 
welke hij de onverschrokken
heid van eenen ALEXANDER 
had aan den dag gelegd. Zij
ne veldheeren , even zoo ge
lukkig als hij , vermeerder
den nog zijne veroveringen, 
en onderwierpen hem het ge-
heele land, op 400 mijlen 
afstands van Medina, zoo 
wel ten Oosten als ten Zuiden. 
Het is op deze wijze, dat 
MAHOMED , van eenvoudigen 
koopman in kameelen, een 
der magtigste vorsten van Jaië 
werd. Niet lang genoot hij 
de vrucht zijner misdaden. 
Hij had altijd eenige uit
werkselen gevoeld van een 
vergif, hetwelk hij eertijds 
had ingenomen. Daar eene 
Joodsche vrouw wilde be
proeven of hij werkelijk een 
profeet was, vergiftigde zij 
eenen schapenbout, welken 
men hem moest voordienen. 
De stichter van het Mahome-
tismus, werd niet gewaar, jl 
dat het vleesch vergiftigd was,. 
dan nadat hij er een stuk || 

van had gegeten," De uit
werkselen van het vergif on
dermijnden hem langzamer
hand. Hij werd door eene 
hevige koorts aangetast, die 
hem, in het 62e jaar van 
zijnen ouderdom, het 23e 

zijner aanmatiging van den 
titel van profeet, het elfde 
der Hegira, en het 632° 
na J . C., in het graf sleepte. 
Zijn dood gaf aanleiding tot 
een hevig geschil onder zij
ne leerlingen, OJITAK , die 
van zijnen vervolger, zijn 
apostel was geworden, ver
klaarde, met de sabel in de 
hand, dat de profeet Gods 
niet kon sterven. Hij be
weerde, dat hij verdwenen 
was, even gelijk MOZBS en 
EMAS, en zwoer, dathij 
dengenen in stukken zou hou
wen, die het tegendeel durf
de beweren. ABUBMER moest 
hem door daadzaken bewij
zen , dat hun meester dood 
was, en door verscheiden 
teksten van den koran, aat 
hij moest sterven. De be
drieger werd begraven w de 
kamer van eene zijner vrou
wen, en onder het bed, waar
op hij gestorven was. « e 

is eene volksdwaling, te S0" 
looven, dat hij is °Pf J f -

gen in een' ijzeren kotter, 
welke door een' of meer zei -
steanen boven de groote mos
kee van Jfedina wordt » 
de hoogte geheven. *$*&. 
wordt nog tegenwoordig 
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eeneh dér hoeken van dien 
tempel gezien. Het is eene 
steenen kegelvormige spits, 
in eene kapel geplaatst, wel
ker ingang door groote ijze
ren staren, aan de ongewij-
dën verboden is. Het boek, 
hetwelk de leerstellingen en 
grondregels van het mahome-
tismus bevat, wordt koran 
genaamd. Het is eenzamen-
raapsel van zes duizend dicht
regels, zonder orde, zonder 
verband , zonder kunst. De 
tegenstrijdigheden, de onge
rijmdheden, de anachronis
men zijn er ruimschoots in 
verspreid. Hij verzamelde de 
ongerijmdste fabels der joden 
en ketters, en mengde de
zelve zonder onderscheid met 
het verhaal der gewijde boe
ken. Men kan hieruit aflei
den , welk een mengelmoes 
zulks heeft opgeleverd. In
dien er zich hier of daar 
eenige redelijke Volzinnen, 
echt zedelijke grondregels, en 
zelfs verhevene en treffende 
plaatsen opdoen, moet men 
zulks daaraan toeschrijven, 
dat de bedrieger, de taal der 
Christenen en der Joden, be
trekkelijk de Godheid, hare 
werken en wetten, herhaalt 
of navolgt, yy Indien men 
loochende, zegt een nieuwere 
geleerde, dat het goede, het
welk de koran bevat, be-
trekkehjk de Godheid en de 
zedéleer, uit onze gewijde 
boeken ontleend is; zou ik 

mij tevreden stellen, tot den 
tkoran xelven te verwijzen. 
Men zou er in zien, op hoe 
vele plaatsen de valsche pro
feet, MOZES of het JEvange-
He naschrijft; maar ook door 
hoe vele dwaas- en buiten
sporigheden , die hem eigen 
zijn, hij datgene, wat hij 
bij ons ontleende, misvormd 
heeft. Het schijnt mij toe , 
dat om eenen man te waar
deren, men, er zich bijzon
der op moet toeleggen, om 
datgene, wat hij van zijne 
eigene genie heeft ontleend, 
van datgene te onderscheiden, 

'wat hij bij anderen putte. 
Om zulks aan hem toe te 
schrijven, zou men ons ten 
minste den trap van volko
menheid moeten aanwijzen, 
waartoe hij hetzelve gebragt 
heeft. Maar zekerlijk zal men 
zich metgeené hoop vleijen, 
van ons eenigen trap van vol
making aan te toonen, door 
ZOROASXEK of MAHOMED , aan 
de leer van MOZES of aan de 
wetten des Evangelies bijge-
bragt." — De geheele the
ologie van den wetgever der 
Arabieren , bepaalt zich tot 
drie hoofdpunten. Het eer
ste is van het bestaan en 'de 
éénheid Gods te erkennen, 
met uitsluiting van elke an
dere magt, die de zijne zou 
kunnen verdeden of wijzigen. 
Het tweede is, te gelooven^ 
dat God, de algemeene én 
almagtige Schepper, alle dia-
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gen kent, !ds ondeugd straft 
en de deugd beloont, niet 
alleen in dit leven, maar ook 
iia den dood. Het derde is 
te gelooven, dat God, de 
menschen, in de duisternis
sen der afgoderij gedompeld 
(er was er bijna geene meer 
in al de gewesten, welke die 
sektarissen later aan zich heb
ben onderworpen), met een 
oog van barmhartigheid be
schouwende , zijnen profeet 
MAHOMED heeft verwekt, om 
hun de middelen te leeren 
kennen, ten einde tot de 
belooning der goederen te 
geraken, en de straffen der 
goddeloozen te, vermijden. 
Deze bedrieger nam, zoo als 
men ziet, een groot gedeel
te der grondwaarheden des 
Christendoms aan: de één
heid van God, de noodzake
lijkheid van Hem te bemin
nen , de opstanding der doo-
den, het laatste oordeel, de 
belooning en de straffen. Hij 
beweerde, dat de godsdienst, 
welke, hij onderwees, niet 
nieuw, maar dat het "die van 
ABRAHAM en IsafAëi was, 
ouder, zeidehij, dan die der 
Joden en , Christenen. Be
halve de profeten van het 
oude-testament, erkende hij, 
JESÜS, zoon van MARIA, van 
haar, ofschoon maagd, ge-
horen, Messias, Woord en 
Geest Gods.; Hij verviel zelfs 
in de ketterij der onlijdba- H 
yen, door te verzekeren, dat ö 

JESÜS CHRISTUS niet gekruist 
was. » De trouweloosheid 
der Joden , zegt hij , is ge
straft geworden, wijl zij de 
-maagdelijkheid van MARIA 

..geloochend, en gelegd heb-
„ben, dat zij JESÜS , den CHRIS
TUS, den Zoon van MARIA, 
den Afgezant Gods, ten dood 
gebragt hadden. Zij hebben 
Hem noch gedood, noch op
geofferd, zij hebben slechts 
zijn beeld in hunne magt ge
had. Zijn persoon is opge
nomen en naast God ge
plaatst." Ofschoon hij veel 
uit de godsdienst der Joden 
en Christenen had geput, 
haatte hij echter beide: ia 
zeker opzigt de letterdieven 
navolgende, die de schrij
vers, welke zij geplunderd 
hebben, verachten en heke
len. De besnijdenis, de of
feranden, het gebed vijf ma
len daags, de onthouding Tan 
wijn, van sterke dranken, 
van bloed en van varkens-
vleesch, het vasten der mnna. 
rhamadan, en het heiligen 
van den vrijdag, waren ^ 
uitwendige oefeningen zijner 
godsdienst.' Hij stelde als be-
looning, voor al degene,ene 
dezelve volgen zoude, het „ • 
not aller vleeschelijke wei-
lusten. Een man, die een 
serail (vrouwenhof) als pa™ 
dijs voorstelde, moest t«* 
onder onbeschaafde en g° 
delooze menschen wel aanüau 
gers maken. Er is noch g ^ 
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dienst noch regering, die der I 
sekse minder gunstig is , dan 
het mahometisinus. De stich
ter dier anti-christelijke sek
te staat aan de mannen toe, 
om verscheiden vrouwen te 
hebben , dezelve te" slaan , 
wanneer zij niet mogten wil
len gehoorzamen, en dezel
ve weg te zenden , wanneer 
zij mogten mishagen ; maar 
staat aan de vrouwen niet 
toe, lastige mannen te: ver
laten , tenzij deze er mede 
in stemmen. Hij beveelt, 
dat eene, weggezondene vrouw 
slechts tweemalen zal mogen 
hertrouwen ; en dat , indien 
zij door haren derden echt
genoot wordt teruggezonden, 
en de eerste haar niet wil 
terug nemen, zij voor.altijd 
van het huwelijk moet afzien. 
Hij wil, dat de vrouwen altijd 
gesluijerd zullen zijn, en dat 
men noch haren hals, noch 
hare voeten zie. Met ééri: 

woord, al de wetten ten op-
zigte; dezer;, helft des men-
schelijkên geslaohts, zijn hard 
en onregtvaardig. De zooge
naamde wijsgeeren, die on
dernomen hebben, de ge
dachtenis van MAHOMED te 
herstellen, zijne godsdienst 
te regtvaardigen, de verwij-
tmgen, welke men hem doet i 
te wederleggen, zouden veel
eer w. het blankmaken van 
eenen neger geslaagd zijn; 
De staat van onkunde, dom-., 
beid, slayern^.zedebederfi. 

waarin al de aari zijne wet
ten onderworpen volken ge
dompeld zijn, is een bewijs, 
tegen hetwelke de drogrede-. 
nen en uitvlugten het niet 
zullen volhouden, en dat de 
verdedigers steeds beschamen 
zal. MAHOMED is de oudste 
schrijver, welke duidelijk o-
ver de onbevlekte ontvange
nis der H. Maagd heeft ge
sproken ; zulks is in zijnen 
koran, Sura 3 . Zie ook 
MARACCI, Prodrom. ad re~ 
futat. Alcor., p . 4 p. 86. 
Hij had waarschijnlijk dit ge
voelen van de Oostersche 
Christenen ontleend, welke 
te zijnen tijde in grooten ge
tale naar Arabië geweken 
waren, om de mishandelin
gen te vermijden, welke men; 

hun in hun vaderland deed 
ondervinden (zie SIXIÜS IV). 
De beste' uitgave van dem 
koran, is die 'van MARACCI, 
Alcorani textus universus, 
in het Arabisch en Latijn-, 
2 dl.nin fol., Padua, 1698, 
me t aan teeken ingen. Hij zegt 
niets, hetwelk hij niet met 
de oorspronkelijke teksten van, 
dat boek, en door de getuig 
genissen der Arabische schrij
vers bewijst, hij had deze 
taal gedurende 40 jaren be-: 
oefend. Er bestaat eene En-; 
gèlsche vertaling van in 4. to-
door SALB, met,eene inlei-, 
ding en crjtische ;aanteeke-; 
ningen, waarvan eï>yerschei-, 
den aan. Ieder een niet juist. 
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zijn toegeschenen » Het 
spijt mij, (zegt de heer POR-
ÏJSK, een man het best met 
de inuzelmansche godsdienst 
bekend;, verpligt te zijn, te 
zeggen, dat hij dikwerf al 
te veel vuur aan den dag 
legt, om den koran te ver
dedigen, en dat hij veeleer 
zoekt, om de tallooze bui
tensporigheden, die men in 
dezelve aantreft, te bewim
pelen, dan die in derzelver 
ware daglicht te plaatsen. 
M vloeit ten minste een voor
deel uit deze partijdigheid 
voort: namelijk, dat hijgee-
ne enkele ongerijmdheid, bij 
dagene zal gevoegd hebben, 
welkeer werkelijk in zijn 
endathij'hetbelagchehjke' 
W e l k dezelve in het oor
spronkelijke kenmerkt, niet 
overdreven heeft. Benige 
™ P f ^ g t ó n n i g e gees
ten, hebben zich niet ont
wen, omïich, zoo niet ten 
toste der eerlijkheid, dan 
teü omnste van het geMnd 
verstand,-als zonderlingen te 
doen voorkomen, van zich 
ais bewonderaars van den 
karm te verklaren, de leer
stellingen deszelven te ver-
öeöen> en deze zelfs met 
diegene te vergelijken, wel-
J e ° f z f gewijde boeken lee-
r e p . (Observ. sur la reli-
&on, les loü, leqouver-
nment, et les woslrs des 
Jjircs Neuchdtel, J770 , 
««'M P. 22 en volg.) fc 

moet zien al wat deze bé« 
kwame man over dit onder
werp gezegd heeft: hij had 
lang te Konstantinopel ver
toefd, in hoedanigheid van 
afgezant des konings van En
geland, en niets was aan 
zijne waarnemingen ontsnapt. 
Nog maakt men MAHOMED 
den schrijver van een ver
drag, te Medina met de 
Christenen gesloten, en ge
titeld:. Testamentum etpac-
tiones initce inter Muham-
medum ei Chri$Han<e fidei 
cultores, in 1630, te Pa
rij's, in hetlatijn en in het 
Arabisch gedrukt; maar dit 
werk schijnt ondergeschoven. 
In zijne Oosterscke geschie
denis, blz. 248, heeft ïïox-
IINGER, in 40 zinspreuken, 
de geheele zedeleer van ien 
koran vervat. AIBEMDSWID-
MANSTADIÜS heeft de theolo
gie van dien bedrieger ver
klaard , in eene zeldzaam 
voorkomende iatijnsche a«-

mensprauk, in 1540, "J *• 
gedrukt. De kardinaal DE 
GÜSA heeft den koran we-
derlegd, onder den titel van 
Cribrationes Jlcoram. M-
IAND en eenige anderen hen-
ben vruchteloos getracht, om 
de religie e» het boek van 
dien straikroover te verdedi
gen. Zie het leven van UU" 
HOMED, door PKIDEAÜX en 
GASÜEIR [en MOHAMMED, °J 
de hervorming der *raow~ 
ren* door J. Nomz, *m" 
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sterdam, 1780, 2 dl.» kl. 
in 8.v0] Ook kan men raad
plegen Alcorani textus uni-
versus,&ootMxviXCCï, waar
over wij gesproken hebben, 
alsmede een zeer goed werk, 
in 1717 \&Tyrnau gedrukt, 
Mahometanus in lege CHRIS-
TX jflcorano suffragante in
structies ; en het slot der 
verhandeling De veritatere* 
Ugionis christiance , door 
GKOTIUS, & boek. Men leest 
een belangrijk gesprek van 
eenige missionarissen met Ma-
hometanen, in de Histor. 
Soc. JEsu 3 4e dl. 

MAHOMED I , of MOHAM
MED, vijfde keizer of sultan 
der Ottomansche lurken, zoon 
van BAJAZET I , volgde in 
1413 zijnen broeder MDSA 
CHIXEBI op. [MUSA en SOM
MAN , oudste broeders van 
MAHOMED, betwistten elkan
der het rijksbestuur: Sou» 
MAJT werd geslagen, en door 
MÜSA ten dood gebragt. MA
HOMED , verontwaardigd, ver
klaarde dezen laatste den oor
log , die op zijne beurt, over
wonnen werd, en in den 
slag sneuvelde. Later kwartf 
een bedrieger, onder den 
naam van MüsïAPHA, zijnen 
Tierden broeder, die inden 
slag van Jncire was gesneu
veld, door ZAWEÏI,UM omge
kocht den burgeroorlog ver* 
wekken, Hij Werd teruggen 
dreven, en naar het eiland 

Lesbos verbannen.] MAHO
MED deed den prins van Ca-
ramanië, die gevangen werd 
gemaakt, het beleg van Bag
dad opbreken. Deze prins 
vreesde de doodstraf te zul
len moeten ondergaan. MA
HOMED stelde hem gerust, 
door hem te zeggen; » Ik 
ben uw overwinnaar, gij zijt 
overwonnen en onregtvaardig; 
ik wil, dat gij.levet. Ifc zou 
mijnen roem bezwalken, door 
eenen eerlooze, zoo als gij 
te straffen. Uwe eerlooze ziel 
heeft u bewogen, de trouw 
te schenden, die gij mij ge
zworen had ; de mijne boe
zemt mij grootmoediger, en 
met de majesteit van mijnen 
naam meer overeenkomende 
gevoelens in." MAHOMED her
stelde den luister van het Ot* 
tomansche rijk, door de ver* 
woestingen van TAMERLAN en 
door de burgeroorlogen ge
schokt. Hij bragt jPontus en 
Vappadocie' onder zijne ge
hoorzaamheid , onderwierp 
Servië met een gedeelte, van 
Slavónië en Macedonië en 
maakte de Walachijers cijns* 
baar ; maar hij leefde in vrede 
met keizer MANÜÖI , en gaf 
hem de plaatsen van den Pon» 
tus Euxinus, van den iVo-
pontisen van TAessaZië terug > 
welke zijne voorgangers hem 
ontnomen hadden. Hij vestig
de den zetel van zijn rijk {e 
jédrianopoli', en stierf aan 
eenen bloedloog, in; 1421/ 
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in den onderdom van 47 ja
ren, [Hij was de eerste sul
tan, die eene zeemagt had, 
en die het gebied der zee, 
aan de toenmaals alvermo
gende republiek yaaPenetië 
betwistte], 

MAHOMED I I , zevende kei
zer der Turken, bijgenaamd 
BOJOC, dat is, de Groote, 
werd te, Adrianopoli in 1430 
geboren, en volgde zijnen 
vader AMUIUD I I , in 1451 
op. [Zijn oom ORKAN , had 
zich naar IConstanHnopel 
begeven, en MAHOMED (in 
vrede met KojiSTANiijif DRA-
COSES), had zich verbonden 
hem" eene jaarwedde te be
talen. Hij schoot aan deze 
verbind tenis te kort; de kei
zer deed er hem verwijtingen 
en vervolgens bedreigingen 
over. Dit was de beweeg
grond of het voorwendsel van 
MAHOMED, om Konstanttno' 
pel met een leger van 300,000 
strijdbaren te ..komen belege
ren].: Reeds in de eerste da
gen :der maand April 1553, 
was'; het'veld. met soldaten 
bedekt, die de stad van de 
landzijde berenden, terwijl 
eene vloot van 300 galeijen j 
en twee honderd" kleinere 
Vaartuigen, haar van den zee
kant insloten. Deze schepen 
konden niet binnen de haven 
dxingen, welke door de sterk
ste ijzeren ketenen afgesloten 
pri "Met voordeel verdedigd 

was. - MAHOMED doet eenen 
weg van uren gaans, met 
dennen planken beleggen, 
welke met ongel en vet be
smeerd waren, en naar de 
vorm van de kiel des schips 
zamengevoegd waren. Hij 
doet door werktuigen en ar
men , tachtig galeijen, en ze
ventig ligters uit de zeeëngte 
opnemen, die hij over deze 
planken doet loopen. Dit 
geheele groote werk wordt 
in weinige dagen ten uitvoer 
gebragt. De belegerden wa
ren even zoo verbaasd als 
verschrokken, eene geheele 
vloot, van strand in de ha
ven te zien loopen. In hun 
gezigt werd er eene schipbmg 
gebouwd, welke tot de tor-
stelling van eenen geschuts, 
wal diende. De Grieken ver
dedigden zich echter met 
moed; maar nadat hun Kei
zer, in eenen aanval was ge
sneuveld > was ergeen tegen
stand meer in de s t a d ' T „f 
in eenen oogenblik vol J i £ 
ken was. Detoomelooz^ 

daten plunderen « * £ . 
ten,.moorden, w>u ,.*ü 
sonén werden er anWjW' 
60,000 tot' slaven g ^ J > 
en het getal ^ % ° £ 
was zoo groot, ^.^..^a 
zich.inJe.noodzaketóhJ ; 

gewesten van zijn rijn, ( 

schen te doen komen,J 
einde die o n g e h k h c A ; 
weder .te beTolkeD' v 
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kenland, dat vaderland der 
MILTIADESSEN, der LEOÜHDAS
SEN , der AIEXANDERS, der 
SOPHOCXESSEN en derPiATO's, 
werd het middelpunt der bar-
baarschheid: een -duidelijk 
contrast met liet Christen
dom, dat, door een regt-
streeks tegenstrijdig uitwerk
sel, het licht der weten
schappen en kunsten in die 
barbaarsche landen doet schit
teren , welke hare wetten 
aannemen. MAHOMED , be
zitter van HConstantinojpel, 
zond zijn zegevierend leger 
tegen SCAIOXBRBERG, koning 
van Albanië, die hetzelve 
in onderscheidene gevechten 
Yersloeg. Een ander leger, 
onder zijne bevelen, drong 
tot aan, den Donau door, en , 
kwam Belgrado belegeren; 
maar de beroemde HUNIAD, 
door den ijver van JOANNES 
CAPISTRANDS ondersteund, 
wiens opwekkende leerreden 
de Christenen bezielden, 
noodzaakte hem, hetzelve op-
tebreken. De dood van dien 
grooten veldheer, boezemde 
aan MAHOMED een nieuw ver
trouwen op zijne wapens in. 
Hij maakte zich in 1458 mees
ter van Korinthe, maakte den 
Peloponnesus cijnsbaar, en 
trok van veroveringen tot ver
overingen. In 1467 voltooide 
hij den ondergang van het 
Gneksche rijk, door de inne-
mlVa~ SimPQ <* Trebi-

XV, DEEI, j) 
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zonde, en van dat gedeelte van 
Coppadooië, hetwelk ervan 
afhing. Trebizonde was sedert 
het jaar 1204, de zetel van 
een door de COMNENUSSEN 
gesticht rijk. De Turksche 
veroveraar kwam zich ver
volgens op de Zwarte mee, 
meester maken van Gaffa, 
eertijds Theodosia genaamd» 
De Venetianen hadden den 
moed, zijne, wapens uit te 
tarten. De verbitterde sultan 
deed de goddelooze gelofte, 
van al de. Christenen, te zul
len uitroeijen: en terwijl hij 
over de plegtigheid hoorde 
spreken, waarin de doge van 
renette, met de jfdriati-
sche zee huwt, zeide h i j , 
dat hij hem weldra naar 
den bodem dier mee zou zen* 
den, om ayn huweijk te 
voltrekken. Om zijn oogmerk 
ten uitvoer te brengen , tast
te hij in 1470, het eiland 
Negrogonte of Eubea aan, 
maakte zich meester van Chal
ets , de hoofdplaats deszel-
ven, gaf het aan de plunde
ring ter prooi, en , de ca
pitulatie verkrachtende , liet 
hij den gouverneur AREZZO 
midden doorzagen. Tien ja
ren daarna, zond , hij eene 
groote vloot, om zich van 
het eiland JRliodes mees
ter te maken. De wak
kere tegenstand der ridders 
van den heiligen JOANNES 
van Jeruzalem, door P&-. 
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• mus D'ADBUSSOK , hun' groot
meester , aangevuurd, nood
zaakte de ongeloovigen, om 
den aftogtte kiezen, na 10,000 
manschappen, en eene mer 
nigte schepen en galeijen ver
loren te hebben. De Turken 
wreekten zich over hunne 
nederlaag, op de stad Otrati-* 
te, in Calabrië, welke zij 
na een beleg van zeventien 
dagen , innamen. De gouver
neur en de bisschop werden 
op eene wreede wijze ten 
dood gebragt, en 12,000 in
woners werden over den kling 
gejaagd. Geheel Italië beef
de. MAHOMED maakte een 
nieuw leger tegen hetzelve 
gereed, terwijl hij van den 
anderen kant zijne wapens 
tegens de Mameluksche sul
tans wendde. Europa en J-
aië, waren in ontsteltenis; 
dezelve hield weldra op. Een 
kolijk verloste de wereld van 
den Mahomedaanschen" AT-
TILIA, in 1481, na een 30-
jarig bestuur, gedurende het
welk hij twee keizerrijken 
liad doen vallen, twaalf ko
ningrijken overwonnen, en 
meer dan twee houderd ste
den op de Christenen vero
verd had. Indien eene uit
gebreide heerschzucht, een 
matige moed, schitterende 
voorspoed, den grooten vorst 
vormen; en indien eene on-
menschelijkë wreedheid, ee
ne weJberekende trouweloos
heid, de bestendige verach

ting aller wetten, den god-
deloozen man uitmaken, dan 
moet men bekennen, dat MA
HOMED beide is geweest. Hij 
dreef den spot met alle gods
diensten , en noemde den 
stichter der zijne niet anders, 
dan hoofd der struikroovere, 
De staatkunde beteugelde som
tijds de onstuimigheid zijner 
inborst, en de barbaarsch-
heid van zijn karakter; maar 
hij gaf er zich bijna altijd 
aan over: Behalve de wreed
heden , waarover men reeds 
gesproken heeft, liet hij , na 
de inneming van Trebizonde, 
en tegen zijn gegeven woord, 
DAVID COMPNÜS, en zijne 
drie ' kinderen, vermoorden. 
Hij handelde op dezelfde wij
ze ten opzigte van de vors
ten van Bosnïèm die jan 
Meielis. Eij deed de gehee-
le familie van NOTARAS om
brengen , wijl die heer ge
weigerd had, om eene zij
ner dochters aan zijnen beetf-
achtigen wellust prijs te ge-

,, ven. Wanneer hij zei» veer
tien zijner slaven, den WW 
niet zou hebben doen open
snijden , om te weten , wi 
hunner eenen hem «ntrooi-
dea meloen had opgegeten, , 
wanneer hij zelfs zijne nu* 
naresse IIÏENB, niet.zouw» j ben onthalsd, om het gemor , 

der soldaten te doen ojpW» [ 
den (daadzaken door jei 
scheidengelijktjjdigege^ -
schrijvers verhaaJd, «n w j 
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VOMAIRE zonder grond te
gengesproken) , blijven er nog 
genoeg bewijzen over, om 
te kunnen verzekeren, dat 
deze beruchte verwoester van 
Europa en A%ië, een ge-
drogt was. Zijne teugellooze 
en onverzadelijke ontucht 
evenaarde zijne wreedheid; 
hij was de wellustigste en 
tevens de bloeddorstigste der 
xnenschen: de goddeloosheid , 
voor welke hij openlijk uit 
kwam, onderhield, en moe
digde deze steeds naauw ver-
eenigde ondeugden aan. Men 
heeft, onder den naam van 
dezen keizer, in het Syrisch, 
in het Grieksch en in het 
Turksch geschreven, Brie" 
ven, door LANDINI , ridder 
van Mhodus, in het Latijn 
vertaald, Lyon, 1520, in 
4.*° Men vindt ook drie Blie
ven van MAHOMED aan SCAN-
BERBERG, in de verzameling, 
WelkeMEtCHlOR Jüwirs, hoog
leeraar te Straatsburg, te 
Montbeliard, in 1595 , liet 
drukken. GUIUEX heeft eene 
Geschiedenis vanMAHOMED 
II geleverd, Parijs, 1681, 
2 dl.n ia 12.mo [Ook heb
ben verscheiden Fransche 
schrijvers, MAHOMEB I I , tot 
onderwerp van Treurspelen 
gekozen, M0 als CHaTEAü-
BRTO, LANOUE, BAOUR DE 

tORMIAir]. _ ZieBARBAROS-
SA I I , LATAL (GIUKS DE) 
ï f e o en TcRoczr. 

0 

MAHOMED I I I , dertiende 
kdzer der Turken, beklom 
den troon na zijnen vader 
AMURAD I I I , in 1595. Hij 
begon zijne regering met het 
doen wurgen van negentien 
zijner broeders, en het doen 
verdrinken van tien vrouwen 
van zijnen vader, welke men 
voor zwanger hield. Hij kwam 

. persoonlijk in Hongarije', 
aan het hoofd tan 200,000 
manschappen, belegerde J.-
gra, hetwelk zich bij ver
drag overgaf; doch de be
zetting werd bij het verlaten 
der stad vermoord. In al de 
oorlogen hebben de Turken 
bijna Hooit, de aan Christe
nen , welke zich aan hen over-
faven, bezworen gelofte ge-

ouden, en deze aanmerking 
eener ontegensprekelijke waar
heid is voldoende, om dat
gene, wat zekere schrijvers, 
ons over hunne trouw, in 
het nakomen van hun gege
ven woord, zeggen. Bij de 
eerste belegering van Jgra, 
in 1552, bood ACOMATÜS, 
Turksch veldheer, overtuigd 
dat de belegerden, zich op 
zijn woord niet verlaten kon
den , zelf aan, om zich op 
drie mijlen afslands van de 
stad te verwijderen, ten ein
de de bezetting te doen uit
trekken, en aan dezelve gij
zelaars te geven, welke zij 
weigerde, en hij zag zich 
yerpligt, het beleg optebre-

d 2 
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ken. (ZielsTHUAOTT. Dereb. 
Pann. lib. 17 et 18). Om 
echter het denkbeeld te ver
zwakken , hetwelk de nabu
rige natiën van de Turksche 
trouweloosheid vormden, en 
voor te komen, dat de be
legerde sleden zich met al 
de middelen der wanhoop, 
deed MAHOMED ditmaal den 
aga der janitsaren onthalzen , 
welke deze rnoordpleging had 
toegelaten. De aartshertog 
MAXIMILIAAN , broeder van 
keizer RüDOtir, trok tegen 
hem op, veroverde zijne ar
tillerie , hakte hem 13,000 
man in de pan , en zou eene 
volkomene zegepraal behaald 
hebben ; maar MAHOMED, 
door eenen Italiaansehen ge-
Joofsverzaker onderrigt, dat 
de overwinnaars zich met 
plundering bezig hielden , viel 
hun andermaal op het lijf, 
en ontweldigde hun, den 26 
öctóber 1596, de overwin
ning. De volgende jaren wa
ren voor hem minder geluk
kig. Zijne legerbenden -wer
den uit Ojpper-Mongarijë, 
Moldavië, tTallachijë en 
Zevenborgen verdreven. MA
HOMED vraagde den Christen-
vorsten om vrede, die hem 
denzelven weigerden. Hij 
troostte zich in zijn vrouwen
hof, en dompelde er zich 
in den wellust, zonder dat 
noch binnen- noch buiten-
Jandsche oorlogen hem . uit 
denzelven konden doen out- | 

waken. Zijne zorgeloosheid 
bragt de janitsaren aan het 
morren. Om hen tot beda
ren te brengen, leverde hij 
zijne dierbaarste vrienden aan 
hunne woede over, en zond 
zijne moeder in ballingschap, 
welke men voor de oorzaak 
van al de rampen van den 
staat hield. Deze booswicht 
overleed aan de pest in 1603, 
in den ouderdom van 39 ja
ren , na den oudsten zijner 
zonen te hebben doen wur
gen, en de sultane, deszelfs 
moeder, verdrinken. 

MAHOMED IV, negentiende 
keizer der Turken, in 1642 
geboren, werd in 1649, na 
•den treurigen doodvaniwu-
HIH I , zijnen vader, dien 
de janitsaren gewurgd had
den, als keizer erkend, loen 
hij den troon beklom, wa
ren de Turken met de ve-
netianen in oorlog. Het Be
gin zijner regering was scwjr 
terend: de grootvizier Off-
PRÓGÜ, eerst door Mo»*" 
cucrau , te Raah %fH™> stelde er zijnen geheelen roem 

en dien van het Otto^wJ» 
rijk in, om hel eiland C«« 
dia te veroveren. De f * 
ten van het serail, <w » 
vallen der Turken in U« 
garijë, deden deze onder 
U L gedurende eenig^ 
ren kwijnen; maar 
werd dezelve afgebroken. W 
PBOGLI, belegerde emdeJU 
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in 1667, op eene hevige wij
ze Candia, hetwelk door 
MOSOSINI, kapitein - generaal 
der zeetroepen van F~enehë, 
en door MONXBBÜN, een' 
Fransch officier, het bevel 
over de iandtroepen voeren
de , krachtdadiglijk verdedigd 
werd. De belegerden door Lo-
DEWIJKXIV ondersteund, die 
hun 6 tot 7,000 man zond 
onder het bevel der herto
gen BEAUFORT, en NOAIM.ES-', 
boden gedurende bijna twee 
jaren aan de pogingen der 
belegeraars het hoofd, doch 
eindelijk moest men zich in 
1669 overgeven. De hertog 
van BEAUFORT (zie dat arti
kel) sneuvelde in eenen uit
val. COPROGM trok bij ver
drag Candia binnen, dat in 
eenen puinhoop veranderd 
was. Den overwinnaar viel 
een roem ten deel, die zeer 
duur gekocht was, want hij 
verloor 100,000 zijner sol
daten. » De Turken (zegt 
de schrijver der JEeuw van 
LODEWIJK XIF), toonden 
zich in dit beleg boven de 
Christenen verheven , zelfs in 
de kennis der krijgskunde. 
De grootste kanonnen , wel
ke men tot dus verre nog 
in Europa gezien heeft, wer
den in hunne legerplaats ge
goten. Zij maakten voor de 
eerstemaal evenwijdige lijnen 
in hunne loopgraven: een 
gebruik, dat wij van hen 

D 

hebben evergenomen, en het
welk zij, van eenen Itali-
aanschen krijgsbouwkundige 
ontleenden." Na deze vero
vering dreef de stroom der 
Oltomansche magt naar het 
Noorden van Europa. MA-
HOMED- IV , trok in 1672, 
tegen de Polen op, ter ver
dediging'van de kozakken", 
die zich aan de Porte had
den onderworpen. Hij ont
nam aan de eerste ükrain y 
Podolïè , Volkinïè, de stad 
Kaminieck, eö schonk hem 
enkel den vrede, onderver-
bindtenis eener jaarlijksche 
schatting van 20,000 Kroo-
nen. SOBIESW , toenmaals 
groot-maarschalk, wilde zulk 
een schandelijk verdrag niet 
bekrachtigen, en wreekte in-
het volgende jaar zjjne, na
tie, door de volslagene ne
derlaag des vijandelij ken lé
gers, in de omstreken van 
CAokzim. De Ottomannen 
bij herhaling, doordiengroo-
ten man geslagen, waren ge
noodzaakt hem in 1676, ee
nen minder nadeeligen vre-̂  
de dan den eerste toetestaan,. 
Nadat de graaf TÓ'KÖLY, ee-
nige jaren later Hongarije 
tegen den Duitschen keizer 
in opstand had gebragt,be^ 
gunstigde de sultan zijne on
derneming. Hij ligtte een le
ger van meer dan 140,000 
man geregelde troepen , over 

I welke hij het bevel aan den 
d 3 
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groot-vizier CARA-MÜSTPAHA 
gaf: deze veldheer kwam in 
1683 Weenen belegeren , en 
zou hetzelve veroverd heb
ben , indien hij het heviger 
had aangetast. SOBIESKI had 
den tijd, hetzelve ter hulp 
te snellen, vereenigde zijne 
troepen met de Oostenrijkers, 
versloeg MÜSTAPHA , en nood
zaakte hem, alles te verla
ten , terwijl hij zich met het 
overschot van zijn leger door 
de vlugt redde. Deze neder
laag kostte het leven aan den 
groot-vizier, die op bevel 
van zijnen meester gewurgd 
werd. Het was het tijdvak 
^ j J v e m l de* Turken. 
L^adat de kozakken deze laat
ste verlaten hadden, om zich 
aan de Russen te onderwer
pen, gaf zulks aanleiding tot 
den eersten oorlog tusschen 
die bexde mogendheden. De 
lurken -werden overwonnen 

v?edTe? fff • ein*elijk den vraiej. ue t J a a r 1 6 8 4 fe 

y * een aanvallend en ver
dedigend verbond tusschen 
dentejzer, den koning van 
'Polen en de Venelianen, te
gen de Ottomannen. Prins 
iu r j ^ ran lotharingen, ver
sloeg hen volkomen in 1687, 
f d£ vlaJ«e van Mohatz, 
zoo berucht door het ongel 

ï 1 Van d e n JonSen honing 
^ ï Terwijl MOKOSI-
f> veldheer der Yenetianen, 
aen Peloponesm innam, die 
«eer van be]ang was, dun 

Candia; zetten hem de ja-
nitsaren, die zoo vele onge
lukken aan de zorgeloosheid 
des sultans toeschreven, den 8 
October deszelfden jaars af. 
Zijn broeder SOIIMAN III, in 
zijne plaats op den troon 
verheven, deed dien ongë-
lukkigen keizer, in dezelfde 
gevangenis opsluiten, waaruit 
men hem gehaald had, om 
hem den schepter te geven. 
MAHOMED, aan de levendige 
oefeningen der jagt gewoon, 
eensklaps tot eene onafge-
brokene werkeloosheid ver
oordeeld, verviel in eenen 
staat van kwijning, diehem, 
in 1693 in het graf sleepte. 
Deze vorst bezat eene zeer 
ongestadige inborst. Hij was 
minder dan zijne voorgangers 
aan zijne vermaken overge
geven. De jagt was zgn voor
naamste hartstogt. Zijne na
tuurlijke schroomvalligheid 
deed hem onophoudelijk nood
lottige gebeurtenissen vree
zen, zonder dat deze be-
vreesdheid hem wreed maf
te, zoo als achterdochtige 
vorsten zulks gewoonlijk zijn. 

MAHOMED V of liever MAH-
MOÜD, zoon van MusiAH» 
H , keizer der Turken;1» 
1696 geboren, werd m 17^ 
door de afzetting van i-CH-
MED III, zijnen oom, opci«« 
troon geplaatst. De wuit*-
ren, welke hem de kroon 
hadden gegeven, eischten, 
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dat hij de gewesten zou her
overen, yan welke de kei
zerlijken zich onder de vo
rige besturen hadden mees
ter gemaakt. Maar de oor
log, welke de Ottomansche 
keizer verpligt was, met Per-
%ië te voeren, belette MA-
HOMED, sijne blikken naai
den kant van Europa te 
rigten. Hij bezat daarenbo
ven eene zeer vreedzame in
borst, en bestuurde zijne vol
ken met zachtmoedigheid tot 
aan zijnen dood, in 1754 
voorgevallen. THOMAS-KOÜXI-
KAN, ontnam hem Georgië 
en Armenië. 

MAHOMED GAÜADIÏI. — Zie 
GALADIN. 

MAHÜDEL (NICOLAAS) , een 
oudheid- en penningkundige 
te Lctngres, den 21 No
vember 1673 geboren, be
gaf zich onder de Jesuiten, 
verliet die orde, was elf 
maanden in la Trappe, ver
liet ook dit gesticht;; werd 
geneesheer en vestigde zich 
te Montpellier, daarna te 
Zyon en eindelijk te Parijs, 
alwaar hij een werkzaam le
ven leidde. Hij was gedu
rende eenigen tijd lid der 
akademie van opschriften. 
[Daar zijn kamerdienaar aan 
den luitenant van policie, 
eene briefwisseling had ver
raden, welke MAHUDEL met 

D 
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Spanje onderhield, werd hg 
in hechtenis genomen] en in 
de Ba,stille gevangen gezet. 
Hij overleed te Parijs, den 
7 Maart 1747, in groole 
gevoelens van godsvrucht, en' 
heeft nagelaten: i.°Disser-
tation etc. (Geschiedkundi
ge verhandeling over de oü-
de gedenkpenningen van 
Spanje), . Parijs, in 4. t0 

1725. — 2.o JLettre etc. 
(Brief over eenen gedenk
penning der stadKarthago), 
— 3.° Mistoire etc. (Ge
schiedenis der groote ge
denkpenningen)? enz. 

MAHT (BERNAHDUS) , een 
Jesuit, te Namen, in 1684 
geboren, predikte met roem, 
gedurende 27 jaren, in ver
schillende steden der Ne
derlanden, Hij hield eene 
leerrede in de hoofdkerk van 
Luik, toen een plotselijke 
dood hem den 8 April 1744 
wegnam. Hij heeft in het 
licht gegeven : Sistoire etc. 
{Geschiedenis van het Be-
b'reeuwsche volk, tot aan 
den ondergang der Syna
goge) , Luik, 1742, 3 dl.« 
in 12.«"> Dezelve is al te 
zeer in den redenaarsstijl. 

MAIDSTOJTE (RICHARD) ,een 
Engelschman , aldus naar zij
ne geboorteplaats genoemd; 
overleed den 1 Junij 1398, 
in het karmelieten klooster 

d 4 . 
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te Arlesfort, waarvan hij 
het gewaad had aangenomen. 
Hij was een man, zeer er
varen in de godgeleerdheid, 
in de wijsbegeerte en in de 
wiskunde. Hij heeft verschei
den werken nagelaten. De 
belangrijkste en zeldzaamste 
zijn zijne Sermones breves 
intUulati: Dormi secure, 
Lyon, 1494, in 4.to e n / V 
rijs, 1520, zelfde formaat. 
Men heeft gezegd, dat de
zelve werkelijk tot niets an
ders geschikt waren, dan om 
slaap te verwekken; maar 
deze kwinkslag is ten mins
te al te algemeen ; want zij
ne leerreden bevatten ook 
werkelijk zaken, die geschikt 
zijn, om te doen'ontwaken. 

MAIWXN of MAGHAÏ (EH-
MANoët) MAGNANÜS , een min
derbroeder , te Toulouse, den 
17 Juin 1601 geboren , leer
de de Wiskunde zonder mees
te r , en onderwees dezelve te 
Mome, alwaar gedurende lan-
S'en tyd, een Fransche min
derbroeder hoogleeraar in die 
wetenschap is geweest. KIR, 
CHER betwistte hem den roem 
van eenige zijner uitvindin
gen, m de wis- en natuur
kunde (zie KIRCHER), Te 
Joulouse teruggekomen, werd 
pater MAKWAN met een be
zoek van IODEWIJK XÏV ver
end , toen die vorst, bij ge
legenheid van zijn huwelijk 
met de mfante van Spanje, 

in 1660 door die stad trok, 
De koning door de talenten 
van dien religieus getroffen, 
wilde hem naar de hoofdstad 
lokken , maar pater MAIGNAN 
verschoonde zich daarvan met 
even zoo vele zachtmoedig
heid als zedigheid. Hij over
leed te Toulouse den 29 0c-
tober 1676, na de tosten 
zijner orde te hebben bekleed. 
Zijne geboorteplaats plaatste 
zijn borstbeeld, met een eer
vol opschrift, in de galerij 
der beroemde mannen. Pa
ter MAKJNAW, verrijkte het 
publiek met de volgende wer
ken: l.o Perspectiva hora
ria , 1648, in fol. Home. 
Dit is . eene spiegelkundige 
verhandeling, waarin de 
schrijver goede regels over 
dat gedeelte der vergezigt-
kunde opgeeft. Men vindt 
er ook de wijze in, om kris
tallen voor verrekijkers te 
slijpen. Die, welke pater 
MAIGNAN, volgens zijne re
gels vervaardigde, waren de 
langste welke men nog ge
zien had. - 2.» * w : 
rige Verhandeling, *" het 

Latijn, in fol. lyonA®** 
en Toulouse, 1763, 4 <U-
in 4.to Dezelve wordt in <w 
scholen volstrekt niet meer 
gebruikt. De schrijver Kent 
in dezelve aan de verscM' 
lende vereeniging der onzi? 
bare stofjes, al de uit*e f 
selen der' natuur toe, we» 
DESCARTES uit zijne drie sooi 
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ten van stoffen doet ontstaan. 
Indien men over zijnen geest 
volgens dit stelsel oordeelde, 
zou men geen zeer gunstig 
denkbeeld van denzelven op
vatten. Men moet echter op
merken , dat hij zich op een e 
oneindige wijze van ÉPICü-
RÜS verwijderde, door niet 
alleen tot het bestaan , maar 
zelfs tot de vereeniging der 
onzigtbare stofjes, een bui
tengemeen magtig en wijs 
wezen te vooronderstellen. 
Hij verdedigde zich zoo goed 
als hij kon tegen zijne he
kelaars , in zijne P/iiloso-
phia Sacra, die door ver
scheiden bijlagen gevolgd 
werd. — 3.o De usu licito 
pecunice, 1673, in 12.«»o 
Pater MAIGNAN wijkt in de
ze verhandeling over den woe
ker, van het algemeene ge
voelen der godgeleerden af, 
en zijn gevoelen is sedert 
dien tijd door eene menigte 
regtsgeleerden en handelaars 
aangenomen. Intusschen wan
neer men de zaak van nabij 
beschouwt, blijft de oude god
geleerde leer steeds bestaan, 
en vindt zich weder, zelfs 
in de spitsvinnigheden , wel
ke men uitdenkt, om dezel
ve te ontduiken , en die juist 
bewijzen •, dat men dezelve 
niet wel begrepen heeft, en 
dat men aan dezelve eene 
gestrengheid en uitgebreidheid 
geelt, welke haar niet eigen 

D 

is. Men merkt op , dat hij 
in het algemeen tot het zon
derlinge overhelde. Hij stel
de vele pogingen in het werk, 
om de verschillende gevoe
lens der school, onder an
dere die der thomisten over 
de genade , met die der aan
hangers van MOHNA overeen 
te brengen • maar deze po
gingen dienden enkel om aan 
te toonen, hoe duister en 
ondoordringbaar deze stof is. 
(Zis MERLIN — KAREL —).. 
Pater SAGUENS, zijn kwee-
keling , heeft zijn Leven be
schreven. Hetzelve verscheen 
te Toulonse> in 1697, in 
4.to onder dezen titel in het 
licht: De vita , moribus et 
Scriptis EMMANVELISMM-
NANi. Nog kan men raad
plegen : Projet etc, [Ont
werp voor de geschiedenis 
van pater MAIGNAN , en 
verdediging der leer van 
dien wijsgeer), bij wijze van 
brieven aan alle geleerden, 
voornamelijk aan die van de 
orde der minderbroeders, 
door pater H. P. van dezelf
de orde, 1703, in 12.mo 

MAIGREX. — Zie MEIGREÏ. 

MAIGROT (KAKEL) , te Pa
rijs, in 1652 geboren, apos
tolisch vikaris in Sina, en 
doctor van het gesticht der 
Sorbonne, leefde in het se
minarie der vreemde missiën 

d 5 
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toen Hij naar Sim werd ge
zonden. JNFaauwelijks had hij 
eenigen tijd de bedieningen 
van missionaris waargenomen, 
of hij werd met den titel 
tan Apostolisch vikaris, tot 
het hisdom Conon (inparti-
bus) benoemd. De abtMAl-
GRor was een man van bui
tengewoon vurigett ijver. Hij 
keurde het gedrag der Jesui-
ten af, ^ veroordeelde de ge
dachtenis van hunnen waar-
digsten missionaris, pater 
MATIHEÜS Ricci, en ver-
Haarde de kerkgebruiken bij 
het begraven in acht geno
men, als bijgeloovig en af
godisch. In de geletterden, 
zag hij slechts godverzakers 
en materialisten, jffet man
dement m 1693 uitgevaar
digd* in hetwelke hij deze 
banvloeken uitsprak, mis-

- haagde aan de meeste der 
evangelische werklieden. De 
keizer werd er zeer door ge-
begd; de heerDEToÜRNOW, 
patriarch van Jntiochië, 
apostolisch legaat in Sma\ 
trachte dien vorst te ver
zachtten, en prees in een 
openbaar gehoor,hetwelkhij 
m 1706 met den keizer had, 
zeer de kunde, welke MAI-
GROï in de taal en in de 
aangelegenheden van Sina 
bezat. De vorst deed hem 
tornen, ondervraagde hem, 
en stond zeer verbaasd, dat 
zijne antwoorden niet met II 
«et denkhe0ld overeenkwa- f 

men, hetwelk de heer DE 
TOURNON hem van zijne be
kwaamheid gegeven had, Van 
de vier letterteekéns, boven 
den troon gegraveerd, van 
welke men hem de verkla
ring vraagde, kon MAIGROÏ 
er slechts twee, de meest-
gewone, lezen, en geen der-
zelve verklaren. De keizer 
gaf er zijne verwondering 
over te kennen, in een be
sluit, hetwelk hij hem den 
2 Augustus deszelfden jaars, 
toezond; kort daarna ver
bande hij hem, en beklaagde 
zich, dat de missionarissen 
verscheiden handelingen van 
den heer MAIGROÏ voor hem 
verborgen hadden gehouden, 
waarvan hij slechts door de 
ónvoorzigtigheid van eënen 
geestelijke, deszelfs vriend, 
GUEXXI genaamd, was on-
derrigt geworden, die in een-
verhoor niet genoegzame te
genwoordigheid van geest be
zat, om dezelve geheim te 
houden. MAIGROÏ eindigde 
zijne loopbaan teJSome^en 
28 Februarij 1730. Men 
heeft van hem iatijnsch^ 

Aanmerkingen op het XIX 
Boek der Geschiedenis «jf 
Jesuiten door JOUVENCI. »f 
werk vol bitterheid, M ia 

het Fransch vertaald, onder 
Examen fs 

Even alsoi 
dezen titel: 
cultes chinois. 
een man, die zoo zeer met 
de Sinesche taal onbekend 
i s , als wij zulks hebben aan-
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gewezen, regter kon zijn 
over den zin der woorden 
en gebruiken van dat volk. 
» Het zonderlingste hiervan 
is , zegt de abt BftuuM, 
dat de heer MAIGROT zich 
Met kon verdedigen, van zelf 
dezelve, in de provincie zij
ner jurisdictie te hebben uit
geoefend. Een mandarijn, 
den 17 November 1699 té 
fotcheou, hoofdstad van Fo
kten, overleden zijnde,deed 
zijne familie hem gedurende 
zeven dagen de gewone eer-
bewijzmgen aan. Het lijk 
was in het tot dat einde be
stemde vertrek uitgesteld; 

het schilderijtje met het ge
wone opschrift, o p eeneta-
lel, bij wijze van altaar ge
steld, en op een altaarblad, 
kandelaars, bloemen en reuk
werken. Be apostolische vi-

& hTf,zk\^ i-̂ efd-

ontegensprekelijke daadzaken 
en die niet betwist zijn, wijl 
dezelve al te algemeen be
kend waren , vloeit ten min
ste voort, dat de heer MAI
GROT , in het stuk van pleg-
tigheden, niet al te wel wist 
waaraan zich te houden; en 
dat diegene, aan welke hij 
dezelve als eene misdaad toe
rekende, of niet werkelijk 
schuldig waren, of dat hij 
het zelf veel meer was'dan 
zij." [MAIGROÏ stond des niet
tegenstaande in groote gunst 

j bij de paussen CIEMENS XI , 
II IOTTOCENTIUS XIII en BENE-

DICXÜS XIII]. 

Jeid op den laatste» da* 
derplegtigheid,naar dit huis° 

^ k S ^ J ^ ^ a a r s e n e n 
reukballen, die hij vervol-

S 1 de tafeI Wde, bot 
S L a- rWa v i e ^ a l e n , en 
£ kte viermalen den gronS 

d°or o « L 7 o r d t bevestigd 
d e r l e p g ^ t ^ ^ ^ d e r w e -

ten^ v a n A h m de Chris" 

MAIIXA of liever MAIUAC 
(JOZEF ANNA MARIA DE MOT-
RIA DE), een geleerde Jesnit, 

I in 1679, op' het kasteel 
Maillaö, in Jiet voormalige 
Fransche gewest Bugey ge
boren, werd missionaris in 
Stna, werwaarts hij zich in 
1703 begaf. Reeds in den 
ouderdom van 28 jaren," was 
hij zoo zeer in de lettertee-
kens, de kunsten, de weten
schappen , de fabelleer en de 
oude boeken der Sinezen er
varen , dat hij zelfs de ge
letterden deed verbaasd staan. 
Keizer KANG-HI, in 3722 
overleden, beminde en achtte 
hem. Deze vorst belastte hem 
met , andere missionarissen 
eene Kaart van Sina en van 
Sineesch-l'artaryë té ont-

8 werpen, die in 1732, w 
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Frankrijk gegraveerd werd. 
Hij ontwierp ook nog bijzon
dere kaarten van eenige ge
westen van dit uitgestrekte 
rijk. De keizer was er zoo 
zeer over voldaan, dat hij 
den bewerker aan zijn hof 
verbond. Ook vertaalde pater 
BB MAMA de groote Jaar
boeken van Sina, in het 
Fransen, en zond zijn hand
schrift in 1737 naar Frank
rijk. Dit werk getiteld His-
ioire etc. (Jlgemeene Ge
schiedenis van Sina), is te 
Parijs, door de zorg van 
den abt GROSIER, in 13 dl.» 
i n 4 > , 1 7 7 7 - 1 7 8 5 , in het 
licht gegeven. Eene opeen
stapeling van allerlei sprook
jes, fabels en anachronis
men, indien men. er de laat
ste tijden van uitzondert, die 
er minder mede beladen zijn. 
DU is het oordeel, hetwelk 
al de niet vooringenomene 
geleerden, over deze beruchte 
Jaarboeken geveld hebben, 
en het , s te verwonderen, 
dat na dit alles de heer GRO-
SIJSR, er de uitgave van on
dernomen hebbe. »DeSine-
sche geschiedschrijvers (ze«-
f n de Engelsche schrijvers 
der nieuwe Jlgemeene Ge-

floofdd.) hebben de verwar
de denkbeelden, welke de 
overlevering hun betrekkelijk 
üe schepping derwereld.de 
v o r m i n g ^ d e n m e n s c l 
d e n zondvloed en het ont

luiken der kunsten, had me
degedeeld , op eene behg-
chelijke wijze, op den ouden 
staat toegepast; uit dit alles 
hebben zij een gedrogtelijk 
stelsel van geschiedenis za-
mengesteld enz." De heer 
BOYER, een in de Sinesche 
geschiedenis zeer ervaren 
schrijver, heeft geen beter 
denkbeeld van de oude ge
denkstukken van dit volk. 
FOUQÜET , titulair bisschop 
van EleuthêropoUs,hedtin 
1729 eene Tijd-rekenkundige 

' Tafel van het Sinesche rijk, 
door een Tartaarsch heer ont
worpen , in het licht gege
ven. Deze tafel bepaalt het 
begin van de ware tijdreke
ning der Sinezen, tot deTe-
gering van LIE-VANG, het 
jaar 434 vóór J. C. > en, 
om bondige redenen, zou 
men hetzelve tot een later ( 
tijdstip kunnen bepalen, zoo ; 
als de beroemde GOGUET,W 
zijn diepzinnig en voortref
felijk werk over den Oor
sprong der Wetten, 3.ed« 
3.« Verhandeling, heeft ge
daan : » Men kan, ifW> 
gerustelijk verzekeren, dat w : 
het jaar 206 v ó ó r J > f « 
ne geschiedenis geenerlei g -
loof verdient; dezelveiween 
zamenweefsel van fabeto o» 
ongerijmdheden; eengees
telijke chaos, waaruit men 
nochietszamenhangendsBOW „ 

iets redelijks trekken «»• 
De stijl dezer Jaarboeken tf 

http://derwereld.de
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niet beter dan de inhoud. 
Ook heeft de uitgever, of
schoon met een slecht gevolg, 
getracht denzelven te verbe
teren: hij heeft hoogdravende 
en onverdragelijk eentooni-
ge redevoeringen, walgelijke 
grootspraken, en eene on
eindige menigte volkomen 
belagchehjke plaatsen wegge
laten. . . . Pater DE MAILLA 
overleed te Pehin, den 28 
Junij 1748, na een vijf en 
veertigjarig verblijf in Sina. 
Keizer Kw-Lvm bekostigde 
zijne lijfcplegtigheden. Deze 
Jesuit bezat eene levendige, 
doch zachte inborst; hij was 
onvermoeid in den arbeid, 
en niets was in staat, om 
zijnen ijver te verkoelen. Zijn 
schijnbaar vertrouwen in de 
Sinesche snorkerijen, moet 
bij deze ijdele en vurige natie 
als eene onvermijdelijke zwak
heid beschouwd worden. Zie 
CoMTE (LoDEWIJK JLï) , HAL-
DE, COMTÜCIUS enz. 

MAIMARD (OIIVIER) , een 
beruchte prediker, onder de 
minderbroeders, in Bretagne 
in de 15.e eeuw geboren, 
doctor in de godgeleerdheid 
der faculteit van Parijs, 
werd met aanzienlijke posten 
bekleed, door Paus INNOCEN-
*nw; VIII, doorKAREI, VIII, 
Koning van Frankrijk, door 
FURDWAND, koning van Jr-
ragon enz Hij overleed te 
Joulouse, den 13 Junij 1502, 

Hij liet Leerreden (Sërmons) 
na, vol platte kluchten en 
belagchelijke trekken. Zijne 
Latijnsche Leerreden wer
den gedrukt te Parijs van 
1511 tot 1530, in 7 afdee-
lingen, welke 3 dl.n in 8.vo 
uitmaken. Het oorspronke-
lijkste stuk van dien predi
ker , is zijne Leerrede, op 
den vijfden Zondag van de 
Vaste, 1500, te Brugge 
voorgedragen, zonder jaartal, 
in 4. t0 gedrukt, waarin door 
hem! hem! als kantteekenin-
gen , de plaatsen worden aan
geduid , waar de prediker 
stil gehouden had, om te / 
hoesten. Men zou zich be
driegen , indien men zich 
verbeeldde, dat de predik-
wijze van pater MAIMARD , 
de algemeen gebruikelijke van 
zijnen tijd was. Er bestaan 
Leerreden van zijne eeuw, 
die zonder welsprekend of 
methodisch te wezen, ten 
minste leerzaam en beschei
den zijn. JYog heeft men van 
hem: La Confession etc» 
(De algemeene Biecht van 
broeder OliriER MMZ-
LA&D) , Lym, 1526, in 8.vo 
[GABRIEL PEIGNOT heeft eene 
nieuwe uitgave van dit in 
1490 geschreven werk gele
verd, en wel als een gedenk
stuk derFransche taal inde 
15.e en 16.e eeuw, met eene 
Levensschets des schrijvers, 
jtanteekeningen en een tn-
houdsregister, Parijs, 1828, 
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in 8 J 0 ] . 

MAIIXARD. — Zie DES-
FORGES-MAttEARD. 

M A M E (LODEWIJK),pries
ter in het diocees van Aix, 
in Provence, nara deel aan 
de zaak van de Dochters der 
Kindschheid{Filles de VEn-
fance), en begaf zich naar 
Rome, met oogmerk, om 
dezelve bij INNOCENTIUS X I , 
die hare instelling bescherm
de , van dienst te zijn. Hij 
slaagde niet in zijn ontwerp, 
maar de kennis, die hij maak
te met de meeste kardinalen, 
bewoog hem, om in die 
hoofdstad te bhjyen, alwaar 
hij tot hoogleeraar in het 
collegie Sapientia werd be
noemd. De abt MAILI-E kweet 
zich met roem van dien post, 
en verwierf de achting van 
CMMENS XI; daar echter de 
kardinaal DE JANSOTT, minis
ter des konings van Frank
rijk, bij den heiligen Stoel, 
over hem als der zaak der 
Jansenisten toegedaan, klaag
de, werd hij in hechtenis ge
nomen en in het kasteel Sint* 
Angelo opgesloten, waarin 
hij een tijdverloop van vijf 
jaren verbleef, gedurende, 
hetwelke hij echter de be-
zolding, aan zijnen hoog-
leeraarstoel verbonden, ont
ving. Bij den dood van Lo- ir 
MWIJK XIV weder in vrij
heid gesteld, keerde hij naar ö 

Frankrijk terug, en werd 
door den kardinaal DENOAII-
LES, bij de broeders van de 
Christelijke leer van den fl, 
CAROLUS , Xe Parijs geplaatst, 
alwaar hij den 8 Augustus 
1738, 81 jaren oud zijnde, 
overleed. 

* MAIIXE(N.), een orato-
rist, in 1707, XeBrignoles, 
in het diocees van Aix ge
boren, onderwees achtereen
volgend in zijne congregatie, 
de humaniora, ierhetorica, 
de wijsbegeerte en de god
geleerdheid, gedurende 10 
jaren. Ofschoon hij geener-
lei geestelijken rang bezat, 
nam hij echter met eeneroor-
beeldige naauwgezetheid, ai 
de orde-pligten waar, en was 
onafgebroken bij alle oefe
ningen tegenwoordig. 4)ne 

overeenkomst van gevoelens 
over de onderwerpen der ge
nade en ten opzigte van: de 
maatschappij der ^mm 

met den heer DE fm-Mfs' 
bissohop van Soissonh dfa 

hem door dien prelaat fie-
roepen, om de godgeleerd
heid in zijn bisscboppdg* 
seminarie te onderwijzen,»" 
aanbieding van heffli tot o 
priesterlijke waardïgheia 
verheffen. PaterM*iU»*g 
zulks van de hand, jrijl »J 
eeene volraagtbrieve» («W* 
soriales) van den «aröj» 
achop van Aix zeo he^ 
bekwno», t « w 9 % k t J W 
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muiier onderteekende. Hij 
begaf zich naar Marseüle, 
alwaar hij den 4 Mei 1762 
overleed. Men heeft van hem: 
1.° Ze Pere etc. (Pater BE R-
RÜYER van arianismus, 
pelagianismus en nestoria-
nismus overtuigd), 2 dl.n in 
12.»°, 1755.— 1.° LePe-
re etc. (Pater BERRVYER 
van hardnekkigheid in het 
arianismus em. overtuigd), 
1756. De beschuldigingen 
van arianismus etc., en nog 
meer die van hardnekkigheid 
in deze ketterij, welke pa
ter MAIIM; aan JBERRÜTER te 
last legde, waren niet zeer 
liefderijk, en geenszins ge
grond, daar de laatstgenoem
de zich reeds in 1754, aan 
de veroordeeling van zijn 
werk, door eene onderwer
pingsakte in de Sorbonne 
voorgelezen, had onderwor
pen. — Zie BERRTTER (JO
ZEF IZASK). 

MAILMÉ DE BRÉ^E" (SIMON 
DE), uit een der beroemdste 
en oudste huizen van Tou-
raine, in den beginne cis
terciënzer religieus en abt 
van Zoronoo, werd bisschop 
van Fiviers, en in 1554 
aartsbisschop van Tours. Hij 
vergezelde den kardinaal DE 
liORRAiNE naar de kerkverga
dering van Trente, en hield 
w 1583 te Tours een pro
vinciaal-concilie. Hij ver-
twldeaithetGrieischinhet 

Latijn eenigehomiliën van den 
H. BASIHÜS , en overleed in 
1597, in den ouderdom van\ 
82 jaren, met eenen grooten 
roem van kunde en heiligheid. 
Het huis van MAILIÉ was reeds 
in de 12<* eeuw zeer bloeijen-
de. — JACQÜEMN DE MAIM-E" , 
ridder van de orde der tem
pelieren , streed met zoo ve
le dapperheid, tegen de on-r 
geloorigen, dat zij op het 
denkbeeld kwamen, dat er 
iets goddelijks in hem aan
wezig was. Zij hielden hem 
voor den heiligen JORIS der 
Christenen. Men beweert 
dat, nadat hij onder de me
nigte pijlen bezweek, die 
men op hem afschoot, de 
barbaren met eene soort van 
bijgeloovigheid, het stof in
zamelden , hetwelk met zijn 
bloed besproeid was, ten 
einde zich daarmede het lig-
chaam te wrijven. 

MAIWUÊ (URBANÜS DE)> 
markgraaf vunBressé, maar
schalk van Frankrijk, land
voogd van Anjou, uit de
zelfde familie als de voor
gaande, onderscheidde zich 
reeds vroegtijdig door zijnen 
moed. Hij voerde in 1634 
bevel over het leger = van 
Duilschland, en won den 
slag van Avesnes, en niet 
van Avein, zoo als de mees
te geschiedschrijvers zulks op
geven , den 20 Mei 1635. 
Hij werd gis gezant naar 
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Zweden en de Fereenigde 
Provinciën gezonden, en , 
door de gunst van den kar
dinaal DE RICHEMEÜ , zijnen 
zwager, tot verscheiden waar
digheden verheven. Hij over
leed den 13 Februari] 1650, 
53 jaren oud zijnde. 

MAIIXÉ DEBREZÉ (ARMAN-
DTJSDE) , admiraal van Frank
rijk, hertog vanFronsac en 
Caumont, markgraaf van 
Graville en Brezé, in 1619 
geboren, begon zich in 1638 
in Vlaanderen te onderschei
den. In het volgende jaar 
voerde hij het bevel over de 

• galeijen des konings, daarna 
over de vloot, en versloeg in 
1640 de Spaansche vloot in 
het gezigt van Cadix, In 
1641 werd hij als afgezant 
naar Portugal gezonden, en 
behaalde in het volgende jaar 
groote voordeden ter zee op 

. de Spanjaards. Maar hij stiet 
het hoofd voor Tarragona. 
Zijne verdiensten verwierven 
hem den post, van alge
meen opperbewindhebber der 
scheepvaart en des handels. 
Bij het heleg van Orbitello, 
in 1646, werd hij op zee 
door eenen kanonskogel ge
dood. 

MAILLEBOIS (JOANNES BAP-
TISÏA DESMARETS , markgraaf 
van), zoon van NICOLAAS 
DBSMARETS, algemeen tegen-
fcoekhouder der geldmidde

len, onder het einde der re
gering van LODEWTJK XIV, 
onderscheidde zich in den 
beginne in den Spaanschen 
erfopvolgingsoorlog. De veld-
togten van. Italië, in 1733 
en 1734, waarin hij ver
scheiden bewijzen zijner mi
litaire talenten gaf, waren 
de voornaamste grondslag van 
zijnen roem. Hij werd ver
volgens naar Corsika gezon
den, hetwelk niet de Genu-
ezen steeds in oorlog: was; 
hij onderwierp dat eiland, 
hetwelk oogenblikkelijk n̂a 
zijn vertrek weder aan het 
muiten sloeg; maar het was 
enkel door het volgen van 
zijn plan, dat de komng van 
Frankrijk, hetzelve ml769 
op nieuw onderwierp. 4Jn 

togtnaar Corsika verwierf 
„ hemdenmaarschalksstat.net 

isinhoedanigheid vanniaar-

It schalk, d a t h i j m i W ; 
land en in Italië het bevel 
voerde, in den oorlog van 
1741, waarin hij nieuwe af
weren plukte, doorzie 
ten vanTden infant donUl-
u r n » , laterherto^Jn*£ 
ma, te verdedigen. Bfl» 
leed den 7 Februanj 17Wj 
in het 80e jaar van « i j j 
ouderdom. » • » • £ $ £ £ £ 
PEZAÏ heeft zijne Ff»*» 
van Italië, in het j»f. 
gedrukt, 1775, 3 dl. 
I t o , met eene verzanief» 

in het licht gegeven. 
DU 

http://hemdenmaarschalksstat.net
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voor de krijgslieden belang
rijke werk, is zeldzaam en 
wordt zeer gezocht. 

MAIUEBOIS (YVES MARIA 
, zoon van den voorgaan-DE) 

d e , in 1715 geboren, was 
in den beginne in Fransche 
dienst. J\'a gouverneur van 
Douai te zijn geweest, dien
de hij in Italië en in Duitsch-
land, en werd vervolgens 
gevangen gezet, op eene be
schuldiging van laster, tegen 
den maarschalk D'ESXRÉES, 
aan welken hij de misslagen 
te last legde, welke belet 
hadden, om van de over
winning van Hastenbeck ge
bruik te maken. In 1784 
naar Holland gezonden, om 
de democratische partij te
gen den koning van Pruis-
sen te handhaven , volbragt 
hij met het beste gevolg die 
zending in 1789, en ver
klaarde zich tegen elke her
vorming. Door de nationale 
vergadering in staat van be
schuldiging verklaard, vlugt-
te hij naar de Nederlanden, 
en overleed aan de jicht te 
Maastricht) den 13 Octo-
ber 1791. 

, MAÏUEX (BENEDICIUS DE) , 
, , i , 2 A P r i l 1 6 5 6 , uit eene 

adellnke famiiie} te St. Mi-
ntel, vu lotharingen, gebo
ren, werd i„ den ouderdom 
van 33 jaren, tot algemeen 

consul van Frankryk, in 
Egypte benoemd, welken 
post hij gedurende 16 jaren 
met veel beleid waarnam. 
Hij handhaafde het gezag des 
konings tegen de Janitsaren, 
en breidde den handel van 
Frankrijk, in dat gedeelte 
van Afrika uit. LODEWIJK 
XIV beloonde zijne diensten, 
door het consulaat van Li" 
vorno, het eerste en aan-
merkelijkste der Fransche 
consulaten. JVa eindelijk in 
1715 .benoemd te zijn, om 
de handel- of stapelplaatsen 
van den Levant en van Bar-
barijë te bezoeken, volvoer
de hij dien last met zulk ee-
nen goeden uitslag, dat het 
hem vergund werd, om met 
eene aanzienlijke jaarwedde, 
in stilte te gaan 'leven. Hij 
vestigde zich te Marseille, 
alwaar hij den 30 Januarij 
1738 overleed. Hij bezat 
eene onstuimige verbeeldings
kracht en een zwak oordeel; 
lofspraken waren hem zeer 
aangenaam, en de zucht om 
voor verstandig gehouden te 
worden , was zoo diep in 
hem geworteld, dat hi j , om 
tot dien roem te geraken', 

.zich aan de grootste onge
rijmdheden meende te moe
ten overgeven. Hij hield zich 
voornamelijk bezig met den 
oorsprong van onzen aard
bol , over; welk onderwerp 
hij waarnemingen heeft na-

E e 
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gelaten, welke men in het 
licht heeft gegeven onder de
zen titel: TelUamed, of Za-
menspraken van een Indisch 
tvijsgeer met eenen Fran
se/ten missionaris enz. in 
8.vo

 TEIMAMED, is de naam 
van DE MAIMTET,. verkeerd 
gespeld. De eerste uitgave 
van dit werk werd geleverd 
door J. A. GÜER, dien de 
abt I E MASCRIER met die 
zorg belast had, Amsterdam, 
1748 , in 8.vo De abt IE 
MASCRIER gaf er zelf zeven 
jaren later, eene nieuwe, vol
gens het oorspronkelijke des 
schrijvers vermeerderde uit
gave, van in het licht, Pa
rijs, 1755, 2 d].ninl2.K»o 

•Het is een Indisch wijsgeer, 
die aan eenen Franschen mis
sionaris zijn gevoelen over de 
gesteldheid des aardbols en 
over den oorsprong des men-
schen mededeelt. Zou men 
het kunnen gelooven, dat hij 
hem uit het water doet voort
komen , en dat hij onzen 
eersten vader eene geboorte

plaats geeft, die geen mensch 
zou kunnen bewonen ? Het 
voornaamste onderwerp is te 

• bewijzen, dat al de vaste 
gronden, waaruit onze aard
hol bestaat, tot zelfs de hoog
ste bergen, uit den schoot 
der wateren zijn voortgeko-

' men; dat dezelve alle het 
werk der zee zijn, die on
ophoudelijk afweek, om de
zelve achtervolgend te doen 

verschijnen. [VOLTAIRE heeft 
den spot gedreven, met de 
door schelpen gevormde ber-
•gen, zoo wel als met den 
visch-mensch; hij herhaalde 
zulks dikwijls, en de vrien
den van TELLIAMED , beschul
digden hem van afgunst je
gens het werk en deszelfs 
schrijver.] XtaiAMED draagt 
zijn boek op aan den door' 
tuchtigen CÏRAHO DE BER
GERAC , schrijver der inge
beelde reizen in de non en 
in de maan. In den boertigen 
brief, welken hij hem schrijft, 
maakt de Indische wijsgeer 
ons deze zamenspraken slechts 
als een ' zamenweefsel van 
dr oomerijen en hersenschim
men .bekend. Men kan niet 
voluit zeggen, dat nn aan 
zijn woord is te kort ge
schoten, maar men zou bem 
kunnen verwijten, van oe-
zelve niet in denzelfden smaak 

als zijnen brief aan CnujJ 
te hebben geschreven. * « 
den grootsten ernst bW 
delt nij het . o n g e r e ^ ^ 
derwerp, hij ontwikte" *J, 

belagc}felijkse^elen.ffl!lrs 

Yan de «es ^enspraken 
waaruit het werk » «*»£ 
gesteld , bieden de vier etf 
s°te eenige belangde £ 
merkingen aan. I n * j 
de andere vindt men 
gissingen, droomenje^ 
g c l s / d i e s o m t u f j raa

on. 
lijk, doch meest aJtiju 
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gerijmd zijn. BuFFoar heeft 
een gedeelte van den Telli-
amed in zijne Natuurlijke 
historie overgenomen; doch 
xn zijn stelsel van de Tijd
vakken der natuur heeft hij 
er verscheiden gezigtspunten 
van laten varen of gewijzigd, 
aan het oorspronkelijke vuur 
en aan dat der vuurspuwen
de bergen, datgene toeschrij
vende, wat hij als het werk 
der wateren had beschouwd, 
«iemand heeft de droome-
njën van DEMAIILET, beter 
«P prijs gesteld, dan de heer 
DELUC, in zijne Lettres etc. 
Watuur- en redekundige 
brieven), 2e dl. hlz. 312, 
'317 376, 573. Hij ont
wikkelt met even zoo veel 
geest als waarheid, de won
deren van buitensporigheid, 
in de hersenen van dezen 
kwakzalver geboren, wiens 
vruchtbare verbeeldingskracht 
vooruitstekende steenklom-
pen, M voorstevens van sche
pen veranderde. (Zie Boü-

tANGER — W A — LlN-
^ s ) . % heeft men van 
". ^An-LEï, eene Beschrn-

?• °> of 2 dl.n in 12,mo (Zje 

AMED p i V a n ZÜnen ÏJttM-

467 

MAIUY , ee« der oudste 
E 

huizen van liet koningrijk 
Frankrijk, ontleent zijnen 
naam van het landgoed Mail-
ly, bij Amiens ; hetzelve is 
beroemd, door zijne verbind-
tenissen, en door de groote 
mannen, die het heeft voort-
gebragt. Een ridder dier fa
milie gaf in 1696, eene Ge
schiedenis der republiek van 
Genua in het licht, tamelijk 
op prijs gesteld, Parijs, 3 
dl.n in 12.m 0 , en eene twee
de uitgave in 1742. Dezelve 
begint met de stichting dier 
republiek, en eindigt met 
1694. [Na^eenigen tijd ge
zocht te zijn geweest is de
zelve eindelijk in de Verge
telheid vervallen. Nog heeft 
men aan den ridder D E M A H -
i r te danken: Eloge etc. 
(Lof derjagt), Parijs, 1723; 
Amsterdam, 1724, in 12.m o , 
bij wijze van brieven, niet 
zeer gezocht, en andere wer
ken , die het nutteloos zou-« 
de zijn* aan te halen.] 

MAÜLT (LOÜISE JÜMA DE) , 
-dochter van den markgraaf 
DB JNBSLE, den 16 Maart 
1710geboren, trad in 1726 
inden echt, met haren neef, 
den graaf DE MAlLir, in 
1747 overleden. Deze dame 
bekleedt eene plaats, in de 
geschiedenis der zwakheden 
van JLODEWIJK XV. Hare 
jongste zuster, MARIA ANNA, 
in 1740 weduwe van den 
2 
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markgraaf LA ToüiumiE, ligt-
te haar den voet, en maak
te zich meester van het hart 
en den geest des vorstes. Me
vrouw BE MAIIXY verwijder
de zich van het hof, en leef
de op eene Christelijke wijze 
.tot aan haren dood in 1751. 
Men verhaalt van haar eenen 
trek , die harer gedachtenis 

, zeer tot eer verstrekt: op 
eenen zekeren dag, dat zij 
in de kerk van den H. Ro-
CHÜS kwam, zeide haar 
luide een onbeschoft man, 
zich ergerende, dat men op
stond , om voor haar .plaats 
.te maken: Ziedaar vele be
weging voor eene h...—. 
31ijn heer, antwoordde zij 
Jiem met zachtmoedighied, 
wijl gij kaar kent, %oo bid 
•God voor haar. Aan me
vrouw IATTOÜMEUE, gaf de 
koning, het hertogdom CM-
teauroiix, en verhief haal
bot hofdame der koningin. 
.Deze vorst had haar tot op-
perbewindhebster van het huis 
van mevrouw de dauphine 

'benoemd, ioen zij geduren
de de ziekte des konings naar 
Metsu, verwijderd werd. LOBE-
WIJK steeds zwak en onstand
vastig, riep haar terug; maar 
eene hevige ziekte belette 
hare terugkomst, ,en sleepte 
baar den 8 December 1744, 
in den ouderdom van 27 ja
ren, in hel graf. 

| ZEF AUGUSTINUS graaf van), 
maarschalk van Frankrijk, 
werd den 5 April 1708 ge
boren. In 1726 in dienst 
getreden, was hij bij het be
leg van Kehl tegenwoordig, 
en onderscheidde zich in al
le gewigtige aangelegenheden, 
welke, omtrent dien tijd 
plaats hadden. Zijne helden
daden verwierven hem in 
1740 het kruis van den H. 
LOBEWIJK, en drie jaren la
ter den rang van brigadier. 
Te Weissenburg, viel hij 
aan het hoofd van 150 gen
darmes , een corps ruiterij 
en voetvolk aan, hetwelk twee 
Fransche regimenten had o-
verhoop geworpen, en nood
zaakte hetzelve tot den af-
togt. Yoor deze schitterende 
daad werd hem eene jaar
wedde van 3000 üvres toe
gestaan. Iu 1745 tot veld
maarschalk benoemd, onder
scheidde hij zich, en vooral 
in den slag vmPavia, waar
in hij, van het Fransche le
ger gescheiden, zich *fet 

met hetzelve vereenigde, door 
.een aanzienlijk corps vijaa-

• Annr te drm-
4 stuk-delijlce ruiterij doof te drm 

gen, aanhetwelkehij 4stt 
kftn ofisr.hnts en 150 Kl'lJ 

MAIUYD'IUüCOVRTfJo-

ken geschuts en *«- - ^ 
gevangenen ontweldigde. IM 
den veldtogt werd hg tot 
gouverneur van Jbbeville be
noemd , en verkreeg achter
eenvolgend den rang van JM-
tenant-generaal, den post van 
algemeen inspecteur der rui-
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terij en der dragonders, en 
dien van opper-bevelhebber 
van Moussillon. De graaf 
van Mxnir ging vervolgens 
tot het Jeger van DuitseA-
land over, hij was bij de 
veldslagen van Hastenbeck en 
Rosbach tegenwoordig, al
waar hij , na wonderen van 
dapperheid te hebben ver-
" g t , aan het hoofd door 
eenen sabelhouw gekwetst, 
en ten gevolge dezer verwon
ding, welke hem in eenen 
staat van bewusteloosheid had 
gebragt, krijgsgevangen ge
maakt werd. Toen hij zïfne 
Wjjheid terug bekwam, be-
jP« hij zich andermaal naar 
«et Jeger, en maakte in 1761 
e» 1762 de veldtogten in 
JJiiitschland mede. . De vre
de kwam een einde aan zij
ne trijgsverrigtingen maken; 
ftlJ vatte zijn bevelhebber
schap van Moussillon weder 
op, en werd in 1771 tot 
directeur-generaal der leoer-
Jlaatsen, hij êe Pyreneën* en 
de kusten der Middellandsche 
jee'Jwnoamd. Zijn departe-

g e r k s e i z i j n e r w e r f a a a 

W e n d
1

e i ' w i J s h e i d v a n 2 Ü « 
d lanli desch°o»ekunsten, 
del t l T > d« ioophan! 
SS | '?e Naaktheid der mi-

«oemde C S, ff* *?-
a e r °rden n

e n
t 0 /v d fv , Z 1 J " » e n verhief hem 

E 

•in 1783 tot maarschalk van 
Frankrijk. In 1790 gaf 
LODEWIJK. XVI hem het be
velhebberschap over een der 
vier legers, door de nationa~ 
Ie vergadering gedeereteerd , 
en dat der 14e en 15e mi
litaire divisiën. Nadat de 
vergadering den burgereed 
had geê'ischt, nam de maar
schalk DE MAILKT zijn ont
slag. Zoodra hij op den 10 
Augustus de gevaren vernam , 
welke de koninklijke familie 
omringden, begaf hij zich, 
zijne hooge jaren vergelende 
en enkel zijnen ijver raad
plegende, naar de Tuilerïèn 
bij den koning, trok zijnen 
degen, knielde met eene» 
voet, en zeide tot zijnen mees
ter: » Sire, wij willen den. 
troon weder oprigten, of aan 
uwe zijde sterven." Het be
vel over het krijgsvolk, dat 
zich in het kasteel bevond, 
werd hem toevertrouwd; na 
den. tegenstand der Zwitser-
sche gardes, tegen de aan
vallers te hebben bestuurd, 
ging hij te midden der ko
gels, door alle appartemen
ten. Hij was vergezeld, door 
den H.1'JÖE PoaiAK, algemeen 
officier t en hij maakte zich 
gereed,- om zich langs den 
trap der koningin naar de 
Pont-Moyalte begeven, toea 
hij door eene bende struik-
roovers werd aangerand > die 
zijnen lotgenoot met hijl-hoK» 
3 
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wen afmaakten. DB MAILT* 
stond op het punt, om het
zelfde lot te ondergaan, toen 
een gemeen man., onder de 
afschuwelijke moordenaars 
vermengd, hem naderde, bij 
den traag greep, en hem 
zeide, van hem te volgen, 
terwijl hij aan de opstandelin
gen verzekerde, dat hij hem 
naar de commissie van alge
meen heil wilde brengen, 
om aldaar zijn vonnis te doen 
opmaken, In zijn hotel aan
gekomen, wilde de maar. 
schalk Z i j n e n r e d d e r d o o r 

S - f f t i n geld beloonen; 
«Mijn feer, antwoordde de
rf™ A . g e a o e S ^ ^ d , 
door het vermaak van een 

lZtape£ T te »en 
E " ' . ^ , Bij deze woor
den yerwgderde hij zich zon-

«L£ünï naam te willen 
3 K * ^arschalk werd 
echter zeven dagen later <re-

fiereedffrd' W e ^ ^ c h 
• d e a h d i n a a k t e ' / m l l e i n n a a i -

l e
r

a IJ t e . z e H d e "> toeneen 

«egen verzette. Hij nam als-
ïoen met Z l j n e e c n t g e n o o t : 

Vi«gt naar Mareuil fn Pi-
««rckjë. Maar d e z e 2 
we Franschman moes* ech
ter onder de revolutionaire 
H vallen Hij werd den 
i n l f e P u t e m ^ e r i 7 9 3 o P » ' e u w 
X f ^ s g e n o m e n ^ e n n a a r 
MtecAt gevoerd, alwaar hij 

den 25 Maart 1794, als een 
zes en tachtigjarige grijsaard 
op het schavot zijn leven liet, 
wijl hij aan zijnen uitgewe
ken zoon eenen brief had ge
schreven. Deze oude krijgs
man toonde in zijnen laat-
sten oogenblik, denzelfden 
moed^ als op het slagveld, 
en zeide met eene duidelijke 
stem, alvorens te sterren: 
» leve de koning! ik sterf 
getrouw aan mijnen koning, 
zoo als mijne voorouders zalks 
steeds geweest zijn." 

MAIMBOURG (LODEWIJK), 
een beroemde Jesuh, in 1610 
te Nancy van adellijke ou
ders geboren, maakte zich 
eenen naam door zijne pre-
dikatien. Verpligt om op be
vel van INNOCENTIÜS XI > "» 

' 1 6 8 2 , de maatschappg van 
JESÜS te verlaten, wijl hij 
tegen het hof van Rome* 
ten voordeele der geestelijk
heid van Frankrijk geschre
ven had , werd hij door den 
koning, die te vergeefs aan 
zijne oversten verzocht, nein 
niet buiten de maatschappij 
te sluiten, met eene jaar
wedde begunstigd. De.Jan
senisten hadden in hem eenen 
vurigen vijand. Hij onder
scheidde zich tegen hen o^ 
den kansel en in de studeer
kamer, en scherpte voorn , 
zijne pen tegen het meu^c 
Testament van Bergen. »J 
koos eene verblijfplaats, 
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de abdij van den H. VICIOR 
te Parijs, waarin hij in 1686, 
aan eene beroerte overleed! 
MAIMBOÜRG bezat eene bui
tengemeen stoute en leven
dige inborst. Men heeft van 
hem een aantal geschiedkun
dige werken, welke 14 dl.n 
1» 4.to e n 26 dl.n, i n 
12.w> uitmaken. Wij zullen 
enkel noemen: l.o Bistoire 
etc. {Geschiedenis der kruis-
togtm) > 2 dl.B i„ 4 #t0 j 0f 
* dl.» in 12.™, m e t b e _ 

l i f e ï , Sfchreven, doch 
vol twijfelachtige bijzonder
heden, ofschoon de schrij
ver , diegene, welke het minst 
geloofWaardig schijnen, u i t 

. Jeroemde en dikwerf gelijk
t e geschiedschrijversheeft 
geput — 2.o Bistoire etc. 
((xesc/uedenis van het ver
val des rijks van KAKEL 
den Groote), 2 dl.n i„ i2.mo 
Z «drijver behandelt in 
dezelve vrij w e ï d e _ h ü_ 
en van het rijk en d^eprfes-

„ ; \Gesohtedenis der IU 
|-«e-zamenzwering — ) , i n 

Men vmdt er Z e e r belangrij
k e W *?,' Z0° a l s d a i 
J J » , hetwelk tot grondslag 
te^e

e
a

h e e ff ^iend, tï 
den \ * «ywH.üesicte van 
Bistoire a d e h — 4 ' ° 

™ broote, en van 
E 
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dat van den ff, £EÓ), he-
viglijk aangerand, zoo wel 
als het volgende werk, door 
den kardinaal SFONDRATI, in 
zijn Gallia vindicata, 2 
dl.11 in 4 . t 0 , of in 12.m o 

-7— 5,° Traite etc. (Geschied
kundige leerhandeling over 
de voorregteh der kerk van 
Rome). Hij bewijst in dezel
ve zeer wel, het gezag der 
kerk tegen de Prostestanten ; 
maar hij slaagt niet even 

... _y ^nayi. mei even 
wel, waaneer hij buiten dien 
kring gaat, en datgeneüacht 
te wederleggen, wat SCHEEJ> 
STRATE , over de handelin
gen der kerkvergadering van 
Constans heeft geschreven. 
— 6.° Verscheiden geschil-
schriften. — 7.o Be Ge
schiedenissen, van het Jtri-
anismus , de Iconoclasten, 
het Lutheranismiis, het Cal-
vinismus, de /Scheuring der 
Grieken, de Groote Pf^es^ 
tersche scheuring enz. Er 
komen onnaauwkeurigheden, 
maar ook vele grondig on
derzochte bijzonderheden. in 
voor. » De Protestanten.,. 
zegt een criticus, wier sek
te hij in derzelver ware kleu
ren had geschilderd, hebben 
hem met woede in een ha
telijk daglicht gesteld; om 
welke reden, vele regtzin-
nigen, hem zonder eenig an
der onderzoek hebben be
oordeeld. 2onder hem in al
les goed te keuren /doet men 

e 4 
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tegenwoordig aan zijne ge
trouwheid in de aanhalingen 
veel meer regt wedervaren. 
Hetgene wat welligt het mees
te belet, om de sterke voor
ingenomenheid, welke men 
tegen hem had opgevat, ge
heel te doen verdwijnen, is 
de hoedanigheid van zijnen, 
tot in het hoogdravende ver
heven stijl, met eene over
lading van schilderachtige 
trekken, die in den deftigen 
historie-stijl, aan de waar
heid het voorkomen der waar
schijnlijkheid benemen." — 
8.° Sermons etc. (Leerre
den tegen het nieuwe tes
tament van Bergen), 2 dl.» 
in 8.vo Men gevoelt ligtelijk, 
dat ARNATHD en ÏÜCOLE , hem 
niet alleen hebben doen spre
ken. Hij had eenige geschil
len met pater BOUHOÜRS , 
die, niet zonder grond, ver
scheiden zijner uitdrukkingen 
gehekeld had. Degene die 
gezegd hebben, dat hij on
tevreden is geweest, melde 
Verklaring des Geloof«van 
JJOSSÜET , 'en dat hij in zij-
aie Geschiedenis van het Lu*. 
iheranismus, het afbeeldsel 
van dien prelaat en de cri-
tiek van zijn werk, onder 
den naam van den kardinaal 

J A ? T N I '
 z o u ^bben gele

verd , hebben eene grove las
tering geschreven , die vol
doende wederlegd wordt, door 
«el eenvoudige lezen dier 
plaats (3.* Boek, jaar 1541). 

Men heeft opgemerkt, dat 
zijne leerreden, allen in eenen 
onverdragelijk koelen stijl, 
de vrucht zijner jeugd zijn 
geweest, en dat zijne geschie
denissen, waarin zoo vele 
levendigheid doorstraalt, in 
eenen rijperen ouderdom zijn 
geschreven. BAIIE , die te 
zijnen opzigte niet verdacht 
kan zijn, vond in hem eene 
bijzondere begaafdheid voor 
de geschiedenis: » Hij ver
spreidt in dezelve, zegt Jnj, 
vele bevalligheid, vele le
vendige trekken, en eene 
menigte bijkomende leerin
gen ; er zijn weinig geschied
schrijvers, zelfs onder dege
ne, 'die beter schrijven dan 
hij , die meer kunde bezit
ten, welke het beleid heb
ben, om, zoo als b j , den 
lezer te boeijen." En TOL-
TAIRB over MAIÏIBOÜRG spre
kende, zegt :» Hrj maakte 
in het begin te veel opgang, 
en later heeft men hem ai 
te zeer miskend." 

MAIMBOÜRG (THBODOWJ)» 
neef van den voorgave, 
werd Calvinist, keerde °t 
de Catholijke kerk tt*J. 
omhelsde andermaal de wj 
genaamde hervormde g ^ 
dienst, en overleed ab Sc 
c i n i a a n t e j E o » * » , » 1 ^ Men heeft van hemeen^» 
woordopdeverldanngw* 
hel Cc&olyke y°°f v;p

n. 
Bossraï, heiwatt geen op 
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gang maakte, en hetwelk 
diende, om te bewijzen dat 
het werk van dien prelaat 
een meesterstuk-is. 

* MAIMON (SAIOMON) , een 
Joodsche wijsgeer, in 1753, 
te JYas'chwitz, in Lühau-
wen geboren, was de zoon 
van eenen reghinnigen rab-
hijn, en legde zich zoo zeer 
toe, op de vodderij van de 
overleveringswetten der Is
raëliten , dat hij zich inden 
ouderdom van 11 jaren, in 
het bezit zag, van al de in 
eenen rabbijn gevorderde kun
digheden. ïfa zich op de ca-
hahstische of geheime boe
gen te hebhen toegelegd, on
dernam hij , daar hij uit zui
verder bronnen van onder
wijs wilde putten, eene reis 
door Duitschland, maarnaau-
wehjks was hij te Berlijn 
aangekomen, of het gelukte 
aan eenen rabbijn, die zijne 
tunde benijdde, om de poor
ten der stad voor hem'te 
doen doiten. Het buitenae-
nieene verdriet, dat hij daar
over ondervond, haalde hem 
eene langdurige ziekte op den 

S' en t m hiJ seneze° 
1T', zaS hlJ ^ch verpligt, 

t e r u . r t e i n d e n a a r z i J Q l a n d 
«X e tdTf W n - M A I -
^ e ^ e

d ^ tot rabbijn nieuwe " t I i S - e b e n o e m d 5 I " e Teïvolgingen d e d e n j 
E e 

hem • besluiten, om zich op 
nieuw naar Berlijn te bege
ven , alwaar hij zich gedu
rende eenige maanden kon 
ophouden, en alwaar hij met 
den beroemden MOZES MEN-
DELSSOHN kennis maakte. Hij 
was sterk ingenomen met de 
bovennatuurkunde van WOLF, 
en onderwees grondbeginse
len , die met het geloof der 
Israëliten niet zeer. bestaan
baar zijn, hetwelk hem on
der dezelve nieuwe vijanden 
berokkende. Te Mamburgen 
te Amsterdam, haalde hem 
dezelfde grondbeginselen de
zelfde vervolgingen op den 
hals. Door de zijnen, als 
eenen gevaarlijken ketter be
schouwd, besloot hij het Chris
tendom te omhelzen; maar 
zijne geloofsbelijdenis, kwam 
aan eenen geestelijke, tot 
wien hij zich te dien einde 
wendde, zeer verdacht voor, 
zoodat deze hem niet tot het 
Sacrament des Doopsels wil
de toelaten. Daar zijne na
tuurlijke onbestendigheid hem 
tot een omzwervend leven 
deed overhellen, zoo begaf 
hij zich naar Breslau, al
waar hij in naauwe vriend
schapsbetrekkingen trad, met 
eenen zekeren Joodschen dich
ter , Kon genaamd. Te Ber
lijn teruggekeerd, loefde MAI-
MON aldaar langen tijd van 
aalmoezen, en het was op 
eenen ellendigen zolder, dat 
5 
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hij de Kruik der reinen 
Femunft van KANT, en de 
Verzameling van den Tal
mud beoefende, zijnde de 
laatste eene opeenstapeling 
van ver gezochte nasporin-
gen, belagchelijke spitsvin-
nigheden, en onverstaanbare 
redeneringen. ïnSilezië zijn
de , vond hij er eenen be
schermer, in den graaf van 
KALKREUTH , die hem op het 
landgoed Siegersdorf bij 
Freistadt, eene schuilplaats 
gaf. Na zijn leven te heb
ben doorgebragt, met van 
het eene gewest naar het 
andere te dwalen, zich ver
mogende vijanden te maken; 
zich aan allerlei ongeregeld
heden over te geven, het 
stelsel van KANT te bestrij
den, en,, zoo als de meeste bo-
vennatuurkundigen, te schrij
ven, zonder zich te doen 
begrijpen, en welligt zonder 
zich zelven te begrijpen, over
leed de Joodsche wijsgeer in 
deze afzondering in Novem
ber 1800. I r bestaat van 
hem: l.o Fersuche überdie 
Irancendental-philosopKie, 

Merlijn, 1790, in 8.vo __ 
2.o Fersuch einer neuen 
Logih, nebst Briefen an 
JNESÏDMMUS, Berlijn, 1794. 
,.--* 3.o Ueber die Kathego-
-nen von JRISTOTELES. — 
4.o Kritische üntersuchun-
gen über den menschhohen 
(*eist, leipsig, 1797, in 
8»vo 5 dit is de beste wijs- I 

geerige verhandeling van MAI-
MON , en tevens zijne laatste 
lettervrucht; ofschoon hij nog 
eene menigte andere minder 
belangrijke schriften heeft na
gelaten. » Zijn leven, zegt 
de heer STAPFER, heeft aan 
den . beroemden Joodschen 
wijsgeer BEN-DAYID , en aan 
den heer BIESTER, in uit
muntende, kort na het over
lijden van MAIMON, te Ber~ 
lijn gedrukte artikels, stof 
tot belangrijke aanmerkingen 
geleverd; hetzelve zal ten al
len tijde, een onderwerp van 
nuttige overwegingen zijn, 
voor den wijsgeer, die de 
beoefening onzer natuur door 
naauwkeurige opgaven en vol
gens de waarneming van men-

"chen, die door de wending 
van hunnen geest, en de uit
gebreidheid hunner verstan
delijke vermogens ziei«a*J 
dig hebben gemaakt, m w 
vooral in een gedenkwaardig 

voorbeeld aantoonen, aan wei-
ke buitensporigheden, aj» 
welke toomeloosheid, omZ0Ü 

ie spreken, tot welken vr«cB-

teloozen arbeid, eene sttjw • 
rede, een onderzoek^ 
met verhevene verstanddjM 
vermogens begaafde geesive 
oordeeld is, wanneer onbe 
duidende woordenwis^n 
gen, onvruchtbaar werböj 
Lsp'oringen, ^*f" stellingen of leermgen de e ' 

ste in r lg t^ o n z f ™Xflj 
verdraaid, en . dsndr* tfll 
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en ongehinderd spel, belem
merd hebben. Be oorspron
kelijke denkbeelden van MAI-
MON, verdienen in een bio-
graphisch artikel geene bij
zondere vermelding: dezelve 
dragen den stempel, van die, 
om zoo te spreken talmudi-
sclie spitsvinnigheid, aan wel
ke hij zich gewend had." 

MAIMÖNIDES of BEN MAI-
MON (MOZES) , een beroemde 
rabbijn, volgens de waar
schijnlijkste kerkelijke reke
ning in 1139, en volgens 
de berekening van verschil
lende rabbijnen in 1131 of 
1136, te Cordova geboren, 
studeerde onder de bekwaam
ste meesters, en in het bij
zonder onder AVERROÈS. Na 
groote vorderingen in de ta
len en in de wetenschappen 
te hebben gemaakt, begaf 
hij zich naar Egypte, en 
werd eerste lijfarts van den 
sultan SALADIN , en zijne bei
de opvolgers. MAIMÖNIDES 
had feenen grooten invloed 
bij die vorsten, en overleed 
met roem, eer en rijkdom^ 
men overladen, in 1209, en 
!?lgens sommigen, in 1205. 

• %n heeft van hem: 1.° een 
Wniuntend Commentarium 
*" het Arabisch, op het 
Mischnct, hetwelk in het 
üenreeuwsch en in het Latijn 
vertaald, e n m e t het Misck-

1 6 9 8 , 16 dl.u in fol, ~ 

2.o Verkorte uitgave van 
den Talmud, in 4 dl.» on
der den titel van Jad Cha-
%akah, dat is sterke hand, 
Venetië, 1550, 4 dl."> in , 
fol. Deze uitgave is zeer sier
lijk in het Hebreeuwsch ge
schreven t en gaat bij de Jo
den voor een uitmuntend werk 
door. —i 3.° Eene verhan
deling getiteld: More Ne-
bockim of Nevochim, dat is 
de Gids der wankelenden* 
MAIMONIDES, had dezelve in 
het Arabisch geschreven; maar 
een Jood vertaalde dezelve 
in het Hebreeuwsch, zelfs 
bij het leven des schrijvers, 
Venetië, 1551 , in fol. Bux-
ÏORF , heeft er eene goede 
Latijnsche vertaling van ge
leverd, 1629, in 4.*° Dit 
boek bevat beknoptelijk de 
godgeleerdheid der Joden, 
op wijsgeerige redeneringen 
gegrond, die in den begin
ne misvielen en groot ge
rucht maakten , maar die in 
het vervolg bijna algemeen 
werden aangenomen. — i.° 
Een ander werk, getiteld: 
Sepher Ifitzvoth, dat is het 
Boek der voorschriften, He
breeuwsch en Latijn, Am
sterdam, 1660, in 4.*o Dit 
is eene "verklaring der 613 
bevestigende en ontkennende 
voorschriften der wet. — 5." 
Eene verhandeling De ido-
latria, door Vossius ver
taald , Amsterdam, 1642, 
2 dl,» in 4.*°.— 6/> Deren 
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bus CHRISTI , door GENE-
BRARD vertaald, 1573, in 
8.vo — 7,o jlphorismi se-
cundum doctrinam GALENI, 
fiologna, 1489, in 4. t 0 — 
8.o Tractatus de regimi-
ne sanitatis,, in het Ara
bisch geschreven en waar
van de Latijnsche vertaling, 
te Jugsburg, in 1518, in 
4.*o is in het licht versche
nen. — 9.o Liber decibis 
vetitis, een belangrijk werk, 
in-het Latijn vertaald, en 
te Koppenkagen, in 1734, 
in 4.*o in het licht gegeven. 
Nog heeft men van MAIMO-
MDES, verscheiden Brieven 
en andere werken, die hem 
eenen grooten roem hebben 
verworven. D e Joden noe
men hem den Jrend der 
leeraars, en beschouwen hem, 
als de schoonste genie, die 
sedert MOZES , den wetgever, 
is opgestaan. MAIMONIDES, 
wordt dikwerf aangehaald, 
onder de namen van Mosus 
•aSgyptius, uit hoofde van 
zÖn verblijf in Egypte: van ' 
MOSES . Cordubensis, wijl 
hij te Cordqva geboren was. 
Men noemt hem ook den 
Zeeraar. Dikwerf wordt hij 
ook door den naam RAM-
BAM aangeduid, zamenge-
steld uit de hoofdletters, wel
ke zijnen naam in deszelfs 
geheel aanduiden , te weten: 
•Rabbi, MOÏSE Ben (zoon 
van) MAIMON. De Joden zijn ii 
gewoon de namen hunner I 

beroemde rabbijnen, door 
hoofdletters aan te duiden, 

MAINA RD. * - Zie MAYNAU». 

MAINE (LA CROIX DU). — 
Zie CROIX DÜ MAINE. 

MAINE (ANNA LOUISE BE
NEDICTINE DE BOURBON , her
togin van), klein-dochtervan 
den grooten CONDÉ, bezat 
den geest en de verheven
heid van gevoelens van ha
ren grootvader. Zij werd in 
1676 geboren, en gaf reeds 
in hare prilstejeugdde schoon
ste hoop. Zij werd in 1692 
uitgehmvd, aan LODEWJJE 
AÜGÜSIUS van BOURBON, her
tog van Manie, zoon van 
LODEWIJK XIV, en van * * • 
vr0UWDEM0NTESFAN,inlö^ 

geboren. Deze P«n* ° ^ T 
baarde reeds vroegtijdig^! 
verstand. Mevrouw DE MAIN-
XENON, mét het opzigt over 
zijne opvoeding belast, i 
in 1677, de verzamelingz'J 
ner opstellen drukken, on
der dezen titel: O**"»"* 
{Werken van een nog «* 
levenjarig kind). LoDE*g 
XIV ƒ «ff dezelve ^ ^ 
grootste vermaak. Al w ' 
Fcind betrof, boezemde hem 
een buitengemeen belang i , 
ook overlaadde hij hetzelve 
met weldaden. Hij werfje lonel-generaal der Z « J 
en Graauwbunders, maasi 
verscheiden veMtogten me-
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de , en werd in 1688 met 
den post. van groot-meester 
der artillerie bekleed. Me
vrouw de hertogin van MAI-
KB, zijne echtgenoote gewor
den zijnde, wist zijn hart 
te winnen, en hem te be-
heerschen, zonder hem te 
mishagen. Zij stelde haren 
geheelen geest en haren in
vloed in het werk, om aan 
den hertog van MAIJTE , en 
zijne kinderen eenen rang te 
Bezorgen, die met deri ha
ren gelijk stond. Trapsgewij
ze geraakten dezelve tot al
le eerposten der prinsen van 
den bloede, en verkregen 
•van LODEWIJK den Groote, 
in 1714, een edikt, dat hen 
en hunne nakomelingschap, 
ingeval het mannelijke en 
wettige geslacht mogt komen 
uit te sterven, tot de erf
opvolging en den troon riep. 
Dit edikt was gedeeltelijk het 
werk van mevrouw DU MAI-
JNE, die de smart ondervond 
van haar gebouw, tijdens het 
regentschap te zien wanke
len. De hertog werd slechts 
in de eerbewijzen van prins 
van den bloede bevestigd. 
IODEWIJK XIV, had hem ook. 
tot opperbewindhebber der 
opvoeding van zijnen opvol
ger benoemd, doch aan de
ze zijne testamentaire bepa-
.Jwg werd geen gevolg gege
ven. [Een regentschapsraad, 
verklaarde den hertog van 
« u n « , en den graaf van T.oii-

IOUSE , zijnen broeder, on
bekwaam tot de troonsopvol
ging. In haren eersten spijt, 
verwekten de hertogin on
lusten in Bretagne, en won 
den prins CEILAMAUE , afge
zant van /Spanje, in hare 
belangen ; het was alstoen, 
dat de onder dien naam be
kende zamenzwering plaats 
had, waaraan Spanje deel 
nam, en welke ten doel had , 
om het regentschap aanPra-
IÏPPÜS van Orleans te ont
nemen : maar dezelve werd 
ontdekt]. Mevrouw de her
togin van MAINE, werd in 
1718 in hechtenis genomen, 
en naar het kasteel van Di-
jon vervoerd, en haar echt
genoot naar dat van Dour-
lens, en eerst in 1720 ver
kregen zij hunne vrijheid we
der. De hertog van MAINE, 
overleed in 1736, in de groot
ste godsdienstige gevoelens. 
De hertogin gaf zich alstoen 
geheelen al aan haren smaak 
voor de wetenschappen en 
de kunsten over. Zij ont
haalde dezelve te Sceaux, 
waarvan zij een bekoorlijk 
verblijf had gemaakt (zie MA-
IEZIEUX) , en beschermde de
zelve tot aan haren, dood, 
in 1753 voorgevallen. »Nie
mand , zegt mev.r

 DE SXAÖI, , 
heeft ooit met meer naauw-
keurigheid, zuiverheid en. 
vlugheid, en tevens op eene 
edeler en natuurlijker wijze 
gesproken. Haar gq e s t , i e . 
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vendig door de voorwerpen 
getroffen, stelde dezelve voor 
even gelijk een spiegelglas, 
die dezelve terugkaatst, zon
der bij te voegen, zonder 
te versieren, zonder iets te 
veranderen." De kinderen van 
den hertog van MAINE , wa
ren LODEWIJK AUGUSTUS VAN 
BOURBON, prins van DOM-
BES, in 1775, in den ou
derdom van 55 jaren over
leden; en LODEWIJK KAREI 
VAN BOURBON, graaf van Eu, 
in 1755, (beide ongehuwd) 
overleden. 

* MAINE DE BIRAN (MARIA 
FRANCISCDSPETRUS GONTHIER, 
de Ridder), staatsraad , te 
Gratelowp, bij Bergerac ,in 
1766 geboren, was uit eene 
beroemde familie gesproten, 
en de zoon van eenen luite
nant-generaal van het schout
ambt dier stad. Vóór de om
wenteling, had de jonge MAI
NE DE BIRAN bij de lijfwacht 
gediend j tijdens de vernie
tiging van het huis des ko-
aiings, keerde hij naar zijn 
•land terug, gaf zich aldaar 
aan de beoefening der regts-
Ijeleerdheid over, en oefende 
het beroep van advokaat uit. 
De vervolging , welke hij in 
1703 ondervond, verwijderde 
hem geheel en al van alle 
betrekkingen, en hij ver
scheen niet weder op het 
staatkundige tooneel, dan na 
de omwenteling van den 18 

Brumaire, jaar 8. MAINE DK 
BIRAN was tot lid van den 
raad der vijf-honderden be
noemd; maar zijne verkie
zing werd den 18 Fructidor 
vernietigd', en hij heeft geene 
zitting in die vergadering 
gehad. Onder het keizerJp 
bewind, werd hij achtereen
volgend, lid van den raad 
van prefecture van het Dep.* 
der Dordogne, onder-prefect 
van Bergerac, en lid der wet
gevende vergadering (1809). 
In 1813 was hij lid der com
missie, door die vergadering 
benoemd, om aan BONAPAR
TE den staatkundigen toestand 
van Frankrijk te doen ken
nen , en deelde in de eer
volle ongenade zijner am»t-
genooten. Na de restauratie 
begaf zich MAINE DE Bnui 
op nieuw onder de lijfwacht, 

ontving het kruis van den ü. 
LODEWIJK, en werd bd van 
de kamer der afgevaardigde», 
door welke hij tot penner 
meester werd benoemd, j 
1815 herkozen, werd J"J » 
1816 niet naar de kamer te
ruggezonden , en verkreeg a 
post van staatsraad in gewow 

Sienst; hij werd vervolge»; 
lid van de commissie van ve' 
•effening van vreemde scw» 
-den. In 1818 was hg J j * 
*itter van het **«fg 
van het Dep.* der i ? 0 * ; 
en werd tot lid Van de* 
mer der afgevaardigden te 
kozen, MAINE MBui**» 
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zijnen roem minder aan de 
door hem gespeelde staatkun
dige rol, dan aan zijne wijs-
geerige kundigheden te dan
ken, die hem onder de be
roemdste ideologen der 19.e 

eeuw plaatsen. In 1803 be
kroonde hem de klasse der 
zede- en staatkundige weten? • 
schappen van het instituut, 
wegens de verhandeling, die 
hij aan dezelve over dit on
derwerp had aangeboden: 
Over den invloed der ge
woonte op het denkvermo
gen, Parijs, 1803, in 8.v° 
Nog heeft men van hem: 1.° 
Mémoire etc. {Verhandeling 
over de ontknooping der 
gedachten). —- 2.° Mixamen 
etc. {Onderzoek der lessen 
van den heer de LA ROMI-
atriERE). <— 3.o Een Arti
kel over LmmiTZ. Hij liet 
in handschrift na , Verhan
deling over de dwaasheid, 
welke in 1834, in 8.v° on
der den titel van Rapport 
du physique et du moral, 
door V. CAÜSIJT is . in het 
licht gegeven, die in het
zelfde boekdeel, de belang
rijkste wijsgeerige proeven 
van dien schrijver vereenigd 
heeft; ten einde door deze 
vergrooting het geheel der 
oorspronkelijke en diepzinni
ge denkbeelden te waarderen, 
welke tot grondslag van het 
bovennatuurkundig stelsel van 
JttBjUr dienen; een stelsel, 
*elks grondbeginsel, zoo als 

de geleerde uitgever zulks 
doet opmerken, meer dan 
eene overeenkomst met dat 
van FICHTE heeft. Het dag
blad Ie Globe heeft in zijne 
N.os 139 et 140 van het jaar 
1825, eene breedvoerige ont
leding der wijsbegeerte en 
gevoelens van MAINE DE B I -
RAN geleverd. Deze wijsgeer 
is den 20 Julij 1824, aan 
eene borstziekte , overleden: 
hij was corresponderend lid 
van het instituut. 

MAIKFERME (JOANNES DE 
IA) , een religieus van Fon-
tevrault, te Orleans gebo
ren , en in 1693, in den 
ouderdom van 47 jaren over
leden, heeft eene verdedi
ging van HOBERÏ D'ARBRISSEI. 
in het licht gegeven, onder 
den titel van Bouclier etc. 
{Schild der ontluikende orde 
van Fontevrault), 3 dl.» in 
8.vo Het voornaamste doel 
van dit werk i s , om hem te 
regtvaardigen, van al te ge
meenzaam met zijne nonnen 
te zijn geweest? hij doet zulks 
op eene volkomen voldoende 
wijze; maar hetgene, wat hij 
over het gezag zegt, dat de 
nonnen van Fortevrault over 
de monniken- en priesters 
hebben, die van haar af
hangen, is niet even gegrond 
toegeschenen, — Zie A.R-
BRÏSSEL. 

MAIWROI. — Zie MANFREÖ. 
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MAINGRE. 
CAUT. 

Zie Bouci-

MAINTENON (FHANCOISE D' 
AÜBIGNÉ, Markgravin van), 
Jcleindochter van THEODORTJS 
AGRIPPA D'AUBIGNÉ, -werd 
den 27 November 1635, in 
eene gevangenis van Niort 
geboren, waarin haar vader 

. CONSTANT D'ADBÏGNÉ (een vu
rige Calvinist, een vriend 
der Engelschen, en bij den 
kardinaal DE HICHELIEÜ ver
dacht) , en hare moeder, AN
NA DE CARDIIXA.C , dochter 
Tan den gouverneur van CHS.-
TEAÜ-TROMPETTE , te Bor
deaux ^ gevangen zaten. FRAN-
COISE D'AUBIGNÉ' was bestemd, 
pm alle wisselvalligheden der 
fortuin te ondervinden. In 
den ouderdom van drie ja
ren naar Amerika gevoerd ; 
ten gevolge eener hevige ziek
te , dood gewaand, en op 
het punt van in de zee ge
worpen te worden, toen zij 
eenig teeken van leven gaf; 
door de achteloosheid van 
eenen bediende op het strand 
gelaten, aldaar bijna door 
eene slang verslonden; in den 
ouderdom van-12 jaren als 
eene wees teruggevoerd ; met 
de grootste gestrengheid, bij 
mevrouw DE NEÜIM-ANT , hare 
bloedverwante opgevoed, was 
zij al te gelukkig van SCAR-
RON te huwen, die te Parijs, 
in hare nabuurschap woonde. 
Nadat deze dichter vernomen 

had, hoe veel mejufvrouw 
D'AUBIGNÉ , bij hare bloedver
wante te lijden had, stelde 
hij haar voor, om, indien 
zij religieuze wilde worden, 
haren bruidschat te betalen, 
of met haar in den echt te 
treden, indien zij daartoe 
mogt genegen zijn, Mejuf
vrouw D'AUBIGNÉ, koos deze 
laatste partij en, een jaar 
later, gaf zij, pas zestien 
jaren oud zijnde, hare hand 
aan - den koddigen SCABHOJV. 
Deze zonderlinge man was 
zonder goederen, en aan al 
zijne leden geraakt; maar 
zijne familie was oud in den 
tabbaard, en beroemd door 
aanzienlijke verbind tenissen. 
Zijn oom was bisschop van 
Grenohle, en zijn vader raads
heer bij het parlement van 

Parijs. Mejufvrouw D AU-
BIGNÉ was veeleer zijne vrien
din en zijne gezellin., dan 
zijne echtgenoote. Zij deea 
zich beminnen en achten door 

haar onderhoud, harengeesi, 
hare zedigheid en hare deuga. 
Nadat SCARRON op den " 
Junij 1660 overleden was» 
verviel zijne ™ta*f * £ 
in armoede. Men stelde h r 

een huwelijk voor, h j t j j 
haar weder tot eenen * * 
van gegoedheid zou h ^ 
gebragtszij^eeszulkse 
ter van de hand. M 
omtrent dezen tijd, o " , 
metselaar BARBÉ genard 
Kaar hare toekom****** 
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Jieid aankondigde." » Na vele 
wederwaardigheden, zeidehij 
haar op eenen profetischen 
toon, zal een groot koning 
u beminnen; gij zult rege
l en ; doch, ofschoon ten top-
punt van gunst, zult gij nim
mer groote goederen bezit
ten." Hij voegde er opmer
kelijke bijzonderheden bi j , 
die ondanks, dat zij er geen 
geloof aan hechtte, bij haar 
eenige aandoening schenen 
te verwekken. Hare vrien
den vermaakten er zich me
de , en de waarzegger ant
woordde hun als een yan 
zijne voorzegging zekere man: 
•». Gij zoudt beter doen, haar 
ileed te kussen dan te schert
sen (*)." Zij deed langen 
tijd, doch vruchteloos bij Lo-
DEWJJK XIV aanzoeken, om 
eene jaarwedde, welke haar 
man genoten had. - Daar zij 
dezelve niet kon bekomen, 

XV. DBBL. F 

besloot zij, uitlandig te gaan, 
Eene Portugesche prinses, te 
Parijs opgevoed, schreef aan 
den afgezant, en belastte 
hem, om voor haar eene dame 
Tan geboorte en verdienste te 
zoeken, die zich met de op
voeding harer kinderen wilde 

Men liet deoogen belasten. 
vallen op Mevrouw SCARRON, 
en'zij nam den voorslag aan» 
Vóór haar vertrek werd zij 
aan mevrouw DE MONIESPAN" 
voorgesteld, die haar zeer 
vriendelijk onthaalde en haai' 
zeide, dat %ij 'in Frankrijk 
behoorde te blijven. Zij vraag-» 
de baar j om een verzoeke 
schrift, met welks aanbieding 
aan den koning zij zich be
lastte. Toen zij het aanbood, 
riep de koning uit: » Hoe, 
al weder de weduwe SCAK* 
BON i Zal ik nimmer van iet» 
anders hooren spreken ? —-
In de daad-* sire, zeide me-

f 

(*) Deze bijzonderheid , 'ofschoon tot het wonderdadige behoorai-
de, Wordt echter op zoodanige wijze bevestigd, dat dezelve geene 
twijfeling overlaat, en dient, om te bewijzen, dat er waarhedea 
beitaan, die niet altijd waarschijnlijk zijn, en dat een al te grooé 
Jrontrouwen itf de geschiedenissen, dikwerf aanleiding geeft tot dwa
lingen. Nadat het orakel vervuld was, liet zij BARBÉ opzoeken, 
«iaar daar hij overleden was, verviel het goede, dat zij hem wilde 
doen, op zijne kinderen. MejufVrouw D'AÜMAUJ , even beroemd -
«oor hare zeldzame hoedanigheden, als door hare geboorte, en die 
HLvu'8.» ' vertrouwen van mevrouw DJE MAINTENON genoot, ver-
lat • * J t o e n ZÜ n a a r e e n s h e t l e v e n V a n d e n ridder BAVARD voor-
aan»jY» - "J1"?11. h e m ™orï!iei,ie > d a * "O tot den hoogsten trap van 
1 ? ^ » * ^ u r J d , m m e n ' z ii U l t n e P• ' Ziedaar mijne geschiedenis; en. 
5n«?iit«»- ««"*»« voorzegd. — Men kan eene dergelijke voorzeg» 
fndere a a n ' n i e t * r «ke l / iWot f . Het zou gemakkelijk vallen, & 
ZireEnMnlt/*™rea>Jlie « v e n z e? r bevestigd-zijn. In de Dictïon. 
tbTdaft?!*'£*"• Stemt men in het artikel PHBSSBSTIMBNM 
ntiïam n Dp*tgte %ahen *Vn> *« m n nimmer sal kunnen 
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trouw-DE- MoNTESPMi rèeds 
"voor lang hadt gij er. niet 
meer over moeten hooren 
.spreken.", De jaarwedde werd 
toegestaan en de reis naar 
Portugal had geenen voort
gang. Mevrouw SCARRON ging 
.mevrouw DE MONTESPAN be
danken, die door de beval
ligheid van haar onderhoud, 
zoo zeer getroffen was, dat 
"zij haar aan den koning voor
stelde. Men verhaalt, dat de 
.koning haar zeide: » Me-
vrouw^ ik heb u te lang la
ten wachten; maar gij hebt 
,zoo vele vrienden, dat ik bij 
ja alleen die; verdienste wilde 
Jiebben." (Eene bij zjonder-
Jieid, die Brar beweert valsch 
jte zijn, om redenen, die wei
nig beslissend schijnen). Hare 
ifortuin wprd weldra beter. 
Daar mevrouw DE MONTESPAÏT 

kde geboorte der kinderen 
wilde bedekken, welke de 
koning bij" haar verwekte, 
200 liet zij de oogen op me
vrouw, SCARRON vallen, als 
;op de persoon, die het be
kwaamste zoude zijn, om het 
geheim te bewaren en de
zelve wel optevoeden. Deze 
'belastte er zich mede en werd 
.de gouvernante derzelve. Zij 
leidde alstoen met hare jaar
wedde van slechts 2000 li-
'vres, en het verdriet van te 
weten, dat zij niet aan den 
koning behaagde, een be
krompen en afgezonderd le
ven. De koning had van haar 

eenen zekeren" afkeer, "Hij 
beschouwde haar als eenen 

•schoonen geest, en ofschoon 
hij zelf veel natuurlijk ver
stand bezat, kon hij diegene 
niet dulden, welke het hunne 
wilden doen schitteren. Lo-
DE.WIJK XIV, droeg haar ech
ter hoogachting toe, en bragt 
zich haar te binnen, toen 
het te doen was, om een 
vertrouwd persoon te zoeken, 
die den hertog van MAINE, 
met eenen misvormden vaet 
geboren > naar de wateren van 
JBarege geleidde. Mevrouw 
SCARRON vergezelde dit kind; 
en daar zij regtstreeks aan 
den koning schreef, wisen
ten hare brieven langzamer
hand, de nadeelige mdrufe-
selen uit,.welke zij op. den 

vorst gemaakt had. ^ejonge 
hertog van MAINE droeg ooK 

veel bij, om hem van Vjr 
nevooringenomenheden terug 
te doen komen. De kon.« 
speelde, dikwerf met.den»* 
zen en was zeer tevreden 
over het gezond verstand, ü ^ 

hij zelfs In zijne ^ n 

den dag legde, en voldaan 

over de 4 » , w a a % a -zijne vragen beantwoord^ • 
zeldehij hem op zekeren^ 
» Gij zijt zeer verstandig. 
Ik moet het wel zijn., f 
woordde het kind, *> 
eene gouvernante, «e 
verstand zelve is. - - £ d . 
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Francs voor uwe snoeperijen 
zult geven." Zij maakte van 
die weldaden gebruik, om 
in 1674 het landgoed Main-
tenon te koopen, waarvan 
zij denJiaam aannam. Deze 
vorst, die zich in den be
ginne aan haar niet kon ge
wennen, ging van den afkeer 
tot het vertrouwen, en van 

• het vertrouwen tot de liefde 
over. De ongestadige, eigen
zinnige en trotsche mevrouw 
DEMOJVTESFAN droeg door hare 
inborst veel bij tot de verhef
fing van mevrouw DE MAIJT-
ÏENOIC. De koning gaf haar 
den rang van staatdame der 
dauphine, en was er opbe-

. dacht, om haar weldra nog 
meer te verheffen. Deze vorst 
had het besluit genomen, om 
alle verbind tenis aftebreken, 
.waarin het geweten, en het 
voorbeeld, dat hij verpligt 
was aan zijne onderdanen te 
geven, aan eenig gevaar mog-
ten zijn blootgesteld. Hij 
wilde met de vermoeienissen 
des hestuurs, de onschuldige 
genoegens, van het huisse-
ïijke leven voegen. De zachte 
en verzoenende geest van me
vrouw DE MAINXENOW, be
loofde hem eene aangename 
en veilige vertrouwelinge. Zij 
bezat al te veel deugd , om 
de hoedanigheid van minna
res aantenemen, en al te 
jemig geboorte, om naar 
«e-van koningin te kunnen 
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dingen. Deze titel ontbrak 
haar, en zij had al het ove
rige. Pater IA CHAISE , biecht
vader des konings, stelde 
hem voor, om de liefde, 
welke hij voor haar koester
de , door de banden van een 
geheim, doch met alle ker
kelijke vereischten bekleed 
huwelijk te" wettigen. De 
Sacramentele inzegening ge
schiedde op het einde van 
1685, door HARLAI, aarts
bisschop vwo.Parijs, in tegen
woordigheid van den biecht
vader en twee andere getui
gen. LODEWJJK XIV was toen
maals in zijn 48. e , en de 
persoon met welke hij trouw
de in haar 5Qe jaar. Dit hu
welijk was aan het hof langen 
tijd raadselachtig, ofschoon 
er duizenden kenteekenen van 
waren. Mevrouw DE MAIJT-
XENON hoorde de mis" in 
eene dier tribunes, welke 
enkel voor de koninklijke 
familie bestemd schenen, zij 
kleedde en ontkleedde zich, 
in tegenwoordigheid des ko
nings , die haar niet anders 
dan Madame noemde, l o -
4)EWIJK vereerde haar, alsof 
zij op den troon had gezeten j 
hij beminde haar, even zoo 
zeer en meer, dan hij andere 
personen der sekse bemind 
had, aan welke hij verkleefd 
was geweest. Het geluk van 
mevrouw DE MAINTENON was 
van korten duur. Dit zeidé 

f 2 
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zij zelve later in eene uit
storting des harten: »Ik was 
eerzuchtig geboren, ik be
streed die neiging, toen ver
langens, welke ik niet meer 
had, vervuld waren, achtte 
ik mij gelukkig, maar deze 
bedwelming duurde, slechts 
drie weken." Hare verhef-
'fing was voor haar slechts 
eene afzondering. In haar 
vertrek opgesloten', bepaalde 
'zij' zich tot een gezelschap 
"van twee of drie dames, die, 
'even als zij , eene afgetrok-
*kene levenswijze hadden; nog 
"zag zij dezelve zelden. Lo-
TJEWIJK J1Y bezocht haar da
gelijks, na zijnen middag
maaltijd; voor en na het 
kvondeten. Hij werkte bij 
'haar met zijne ministers, ter-
'wijl mevrouw DE MAINTENON , 
'zich met leesoefeningen, of 
"cènig handwerk bezighield, 
"zich nooit mef staatszaken 
inlatende, dikwerf met de-
zélve onbekend schijnende, 
^n da tgene, wat den minsten 
schijn van kuiperij of gehei
me listen \had, verre verwer
kende: Zy hield zich meer 
bezig, met aan dengenen te 
behagen , dié regeerde, dan 
met te regeren; endezeaan-
lioudende slavernij in eenen 
gevorderden leeftijd, maakte 
naar ongelukkiger, dan de 
staat van behoeftigheid, wel
ke zij in hare jeugd had on-
Hervonden. -De gematigdheid, 
welke zij zich had voorge

schreven, belette haar om 
van haren stand gebruik te 
maken, en er haar voordeel 
mede te doen, om waardig
heden en groote posten, op 
hare familie te doen vallen. 
Zij bezat zelve niets anders, 
dan het landgoed Maintenon, 
hetwelk zij door de weldaden 
des konings gekocht had,en 
eene jaarwedde van 48,000 
livres. De koning zeide haar 
dikwijls: » Maar,Mevrouw, 

gij hebt niets, dat u toebe-
h o o r t ; - S i r e , antwoordde 
zij, het is unietgeoorlooidj 
mij'iets te geven." Zij vergat 
ecnter noch hare vrienden, 
noch de armen. •De mark* 
graaf DE DANGEAir,BiW: 

deabtTESi^RAClM,»^ 
PBÉ'AUX, VAKDES, ÖUSSI, 

SxivHEni,, « 2 J 
S c D D E M , n i e v r o u w » ^ 
MÈHES, konden«chg «kg 
achten haar gekendheb 
ben. Mevrouw M ^ * 
NON beschouwde hare gun^ 

slechts als een' lart,*J '" 
weldad ighe id^ leen ,»^ 
was, te Terlitfen. ' J , 
stand, zeide ZIJ , h"*1 

lastige zijden ; awr f £ . 
Verschaft mij ook *** 
maak van te geven." Zjo£ 
zij de eerste stralen h * 
fortuin zag schijnen, W 

* -°P %»*££** eente gesticht, *e n >" f n„ 
van "aanzienlijke «ond* ^ 
tuin geborene weiger 
w a s oP haar TOUW*» 
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LODEWIJK XIV in 1686, in 
de abdij van Saint-Cyr, 
een dorp in de nabijheid van 
Wersailles gelegen, eene ge
meenschap stichtte, van 36. 
religieuze dames, en24leke~ 
zusters, om 300 jongejufvrou-
wen, die van vaderszijde, vier 
graden van adeldom moesten 
bewijzen, gratis optevoeden 
en te onderwijzen. Dit ge
sticht werd met 40,000 Kroo-
nen rente begiftigd, en l o -
DEWIJKXIV wilde, dat het 
geene andere weldaden, dan 
van de koningen en konin
ginnen van Frankrijk zoude 
ontvangen. De jonge juf
vrouwen moesten ten minste 
1-i en ten hoogste 12 jaren 
oud zijn 5 zij konden er niet 
langer in blijven, dan tot 
den onderdom van 20 jaren 
en drie maanden, en bij het 
verlaten des gestichts stelde 
men haar duizend kroonen 
ter hand. Mevrouw DE MAIK-
TEHON gaf aan dit gesticht 
deszelfs geheelen vorm. Door 
GODEÏ DJESMARAIS, bisschop 
van Chartres, geholpen, ont
wierp zijde reglementen van 
hetzelve. De stichtster wist 
«enen middelweg te houden, 
tusschen de trotschheid der 
kapittels en de geringheid der 
Woosters. Zij vereenigde een 
seer regelmatig met een ge
makkelijk leVe„. De opvoe
ding TmSaint-Cyr, werd 
onder haar toezigt een voor-

F 

beeld voor alle openbare óp--
voedingen. De oefeningen 
waren er met beleid in ver
deeld , en de jonge jufvrou-r 
wen, met zachtmoedigheid 
onderwezen.- Men dwong ha
re talenten niet, maar haav 
natuurlijke aanleg werd voort-
geholpen; men boezemde haar 
de deugd in, men leerde haar 
de oude en nieuwe geschie
denis, de aardrijkskunde., de 
toon- en teekénkunst; men 
vormde haren stijl door klei
ne opstellen ; haar. geheugen 
werd geoefend , en de, h§-
zondere gewestelijke uitsprar 
ken verbeterd. De smaak.van 
mevrouw DE MAINTENON voor 
dit gesticht, werd des te le
vendiger, daar het eenen on-
verwachten opgang maakte» 
Na den dood des konings .*. 
in 1715 voorgevallen, begaf ' 
zij zich geheel en al üaar 
Saint-Cyr,. alwaar zij het 
voorbeeld aller deugden gaf; 
JN"u onderwees zij de nieu
welingen, dan verdeelde zij 
met de meesteressen der klas
sen , de moeijelijke zorgen 
der opvoeding. Dikwerf had 
zij jonge jufvrouwen in hare 
kamer, aan welke zij de eer/ 
ste gronden d&t godsdienst, 
lezen, schrijven en handwer
ken onderwees, met de zacht
moedigheid , en het geduld, 
welke men voor al" datgene* 
heeft, hetwelk men uit ee-. 
nen geest „van - godsdienstig 
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beid doét. De weduwe van 
LODKWIJK XIV was' geregeld 
bij de uitspanningen tegen
woordig, nam deel aan al 
de spelen, en bedacht er 
zelfs. Deze beroemde vrouw 
overleed den 15 April 1719, 
beweend te St. Cyr, waar
van zij demoeder, en door de 
armen, van welke zij de edel
moedigste weldoenster was. 
Onder de verschillende af
beeldingen, welke men van 
haar geschilderd heeft, wil
len wij die van den dauphin, 
ïïertog van Bourgondië, ee-
rienjuisten en bondigen geest, 
en wiens getuigenis alhier 
bijzonder merkwaardig i s , 
aanvoeren: » Eene vrouw, 
die de Voorzienigheid boven 
baren staat verheft, en die 
zich zelve niet miskent; eene 
rrouw, die zich ten toppunt 
der gunst ziet, en geene eer
zucht heeft, die geene an
dere rijkdommen heeft, dan 
om de ongelukkigen te on
dersteunen, geenen anderen 
invloed, dan om dezelve te 
beschermen; eene vrouw, die 
nooit anders dan raadgevin
gen völ wijsheid gaf, en'die 
niets zoo zeer vreest, dan er 
te geven; dié in staat zoude 
zijn, om de grootste aange
legenheden te besturen, en 
die voor zich zelve geene 
grootere aangelegenheid ziet, 
dan die liarer zaligheid." — 
Haar broeder, de graaf van 
AUBKOTÈ , luitenant-generaal, 

gouverneur van BKRRY , een 
ligtzinnig en eenigzins ijdel 
man, begaf»zich op het ein-
de zijner dagen in een ge
nootschap, hetwelk hij door 
zijne bekeering stichtte. Zij-
^ne zuster vermaakte hem ee
ne jaarwedde van 10,000 li-
vres, en belastte zich met 
het beheer zijner goederen 
en de.uitbetaling zijner schul
den. Hij overleed in 1703, 
slechts eene dochter nalaten
d e , ïn 1698 met den her
toe van NOAKWS gehuwd. 
De vader van mevrouw DE 
MAINÏENON had eene zuster, 
(ARÏEMISED'ITJBIGHÉ), die 
met BENJAMIN DE VAIOIS, 
markgraaf van VIMETTB in 
Z eöcht trad. /evrouvrDE 
M A I O T O N huwde harê klein
dochter, MARIHA MARGARE 
XHA uit, aan J W W » £ £ 
DETITBIERE, nökgraafvw 
CAYIÜS. Zij werd de moe 
der van den graaf DE U* 
IVB («e dat artikel). J J 
heeft in 1770 hare Souve 
nirs (Merinneringerih 
8.vo gedrukt, welke eeni£ 
bijzonderheden bevatte». 
Mevrouw DE MAINXEJON I 
even als mevrouw D E g g j 
in de letterwereld bete» ; 
daar men na haren dood » 
re lettres {*»»)*» 
gedrukt. Dezelve zijn t ^ i n 

12.mo m het W « T , 
mn Eene j ^ ^ f t , 
verscheen in 1807» »" 
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in 12.ïno> met eene Levens* 
schets, door AÜGERJ eene 
andere uitgave van 18l5, .4 
dl.»-in' 8.vo of in 12r«">, is 
.slechts de gedeeltelijke her
druk van die van 1807. 
Dezelve zijn met veej vernuft 
geschreven, even gelijk die 
van mevrouw DE SEYIGNÉ , 
doch in eenen verschillenden 
geest. ïïet hart en de verbeel
dingskracht garen de laatst
genoemde in de pen; dezel
ve ademen gevoel, vrijheid 
en vrolijkheid. Die van me
vrouw DE MAINTENON zijn 
ernstiger, of als men wil 
meer overwogen, het schijnt, 
dat zij altijd voorzien heeft, 
dat dezelve eenmaal in het 
licht zouden worden gegeven. 
Hare koele, afgemetene en ge
strenge stijl, is veeleer die 
van eenan goeden schrijver, 
dan die cener vrouw. Er 
komen minder achtelooshe-
den, herhalingen en beuze
lingen in voor, dan in die 
van mevrouw DE SEVIGNÉ.. 
Maar iets, wat noodzakelijk 
is te weten; is dat de uit
gever der Brieven van mev 
wouw DE MAIJJTENON (LA 
BEAWMEUE) , dezelve op eene 
menigte plaatsen heeft ver
minkt, waarin hij aan de 
beroemde dame dingen doet 

ge-
elke 

™5?,<n, welke zij nooit g 
dacht heeft, e n die . wel] 
zij op eene wijze gedacht 
fceeit, op welke zij dezelve 

F 

nooit heeft gezegd. De uit
gever gaf tegelijkertijd in "6 
dl.1» in 12.wio in het licht: Me
moires etc. (Gedenkschrif
ten, om te dienen tot de ge
schiedenis van mevrouw DE 
MMNTENON). Dezelve zijn 
in eenen leven digen en zon
derlingen stijl geschreven, 
doch met al te weinig om-
zigtigheid, en met nog min
der naauwkeurighei'd. Indien, 
er verscheidene ware en be
langrijke daadzaken.in voor
komen , vindt men er ook 
een aantal i n , die gewaagd 
en valsch zijn (zie BEAÜMEI.-
LE). De Brieven , Gedenk
schriften, met de Herinne
ringen van CAÏLVS , zijn 
gezamenlijk gedrukt, in 16 
dl.» in 12.ÖW, Maastricht,, 
1778. [In 1826 heeft men 
in het licht gegeven: Lettres: 
etc. (Onuitgegevene, brieven 
van mevrouw JDE MAINTE-
NON en van mevrouw DES 
URSINS) , . 4 dl» in* 8>w-
Ook heeft mevrouw DEMAIN-
ÏENON • geschreven : Esjprif 
etc. (Geest der instelling van 
de dochters van, den heili
gen LODEWIJK) , door haar 
in 1699, in 12.1»», en in 
1711 in het licht gegeven ,, 
en in 1808, door RENOÜARD , 
in IS.»1» en 12.»w herdrukt]. 
Men 'heeft een Maintenoiii-
ana, hetwelk eene verza
meling van • bijzonderheden, 
afbeeldingen , gedachten .. 
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kwinkslagen, enz. fs, uit de 
brieven dezer dame ontleend, 
in 8.vo De schrijver dezer 
verzameling heeft nog erger 
gehandeld dan IA BEATJMEI.-
I E ; niet alleen herhaalt hij 
zonder ondersoheid de bij
voegselen en verminkingen 
aan die brieven gemaakt j 
maar hij voegt er aanteeke-
ningenbijj die even zoo plat 
als nutteloos en slecht zijn. 
Haar Leven, door CARACCI-
O H , in 1786, te Parijs, in 
12.mo in het üclxt. gegeven, 
vol belangrijke bijzonderhe
den , is in het algemeen wijs-
selijk doch geenszins op eene 
vaste en naauwkeurige wijze 
geschreven. Mevrouw DE 
MMNTENOIT, door zich zel
ve geschilderd ,h een werk 
Van mevrouw SUARD, 1810, 
in 18.wo LAFOND D'ATJSONE, 
heeft in 1814, eene Ge
schiedenis van mevrouw DE 
MAINIENON in het licht ge
geven , die geenszins op prijs 
•wordt gesteld. Er is in dit 
werk noch naauwkeurigheid, 
noch oordeelkunde te vin
den en de schrijver vindt 
meer uit, dan hij verhaalt. 
Men heeft van mevrouw DE 
GEJYIIS , eenên geschiedkun
digen roman, getiteld: Mis-
toire etc, (Geschiedenis van 
mevrouw DE MMNTENON) , 
Parijs, 1814, 2 dl.n in 
8-v o Sedert dat de wijsbe
geerte is opgestaan, tegen 
alles wat tot de belangen en 

den roem der godsdienst be« 
hoort , : wordt deze beroem
de vrouw in eene menigte 
brochures, op eene onwaar
dige wijze behandeld. Enkel 
door mevrouw DE MAINIENON, 
(hoewel zeer valschelijk) als 
ingenomen, tegen de intrek
king van het edikt van Nantes 
voor te stellen, hoopt haar 
levensbeschrijver haar van 
den filozofischen haat te red
den. Daarenboven stemt hij 
toe, dat de haat haar niet 
gespaard heeft. 'Jtfaar de zaak 
zal daarbij niet blijven. Naar 
mate, dat de omwenteling, 
die de godsdienst en de gods
vrucht uitwischt, haar beslag 
zal 'krijgen, zal hare ge
dachtenis hatelijker worden, 
én op eene duidelijker wij
ze, i ï den haat der Christen
heiden deelen. En zonder 
dezq vooronderstelling ui aan
merking te nemen, welk na
deel heeft de trouweloos 
uitgever harer Brieven, en 
der Gedenkschriften, omlf 
hare geschiedenis te dienen' 
harer gedachtenis niet re» 
berokkend; dit halfslachtiĝ  
wezen, door sommigen pro 
testantsch, door anderen^ 
tholijk genoemd, doch waar 
op noch protestanten, no«« 
Catholijken eene zeer greu 
geaansiraakzullen maken.;. 
L a t ons de eemnge V*J 
lenigheid aanbidden, dw 

gedachtenis harer dienaren 
fan den blaam harer W» 
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den overgeeft, clie toestaat, 
dat dezelve door dwazen en 
göddeloozen bezoedeld wordt, 
om ons overtuigend van die 
hersenschim van onsterfe
lijkheid terug te brengen, 
welke de dwazen zich in de 
gedachten en de bewondering 
der menschen beloven. Zie
daar hctgene, wat eenen wijs
geer deed zeggen, die ech
ter eenige aanspraak op het 
menschelijk gerucht had : 
» Mogt ik sterven, zonder 
beweend tè worden.' mogt 
ik mij aan de wereld kun
nen onttrekken, en er zelfs 
geenen steen in nalaten, die 
de rustplaats mijner asch aan
duidt .'" 

MAINUS (JASON), te Pc-
saro, in 1435, uit eene 
geringe familie geboren, -was 
de stichter zijner fortuin. Ook 
nam hij tot spreuk aan: Vir-
tuti fortuna comes non de-

fioit. Hij onderwees deregts-
geleerdheid met zoo veel roem, 
dat hij tot 3,000 leerlingen 
bekwam, en dat IODEWIJK 
XII, koning van Frankrijk, 
in Italië zijnde, zijne school 
met zijne tegenwoordigheid 
vereerde. Daar deze vorst 
hein vraagde, waarom hij 
met gehuwd was, antwoord
de hij , dat zulks was» om 
het purper op %ijne eigene 
aanbeveling te o n i m n „ e n ; 
waar LODEWIJS XII oordeel-

Ff 
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de niet van pas, om hetzel
ve te vragen. Deze regtsger' 
leerde overleed té Padwy 
\M 1519. Zijne jeugd was 
onstuimig en ligtzinnig ge* 
weest; maar de jaren ver
beterden hem van al zijne 
ondeugden. Men heeft van 
hem Commentariën op de 
Pandecten, (wetboek van, 
JÜSTINIANÜS) , in fol. en an
dere werken , die voor het 
grootste gedeelte slechts oom-
pilati'èn zijn. 

' MAIRAÏT (JoANNES JACOBUS 

D'ORTOÜS DE; , een beroemd 
natuurkundige en wiskunste
naar,- uit eene adellijke fa
milie van Bèziers, werd in 
die stad in 1678 geboren, 
en overleed aan eene borst
zinking te Parijs, den 20 
Februarij 1771. Hij was een 
der beroemdste leden ian de 
akademie van wetenschap
pen en van de Fransche a-
kademie. Reeds vroegtijdig 
aan deze eerste maatschap
pij verbonden, volgde hij in 
1741 op FONTENEH-E , in 
den post van blijvend secre
taris. Hij bekleedde denzel-
ven met veel roem tot in 1744, 
én openbaarde de begaafd
heid , om met vele duide
lijkheid de afgetrokkendste 
onderwerpen uit te drukken, 
[Belast, om tot het peilen 
der schepen, een nieuw mid
del te beramen •. hetwelk de 
S 
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klagten van den , handel en 
Ket bedrog der kooplieden 
voorkwam, bezocht hij met 
VARiaNOJJ, die hem te dien 
einde werd toegevoegd, bij
na al de havens der Mid-
dellandsche zee (1721). Hun 
ontwerp aan de akademie 
voorgedragen, werd na eenige 
woordenwisselingen, aange
komen , en ontving de ko
ninklijkebekrachtiging.] Zijne 
voornaamste werken zijn : 1.° 
Dissertaiion etc. [Verhan-
ling over het ijs), waarvan 
de laatste uitgave is van 1749, 
ïn 12.««> Dit natuurkundige 
werk, waarin eenige stelsel
matige denkbeelden voorko
men; is in het Hoogdüitsch 
en in het Italiaansch ver
taald . — 2.o Dissertaiion 
etc. {Verhandeling over het 
licht der phosp/iorussen), 
1717 , in 12.mo _ 30 Trai
te etc. (Geschied- en natuur
kundige verhandeling over 
het noorderlicht), in 1733 , 
in 12.m<> gedrukt, en aan
merkelijk vermeerderd, 1754, 
in 4. t0 De schrijver onwik-
kelt 'in dit werk een stelsel, 
dat meer geleerd dan waar
schijnlijk is , en zoekt, iri den 
dampkring der zon, hetge-
ne wat men zekerlijk in den 
onzen moet zoeken. - ^ 4.° 
Zettres etc. (Brieven aan 

'pater PARENN IN, over ver
schillende vraagpunten be
trekkelijk Sina), in 12.»0 

een belangrijk werk , en waar

in de schrijver, terwijl hij 
zich zoekt te beleeren j zelf 
onderwijst. — 5.° Een aan
tal Memoriën, onder die 
der akademie van wetenschap
pen (sedert 1719), waarvan 
hij eenige deelen in het licht 
gaf. — 6.0 Verscheiden Ver
handelingen , over bijzonde
re onderwerpen, welke slechts 
losse stukjes uitmaken. Het 
ware te wenschen, dat men 
dezelve gezamenlijk uitgaf. — 
7t<> Eloges etc. (lofreden 
op de leden der akademie 
van wetenschapven, m J74J, 
J742 en J743 overleden), 
in 12.™ 1747. Hij heeft 

'niet getracht, omÏONTMEI-
I E na te volgen, maar om 
beter te handelen dan hg, 
en volgens het gevoelen va» 

velen is. Bj er . * • ; » » 
Hij . was zeer gevoel g voor 
hekelingen en vooi• loftj» 
ken, en voegde zich yang 
bij mannen en vrouwen, dij 

den roem uitdeelden; »«» 

noemde. Daar hij wto"** 
Goedigheid, m e t e e n ^ 
der en bevalhg gejaat 
een igde .beza th i jde^ 

om in de geesten in te dr 

gen en zich «««» J v Ie fortuin te b a n e n . J ö 
togvanOn^NS, regent, 
eerde hem met eea f 
dere bescherming, e» > 
teerde TwmV « « Z*U 
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gle. Be prins vanCoNïl over
laadde hem met weldaden. 
De kanselier D'AGtrEssEAU, 
in hem nieuwe inzigten, en 
even zoo geestige als scherp
zinnige denkbeelden bespeu
rende, benoemde hem tot pre
sident van het Journal des 
Savans (Dagblad der ge
leerden) , welken post hij tot 
genoegen van het publiek en 
van de geletterden vervulde. 
[MAIRAN was met VOLTAIRE, 
verbonden, die hem raad
pleegde en vele achting toe
droeg]. 

MAIRATJM (ADRIANUS MAU-
RIIS) , zoon van eenen ont
vanger der tienden van de 
geestelijkheid, te Parijs, in 
1708 geboren, en in die 
Stad in 1746 overleden, was 
vreduwnaaar geworden van 
de dochtervan den markgraaf 
DE VILMERS, Deze schrijver 
bezat eenen geoefenden geest, 
eenen gezonden smaak en 
vele letterkunde. Hij stond 
in zeer naauwe vriendschaps
betrekkingen met den abt 
BES FONTAINES, en werkte 
met dien criticus aan de Ja* 
gemens sur les écrits Moder-, 
wes. Wij kennen van hem: 1 .o 
Eene Vertaling, in het 
Fransch der fferdersaangen 
van WEMEsiAïfüs en CALPUR-
KIÜS , in 12.mo f geZ0cht om 
derzelver getrouwheid en sier-
meii r2.<>ffisioirêetc. 
geschiedenis der laatste 

omwenteling van Marokko)* 
— 3.o Verschillende Losse 
stukken. 

MAIRE (WULEM I E ) , te 
,Baracè , in Anjou geboren,. 
'had deel aan de gewigtigSte 
aangelegenheden ,van zijnen 
tijd, werd in 1290 tot bis
schop van Angers benoemd > 
was in 1311, bij de alge-: 
meené kerkvergadering van 
Vienne tegenwoordig,, en, 
overleed in 1317. Men heeft 
van hem : 1.° Memorie over 
hetgene, wat er in de* kerk-

! vergadering van Vienne be
hoorde geregeld te worden. 
Men vindt dezelve in R A Ï -
MXDUS, zonder naam des 
schrijvers. —? 2.o Een be
langrijk Dagverhaal , der 
voornaamste gebeurtenissen, 
onder zijn bisschoppelijk be
stuur voorgevallen. Pater A-
CHERY , heeft hetzelve opge
nomen, in het lO.e'dl» van 
zijn Spicilegiunii, — S^o Sy~ 
nodale statuten, "welke ge
vonden worden in de verza
meling der .statuten van het 
diocees van Angers. GOUVEI, 
heeft zijn Zeven beschreven, 
Jngers, 1730, in 12.™<* 

• MAIRE. — Zie MAJOR (JA-. 
AMES). , 

*- MAIRE (JOANNES I E ) , een 
Fransche dichter, teDarai^ 
in 1473, in, het tegenwoor
dige ;Fransehe Morder de* 
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parlement, toenmaals ff ener 
góuioen', geboren, -overleed 
volgens sommigen in. 1524 , 
en volgens anderen , in 1548. 
Hij is de vervaardiger van 
een verbloemd dichtstuk, on
der" dezen titel: Zes trois 
cmtes etc. {De drie sprook
jes van CUPIDO en Arno* 
pos, waarvan het eerste 
•werd uitgevonden door SE-
RAPHXN, eenen Italiaan-
schen dichter ; het 2e en 3 e 

door meester JOANNES LE 
MAIRE) , Parijs, 1525, in 
8/v° Nog heeft men van hem 
verscheiden andere gedichten, 
in welke men eene vrolijke 
verbeeldingskracht, geest en 
ongedwongenheid waarneemt; 
doch waarin men te vergeefs 
naauwkeurigheid , smaak , 
kieschheid, noch zelfs beta
melijkheid zoekt. Een: zijner 
zeldzaamste voortbrengselen, 
is : Triomphe.de tres haute 
et tres puissante dame roy-
ne du Puits d'Jmour, Ly-
on, 1539, in 8.vo e e Q los
bandig stuk, eene wareschand-
zuil der letteren. Zijne II-
lustrations etc., (Roem der 
Galliërs; en bijzonderhe
den van Troyes), Parijs, 
1512, in fol. gelijken meer 
naar éeneh roman, dan naar 
eene geschiedenis. Be.Odys-
sea van HOMERUS ,üeJEneis 
van YIRGILIUS ,• én de ffer-
scheppingen van OVIDIÜS", 
fcijo Bijna de eenige waar
borgen der door hem aange

voerde daadzaken. Hij schreef 
tot lof van MARGAEETHA vaa 
Oostenrijk, een werk geti
teld : La, Cöuronne Mar-
gueritique, te Zyon , in 1549 
gedrukt, waarin hij aanmer
kelijke bijzonderheden van 
den geest en de antwoorden 
dier vorstin verhaalt. No(j 
heeft men Van hem: Traite 
etc. (Verhandeling over de 
scheuringen en kerkverga
deringen), Parijs, 1547. 
Deze verhandeling, watte 
slechts eene schandelijke las
tering tegen Jraros U » , 
is door de protestanten met 
gretigheid opgenomen, die 
dezelve in het Latijn vertaald 

en er verscheiden mtgaven 
va„ geleverd hebben. PBinjs 

s^i£W 
nons, 2.e J)°UB- " , nspr in oud Fransch, aldus ove 
onzen schrijver:» De g ^ 
genis (van JWM» ö * £ 
h) moet niet w y w « g 
worden, wanneer he*aJ 
is om over de - F W i ^ 
over den geheelen g g 
ken staat der Roomsche 
te spreken.,Daar al e«, 
welke hem » h r t 2 £ * dat 
hebben gekend, jeU* > 

senen, de wjnwo 
d e , dat hij emdehjk naar 

ïiekenhuis vervoerd, *» 
zirtnig stierf." 

http://Triomphe.de
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MAIRE (JACOBUS IE) , een j 
beroemde Hollandsche zee
vaarder , vertrok van Texel, 
den 14 Junij 1615 , met twee 
schepen, waarover hij het 
bevel voerde en ontdekte in 
1616, de zeeëngte, welke 
zijnen naam draagt, aan de 
zuidelijkste punt van Ame
rika. Hij overleed te Bata
via in de gevangenis, wijl 
hij inbreuk had gemaakt op 
de voorregten der Holland
sche Oost-Indische maatschap* 
pij» In de latijnsche Ver
zameling der reizen naar 
Amerika, Amsterdam, 1722, 
ï» fol. vindt men zijn Reis
verhaal. 

* MAIRIX (JOANNKS) , een 
Fransche treurspeldichter, te 
JBesanpon, den 4 Januarij 
1604 geboren, werd edel
man van den hertog van MONÏ-. 
MOUENCT, bij wien hij zich 
ïn twee veldslagen, tegen Sou-
BISE , chef van de partij der 
hugenooten onderscheidde; 
Zijne Sophonisbe, [in 1629 
ten tooneele gevoerd", in wel
ke men voor de eerste maal, 
de regels der eenparigheid 
in acht nam ,] maakte eenen 
grooten opgang, ofschoon de 
meest gewone welvoegelijk-
heden er in geschonden wer
den. ' [Aan het hof toegela
ten, maakte hij van zijnen 
invloed gebruik, om voor 
Irranche- Comtè een onzij-
«gheidsrerdrag, j n ^ 4 9 t e 

yerkrijgen, en in 1651't© 
doen vernieuwen, Om hem 
daarvoor te beloonen, be
noemde het parlement va» 
Döle, hem tot deszelfs re-ï 
sident te Parijs; doch hij 
bekleedde dien post slechts 
korten tijd, daar hij , wijl 
hij het toenmaals door den 
koning van Spanje gehouden 
gedrag lof had toegezwaaid, 
.door den kardinaal MAZARIN 
naar JBesancon werd verban
nen. Bij den vrede der Py± 
reneën (1659), verkreeg hij 
de vergunning om ie Parijs 
terug .te komen: hij bood 
der koninginne-moeder, feen 
middelmatig klinkdicht op den 
vrede aan , hetwelk met dui
zend ZoMïWor betaald werd,] 
Nadat MAIRET zich op het eini 
de van zijn leven naar i?e-
sancon had begeven, [welke-
stad met het overige gedeel
te der provincie Franchen 
Comtè, hij niet zonder ver
maak onder den schepter van? 
LoDEWijK XIV had zien kom
men] , overleed hij aldaar in 
1686. Men heeft van hem: 
1.° Twaalf Treurspelen, Mo 
eenige schoone dichtregels, 
maar nog meer slechte aar-i 
digheden, en zoütelooze; 
woordspelingen aanbieden. 
Eenige zijner stukken zondi-i 
gen tegen de goede zeden , 
en zijn zeer zwak berijmd. 
Hij is echter de eerste» i» 
Frankrijk, die werken heeft 
vervaardigd?, welkedeünaam* 
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van Treurspelen waardig zijn; 
hij opende de loopbaan waar
in ROXROÜ vervolgens trad, 
en slechts door hen na te 
volgen , gelukte het aan COR-
JÏEIIXE , hen te overtreffen. 
Men heeft in 1773 afzon
derlijk uitgegeven: 1,° De 
Sophonisbe, in 4. t 0 — 2.° 
£e Courtisan solitaire. (Se 
eenzame hoveling) , een stuk , 
dat niet zonder verdienste is, 
i—3,° JPoésies, diverses, (Ge
mengde gedichten), vrij mid-' 
delmatig. — 4.°Eenige schrif
ten tegen CORNEIIXE , die den 
hekelaar meer benadeelden, 
dan den gehekelden schrijver. 

, MAIRONIS (FRAHCISCÜSDE) , 
een beroemde franciskaner-
monnik, te Matrones, een 
dorp in het dal van Baree-r 
Zonette, in Provence gebo
ren. Hij onderwees te jP«-
rijs, met zoo veel roem, 
dat hij aldaar de verlichte 
leeraar (docteur éclairé) 
iverd bijgenaamd. Hij was 
de eerste, die de zonderlin
ge acte, Sorbonique genaamd, 
^verdedigde, in welke dege
ne , die verdedigt, verpligt 
i s , om van zes ure des mor
gens tot zes ure des avonds, 
.onafgebroken op al de moei-

4elijkheden i& antwoorden, 
.welke men hem voorstelt. Men 
heeft van FRANCISCÜS DE MAI-
RONIS , verschillende vrijsgee-
^ge en godgeleerde verhan
delingen in fol, Hij overleed 

in 1325 , te Plaisance, eene 
stad in het Fransche dep,1 

Gers. 

MAKEAUX. .-— Zie 0K« 
MAISEAUX. 

MAISEROI , of MAIZEM 
(PATJIUS GEDEON JOLT DE) , 
te Metz, in 1719 geboren, 
luitenant-kolonel van het in-
fanterie-regiment van JUres-
se, legde-zich evenzeer toe 
op de theorie ah'op de prak-
tijk van zijn beroep. Deaka-
demie van opschriften, nam 
hem in 1676 onder hare 
leden op. Hij overleed den 
9 Februari] 1780,, na ver
scheiden geachte werken n 
het licht te hebben g w g f , 
zoo- als: 1.° Mmtseto. 

handeling over A «**£ 
gende wapens), l'°'>tCt 
I to ^ (.o Nou^^ 
(Nieuwe ^rUndehn^ 

gemeen tafvf&^fr 
sche ruitenj). ~~.,' fa 
stiiutions etc. [**J6' ^ 
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(aaïö\ 1770 , 2 dl.» in 8.vo 

MAÏSIÈRES of MAIZIÈRES 
(PHIMPPUS DE) , in 1312,op 
het kasteel van Maïsières , 
in het diocees van dmiens 
gehoren, voerde ' achtereen
volgend de wapens in Sici~ 
lië en in dragon; kwam in 
,zijn vaderland terug, alwaar 
hij een dombeerschap ver
kreeg; ondernam vervolgens 
.de reis naar het ffeüige Zand, 
en diende een jaar» onder 
de troepen dér ongeloovigen, 
om hunne sterkte te leeren 
Jcennen. Zijne verdienste ver-
schafte hem den post van 
.kanselier, bij PETROS, op
volger van Htreo VAN LUSIG-
H I N , koning van Cyprus m 
Jeruzalem, aan wien zijne 
raadgevingen zeer nuttig wa
ren. Bij zijne terugkomst in 
Frankrijk, in 1372, gaf 
KAREI. Y hem den post van 
.staatsraad, en benoemde hem 
tot gouverneur van den dau
phin , later KAREL TI. MAÏ
SIÈRES , eindelijk de wereld 
«idede, begaf zich in 1380 
onder de celestijnen van i>a-
^ijs. Hij eindigde aldaar zij
ne dagen, zonder het ge
baad aan te nemen, noch de 
geloften af te leggen, en over» 
leed in 1403, na hun al 
zijne goederen te hebben ge-
onaakt» Hij was het , die in 
•1395 van KAREI, T I , de af
schaffing van het gebruik ver
t e e g , om aan de ten dood 

.veroordeelde misdadigers,, het 
sacrament van boetvaardig
heid te weigeren. De voor
naamste werken van MAÏSIÈ
RES zijn: l.o LePelerinage 
etc. (Dé Bedevaart van den 
armen bedevaartganger.) — 
2.° Ze Songe etc, (Se droom 
van den godvruchtigen Be* 
devaartganger), In het eene 
ontwikkelt hij de regels der 
deugd, en in het andere geeft 
hij de middelen aan de hand , 
om de ondeugden te doen 
ophouden. — 3.° £e Poi* 
i'ier etc. (De bloedende pe~ 
renboom, ten, voordeele van 
eénengrooten vorst), in hand
schrift enz. Men schrijft hem 
toe: Le Songe etc. (De droom 
des boomgaards), 1491, in 
fol., doch met meer waar
schijnlijkheid is zulks van R A -
out DE PRESIE. De abt L E -
BEÜFJ heeft in het 17.e d.ï 
der Verzameling van de aka-
demie van opschriften, eene 
Levensschets van PHHIPPÜS 
DE MAÏSIÈRES en •de j?ere-
deneerde lijst zijner werken , 
in het 16.e dl. derzelfde ver» 
zameling medegedeeld, 

* MAISONFORX (de Mark
graaf van), afgevaardigde, 
staatsraad, lid van het le
gioen van eer en comman? 
deur der orde van den Hi 
LODEWIJK, in 1762, geboren j 
was vóór de omwenteling of
ficier der ruiterij. Hij week 
uit en diende in het jeger 



496 M A I . 

der prinsen , tot op het tijd-
-stip der afdanking , ging zich 
-vervolgen te Brunswijk ves
tigen , en verbond zich al
daar met FAUCHE-BOREI. ter 
oprigting eener drukkerij. Hij 
liet vervolgens deze onderne
ming varen om verschillende 

Tiiissiën, in het belang der 
koninklijke familie te vervul
len; hij begaf zich te dien 
einde naar Hamburg, St. 
-Petersburg en Londen , en 
kwam daardoor in eenige ge
schillen met zijnen ouden deel
genoot. In 1800 te Parijs 
teruggekomen, werd hij al-
-daar in hechtenis genomen > 
in de gevangenis d̂ g Tem
pels opgesloten, en vervol
gens naar het eiland Elba 
vervoerd, van waar het hem 
gelukte te ontsnappen. Hij 
nam de wijk- naar Rusland, 
en vond aldaar eenen be
schermer in den heer DE BLA-
CAS , die in deze hoofdstad 
met den titel van agent van 
LODEWIJK XYIII, zijn ver
blijf hield. De markgraaf van 
MAISÖNFORT kwam in 1814, 
in Frankrijk terug, werd 
tot veld-maarschalk en staats
raad benoemd, met detwïst-
zaken van het huis des ko-
nings belast, en in de maand 
Staart des zelfdenjaars, volg
de hij den koning naar Gend, 
en kveam met hem in de 
maand Julij terug. Twee maan
den later vergezelde hij den II 
hertog van B m r naar ifgfi- I) 

setf dié in het kies-collegie 
dier stad moest voorzitten, 
De markgraaf van MAISOK* 
FORT , door het Noorder-Je* 
partement tot afgevaardigde 
benoemd, werd tot secreta
ris der kamer verkozen, ert 
stemde in den beginne met 
de regter-zijde, daarna ver« 
bond hij zich aan het mi
nisterie. Tijdens de _ debat
ten over de amnistie-wet, 
sprak hij eene belangrijke re* 
devoering uit, waarvan m& 
vooral den r o l d e n volzin 
aanhaalt. » Men heeftu ge
sproken over de goedertie-
rendheidvanÏÏENDRlKlY-,011. 
-getwijfeld, om u de gestreng-
le id van IODETWK XYIU, 
niet te binnen te brengen. 
W e l n u ! die goedertierend-
heid, hoe bewonderenswaar
dig 'dezelve ook w e ^ n j 
«e, behoort zoowel tot « 
|ebeartenissen,alstotdepe^ 

soonlijke inborst .duw g° 
den konings. ^ « 1 
vergelijken, wan het teg» 
wooörd%e gelijkt in mets naa 

hetverledlne;laatonsme 
navolgen, want de t o e ^ t 
zal nog minder naar n» 
gelijken. Laat ons heden, 

standigheden ge«OÜ"' n 

-welke de ^ -ach te r » 
kat. Hadden de oorlogj.£ 

ioi ' senderGwsES,a» 
dienstgeschillenr ^ 0«»nfr 
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ste betrekking met de om--
wenteling? Vond HENDRIK 
IV, Parijs weder binnen 
trekkende, JACOBUS CLÉMENT 
en BÜSST-M-CLERC terug? 
Vraagden de zestienen hem 
posten en eerbewijzen ? On
getwijfeld verkochten hem 
eenige muitelingen, bloed
verwanten van zijn geheele 
hof, eeden van getrouwheid; 
maar zij hielden sterke plaat
sen bezet, en men had de
zelve behooren' te bestrijden, 
HENDRIK IV was edelmoedig; 
maar hij was zulks voor man
nen , die, indien zij den op
volger van den laatsten der 
VALOI'S hadden miskend, in 
hem steeds den koning van 
Navarre hadden geëerbie
digd , men kan zelfs zeggen 
vereerd." Hij voegde er bij 
ten opzigte van het mande
ment , door den heer DE EO-
CHEROUE voorgesteld. »Dé--
ze schadeloosstellingen, die 
tinen door drogreden, als ver
beurdverklaringen wil doen 
beschouwen, zijn overeen
komstig de klaarbhjkelijkste 
regtvaardigheidj dezelve voor
stellende, heeft de commis
sie niet anders gedaan, dan 
aan de rede toe te geven." 
De schrijver resumeerde al-
<««: » Be amnistie, ge-' 
d a g t e e k e n d ^ M / . ö w e W j d e n 

" '3?ï-ï814' i s slechts eene 
schikking geweest, met eene 
factm , welke men zieltogen. 

A V. DEEL. 
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de waande; de Verklaring 
van Kamerijk, e e n dagor-
der, om gewapende muite-
5 * ' ' T Terschrikking te 

tieiïen; de ordonnantie a
v a a 

den 4 Juhj, eene opoffering 
aan de vrees voor buraer-
oorlog, aan het nog drei
gendei-gevaar van buiten-
landschen oorlog. H d e z e 

acten,zijn^itgevaardigd)0n-
d e r m m o f m e e r g e v a k k e , 
mm of meer misdadige in-
vloeden, terwijl h e t / v o o r 
gestelde wetsontwerp, alleen 
:voordeeerste:maaf4n .ke«: 
merk heeft ̂ hetwelk hetzel 

zelve mets meer, dan nw» 

•knot» w , MwrGpa ver-
anSt. - Na de zitting werd 

denmark a f v a Q ^ 
L„ tot du-ecteur der bui
tengewone domeinen deshofs 
en v e r ! o] g e n s t 0 t j » 

ügd mmister bij den «ooi . 

H« was m e t v e r ] o f t ™' 
^ te ruggekomen , en keer 
f> «aar zijnen pÓs t t e n ? " 

na de heilige s a c r a m e n t ! ' 
- - a a g d , en dezelve m e ^.0t 
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te gevoelens van godsvrucht 
ontvangen te hebben, te Ly-
on overleed. Hij was een man 
met veel verstand begaafd. 
Reeds in zijne jeugd, had hij 
zich door romancen bekend 
gemaakt, onder anderendoor 
die van l.o Griselides enz. 
In 1798 deed hij te Bruns-
unjk drukken. 2.° Lettres 
etc. {Brieven over de fabel-
leer), welke hij had zamen-
gesteld, en die hij in eene 
uitgave, welke hij van die van 
DEMOUSXIEU leverde, inlasch-
te. Men heeft van hem nog 
andere werken , die niet zon
der verdiensten zijn. — 3.° 
•Tableau etc. {Staatkundig 
'tafereel van Europa sedert 
den slag van Leip&ig,, (18 
#ctober 1813) tot den dS 
.Maart J8J4), in Duitsch-
•land gedrukt, en in Frank-
•rijk, zonder den naam des 
schrijvers, herdrukt. • 

— MAISÏ^V^RAOUÜ I E ) , te 
Bouanen geboren, omhelsde 

'm 1570, de orde van den 
M. DoMiiriCGS, onderwees in 
dezelve de godgeleerdheid, 

;en werd met verschillende 
pervolle posten belast. Hij 
js de schrijvei: van een werk 
getiteld: Origines etc. {Oor
sprong der onlusten van dien 
tijd,. in het kort ver/talen
de over de doorluchtige prin-
*e« van het huis van Lux
emburg^ Ook gaf hij in 1595 
•eene Beschrijving van het 

beleg van Bouanen, in het 
licht. 

MAISTRE (ANTOIOTS IJ), 
advokaat bij het parlement 
van Parijs, werd in die stad 
in 1608 geboren, en was de 
zoon van IZAAK IE MAISTRE, 
rekenmeester, en van CATHA" 
RINA ARNAUID, zuster van 
den beruchten ARNAÜID. Hij 
pleitte reeds in den ouder
dom van 21 jaren, en ver
wierf algemeenegoeü<«r%. 
De kanselier SBSWXH deed 
hem tot staatsraad bevorde
ren, en bood hem den post 
aan van advokaat-generaal 
bii het parlement vani/ctó, 
doch hij meende de lven 
niet te moeten aannemen. fl« 
begaf zich kort daarna naar 
Port-Boyal, en overleed al-
daar in 1658. Menheerlvan 

hem: 1.» S« P h d S u 
{Pleitgedingen), verscheiden 
rnalengedAentegenwoo-
dig veel minder toegejuici'. 
dan toen hij dezelve, n i l j j* 
.Een schrijver over PA»» 
I E MAISTRE «prekende,,w« 
gezegd: » Men vindt m ^ 
% beide mannen, de ** 
ten der pletaal gen^d, 
gedwongene toepassingen^ 
.„e verzameling van ^ 
linge denkbeeldenennad * 
kellke woorden,eenend 
dravendentoon;eemgeicW 

„edenkbeelden, weli waj » 
doch dikwijls a y j r f j ; 
natuurlijke aan de km ï 
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geofferd, m den staal van 
het geschilpunt bijna altijd 
uit het oog verloren." Der
gelijke pleitgedingen moeten 
geene andere bewondering 
verwekken, dan dat zij lan
gen tijd tot voorbeelden heb
ben gediend, — 2.o Verta
ling (in het Fransch) der 
verhandeling over het pries
terschap van den heiligen 
JOANNKS CHRTSÖSÏOMÜS , met 
eene schoone voorrede, in 
l 2 . « 6 - _ S . o . r t e e f c . /£*. 
ven van den heiligen EER-
' NARDUS) , in 4.to en in8.vo 
onder den naam van den heer 
l ü t T > (al de uitgWn dra-
gen dien naam niet): het-

gesteld, dan dat van den
zelfden heilige, door Vuig, 
ï.ORE. — 4.° De Vertaling 
(m het Fransen) van ver
handelingen van dien kerk-
VA ; - r 5 ' ° ^ h e i d e n 
toW^tenvoordeelevan 
fort-Moyal. - 6 .° Vieeto. 

ZL*RMARmLARm), met 
f* FOSSÉ, Parijs, 1663, 

8vo4' 5 , Z t ó ' 1 6 9 7 > *» 
W ^ d , S? s c h r e^n, In 
£* ferkehjke Bïblotheek 
D o p j i 7 , 0 6 ^ » schrijft hem 

Per&V*iM0RÉRI> *et 
W i C T S C ^ t o e ' ^ o r 

G 
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MAISTRK (LODEWIJK ÏZAAK 
IK) , meer bekend onder den 
naam van SACY , was de broe
der van den voorgaande en 
de neef van ANTONIDS AR-
NAflXD, en werd in 1613 te 
Parijs geboren. Na zijne 
studiën, onder het opzigtvan. 
den abt DJS SAINT CTRAN te 
hebben volbragt, werd hij 
in 1648 tot de priesterlijke 
-waardigheid verheven , • en 
verkozen om de religieuzen 
•en de kluizenaars van Port-' 
Hoyal-des-Champs te bestu
ren. Daar dit klooster als 
Jansenist bekend stond, zoo 
veroorzaakte hem zulks vele 
onaangenaamheden. De di
recteur was verpligt, om zich 
in 1660 te verbergen , en in 
1661 , werd hij in de Bas<* 
tule opgesloten, waaruit hij 
eerst in 1668 ontslagen werd. 
Hij bleef te Parijs, tot in 
1675, wanneer hij zich naar 
JPort-Royal begaf, hetwelk 
hij in 1676 andermaal ver
pligt was, te verlaten. Hij 
ging zich met ter woon te 
Pomponne vestigen, alwaar 
hij in 1684 overleed. Men 
heeft van h«mj 1.° De Ver
taling (in het'Fransch) des 
bijbels, met verklaringen van 
den geest, en letterlijken zin, 
uit de heilige vaders ont
leend ; DU FOSSÉ , HÜRÉ ,, IK 
TOÜRNBÜX, hebben er het 
grootste gedeelte van geschre
ven. Dit werk meer sierlijk 
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dan geleerd, is in 32 dl.» 
in 8.v 0 , Parijs, 1682, en 
.volgende jaren. Deze is de 
meest geachte uitgave. De 
.schrijver herhaalde tot drie 
malen de vertaling des nieu-
•wèn testaments, omdat de 
eerste maal de stijl hem al 
te gezocht en de tweede maal 
al te eenvoudig toescheen. 
I r verscheen een nadruk der 
32 dl.», in 8.™ te Brus
sel, in 40 dl.» in 12.m° 

.De beste uitgaven dezer ver-

.taling, zijn van Brussel, 
1700, 3 dl.» in 4.*°;,van 
Amsterdam, onder den naam 
van Parijs, 1711, 8 dl.» 

.in 12.^0 : Van Parijs, 1713, 

.2 dl.» in 4.t°, en 1715, 
met aanteekeningen en over

eenstemmingen, 4 dl.» in 
fol. De vertaling van pater 
CARRIÈRES , tegenwoordig 
meer verspreid, is minder 
sierlijk, maar getrouwer en 

•vooral regtzinniger. De Bij-
.bel van SACT moet niet dan 
met voorzorg gelezen worden : 
de schrijver, der partij van 

• jAff&EBïüS toegedaan , laat er 
somtijds zijne leer in door
stralen , door de teksten der 
•II. ••'Schrift, dié er Betrek
king op kunnen hebben, op 

, zijne wijze te verklaren. [Het 
is om deze reden, dat men 
in 1834, eene nieuwe^pracht-
uitgave van de sierlijke Bijbel-, 
vertaling van SACY / volgens} 
die van den abt $$ Ï^KN-'n 
CE , herzien en verbeterd, '' 

in 13 deelen gr. 8.™ met 
54 heerlijke platen , volgens 
de teekening van DEVÉRIA, 
heeft in het licht gegeven; 
deze kostbare uitgave, welke 
aan den voet van elke blad
zijde tevens den Latijnschen 
tekst volgens de, vulgata be
vat , gaat daarenboven ver
gezeld van een etymologisch, 
oudheid-, letter- en aard
rijkskundig woordenboek des 
Bijbels, door den hoogleer-
aar BARBIÉ DU BOCAGSJ dat 
om deszelfs volledigheid ds 
een meesterstuk , moet: be
schouwd worden.] — ,2.° 
Eene Vertaling (in het 
Fransen) der Psalmen, vol
gens het Hebreeuwscli en de 
vulgata, in . ,12."».- ƒ-° 
Van de ffomiiïèn van den 
heiligen CHRYSOSTOMDS, op 
den heiligen MATIHBIJS, 3 
dl.» in 8 . v o - 4.o Jan de 
Navolging van J. Cy» on
der den naam van DE «K-
VIL , prioor .van St. f «' > 

• Parijs, 1663, in 8 . ^ -
5.o Die van PHJSDRÖS, U» 
12.»°, onder den naam™» 
SAi^-Ai iBW.-eoVanf 

Blijspelen van Tmf^> 

ven van BONGARS. — f; 
Van het Bichtstuk van.de» 
II. PBOSJPKBWPS, overwon 
dankbaren in 12.mo, indien 

.maat en in onrijm. - i • 
les Enluminures w-'K 
gekleurde platen vanJ* 
almanakder Jesuiten), lbo*, 

http://van.de�
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in 12.»° i. herdrukt io 1733. 
Er verscheen in 1653 eene 
plaat in het'licht, welke het 
verval, van het door de bei
de magten heviglijk bestorm
de jansenismus en de ver
warring: der leerlingen van 
den , bisschop van Iperen 
voorstelde, die eene schuil
plaats bij de calvinisten gin
gen zoeken. Deze'prent ver
bitterde zeer de kluizenaars 
van Port-Moyal. SACÏ meen
de dezelve door zijne Enlu* 
minüres'te doen vervallen, 
met welke BACOT:, in eenen 
zijner Brieven den spot heeft 
gedreven. Het is in de daad 
vrij zonderling, dat lieden 
van smaak en godsvrucht, 
hekelingen konden schrijven, 
die elkander benadeelden. — 
10.° Meures etc. (Getijden
boek van Port-Royal), door 
de Jesuiten met regt, Jan
senist Getijdenboek genaamd. 
De gebeden onder de Mis, 
zijn zonder eenige verande-
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ontleend, welke i n J J J J* 

tlden,faeer DE G O ^ " ; 
e r t1 S S c l l°P v a n P»rijs, en 

d e e l t ' m l 6 5 4 ™oor-
6ld was- - 11.» lettres 

in het licht gegeven, welke 
men gewoonlijk aan DE SA-
CTtoeschnjft,isvowns 

nHgenvanNlcouAs^o™-
f ' d l e [e gelijk met hem 
gevangen had gezeten, endS-
in de gedenkschriften van 
f 'art-Royaizijne lofredeheeft 
geplaatst. Dit zeer versprei
e n T V * 8 dl'°°S Sesc«re-
ven, he e f t eenen koelen en. 

geleenden verhaaltrant, is. 
dikwölsonbetamelijk,enpaSt 
weimg voor den ouderdom 
waarvoor het vervaardig 
werd. Ofschoon de s ekten! 
dwai l n g ener niet in verspreid 

echter bij sommige gelegen
heden. Men heeft hetïelve' 
voordeelig v e m

 flet2^ 

fr* tegrip der Geschiedt 
njs van de Godsdienst>tf6r 
de^mstvanJ£lsuSCjmjT 
Zr/Cer^GefZ: 
omes xF t ffeme^rt 
°™<ts Meeren JESUS CHRIS 

Z!s%nt7frkomst^ 

etc (n'T ~7 lX' tettres 

knopte \t'ÏÏe e% (£e~ 

M M S ™ (Praats urt , ad. 
" l a» t i f het p a r l e J i „ „ 
f « " ^ , in 1728, i n d e n ™ 

3 « wmmentarium over 
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de stadsregten wn'Pitr-ijs; 
verscheiden malen gedrukt ,* 
de laatste uitgave is van 1741, 
in fol. — Men kent nog van 
dien naam KABEÏ, FRANCIS-
cus I E MAISTRE, heer van 
Claville, in 1740 overleden, 
president hij het bureau der 
geldmiddelen , te Mouanen, 
en' de schrijver eener leer
handeling over dewarever* 
dienste > 2 dl.» in 12.n>°, 
Parijs, 1734, een werk, 
dat eenen verbazenden opgang 
heeft gemaakt. Het is eene 
mengeling van geschiedkun
dige verhalen, kwinkslagen, 
redekundige, wijsgeerige en 
letterkundige stukken, enz. 

* MAISTRE (JOKES1, graaf 
» E ) , minister van staat, van 
het hof van Piemont, staat
kundig en godsdienstig schrij
ver , werd te Chambery, 
den 1 April 1753 uit eene 
oude, van Languedoc oor
spronkelijke, familie geboren: 
zijn vader, de graaf XAVE-
JRIÜS BE MAISTRE, was voor
zitter van den senaat van 
Pavia. Na goede studiën te 
hébben gemaakt, begaf de 
jonge JOZEF DE MAISTRE , zich 
in 1775, in de magistratuur ; 
hij behoorde tot de door het 
Sardinisch bestuur, aan den 
senaat van Savooije afgevaar
digden. Hij gaf vroegtijdig 
«enige staatkundige Stukjes 
in het licht, waarin hij den 
voortgang van zekere grond

beginselen aantoonde, die de 
Fransche omwenteling moes
ten voortbrengen , en bij ver
schillende gelegenheden, voor-
zeide hij dit noodlottige tijd
stip: Be eeuw onderscheidt 
zich door eenen verwoesten
den geest , die niets gespaard 
heeft, zeide hij, in 1784, 
in de redevoering, welke hij 
in den naam van het open
baar ministerie, in de jaar-
lijksche vergadering bij de 

, opening van den senaat aü-
! sprak; wetten, gebruiken, 

staatkundige instellingen: 
dezelve heeft alles aange
tast, alles geschokt, en de 
verwoesting, aal nich lot 
grenspalen uitstrekken, die 
men nog niet ontdekt, w 
graaf DE MABÏBB, werd m 
1787 tot senateur benoemo» 
In 1793 genoodzaakt om zijn 
vaderland te verlaten, ten 
gevolge van den inval oer 
Franschenin SavooijeM® 
hij zich naar Piemont, enyotó-
de zijnen vorst naar het eiW» 
Sardinië. In 1799, werd 
hij tot regent der groote kan
selarij van Sardinië benoem d, 
en in 1803, alsgevolma; 
tigd minister n a a r / - J ? 
tersburg gezonden. Hn maaj" 
te z i e h e n dit hof bekend, 
door zijne diplomaUsche » 
lenten, en tevens hot* 
vastheid zijner grondbej** 
len en de wijsheid van «J 
gedrag. Het schijnt dot J 
beweegreden van «ffnetemg 
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komst, ïft verband staat,.met 
de verbanning der Jesuiten, 
met welke hij in vertrouwe
lijke betrekkingen stond, maar 
deze terugroeping was geene 
ongenade* Kien we waardig
heden wachtten hem aan het 
hof van zijnen koning, en 
hg zijn overlijden» den 25 
Februarij 1821 voorgevallen, 
was hij minister van staat, 
regent der groote kanselarij 
van Sardinië, lid, der aka-
demie van Turin, en ridder 
groot-krais der orde van den 
H. MAURIÏS en van den ff. 
LAZARUS. Het geheelestaat-
en letterkundige leven van 
den graaf DE MAISÏKE , kan 
men in het kort beschrijven, 
in eene gestadige tegenkan
ting tegen de grondbeginse
len der nieuwere filozofie; 
en uit al zijn vermogen be
streed , hij cte grondregels, 
welke de Fransche omwen
teling als de hare verklaar
de. Toen hij zijn laatste uur 
voelde naderen, putte hij uit 
de godsdienst,. welke hij ge
durende zijn gehèele leven 
beoefend hadj krachtdadige 
hulp en vermogende troost-
gronden. Kort te voren schreef 
j"J > zijn naderend einde te 
kennen gevende, aan den 
heer MARCEUTJS , oud-afge
vaardigde der Gironde, de
ze belangrijke woorden:» Ik 
gevoel dat mijne gezondheid 
en mijn geest dagelijks ver-

G 

zwakken^ ïïie Jdcet! Zie
daar hetgene, wat mij wel-' 
dra van alle goederen dezer 
wereld zal overblijven. Ik 
eindig met Europa , dit heet 
in goed gezelschap vertrek
ken." Zijne voornaamste 
schriften zijn ,• ÏJ>Elogeetc\ 
{Lofrede van FICTOR JMA-
DEUs), Lyon, 1775, in 8.vó\ 
—• 2.0' Discours etc* (Me* 
devoering bij de opening van 
den senaat van Savooije). ~ 
3.° Deux lettres eicit Twee 
'brieven van eenen Savooi-
schen edelman, aan zijne-
landgenooten) ,1793 , in 8.vó> 
— 4.» Adres van eénige1 

Savooische krijgslieden y aan 
de Fransche natie, 1796,. 
in 8.v» MAMET-DÜFAN , was 
de uitgever van dit werk ,. 
waarin de schrijver de on
billijkheid der Fransehe wet
ten jegens de uitgewekenen, 
en voornamelijk jegens - dè-
onderdanen van den koning; 
van Sardinië,. aantoont. — 
5.° Considérations etc. (jffe--
spiegelingen over Frank
rijk) ', Londen, (Lausanne),., 
1796, in8.vo Dit werk heeft 
een aantal uitgaven gehad.. 
De eenige, door den schrijd 
var heraten en verbeterd, 
is die van Parijs, POXET ^ 
1821, in 8.vo _ 6.» -12 s-
sai etc. (Proeve over hef 
voortbrengend beginsel, der 
'staatkundige constitutiënen 
'der overige menschelijke in-

<T 4 . . • . • . - . . . , 
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stellingen •),. • Petersburg, 
181,0, in 8.vo Derde uitgave, 
Parijs, FOTET, 1821, in 
8.vo met de Gonsidérations 
etc. De schrijver r stelt onder 
andere dingen, vast, dat de 
goddelijke magt, de onmid
dellijke bron .van alle gezag 
ôp aarde is j en over de gods
diensten sprekende, drukt hij 
«ich, aldus u i t . . . . » Ten 
allen tijde zijn er godsdiens
ten op de wereld geweest, 
en ten allen tijde zijn er 
goddeloozen geweest, die de
zelve bestreden hebben: ook 
was ten allen tijde de god
deloosheid eene misdaad; 
want even gelijk er geene val-
sche godsdienst kan zijn, zon
der eene mengeling van waar
heid, kan er ook geene godde
loosheid bestaan, die niet ee-
auge mm of meer misvormde 
goddelijke waarheid bestrijdt; 
en, door eene noodzakelijke 
gevolgtrekking, heeft nooit 
de goddeloosheid in de voor
ledene tijden, de onheilen 
.kunnen stichten, welke * zij 
in onze dagen heeft voort-
g f ragt; want zij is steeds 
schuldig naar mate van het 
Jicht, dat dezelve omring. 
Jiet is volgens dezen regel, 
dat men de 1$.* eeuw moet 
beoordelen ; want het is on
der dit gezigtspunt, dal de
zelve naar geene andere ge-
•«JKt. jfen ] , o o r | v r ij a](re_ 

«een zeggen, dat alle eli-
w«* elkander gelijken, en 

dat alle mertscken ten al
len tijde dezelfde zijn ge
weest ; maar men moet ziel 
voor deze algemeene stelre
gels wel in acht nemen, daar 
dezelve door de ligtzinnig-
heid worden uitgevonden, 
om zich van het nadenken 
te ontslaan. Alle eeuwen, 
integendeel en alle natiën en 
geslachten, openbaren eet • 
bijzonder en onderscheidend 
kenmerk, hetwelk men zorg-
vuldiglijk moet in &cht ne
men. Zonder twijfel «ij'n er 
ten allen tijde ondeugden in 
"de wereld geweest; maar die 
ondeugden kunnen verschil
len in'getal, in aard, in 
heerschende hoedanigheid en 
in <*ewigt: ofschoon er nu 
altijd goddeloozen zijn ge
weest, heeft er echter nooit, 
voor de 18.c eeuw, inden 
schoot des Christendoms een 
opstand legen God plaats 
gehad! nooitvooral,hadmen 
eene heiligschendige zamen-
zwering aller talenten, lef 
derzelver oorsprong gezien; 
e n . . . dit zagen wij in on
ze dagen ." En lager: 

» Het was dus eerst w n« 
eerste gedeelte der 18.eeuw, 
dat de goddeloosheid werke
lijk eene magt werd. J»» 
ziet haar inden beginneT 
alle kanten zich met: eew 
onbegrijpelijke snelheid^" 
spreiSen. Van het palen»* 
de hut , zij sluipt alom, *3 
Yerontrust alles; *g &eefton 
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zigtbare wégen, eene ver
borgene maar onfeilbare wer
kingskracht . . . . Door" eene 
onbegrijpelijke begoocheling, 
doet zij zich zelfs van die
gene beminnen, wier doo-
delijkste vijandin zij i s . . , . " 
— 7.° Sur les délais etc, 
(Over het uitstellen der god
delijke regtvaardigheid in 
het straffen der schuldigen), 
naar het Grieksch van PJLU-
TAKCHÜS, met aanteekenin-
gen. — 8.°JDuPape. (Over 
den Paus), Lyon, 1819, 
2 dl.», in 8.vo; 2.e uitgave 
door den schrijver vermeer
derd en verbeterd, 1821, 
2 dl.» in 8.vo,... De schrij
ver beschouwt den Paus, on
der vier ' gezigtspunten, te 
weten: l.o in zijne betrek
kingen met de Catholijke 
kerk; 2.° met de tijdelijke 
vorsten; 3.° met de bescha
ving en het geluk der vol
ken ; 4.o met de scheurzie
ke kerken. Over de onfeil
baarheid des Pauses spreken
d e , drukt hij zich aldus uit: 
» De onfeilbaarheid in de 
geestelijke, en de oppermagt 
in de tijdelijke arde, zijn 
twee volkomen gelijk betee-
kenende woorden: beide druk
ken die verhevene magt uit, 
•welke dezelve alle be/ieerscht, 
en waaruit al de andere 
voortvloeien. Wanneer wij 
zeggen, dat de kerk onfeil
baar is, vragen wij voor de-

G 

zelve geen enkel bijzonder 
voorregt: wij vragen slechts 
dat zij het regt geniete, het
welk aan alle mogelijke sou-
vereinen eigen i s , die alle 
noodzakelijk als onfeilbaar 
handelen ; want elk bestuur 
is oppermagtig; en zoodra 
men aanhetzelve, onder voor
wendsel van dwaling of on- • 
regtvaardigheid, tegenstand 
kan bieden, bestaat het niet 
meer. Het oppergezag heeft 
ontegensprekelijk verschillen
de vormen»; hetzelve spreekt 
niet te JTonstantinopel, zoo 
als te Zonden; maar wan
neer elk op zijne wijze heeft 
gesproken , is de bill zoowel 
als het fefta onherroepelijk. 
Het is even zoo met de kerk 
gelegen, dezelve moet be -
stuurd worden ; . anders zou 
er geene vereeniging, geen 
zamenhang, geene eenheid 
meer bestaan...." Dit , wat 
de hoofdzaak betreft, juiste 
grondbeginsel, is voor eene 
zekere wijziging vatbaar, die 
echter de , bewijsreden: van 
den heer DE MAISÏRE geens
zins verzwakt. Intusschen 
» men kan in eenen zeer 
waren zin zeggen, dat de 
algemeene kerkvergadering 
boven den Paus i s : want, 
daar eene dergelijke kerk
vergadering zonder den Paus 
niet bestaan kan, indien men 
kan zeggen dat de Paus en 

I het geheele ligchaam van 
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bisschoppen boven den Paus 
zijn, of met andere woor
den, dat de Paus alleen niet 
kan terugkomen op een leer
stuk, door hem en de in 
eene algemeene kerkvergade
ring vereenigde bisschoppen 
beslist, zoo. zullen de Paus 
eö het gezond verstand in o-
verenstemming blijven. Laat 
ons, zegt THOMASSIN, niét 
verder twisten, om te we
ten , of de algemeene kerk
vergadering boven of bene
den den Paus is ; maar laat 
ons erkennen, dat de Paus, 
te midden der kerkverga
dering, boven ziek %elven 
is, en dat de kerkvergade
ring, van haar hoofd ver
stoken , beneden zich aelve 
« V {VAmi de la Religion 
pt du Hoi, 23e dl. blz. 99). 
— 9.° De VEglise Galli-
ne etc. (Over de Gallikaan-
sche kerk, in derzelver be
trekkingen met den Opper
priester) , om tot vervolg te 
dienen van het werk geti
teld : JDu Pape;. (Over den 
Paus) ,na den dood des schrij
vers in het licht verschenen, 
Parijs, 1821 , in 8.v°,Lij-
m , 1822. De abt BASTON 
gaf eene wederlegging van 
het werk van DE MAISTRE 
in het licht, getiteld: Rè-
tlamations etc. (f^ertoogen 
voorde kerk van Frankrijk, 
en voor de waarheid), te
gen het werk van den heer 
PE MAISTRE , getiteld; Over 

den Paus en desnelfs ver
volg. — 10.° Soirees è 
Saint - Petersbourg, in hei 
Nederduitsch vertaald m 
in het licht gegeven, ondei 
den titel van Jvondge* 
sprekken teSt. Petersburg^ 
'sGravenhage, 1822, in 
8.vo Dit na den dood dei 
schrijvers in het licht ver
schenen werk, heeft eene» 
verbazenden opgang gemaakt. 
Te midden van eenige ligte 
gebreken, tot welke«ch * 
schrijver door <***'*?*' 
* e l f s W * t f lofwaardige* 
ijver, laat medesiepen, ont-
waartmenindeMgesprekken, 
eene zuivere en godstast,^ 
zedeleer, Z«cht tot orde 
reo-tvaardigheid, verheren* 
reldvan&nkbeeldeu kracM 
en welsprekendheid ïu.dea 
ÏMÏ ~~.Ul.°'lettreetc.m-
d ! in het NedeMuitsoh ver-
taald door dtoï ^ 

ZieneiMussiscken^l 
man geschreven,* £ ^ 

hage, 1W*> " j ^ 

XRK heeft m ^andeling 
gelaten f ^ £ £ r * + 

hartig en « W . , *9 

-heven geest. * * * £ , ! * * * 
dadig, zeer aan de goa 
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gehecht, was zijn onderhoud 
zeer geestig, behalve wan
neer hij met mevrouw DE 
STAëi sprak, aan welke hij, 
uit zedigheid de eer over
liet om te schitteren ; eene 
eer, van welke zij hij elke ge
legenheid wist gebruik te 
maken. Welligt heeft hij in 
zijne schriften eene voor het 
menschelijke geslacht onmoge
lijke volmaaktheid gedroomd; 
maar de lof, welke hem zij
ne tijdgenooten hebben toe
gezwaaid zal door de nako
melingschap niet gelogenstraft 
worden. —- Men moet den 
graaf DE MAISTRE , niet ver
warren met XAVERIUS DE 
MAISTRE , zijnen broeder, den 
schrijver der Mei%e rondom 
mijne kamer, van den Me-
laatsche der stad Aoste en 
van verscheiden andere stuk
ken, even bevallig door de 
denkbeelden als door den stijl. 

MAITRE-JEAN (AMTONIÜS) , 
van Mery, bij Troyes, werd, 
na uitmuntende studiën te 
Parijs te hebben gemaakt, 
door de zucht voor den ge
boortegrond, weder naar Me
ry teruggevoerd, alwaar hij 
zijne dagen doorbragt, in de 
uitoefening der heelkunde. Hij 
gaf in het begin der 18.e eeuw 
te Troyts in het licht: Traite 
etc. {Verhandeling over de 
oogziekten), 1707, in 4.*°. 
Dit werk, hetwelk bij ge
brek van lofredcnaar» eenen 

zeer slechten aftrek had, is 
voor alle oogartsen eene wet 
geworden, hetzelve is Tijf 
of zes malen herdrukt, en 
in alle talen vertolkt. Be 
ervarenheid van MAITRE-JEAN 
in de heelkunde, was het ge
volg der diepe kundigheden, 
welke hij gedurende zijn ge-
heele leven, in alles wat tot 
de geneeskunde betrekking 
heeft, had opgespoord. Hij 
was de kweekeling geweest 
van den beroemden MERT, 
met wien hij eene onafgebro» 
kene briefwisseling onder* 
hield. 

MAITXAIRE (MICHAÖI.) , een 
taalkundige en boekenkenner 
te .Londen, in 1668 in Frank
rijk, van Protestantsche ou
ders geboren, die na de in
trekking van het edikt van 
Nantes, de wijk naar En
geland namen, heeft zich 
door zijne uitgebreide geleerd
heid onderscheiden. Het ge
bied der letteren heeft hem 
te danken* 1.° goede uitga
ven van eenige oude schrij
vers, onder anderen van hel 
Corpus poëtarum laiinorum, 
Londen, 1713 tot 1722, 
27 dl.n, in 1 2 . K " > ~ 2.° An-
nales typographioi, '* Gra-
venhage, Amsterdam en Lon
den, 1717—1741. Dit werk, 
vol belangrijke en zeldzame 
bibliographische bijzonderhe
den , en waaraan men slechts 

I weinige misslagen kan rcr» 



508 M A I. 

wijten, bevat den titel van 
al dè sedert den oorsprong 
der boekdrukkunst, tot in 
1557 , gedrukte boekwerken. 
Ia 1733 gaf MAITTAIRE eene 
nieuwe uitgave van het 1.° dl. 
in het licht, dat het 4.e dl. ten 
titel had; dezelve is aanmer
kelijk vermeerderd. De schrij
ver waarschouwt intusschen, 
dat men er altijd de eerste 
uitgave van 1719 bij gebruiken 
moet, omdat er zaken in 
voorkomen, die niet in de 
tweede herdrukt zijn. Ein
delijk is in 1741 het regis
ter van het geheele werk, 
onder den titel van 5° dl. 
in 2 afdeelingen in het licht 
verschenen. Dit deel is het 
nuttigste. — 3.° Sistoria 
Slephanorum, Londen, 1709, 
in 8.vo; dit is de geschie
denis der ETIENNE'S , boek
drukkers te Parijs. — 4.° 
Sistoria typographorum ali-
quotparisiensium, ib 1717, 
2 dl.n in 8.W.-— 5<>. Groe-
ca? linguce dialecti, Lon
den, 1706, 1742, in 8,v<> 
's Gravenhage, 1738, in 
8.vo. —" 6.o Miscettanea 
grcecorum aliquoi scripto-
rum earmina Gr. Lat. Lon
den ,• 1722, in 4;*o. [MAIÏ
TAIRE verkreeg de vergunning, 
om in Frankrijk terug te 
komen, alwaar hij zich met 
de voornaamste geleerden ver
bond. In plaats van zich over 
zijne ballingschap te bekla
gen , hoorde men hem de 

goede bedoelingen van ioÖE-
WIJK XIV toejuichen]. Hij 
overleed te Londen den 7 
Augustus 1747 

MAIÜS (JUNIANÜS) een Na-
politaansch edelman, onder
wees met roem de schoone 
letteren te Napels, op het 
einde der 15.e eeuw, en had 
tot leerling den beroemde» 
SAMAZAR. Hij hield zich be
zig met het verklaren van de 
droomen, en maakte .zich 
hierin beroemd s zoó gemak
kelijk'is het om het publiek 
te misleiden , dat zoo gaarne 
de toekomst wil onthullen. 
Men heeft van hem: 1.o Sne
ven — 2.° Een woorden-
boe'k,getiteld: Opusdepris-
corumproprietateverborum, 
Mapelf, 1«B, »IoL, tó 
Trïviso, in 1477 herdruk-
_ 3.o Eene uitga™ vanW 
mus den Jonge,, A«p*» 
1476, in fol. 

MAIÜS (JOANNESHESDJ^ 

een Lutersche GodgeM > 
in 1653, te f / f 3 ^ . 
het markgraafschap Bad» 
Durlmh geboren, v« * 
ervaren in de H e b r e e ^ 
letterkunde. Hij onder** 
m e t roem de O o s t e r s ^ 
le„, aan verscheiden h o £ 
scholen, en in de W 
plaats aan die van ƒ «^ 

Jlwaar hij V^fJ*» en in 1719 overleef W« 

diep ervaren in d» &** 
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en ongewijde oudheid. Men 
heeft van MAIUS een aantal 
werken , waarin vele kunde, 
maar ook overal de vooroor-
deelen zijner sec,te doorstralen. 
De voornaamste zijn: l.ojfis-
toria animalium scripturce 
sacroe, in 8.y0. — IpFita 
J., JREÜCHLINI , 1687 , in 
8.vo. — 3.0 Exame?i histo
ries critiece RICARDI Smo-
"NIS. —- 4.° Synopsis theolo-
gice symbolicce, in 4.t0» •— 
5.o Moralis, in 4.*°, — et 
Judaicce in 4.Jp. — 6.° In-
troductio ad studiurn philo-
logium, criticum et exegfiti-
cum, 'm 4.toi —- 7.° Para-
phrasis Epistolce ad He-
brceos, in 4. t0. — 8.° Theo-
logicw Evangelica, 1701 en 
1719, 4 dl.n, in 4.*°. — 
-9.° Animadversiones etsup-
plementa ad CoccEU lexicon 
Mebrceum , 1703 , in fol. — 
10.° OEconomia temporum 
Veteris et Novi Testapzenti 
in 4. to. •—. l l .o Synopsis 
theologicachristiance, in 4. t0. 

— 12.° Theologia"Lutheri, 
tin 4.*o.3 — 13.o Theologia 
propheüca, in i.tó. — 14.° 
Martnonia Evangelica, in 
4 > . —- 15.0 Historia re-

-formationis Lutheri, in 4. to. 
— l6.o Bisseriaiionisphilo-
logicce etexegeticce, Frank
fort, 1711, 2;dl», in 4.to 
enz. Hij heeft ook eene Uit
gave van den ÏÏebreeuwschen 
Bijbelgelererd. 'Zijn zoon, die 
denzelfden naam voerde, als 

hjj, heeft zich onderscheiden 
in dekennis van het Grieksch 
en de Oostersche talen. 

MAIZEROI. •— Zie MAISEROI. 

. MAIZIERES. — Zie MAI-
SIÈRES. 

MAJO. •'•— Zie MAIÜS, 

MAJOII (SIMON) , te doste 
in Piemont geboren , werd 
bisschop van Folturara, in 
het, koningrijk Napels, en 
overleed in het jaar .1598. 
Hij was een groote compila
tor , en heeft zich voorna
melijk bekend gemaakt door 
zijn werk Dies caniculares, 
verscheiden malen in 4. t0 en 
in fol. gedrukt, en door ROS
SET , in het Fransch vertaald, 
Parijs, 1610 en 1643 in 4.t". 

MAJOR (GEORGE), een leer
ling van LÜTHER , te Neu
renberg , in 1502 geboren, 
werd aan het hof van FRE-
DERIK I I I , hertog van Sak" 
se?i, opgevoed; onderwees te 
1/aagdeburg, daarna te Wit-
tenberg, werd predikant te 
Eisleben, en overleed in 1574. 
Terwijl de meester de nood
zakelijkheid der goede wer
ken verwierp, beweerde de 
leerling, dat dezelve ter za

ligheid , zoo onvermijdelijk 
noodzakelijk wareq, dat de 
kleine kinderen zonder de
zelve niet konden geregtvaar-
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digd worden. Men heeft van 
hem verscheiden werken, in 
3 dl.n in fol. Zijne aanhangers 
werden Majoriten genaamd. 

MAJOR of I E MAIRE (JOAN-
-NEs), in 1468, te Eadding-
ton in Schotland) geboren, 
kwam jong te Ptfrj/s, studeer
de inhet collegie van Sainte-
Barbe, en daarna in dat van 
Montaigu. Hij werd aldaar 
hoogleeraar in de wijsbegeer
te en godgeleerdheid, en on
derwees beide met roem. In 
1506 werd hij tot doctor &ev 
Sorbonne bevorderd , en over
leed in Schotland, in 1550. 
Zijne voornaamste werken zijn: 
1.° Geschiedenis van Groot-
Brittanniê, in zes boeken; 
"dezelve eindigt met het hu
welijk van HENDRIK VIII, 
•met CAXHARINA van dragon. 
Dit oppervlakkige en niet zeer 
"Maauwkeurige werk, werd in 
1521 in het licht gegeven. 
•— 2.o Commentariën op de 
-Evangeliën, op het boek der 
Spreuken, enz. in fol. 1529 , 
waarin men gemeend heeft, 
grondbeginselen aan te tref
fen , weinig verschillende van 

•die van RICHER. Men schrijft 
"hem ten bnregte een werk 
"toe, getiteld: De ff roof e spie
gel der voorbeelden, te JDou-
ai in 1603, in 4.to gedrukt; 
doch waarvan de eerste uit
gave van 1481 is, en het-

'welk bij gevolg niet van hém 
"kan zijn. 

' MAJOR (JOANNES DAHIXI,}, 
een geneesheer, in 1634, 
te Breslau geboren, oefen* 
de zijne talenten, langen tijd 
te Hamburg, Hij werd in 
1665, tot hoogleeraar in k 
geneeskunde aan de pas gs» 
stichte universiteit van KiA 
bevorderd; ook werd hij op» 
ziener van den plantentail 
én overleed den 3 August» 
1693 te Stokkolm, werwaarts 
hij door KAREL XI beroepsa 
was. Men heeft van hm «« 
aantal werken. Jfewrflaatft-
steziin; t.° MAologia cu
riosa, sive de animahbw 
el ylantis tn lapidem can-

De cancris et svtpmMut 
pelrefactü, 1664, *J>» 

-1666*, in fol. Tf *% dat van zijnen vader en an 

eenen zijner broeders ,jf 
onder dezen t tel ve ree^ 

Fita et Script* MV*« 

JOK *J*^'*%£ 
hetzelve in de ^ ^ 
nes anthologie, W* 
GBBAÜER, Xeyng» *' 
in 8.v» -

<ANTOOTDS MARIA COK«> 
lend onder den mam ^ 
dus genaamd naar e J 

alwaar hg deo 36 » w 
1514 werd geboren, * 
zich bekwaam * * , » 
n e letteren, en <«****• 
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Milane met eenen buitenge-
wonen roem. Hij was de 
kweekeiing geweest der be
roemde MAGGI en AICIAT, 
en de vriend van den geleer
den RICCI. MAJORAGIO was 
de eerste, die in de scholen 
het gebruik der declamati-
'èn, onder de ouden zoo zeer 
in zwang, invoerde, en dat 
de genie van eenige jonge 
lieden opwekte. Zijn opgang 
maakte afgunstigen. Men deed 
hem een proces aan, op 
grond, dat hij zijnen naam 
van ANTOMÜS MARIA , in dien 
van MARCOS ANTONIUS MA-
JORIANÜS had veranderd. Hij 
redde zich door te zeggen, 
dat er bij de schrijvers van 
het zuivere Latijn, geen en
kel voorbeeld te vinden was, 
dat een man ANTOWUS MA
RIA genaamd werd. Dit waan
wijze antwoord sloot den mond 
aan den nijd. MAJORAGIO, 
bleef in het geruste bezit 
van zijnen naam en van zij
nen roem, tot aan zijnen 
dood, den 4 April 1555. Er 
bestaat van hem: 1.° Com-
mentariën op de rhetorica 
van ARISTOTEMS in fol. op 
den Redenaar van CICERO, 
en op VIRGILIÜS, in fol. — 
2.° Verscheiden verhandelin
gen, onder andere: De se-
naiu Rotnano, in 4 . t o ; de 
risu oratono et urbano; 
De nominibus propriis vete-
rum Momanorum, — 3.o 
Eene verzameling van la* 

tijmche Medevoeringen, enz. 
leipsig, 1628, in 8.v° In 
al deze werken straalde eene 
groote geleerdheid door. 

MAJORIANÜS AUGUSTUS (FLA-
VIÜS JOLIÜS VALERIDS), kei
zer vmheU^esterscAeryk, 
was nog zeer jong, toen hij 
in 457, met toestemming 
van LEO , keizer van het Oos-
tersche rijk) op den keizer
lijken troon werd verheven. 
Alles wat men van zijne fa
milie weet, is dat zijn va
der altijd zeer gehecht was 
geweest, aan * den be
roemden AëTius, veldheer 
onder VAIENTINIANBS III, en 
dat zijn moederlijke groot
vader, onder den grooten 
THBODOSIUS , veldheer der 
troepen van Pannonië was 
geweest. MAJORIANUS ver
bond zich aan de fortuin van 
den beruchten RICIMER, die 
eenen troon scheen te ver
achten , maar die onder be
gunstiging van eenen onver
mogenden vorst wilde rege
ren. De burgerlijke en krijgs
kundige deugden van MAJO-
RiAHDS, bragten hem op den 
keizerlijken troon. Zoodra 
hij denzelven beklommen had, 
beteugelde hij de Yisigothen, 
en vormde het ontwerp t 
om de Wandalen ten onder 
te brengen. Om beter de 
krachten zijner vijanden te 
kennen, vermomde hij zich, 
stak naar Afrika over, en 
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ging, in hoedanigheid van af
gezant, en onder voorwend
sel van met voorslagen .tot 
den vrede belast te zijn, 
GENSERICH, hunnen koning j 
bezoeken. Hij ontwaarde" in 
den Wandaalschen vorst meer 
trotschheid dan dapperheid; 
vond in zijne troepen noch 
krijgstucht, noch nioed ; en 
bespeurde in zijne onderda
nen eene buitengewone nei
ging tot den opstand. In 
Italië teruggekeerd bespoe
digde hij de toebereidselen 
tot den oorlog en stak naar 
Afrika over. GENSERICH had 
geene hoop meer, en zijn' 
ondergang was onvermijde
lijk, indien er zich geene 
verraders onder de Romeinen 
hadden bevonden, die hem 
het grootste gedeelte hunner 
schepen overleverden. MAJO-
RIANUS keerde naar Italië 
terug, om zijn verlies te her
stellen. De Wandaal, voor 
.de wapens van dien held be
vreesd , deed hem den vrede 
.vragen, en verkreeg denzel-
,ven. RiciMER, opperveldheér 
der troepen van MAJORIAN.US1, 
den roem benijdende, wel
ken die vorst verworven had, 
bragt het leger tot opstand, 
en vermoordde den keizer in 
461 , na een bestuur van 3 
jaren en eenige maanden. 
MAJORIANUS was een moedi
ge , ondernemende, werkza
me en waakzame vorst, die 
door zijne, onderdanen be

mind endoor zijne vijandeü 
gevreesd werd. Even zoo be
minnelijk in het bijzonder 
als groot in het openbaar, 
was hij zacht, vrolijken wel
levend. In vredestijd waren 
de schoone letteren zijne voor» 
naamste bezigheden. 

Zie BUcCö-

MAJORINUS, eerste bisschop 
derdonatisten in Jfrika,^ 
het jaar 306. Hij was be
diende geweest van LÜCIMA, 
eene beruchte dan* d ie r s 
te, en werdgwaJfi W** 
UenoverCscitiANDStestel-
1 f Ofschoon MAIORI^ . 

Te eerste bisschop.** £ 

W e 6 S t ' •!?• de opvolger van 
„„aam n i e t ' fdi° ongelukki-
DoNAIüS had <M. 011S 

!ge voorregt. 

MAKOWSKI. 

VIÜS. 

een dominito**! " ^ j , 
paus NIGOIAAS ux, bls. 

ï*7"8' tot . ^ t a t n » 
schop van ^ff} na ba-
tot legaat ' " J ^ d i t 
poemd, en me a ^ 
Ite zaken belast: H 
de den vrede m ^ a, 

GibelUjnea v e r f e j . n g el 
en verwierf de ^m> 
toegenegenheid,^» ^ 
doo°r zijne r e g t s c h a p ^ 
zijne talenten. BB-
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in 1294. Men schrijft hem 
het hymnus Dies tree toe, 
hetwelk anderen meenen te 
zijn van HUMBERT, 5011 over
ste der dominikanen. — Hij 
had tot bloedverwant HUGO-
trao MALABRANCA, die van 
Augustijner religieus, bis
schop van liimini, en, in 
1290, patriarch van Kanstan-
iinopel werd, en van wien 
men eenige godgeleerde wer
ken heeft. 

MAIACHIAS, ïn het He-
breeuwsch, de gesant °de$ 
jffeeren, was de laatste der 
twaalf kleine pro/eten des 
ouden verbonds. ORIGENES 
én TERTÜUIANUS hebben uit 
•dezen naam, welke ook en
gel des Meeren beteeken t , 
aanleiding genomen, om te 
beweren, dat deze profeet 
werkelijk een engel geweest 
was, die eene menschelijke 
gedaante aannam, om te pro
feteren. Maar dit gevoelen 
•wordt niet gevolgd en be
hoort zulks ook niet te zijn; 
het dient slechts om te be
wijzen , dat de groote man
nen dikwerf smaak voor het 
buitengewone hebben. Ande
ren zijn met de- Joden van 
gevoelen, dat MALACHIAS de
zelfde is als ESDRAS ; maar 
dit gevoelen is van bewijzen 
ontbloot: bijna al de heilige 
vaders en de beste schrift
verklaarders, zijn van eene te-

XV. DEEL H 

genovergestelde meening. Het 
meest algemeene gevoelen is, 
dat hij uit den stam ZABU-
ION en te Sopha geboren 
was. Wat hier ook van we
zen moge, het schijnt zeker 
datMAtACHiAS, ten tijde van 
NEHEMIAS onder de regering 
van ARTAXERXES LONGIMANBS 
geprofeteerd heeft, ten tijde 
dat er onder de priesters en 
het volk van Juda groote on-
eenigheden bestonden, tegen 
welke de profeet zich ver
hief, dat is van 412 tot 408 
vóór J . C. De profetiën, 

tdie ons van hem overblijven, 
zijn in het Hebreeuwsch, en 
bevatten vier hoofddeelen. Hij 
voorzeide de afschaffing der 
Joodsche offeranden, de in
stelling van een nieuw offer, 
hetwelk door de geheele we
reld zou worden opgedragen. 
•Hij onderrigt de priesters', 
betrekkelijk de zuiverheid, 
waarmede zij hunne offers 
moeten opdragen, en voor
zegt het laatste oordeel en 
de komst van EMAS. Onder 
de verklaarders van MAIA-
CHIAS, rekent men den H. 

' HlERONTMUS , THEODORETUS , 
JOJCATHAN-BKN-UZIEI. , KLM-
CHI, ABEN-EZRA, MELANCH-
THON, GABRHX D'ACOSTA, 
ED. POCOCKE, JOANNES FRE-
DERIK. FlSCHBR, dom C A I -
M E I , AÜGUSTINÜS DE QÜIROS 
en RosmwuER. 

h 
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- EAIACHIAS {Heilige), in 
,1094', te Jrmagh , in /e r -
/««<# geboren, was achter
eenvolgend abt van Benehor, 
üsschop van Connor, en 
«iridelijk in 1127 aartsbis
schop van Jrmagh, Na, 
door zijnen ijver en zijne 
voorbeelden, een nieuw aan
zien aan zijn diocees te heb
ben gegeven, legde hij in 
1135 zijne aartsbisschoppe
lijke waardigheid neder. Hij 
-overleed te Clairvaux, in 
de armen van den H. BER-
NARDÜS , zijnen vriend, in 
1148. Men schrijft hem pro-, 

feti'èn toe over al de paus-
,. sen, van af CELESTINÜS I I , 

•in 1143 verkozen, tot het 
-einde der wereld: maar dit 
werk , zegt men , is- in het 

" conclave van 1590 gefabri
ceerd, door de voorstanders 
van den kardinaal SlMONCEI-
x.ï, die bezorgd waren, om 
dengenen wel aan te duiden , 
dien zij tot de pausselijke 
waardigheid wilden verheffen. 
De heilige BERNARDOS , die 
het Leven van den heiligen 
MALACHIAS beschreven, en 
de geringste zijner voorzeg
gingen . heeft aangehaald, 
maakt niet het minste ge
wag van deze. Geen enkele 
schrijver heeft er vóór, de 
zeventiende eeuw over ge
sproken. Bit stilzwijgen van 
400 jaren is een sterk be
wijs van onderschuiving. Men 
fcm zien pater MENKSXRIER , 

in zijne Verhandeling bvei 
de profetïên aan dm heili* 
gen MALACHIAS toegeschre
ven. Degene, die zich met 
de verklaring der profetische 
zinnebeelden hebben bezig 
gehouden, vinden altijd ee-
nige zinspeling, hetzij ge
zocht of waarschijnlijk in het 
geboorteland der paussen,in 
hunne namen, hunne wa
pens, hunne geboorte, hun
ne begaafdheden,hunkardi* 
naalstitel, de door hen he-
zetene waardigste* * * 
enz. Bjj voorkeld deprofe-
tie, weJlre URBANÜS VIII be
treft, was Lilium et rosce. 
Dezelve is letterlijk vervuld, 
zeggen de uitleggen; want 
defe paus voerde ui ^ w a 
pen honigbijen, d j j * * 
ïn rozen uitzuigen. M» ™* 
echter bekennen, da er ee 

ige benaininge» ^ - ; 

r o ^ e r t U t r d i s e « • 

zoo als die van f e , T • e 

beteekent, en die w ^ 
waarheid schijnt, door 
reis. T,3? f n i „ f f « Duitschland, M üe',;,cjiea 
derkerkendesApostoh ^ 
Stoels ondernomen ii 
ven van den h e i i g »} 
CHIAS, inhetLatij"', 

de„ heiligen J ^ V 
schreven, is w°l f t Yêr-
F£ï in het Itahaansch 
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.laald. JOANNES GËRMANO 
heeft in het licht gegeven: 
Vita, tgesti e predittioni del 
padre san MALACHIA, Na
pels, 1670, 2 dl.* in 4.*> 

MAI.AGRIDA (GARniëL), een 
Jesuit, in 1689, te Mer-
cajo, in het Müanesche ge
boren, stak vroegtijdig naar 
Amerika over, alwaar bij 
gedurende negen en twintig 
jaren, den post van Missio
naris in Maragnan en Bra-
,%ilïè waarnam. Hij zou al
daar waarschijnlijk zijne da
gen hebben geëindigd j in
dien de koningin van Por
tugal, MARIA ANNA van Oos-
tenrijk, hem niet naar Lis
sabon beroepen had, om hem 
haar vertrouwen te schen
ken, in de zaken, welke de 
godsdienst betroffen. Don 
JÜAN T had niet minder eer
bied voor dien religieus, wel
ken hij als een man Gods 
beschouwde. Toen hij in 

,1750, voor de tweede maal 
terug kwam, ging koning J O 
ZEF hem in persoon te ge-
moet, zoo groot was het ont
zag, hetwelk hij voor dien 
Jesuit koesterde. Tijdens de 
aardbeving in 1755, verhief 
hij vrijmoediglijk zijne stem 

tegen de ongeregeldheden der 
hoofdstad, en gaf in het licht: 
Judiciwmde vera causa ier-
ra? moties quem passa est 
Ulissipo die J Novb. J755. 
Deze ijver mishaagde aan ze
kere personen, en degene, 
die zich overtuigd hielden, 
dat de natuurlijke gebeurte
nissen , in geenerlei betrek
king stonden met de beschik
kingen der Toorzienigheid, 
hielden hem voor een krank
zinnig mensch, terwijl de 
meeste in zijne predikatiën, 
niets anders dan de zeer een
voudige gronden des Chris
tendoms zagen. Een oude 
kerkvader, (de heilige E-
PHREM) , had over hetzelfde 
onderwerp eene treffende ho
milie gehouden, waarin men. 
al de redenen aantreft, wel
ke MALAGRIDA in zijn werk 
ontwikkelde, strookende daar
enboven met het gevoelen der 
kerk, welke in het gebed 
Contra terrce motus, zich 
aldus uitdrukt: Terram quant 
vidimus nostrts iniquitati-
bus trementem, superno mu-
nere firma, ut mortalium 
corda eognoscant, et te in-
dignanie talia Jlagella pro-
dire, et te miserante oes-
sare (*), Op den 11 Janu-

h 2 

{ ) Men kan orer dit onderwerp nazien: Ditiertation sur les trem-
•blemens de terre, les épidémiet, let oraties, les inondations etc-, 
r -t ?ion r i n d t a a n ne* * , o t d e r Observations sur let Syslèmes, 
Luik, 17S8, met het opschrift: Non. hcec sitte numine Dimim. eveni-
nnt. Er komen gezijjtspunten in voor, die voornamelijk op den ramp 

-vmn Laualon betrekking hebben. 
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arij 1759 , werd hij als me-
depligtige van den hertog van 
AVEÏRO (zie dat art.) in hech
tenis genomen, en den 12, aan 
gekwetste majesteit schuldig 
verklaard. Na eene driejari
ge gevangenschap, bevrijdde 
men hem uit zijnen kerker, 
en, zonder een woord te 
spreken, over de misdaad , 
welke men hem had aange
wreven , gaf men hem aan 
de inquisitie over als een' 
valschen profeet en eenen 
schijnheilige. De algemeene 
geloofsonderzoeker ,, don Jü-
AN ÏDE BRAGAHZA, broeder 
des konings, met al de bij
zitters der regtbank, wei
gerden , om hem als schul
dig te erkennen. Men be
noemde eene nieuwe regt
bank , onder voorzitterschap 
van PAULUS CARVAMO , broe
der des ministers, en men 

• instrueerde dat hij in zijne 
gevangenis geschreven had: 
het Èeldhaftige en bewon
derenswaardige Zeven der 
roemrijke heilige JNNA^GÜ 
het Leven en rijk des anti' 
C/irists, werken die, indien 
dezelve wezenlijk bestonden, 
slechts eene eenvoudige ver
bijstering in dien grijsaard 
zouden bewijzen , wiens geest 
door het gruwelijke eener 
driejarige gevangenis ver
stompt was. Maar het schijnt 
zeker, dat de zoogenaamde 
fragmenten , die in het pro
ces van MAUGRÏDA worden 

aangehaald', van den beluch
ten pater NoRBERT zijn, die 
toenmaals, onder den naam 
van den abt P I A I M , in de 
soldij van CARVAIHO schreef, 
Dit ten minste beweert een 
schrijver, wiens gezonde cri-
tiek de sierlijkheid van stgl 
evenaart. Wij zullen hem 
eenen oogenbliklatenspreken: 
Duo Ma opuscula, quw nul
lus mortalium adhuc vidit, 
out videbit mqmm, alte-
rum inscriptum ntasane-
ice JNNM, «Uermffzsto-
ria imperii anhchnsh, « 

'tum mulii non me a,gu 
mentis arbitranlur. ( * * 

Platelius a % % * ^ 

am, Miopohlamf^ r 

C T o ^ n f n e ^ t 

posidt ? * » * \ ali* 

multa %Vl^ab' 
faetitavit? Jaf >{nes «<•. 
CdissirnKdel^'l, 
smltitia^utbusr x 

memoratis Malag /fl 

H positns f ^ J S J ^ \\essedicu7itur,sane 

rebrurn homtms au ^ 

cipossit,si<>hdt>V 
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que inscilL Nego igitur 
«a Malagridce fuisse; nam 
eitjus Malagridce ea fuisse 
dicamus? Malagridoene men
ie capti at reclamant Do-
miniquoc sitores, qui eam 
capitis damnarunt, et quam 
maxima possunt conteutione, 
nobis persuadere connanlur, 
Malagridam menlis compo-
temeascripsisse; qua quidem 
tanta, tamque diligenti asse-
veratione existimationi suce 
oonsulere volerunt, ne sci-
licet quis quam suspicari 
posset, hominem amentem 
ob ea, quce in amentia ip-
sa scripsisset, ultimo su-
plicio ab ce quissimus ju-
dicibus affectum fuiise. An 
Malagridee sana merite u-
tentis ? At quis sibi persu-
adeat tam inepte, tamque 
stolide scribere potuisse je^ 
suitam, qtialis erat Mala-
grida, non mediocriter Ut-
teralum, et non modo in 
severioribus disciplims sa-
tis eruditum, verum etiam 
in amcenioribus probe ver-
satum ut argumento sunt 
multa, quce diversis tem-
poribus scripsit, quorum non 
nullat cum in carceremab-
replus suil f intercepta fu-
erunt in quibus reparia est 
tragoedia inscripla. Aman, 
opus in genio elahoratum, 
perpolitum el in suo gene
re per/eolum? Cum igitur 
opera illa neque Malagri-

dm menie capto neque Mala
gridce sance mentis compoti 
adscribi possint, restat ut 
insigni scriptorinostroPla-
telio tribuimtur; prassertem 
quia neque hominis ingeni-
um neque confingendi quod - ' 
libet ;• comminiscendique in-
veterata consuetudo mul-
turn videtur ab kac scriben-
di ratione discrepare. Wat 
hier ook van wezen moge, 
volgens den inhoud dezer 
beide schriften, werd MA-
LAGRIDA als kettersch ver
klaard , en aan den wereld
lijken arm overgeleverd, die 
hem veroordeelde, om levend 
verbrand te worden, hetwelk 
op den 21 September 1761, 
ten uitvoer werd gebragt. 
» Het overdrevene belagche-
lijke en ongerijmde, zegt Vot-
TAlliE, werd met het over
drevene gruwelijke gepaard. 
MALAGRIDA werd slechts als 
profeet in regten betiokken, 
en verbrand, slechts omdot 
hij gek, en niet omdat hij 
een koningsmoorder was." 
Siècle de Louis XV, 33« 
hoofddeel. De schrijver van 
het Testament politique van 
den maarschalk de BELLE-
ISLE, in 1762 gedrukt, laat 
zich over deze gebeurtenis al
dus ui l : » Ik spreek hier 
niet over eene maatschappij 
van religieuzen, die het mi
nisterie van Lissabon , in 

I dien koningstöoojier heeft 
h 3 
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willen betrekken, maar ik 
durf zeggen,' dat het even 
zoo gemakkelijk is te bewij
zen , dat de Jesuiten , geen 
deel aan deze zamenzwering 
hebben gehad, als om de 
drijfvederen der beschuldi
ging aan te toonen . . . . Ik 
bezit uitmuntende Memoriën, 
welke deze zaak ophelderen . . 
Wee den koningen, die in 
xulke ernstige zaken, ver
zuimen , om alles door zich 
zelve te zien." De filozoof 
MAÜPERTUIS , zegt in een ant
woord op eenen brief van 
den heer DE LA CONDAMINE 
(gedagteekend Mantua, den 
27 Maart 1759), waarin 
d,eze de Jesuiten, betrekke
lijk deze zaak verdedigd had : 
» Ik bedank u voor het ver
haal , dat gij mij van de za
menzwering van Portugal 
gezonden hebt. Wat de J e 
suiten betreft, zoo denk ik 
geheel en al, zoo als gij. Zij 
moeten wel zeer onschuldig 
zijn, indien zij aan de straf 
kunnen ontsnappen ; maar ik 
kan hen niet als schuldig 
achten, zelfs al vernam ilt 
ook, dat men hen levend 
heeft doen verbranden." Na
dat de koningin bij eenpleg-
tig besluit van den 7 April 
1781, al de in de gewaan
de zamenzwering betrokkene 
personen, onschuldig heeft 
verklaard, moet er ten op-
zigte van pater MAEAGRIDA, I 
zoo mm als ten opzigte der I 

| anderen. e,enïge twijfel OV«E 
blijven. Zie .AVEÏRO, MICHM 
E t DEM.' AïfffOJfCIAXA , POM-
BAL , TAVORA. [De. abt m 
LÖNGCHAMPS heeft onder den 
titel van MAUGRIDA, een 
treurspel in drie bedrijven 
in het licht gegeven, Lis
sabon, 1763, in 12.»°; dit 
is een vrij slecht ontworpen 
tooneelstuk, in hetwelk men. 
hevige uitvaringen tegen de 
Jesuiten aantreft, die omtrent 
dezen tijd uit Frankrykm* 
dreven werden.] 

MAUIA. - Zie JOANNES , 

bijgenaamd MAULA. 

MAUPERÏ (KAKEI), een 
dichter en wiskunstenaar, fa 
Bergen iü Henegouwen, m 
1581 geboren, werd Jesmt,. 
onderwees de wijsbegeerte, 
te Pont-a-Mousson, begat 
zich naar Polen, alwaar hg 
hoogleeraar der wiskunde 
werd, en bekleedde vervol
gens denzelfden post te Jh» 
li. PHIIIPPÜSIVberiephj?» 
om die wetenschap te W 
drid, in de aldaar door b » 
gestichte universiteit te oo 
derwijzen; maar MiU*"* 
overleed onder weg: te r« 
toria, in Katalame,, denj 
November J630 .H |hee« 

nagelaten: l? Gef% 

Zijn Latijn is zuiver, ffl 
voordragt juist, W**° . 
im levendig en steeds rtf 
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scheiden: hij is geenszins in 
•woordspelingen- en aardighe
den vervallen, die in zijnen 
tijd zoo gemeen waren. — 
2.o Verscheiden wiskundige 
werken, JDouai, 1620 -1633. 

MAUTESTA (SIGISMÜNDUS) , 
heer van Rimini , een be
rucht veldheer der 15eeeuw , 
vereenigde in zijnen persoon , 
een zonderling mengsel, van 
goede en slechte hoedanig
heden. Een wijsgeer, geschied
schrijver, en zeer bekwaam 
krijgsman zijnde, was hij 
heerschzuehtig, goddeloos, 
zonder geloof en zonder 
menschlievendheid. Ondanks 
de excommunicatie, door Paus 
PIÜS I I , om zijne goddeloos
heid tegen hem uitgevaar
digd ; maakte hij zich zeer 
geducht in de oorlogen, wel
ke hij met zijne naburen had. 
In dienst der Venetianen ge
treden zijnde, veroverde hij 
op de Turken, Mispra, 
bij het oudeSpartagelegen, 
en verscheiden andere plaat
sen van Morea. Bij zijne te
rugkomst wendde hij zijne wa
pens tegen den Opperpries-
"tcr, die hem geëxcommuni
ceerd had \ maar zulks was 
zonder gevolg, en hij over
leed in 1467, ia dert ou
derdom van 51 jaren. Hij 
liet kinderen na, die hem 
in zijne dapperheid, maar 
niet in zijne ondeugden en 

H 

zijne ongodsdienstigheid na
volgden. 

- MAIJLYAL (FKANCTSCUS), te 
Marseille, den 27 Decem
ber 1627 geboren, verloor 
reeds in den ouderdom van* 
9 maanden het gezigt. Bit 
toeval belette hem niet, dat 
hij het Latijn leerde, eri. dat 
hij zich bekwaam maakte door; 
de voorlezingen , welke men 
voor hem hield ;; hij hechtte* 
zich voornamelijk aan de ge-« 
heimzinnige schrijvers {mis-*. 
tiekers), en wist niet genoeg" 
diegene te onderscheiden, wel-
kezijn vertrouwen verdienden y 
en die, welke hij behoorde te 
wantrouwen. Het verlies des 
gezigts, maakte hem de inspan
ning gemakkelijk, welke de 
schrijvers vorderen, die vol 
zijn van de denkbeelden van 
den quietist MOMNOS. Hij. 
gaf dezelve in Frankrijk 'm 
het licht, maar' met eenige 
verzachtingen, in zijnePra-
tique etc. {Gemakkelijk» 
praktijk, om de ziel tof ds 
beschouwing te verheffen); 
een werk, dat Xe Rome, ten, 
tijde van de zaak van het qui-
etismus gecensureerd werd. 
De schrijver had slechts bij 
verrassing gedwaald j hij her-, 
riep zich, en verklaarde zich 
openlijk tegen de dwalingen 
van MOHSOS. Deze gedwee» 
heid kan doen gelooven, dat 
hij even als andere mistie»-

h 4 
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kers, di$ ter goeder trouw 
handelden, maar aan de taal 
eener naauwgezette godge
leerdheid weinig gewoon wa
ren, minder in Let wezen
lijke der zaken, dan in de 
uitdrukkingen gedwaald had. 
Dezelv.e zijn ten uiterste juist 
in onderwerpen, die de in
wendige en somtijds buiten
gewone wegen betreffen, langs 
Welke God de zielen leidt, 
en welker geheim niet voor 
eene algemeene en naauw-
Jkeurige verklaring vatbaar is. 
(Zie RÜSBROCH , TAULER , F i -

OTSION, JOANNES D ' Y E P E Z ) . 
Be godsvrucht van MAIAVAI 
bragt hem in eene briefwis
seling met verscheiden be
roemde personen, onder an
deren met den kardinaal Bo-
"NA, die voor hem, ofschoon 
hij blind was, eene dispen
satie verkreeg, om den gees
telijken stand te kunnen aan
vaarden. Deze godvruchtige 
geestelijke overleed te Mar-
aeille, in 1719. Men heeft 
van hem: 1° Poêsies etc. 
( Geestelijke gedichten), te 
dtnsterdam, in 1714, on
der den titel van Keulen, 
in 8.vo herdrukt. Dezelve 
«trekken meer tot genoegen 
aan de godvruchtige perso
nen , dan aan de lieden van 
smaak. — 2.° Fies etc. (Le
vensbeschrijvingen der hei
ligen , onder anderen, dat 
van den heiligen PBILIP-
Pi/s BMMTI of BMNIZZJ) , 

vijfden overste der Semieï-
monniken. —. 3,? JDiscoun 
etc. (Verhandeling tegen het 
volks-bijgeloof, betrekkelijk 
de gelukkige en ongelukki
ge dagen), in den MERCURÏ 
der maand Junij 1688 opge
nomen. •— i.° Verscheiden 
werken in handschrift, waar
van men de lijst in het Woor
denboek van MORERI, uitga
ve van 1750, kan vinden. . 

MAIAVAL (JOAJOT), «an 
heelkundige, inih§t- diocees 
van Nimest m 1669 gebo
ren, in 1758 overleden, 
kwam vroegtijdig te Parijs. 
Hij kwam in naauwe vriend-r 
schapsbetrekkingen met HEC-
güET, die hem het protes
tantisme, waarin hjj gebo
ren was, deed afzweren. 
MALAVAL legde zich voorna-
meiijk toeop datgene, walmen 
kleinere heelkunde noemt, op 
het aderlaten, het toedienen 
van fontenellen, het «etJJ 
van laatkoppen, enz., «*>*$ 
muntte in dat gedee te ««• 
De gedenkschriften der Ko
ninklijke akademie van on
kunde bevatten verscheid* 
waarnemingen van dien ^ 
kwamen man. 

MAICHOS, dienaarvani^ 
hoogepriesterCAÏPHAS,^ 

toen hij «<* in d e nJ/S, 
tuin met diegene bw* 
welke uitgezondenw*j£ 
JESÜS gevangen te w 
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door den heiligen PETRUS , 
met een zwaardslag het oor 
werd afgehouwen: maar JE-
sirs hem aangeraakt hebben
de,, was hij weder genezen, 

MAtcHirs, een beroemde 
kluizenaar der 4« eeuw, op 
het grondgebied van Msibië 
geboren, begaf zich onder 
eene gemeenschap monniken, 
welke de woestijn vanChal-
<n$, in &ynë bewoonden : 
hij verliet dezelve, onder 
voorwendsel van zijne moe
der te gaan troosten, die 
weduwe was geworden; maar 
hij werd door deSarracenen 
gevangen genomen, die hem 
eindelijk wilden noodzaken 
Wet eene gevangene te hu
wen. Na zonderlinge lotge
vallen , werd hij aan zijn 
klooster terug gegeven. De 
heiige HIERONTMUS heeft zij
ne geschiedenis met even zoo 
vele sierlijkheid als kracht 
geschreven: dit is een der 
schoonste stukken der schrif
ten van dien heiligen leeraar. 
LA FONTAINE heeft het Ze-
ven van den heiligen MAL-
CHUS , in Fransche verzen 
gebragt; dit dichtstuk werd 
door ROÜSSKAU , den lierdich
ter, op prijs gesteld. 

* MAÏ-COLH I , koning van 
Schotland, ÏOon van Do-
NAtDlH, volgde zijnen neef, 
KOSSIAHIJJ» UI o p d i e i n 

943, de kroon had neder-
gelegd en overleed. Hij bleef 
niet lang op den troon: in 
938 uitgeroepen, werd hij 
in 958 te t/lrine, in het 
graafschap Murray, ver
moord. Gedurende dien tus-
schentijd van 20 jaren, was 
hij in den beginne in vrede 
met zijne naburen; daarna 
verschaft hij eenigehulp aan 
EDRED , koning van Enge
land, om Northumherland 
aan de Deenen te ontweldi-
gen. Hij had tot opvolger 
INDUW?, zoon van KONSTAW-
xip I I I , die in 967 in ee-
nen strijd tegen de Deenen 
roemrijk sneefde, terwijl hij 
de kroon van Schotland, aan 
Duw of DUPHÜS , zoon van 
MALCOIM, en Cumberland, 
aan CÜLEN of GVLIWVS , zij
nen eigen zoon, naliet. 

* MAICOLM I I , zoon van 
KENNETH I I I , kon bij den 
dood van zijnen vader niet 
tot den troon geraken, of
schoon de staten hem tot on-
middellijken opvolger hadden 
verklaard, KoïfSTAtrxiJfr IV , 
zoon van CüiEtf, en GRIM, 
kleinzoon vanDuFF, voerden 
den schepter vóór hem: ein
delijk kon hij zich in 1004, 
als koning vau Schotland 
doen erkennen. Hij voerde 
met roem verscheiden oorlo
gen tegen de Deenen, die 

II talrijke invallen in zijn rjjk 
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deden. MAECOEM vergaf op 
eene edelmoedige wijze, aan 
degene, die hem langen tijd 
van den troon hadden ver
wijderd gehouden ; maar hij 
kon dezelve door de erken
tenis niet aan zich verbin
den , en zonder ophouden 
spanden zij zamen tegen zijn 
leven. Bet gelukte hun, hem 
in 1034, in het kasteel van 
Glamis, van het leven te 
berooven. Terwijl de moor
denaars beproefden, om het 
meer Forfar, dat toegevro-
ren was, over te trekken , 
brak het ijs onder hunne 
voeten, en zij werden gevan
gen genomen en opgehangen. 
MAECOEM had twee dochters, 
BEATRIX , moeder van Bo-
NAED of DÜNCAN I , die zij
nen grootvader opvolgde, en 
DOADA, moeder van MAC-
BETH De gelijktijdige ge
schiedschrijvers verhalen, dat 
m eenen slag, bij de beek 
Lochty geleverd, een jon<re 

, krijgsman, KEIÏH genaamd0> 
zich zoo zeer onderscheidde, 
dat de koning hem tot be
looning, de .vrijheerlijkheid 
Lothian gaf: het is van de
zen KEIT», dat het geslacht 
«ererfelijké maarschalken van 
Schotland is afgestamd. Men 
heeft geweerd, dat MAECOEM 
a ' de domeinen der kroon 
^an den adel had gegeven, 
die dezelve van toen af on
der dgn titel van leengoede- „ 
ren zou hebben Jbezeten, voor tl 

zich zelven niets anders dan 
den titel van kpning, enee
nen heuvel bij de stad Scm 
behoudende, om aldaar regt 
te doen; maar de aanzien
lijke inkomsten, welke zijne 
opvolgers aan de kerken en 
kloosters verleenden, welke 
door hen gesticht werden, 
bewijzen het ongegronde de
zer bewering, 

MAECOEM III. — Zie MAH-
GARETHA {Heilige), koningin 
van Schotland, 

MAECOEM IV, klein-zoon 
van DAVID , koning van Schot" 
land, beklom den troon van 
dat rijk in 1153. Deze vorst 
beminde den vrede, stichtte 
kerken en kloosters, en maak
te zich bemind door zt)tie 
zuiverheid*, zijne zachtmoe
digheid en zijne godsvrucht. 
Hij overleed in 1165, inden 
ouderdom van 25 jaren, wa-
EKM, zijn broeder, volg 
hem op. Men vindt de i j 
zonderheden zijner dengjf 
in de Geschiedenis vanM*" 
geland, door WlEEIAM T J 
NEWBIUDGEoflaïEE, V^f 
25* hoofdal., He b°e]c m 

hoofddl. 

MAEDONADO'(DIEGOBECO-

RIA), een Spnansche ^ / 
liet der 1*eeuw, do*>.** 
werken bekend, ^ « J * ' 
om de belagch^ka a - J J 
-tigingen, die hg er m *# 
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gelden, Het eene is eene 
Verhandeling over de der
de orde de karmelieten, in 
het Spaansch. Hij verzekert 
erin, dat de broeders, waar
uit dezelve is zamengesteld, 
onmiddellijk van den profeet 
EMAS afstammen; hij telt 
onder degroote mannen, die 
tot de orde behooren, den 
profeet ABDIAS; en onder de 
beroemde vrouwen, de over
grootmoeder van den Verlos
ser der wereld, die hij de 
heilige EMMERENHANA noemt. 
Het andere werk, door dien 
goeden vader geschreven, is 
eene Kronijk van de orde 
de karmelieten, in fol. Cor-
dova, 1598, in het Spaansch, 
Hij draagt hierin zeer zon
derlinge stellingen voor, 

MAMONATO (JOANNES) , een 
beroemde Jesuit, in 1534, 
te Casas della Reina, in 
Estramadura geboren, vol-
bragt zijne studiën te Sala-
manka. Hij onderscheidde 
zich aldaar, en onderwees 
het Grieksch, de wijsbegeer
te en de godgeleerdheid met 
geenen geringen roem. In 
1562 begaf hij zich onder 
de Jesuiten, en kwam in het 
volgende jaar te Parijs, om 
er de wijsbegeerte en god
geleerdheid te onderwijzen. 
MALDOHATO had aldaar zulk 
een verbazend aantal leerlin
gen , dat zijne' gehoorzaal, 
drie uren, voor dat hij ijjoe 

lessen begon, reeds vol was • 
en daar dezelve meestal te 
klein was, zag hij zich dik
werf verpligt, om zijne voor
lezingen op de plaats van het 
collegie te houden. Hij on
derwees vervolgens te Poi-
tiers. Haar de kardinaal van 
LOTHARINGEN, een gesticht 
wilde doen bloeijen, hetwelk 
hem zeer ter harte ging, 
lokte hij hem naar de uni
versiteit, welke hij te Pont-
a-Mousson gesticht had. He 
hertog van MONTPENSIER deed 
hem besluiten om over- Se
dan te gaan, ten einde de 
hertogin van BowttoN, zij
ne dochter, tot de eenheid 
terug te brengen. Hij trad 
aldaar met drie en twintig 
protestantsche predikanten in 
conferentie, die hij tot zwij
gen bragt, en van welke hij 
ér twee der beroemdste be
keerde. Te Parijs terug
gekeerd, ging hij voort, met 
roem te onderwijzen; maar 
men wikkelde hem in om
standigheden , die zijne rust 
stoorden. Hij werd beschul
digd, van aan den president 
MONÏBRUN , een legaat, ten-
gunste zijner maatschappij te 
hebben doen maken, en dwa
lingen , betrekkelijk de on
bevlekte ontvangenijs te on
derwijzen. MAIDONATO werd 
door een besluit van het par
lement van Parijs, van de 
eerste zaak vrijgesproken; en 
van de tweede> door eene 
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uitspraak van PETRUS DE GON-
DI , bisschop derzelfde stad 
in 1575. De Sorbonne had 
hem in dit geschil gewik
keld , wijl hij gezegd had, 
dat de onbevlekte ontvange
nis , geen vast en onbetwist
baar leerstuk was. Zijne regt-
vaardiging maakte den nijd 
nog vuriger, om hem te ver
volgen ; de geleerde Jesuit 
onttrok zich aan die vervol
gingen, door de wijk naar 
Bourges te nemen, Hij ver
bleef aldaar omtrent 18 maan
den, na verloop van welke 
paus GREGORIÜS XIII, hem 
naar Rome beriep, ten ein
de aldaar aan de uitgave van 
den Griekschen bijbel der 
zeventigen te arbeiden. MAL-
DONATO overleed aldaar, ee-
nigen tijd daarna, in 1583. 
Deze Jesuit was een der kun-
digste godgeleerden van zijne 
maatschappij, en eene der 
schoonste geniën zijner eeuw. 
Hij verstond hetGrieksch en 
het Hebreeuwsch; hij had 
zich in de gewijde en onge
wijde letterkunde bekwaam 
gemaakt. Hij had de kerk
vaders en godgeleerden wel 
gelezen: en het is zonder 
«rond, dat JRICHWID SIMON 
Deweert: »dat hij het groo-
te getal, door hem aange
haalde schrijvers, niet in de 
hron had gelezen, en dat hij 
gebruik had gemaakt van het 
"Werk dergenen, die hem voor 
waren gegaan, enz," De

zelfde critious, elders over 
de bijbelvertaling sprekende, 
doet aan MAIDONATO regt 
wedervaren. »Men ziet wel, 
zegt hij, dat die Jesuit met 
veel ijver aan dit uitmunten 
de werk heeft gearbeid. H§ 
ziet geene enkele moegelijk-
heid over het hoofd, maar 
onderzoekt dezelve in den 
grond. Wanneer er zich on* 
derscheidene letterlijke zin
nen van eenen zelfden tekst 
opdoen, is hij gewoon den 
besten te kiezen, zonder het 
gezag der oude schriftver
klaarders, noch zelfs dat der 
aroote meerderheid in acht 
te nemen, zich niets anders 
dan de waarheid tot gids 
kiezende." Zijn stijl is döi-
delijk, levendig en ongedwon
gen. Vele gemakkelijkheid, 
om zich uit te drukken,ve-
Ie levendigheid , tegénwoor- , 
digheid van geest en buig
zaamheid , maakten hem «etf 
geducht in het redetwirtj. 
&AMAIO was met slaafej 
gehecht aan de gevoelens der 
schoolsche godgeleerden; nj 
dacht door zich zeken, e 
had eenigzins vrije, en som 
tijds zonderlinge maar W 
regtzinnige gevoelens ^ 

staat van hem: K . Tfo 
tende Cmmentarien op « 
evangeliën, waarvan d a * > 
uitgaan zijn, die j a n ^ 

en de volgende, tot m i e i ^ 

-wajit die later in het W 
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verschenen zijn verminkt. De 
geleerden stellen er hoogen 
prijs op. — 2.q Commenta-
ri'èn op JEREMIAS , BARUCH , 
EzECHiët en DANiëL, 1609, 
in 4. t0 — 3.° Verhandeling 
over de Sacramenten, met 
andere kleine stukken, Lyon, 
1614, in 4.*o — 4.° Eene 
Verhandeling over de gena
de, eene over de erfzonde, 
eene over de kerkgebruiken; 
Aanmerkingen, op de psal
men, de spreuken, het hoog
lied, den ecclesiastes en ISA-
'Ï'AS , en verscheiden stukken, 
te Parijs, in 1677, in fol. 
in het licht gegeven. Dit 
deel prijkt met eene voorre
de , aan zijnen lof toegewijd. 
5.° Verhandeling over de 
Engelen en duivelen, Pa~ 
rijs, 1617. Dit zonderlinge 
en zeldzame werk, is slechts 
in het Fransch gedrukt, en 
naar het Latijn vertaald, het
welk nooit het licht heeft 
gezien, door FRANCISCUS AR-
NAÜXT, heer van Laborïè. —• 
6.° Summula casuum con-
scientice, waarvan de zede
leer wat al te slap is toege
schenen. — 7.° Tractatus 
de cwremoniis, welke door 
de zorg van FRANCISCUS AN-
TONIÜS ZACCARIA, voor de 
eerste maal te Rome, in 
1781, in 4.to} in de Bibli-
othem ritualis is gedrukt 
geworden.— Men moet hem 
met verwarren met Jc-ANinss 
MWDONATO , priester van 

Burgos in 1550, die lessen, 
voor den Boomschen brevier 
heeft geschreven. 

MAIEBRANCHE of MALBRAN-
CQ (JACOBÜS), een geleerde 
Jesuit, te Saint-Omer, in 
1580 geboren, en te Door
nik, in 1653 overleden, heeft 
verscheiden stichtelijke wer
ken in hel Latijn vertaald, 
en eene gezochte geschiede
nis geleverd: De Morinis ei 
Morinorum rebus, 1629, 
1647 en 1654, 3dl.a in 4.*° 
Dezelve begint met het jaar 
309 vóór J . C. en eindigt 
met het jaar 1313. Hij heeft 
deze geschiedenis voortgezet 
tot het jaar 1553, wanneer 
Terouane, de hoofdstad dier 
volken, door KAREL T ver
woest werd; eene gebeurte
nis in dit jaarschrift uitge
drukt: DELEXI M O R M . Men 
bewaarde dit handschrift te 
Doornik, in het noviciehuis 
der Jesuiten: men weet niet 
wat er na de vernietiging 
der Jesuiten van geworden is. 

MAMBRAÏTCHE (NICOIAAS), 
een kundig godgeleerde en 
wijsgeer, en een bekwaam 
bovennatuurkundige, de zoon 
van eenen secretaris des ko-
nings, te Parijs den 6 Au
gustus 1638 geboren, begaf 
zich in 1660 in de congre
gatie van het Oratorium. 
Óp raad van een' zijner orde
broeders, die de neiging van 
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zijnen geest niet kende, gaf 
hij zich in den beginne aan 
eene soort van studie .over, 
•voor welke hij niet geboren 
.was. Hij liet de commenta-
riën op de lï. Schrift en de 
godgeleerde verhandelingen, 
.welke gediend hadden, om 
zijne goede grondbeginselen 
te versterken, varen, óni zich 
geheel en al aan de wijsgee-
jrige overwegingen toe te wij
tien. Be Verhandeling over 
den mensch van DESCARTES, 
welke hij gelegenheid had, 
om te zien, was voor hemj 
een lichtstraal. Hij las dit 
werk met verrukking, kende 
van toen af zijne begaafdheid, 
en binnen weinige jaren wist | 
hij er zoo veel van als DES
CARTES. Zijne vorderingen 
.waren zoo snel, dat hij na 
.verloop van tien jaren het 
boek over de Wasporing der 
waarheid had zamengesteld. 
Bit werk verscheen in'1674 
in het licht. Er zijn weinig 
geschriften, waarin men meqr 
de uiterste pogingen van den 
menschelijken geest aantreft. 
Niemand bezat in eene hoo
gere mate dan hij, de zoo 
zeldzame kunst, ornafgetrok-
iene denkbeelden in derzel-
jer daglicht te plaatsen, de
zelve zamen te binden, en 
door dit verband te verster-
ien. Zijne zuivere en ge-
kuischie voordragt, bezit de 
geheele waardigheid, welke 
de onderwerpen vorderen, en i 

de geheelebevalligheid, wel
ke dezelve in staat zijn te 
dulden. Zijne krachtvolle 
en schitterende verbeeldings
kracht, ontsluijert in dezelve 
de dwalingen der zintuigen 
en dier verbeeldingskracht, 
welke hij onophoudelijk laak
te , ofschoon de zijne zeer 
edel en zeer levendig was. 
De Nasporing der waarheid 
maakte al te veel opgang, 
om niet gehekeld te worden, 
Men randde vooral de stel-
Jing aan, dat men altes m 
God niet; een welligt her-
sensehimmig, doch op eene 
bewonderenswaardige wijze 
ontwikkeld denkbeeld. De 
beroemde wijsgeer vergelijkt 
het Opperwezen bij eenea 
spiegel, die al de voorwer
pen voorstelt, en waarinvro 
aanhoudend zien. I n " » 
stelsel vloeijen onze denkbeel
den uit den schoot van Md 
zelven voort; maar dezelve 
ontaarden en bederven, » 
geesten, door dwalingen en 
misdaden bezoedeld. »m 
gevoelens mishaagden aan den 
faeer ARNATOD. BeFer!^ 
deling over de n a ^ ^ 
genade, m 1680 m n " ' 
.gegeven, droeg niet wemig j j 

J * hem smaak w w j * * ; 

Sndel in^nSkedeschï 
ver, met betrekking^ ƒ 
genade een stelsel voordraag 
Verschillende van dat van dj» 
beroemden leeraar, w*s 
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oorsprong van eenen oorlog 
(zie ARïfAiri,D). De dood van 
dien geduchten kamp vechter, 
in 1694 voorgevallen, maak
te een einde aan denzelven. 
Terwijl pater MALEBRANCHE 
tegenspraak in zijn land on
dervond, drong zijne wijs
begeerte in Sina door. Een 
missionaris der Jesuiten, 
schreef aan die van Frank
rijk , » dat, zij naar Sina 
enkel mannen behoorden te 
zenden, die met de wiskun
de en de werken van pater 
MAIEBRANCHE bekend wa
ren." De akademie van we
ienschappen wist hem ook 
regt te doen wedervaren, daar 
.zij hem in 1699 hare deu
ren opende. De beroemde 
oratorist ontving andere be
wijzen van achting. JACOBDS 
I I , koning van Engeland, 
vereerde hem met een be
zoek. Er kwamen bijna gee-
ne vreemdelingen te Parijs, 
die hem niet dezelfde hulde 
bewezen. Duitsche vorsten 
reisden naar Frankrijk's 
hoofdstad, enkel om hem te 
zien. De persoonlijke hoeda
nigheden van pater MAME-
BRANCHE droegen er toe bij, 
om smaak voor zijne wijsbe
geerte in te boezemen. De
ze man, die eene zoo groo-
te genie bezat, was in het 
gewone leven, zedig, een
voudig, vrolijk, wellevend. 
Zijne uitspanningen waren 
kinderlijke vermakelijkheden. 

Deze eenvoudigheid, welke 
in groote mannen al het zeld
zame, hetwelk men in hen 
aantreft, verheft, was vol* 
maakt bij hem. In gesprek
ken was hij evenzeer bezorgd, 
om zich van de meerderheid, 
welke hem toekwam , te ont
doen , 'als kleine geesten zich 
beijveren, om zich diegene 
aan te matigen, welke hun 
niet toekomt. Ofschoon zij
ne gezondheid steeds zeer wan-
kelbaar was, bereikte hij 
echter eenen hoogen ouder
dom , door de geregelde Ie-, 
venswijze, welke hij steeds 
in acht nam. Uit hoofde 
van zijne magerheid was zijn 
ligchaam doorschijnend ge
worden ; men zag, om zoo 
te spreken , met eene ontsto
ken kaars dwars door dijt ge
raamte heen. Zijn ouderdom 
was een langdurig sterven, 
waarvan de laatste oogenblik 
naderde, op den ISOctober 
1715. Daar pater MALEBRAN-
CHE zich meer bezig hield, 
om zijnen geest op te helde
ren, dan om zijn geheugen 
te overladen, scheidde hij 
reeds vroegtijdig van zijne 
leesoefeningen diegene af, 
welke enkel geleerde aanmer
kingen ten onderwerp had
den. Een insekt trof hem 
meer dan de geheele Romein-
sche en Grieksche geschie
denis. Hij verachtte ook, en 
welligt met meer reden, die 
soort van wijsbegeerte, wel-
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ke enkel bes'taat in het aan-» 
leeren- der gevoelens van de 
verschillende wijsgeeren. Men 
kan de geschiedenis van de 
denkbeelden der menschen 
kennen , zonder zelf te kun
nen denken ; en die elkan
der tegensprekende, wispel
turige van alle bekrachtiging 
en waarheid ontbloole denk
beelden , leeren niets, hetwelk 
niet nuttig is om te verge
ten. Maar de gebeurtenissen, 
de geschiedkundige daadza
ken zijn lessen, die den geest 
verlichten, het gedrag be
sturen, in zeker opzigt den 
afgrond van het menschelijke 
hart voor de oogen van den 
wijsgeer openen , en zijne ziel 
verheffen door het gróote too-
neel der ongelukken en den 
val aller natiën. Pater MA-
LEBRANCHE had in zijnen tijd 
leerlingen, die tevens zijne 
vrienden waren, want men 
kan het eene niet zonder het 
andere zijn. Er zijn Male-
branchisten geweest; maar 
er zijn er tegenwoordig veel 
minder dan eertijds. Men zal 
zich over deze vermindering 
niet verwonderen, wanneer 
men in aanmerking neemt, 
zoo als een oordeelkundige 
criticus zulks gezegd heeft, 
dat een stelsel weinig aan
hangers kan hebben, wan
neer men, om er behagen 
in te scheppen, niet alleen 
een regtschapen, maar ook 
een godvreezend mensch moet 

zijn. Pater MALEBRAHCHÏ 
wordt tegenwoordig meer als 
schrijver, dan als wijsgeer 
gelezen. Zijne stelsels worden 
bijna algemeen beschouwd als 
verhevene begoochelingen, 
Zijne voornaamste verdienste, 
ten minste die, welke hem 
lang zal handhaven is niet 
van nieuwe denkbeelden ge
had te hebben, maar van 
dezelve op eene schitterende 
wijze te hebben ontwikkeld, 
en wel met al het vuur een) 
dichters, ofschoon de schrij
ver geen vriend van verzeil 
was. Jfij Jachtte hartelijk owr 
de ongedwongenheid, waar
aan de dichters zich onder
werpen : eene gedwongenheid» 

die meer eene g d * " * » tot misslagen, dan tot schoon; 

heden is." tt M>' g ï 
hij somtijds, in mijn Jwj 
slechts twee ^ * $ £ t 
schreven, zie hier.deMW-

Il fait, en ce beau jour^ 
plus beau temp" «<»!", w Pour aller acheval sur i» 

re et sur ronoe» 

[vrij aldus gevolgd: 
Wie kaa . ich imm^S ' ' 

•chooner weer TW*« j , * 
Om over land en w» reldrondtenjden'J 

'»Maar, seide men h J 
men rijdt met ove ^ 

„ . ifc beken «niö » ^ , 
antwoordde ;h§ 5 *»»#. geef mij zulks om fet J8 

vvoord \monde^M> * 
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dagelijks wel andere missla
gen van betere dichters dan 
van mij over het hoofd." Men 
heeft de waarheid dezer bij
zonderheid betwist: »maar, 
zegt de abt TRUBÏET , dezel
ve is even zoo waar als gees
tig en snaaksch." De voor
naamste vruchten zijner niet 
minder levendige en edele 
dan schitterende en voortref
felijke pen zijn: l.oRecher
che etc. (Wasporing der 
waarheid), waarvan 3e bes
te uitgave is die van 1712, 
ïh 4 . t 0 , en, zelfde jaar, 4 
dl.» in 12>> _ 2.o Con-
versations etc. (Christelij
ke gesprekken), 1677, in 
I2.»w j) e schrijver ontwik
kelt er de wijze in , waar-
Op hij de godsdienst met zijn 
stelsel van wijsbegeerte over-
eenbragt. » De zamenspraak, 
zegt Ï'ONIENELLE , wordt er 
wel in onderhouden, en de 
karakters op eene schrande
re wijze in acht genomen; 
maar het werk scheen den 
censors zoo duister toe, dat 
de meeste er hunne goedkeu
ring aan weigerden." MEZE-
BAI keurde hetzelve eindelijk 
als een meetkundig werk goed. 
:— 3.o Traite etc. {Ver
handeling over de natuur 
en de genade), 1684, in 
12.mo t m e t verscheiden brie
ven en andere schriften, om 
dezelve tegen ARNAULD te ver
dedigen, 4 dl.a in 12.wo 
' XY. DEEL., 
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Pater MAIEBRANCHE verdenkt 
in dezelve zijnen tegenstre
ver van kwade trouw; maar 
het is welligt natuurlijker te 
gelooven, dat de ijver van 
den godgeleerde zijne kunde 
benevelde, en hem belette 
den wijsgeer te begrijpen. 
ARIUDLD had in de begrij~ 
pelpke uitgestrektheid vau 
MAIEBRANCHE, eene wezen
lijke uitgestrektheid, en bij
gevolg stoffelijke, volgens: 
DKSCARTES , meenen te zien , 
en leidde er gevolgtrekkin
gen van af, die verre van. 
de grondbeginselen" des schrij
vers verwijderd waren. Éen 
der hoofdonderwerpen van 
hun geschil, was deze bo-
vennatuurkundige en naanw-
keurige ware stelling: Mei 
vermaak maakt gelukkig* 
ARNAUID begreep dezelve niet 
en beweerde er deze zede
lijke en valsche stelling in 
te vinden. De •vermaken ma
ken gelukkig; terwijl hij 
gaudimn met voluptates ver
warde , hetwelk in eenen ou
den godgeleerde onvergeeflijk 
scheen, die' zonder twijfel ia 
de brieven van den heiligen. 
PAüttrs had gelezen: Supe-
rabundo gaudio in omni tri-
bulatione nostra. ARNAUID 
kende daarenboven de deugd 
en godsdienstige wijsbegeerte 
van MAIIBRANCHE , en be
hoorde zich niet ligtelijk té 
verbeelden, van in zijne schrif-

ï 
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ten het stelsel van EPICÜRUS 
te vinden. — 4.° .Mèditati-
'pns etc. {Christelijke en ho-
vennatuurkundige overwe-
ging.en), 1683 , in 12.»° Dit 
is eene zamenspraafc tusscheri 
het Woord en hem, en het 
edele des stijls, is eenenzoo-
danigen spreker waardig. De 
"schrijver heeft er een zeker 
doorluchtig en majestueus 
somber in weten te versprei-
Hen , geschikt om de zinnen 
en de verbeeldingskracht te 
doen zwijgen, en de rede 
in verwachting en eerbied 
te houden. — 5.° Entreti~ 
ens etc, {Gesprekken over 
de hovemiatuurhm.de m de 
godsdienst), 2 dl.» in 12.»10, 
1688. Er komt niets in dit 
werk\ voor, hetwelk hij ge
deeltelijk in zijne andere wer
ken niet reeds gezegd had; 
maar hij stelt dezelfde waar
heden in een nieuw daglicht 
voor, Het ware moet ver
schillende vormen aannemen, 
volgens het verschil der gees
ten. — Q° Traite etc, {Ver
handeling over de liefde 
Gods), 1697, in 12.™ mi 
werk bevat alles, wat de 
schrijver leerzaam over dit 
onderwerp kon zeggen; maar 
het zal nimmer die teedere 
en toegenegene aandoeningen 
•verwekken, welke men bij 
het lezen van andere verhan
delingen over dezelfde stof 
ondervindt. — 7.° Entre-
iiensetc, {Gesprekken, ius,-

schen eenen Christen eneenen. 
Sineschen wijsgeer, over de 

' natuur van God), 1708, i» 
12.mo _ . 8.o Réfiitation etc. 
{Wederlegging van het werk 
van BOURSIER, getiteld, In
vloed van God op de schep-
selen), in 12.«"> In dit werk 
had BOURSIER de menschelij-
ke vrijheid vernietigd. MA-
LEBRANCHE herstelde dezelve, 
ofschoon er weinige schrij
vers zijn, die in werken meer 
dan hij den goddehjken in
vloed gebruikt hebben. Hij 
doet denzelren in elk deel 
zijner wijsbegeerte voorkomen. 
Zijne tegenstrevers hebben 
hem zulks meer dan eens 
verweten, en dit is welhgt 
de ware oorzaak, waarom in 
den tegenwoordigen tijd zij
ne wijsbegeerte zoo weinig 
bijval vindt. » Maar diege
ne , zegt een onpartijdige en' 
te/welkedenonmidd* 

lijken invloed des Schepper» 
als eene tusschenkomendew; 
kende oorzaak in een tam 
dingen, vooral in diegeaj 
schouwen, welke « M g 
des geheims, sedert v g f j 
zend jaren, voor d> « f 
en bespiegelingen der _ 
k lamste natuurtodg** 
der diepzinnigste bove^ 

tuurkundigen ***&[>£-
teren er geen o n g u n ^ J 
voelen over; verscheden 

zijn overtuigd, daf»» 
oplossingen en v e r e n g 
in aan^f t , die m e n . ^ 

http://hovemiatuurhm.de
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te vergeefs zoude zoeken: 
men-tan niet ontkennen, dat 
dezelve eene klaarblijkelijke 
overeenkomst met de leer 
van den grooten man hebben, 
die gezegd heeft; Won Ion-
ge est ab unaquoque nos-
trum; in ipS0 en{m vtv^ 
mus et movemur et sumus. 
— S.o Traite etc. {Ver
handeling over de ziel), in 
12.™> in Bolland gedrukt, 
volgens hem kennen wij on

ze ziel enkel door het in
wendig gevoel, het geweten , 
en hebben wij er geen denk
beelden van." Dit kan die
nen , zegt hij , in de Na-
sporing der waarheid, om 
de verschillende gevoelens der-

- genen welke zeggen, dat er 
niets is, hetwelk men beter 
kent, dan de ziel, en van 
diegene, welke verzekeren , 
dat er niets is, hetwelk zij 
minder kennen, overeen te 
brengen. » Wat er ook van 
deze .'overeenstemming wezen 
moge, zoo is het ontegen
sprekelijk , dat het inwendi
ge gevoel van het ik, een 
innigere, lerendigere en dui
delijker kennis voortbrengt, 
«a* al degene > welke uit de 
denkbeelden voortvloeijen. — 

lin/ï^6 etc' (rerdedi-
nasLSr f hnJvers van de 

«asponng der w a a r h e i d , ^ 
den dLh/Schul^gingen van 
aen heer DS X° jr1TTV\ 

ii 

53Ï 

ze tA VIUE is pater tE T A -
IOIS , Jesuit, schrijver der 
Gevoelens van DESCARTES, 
enz. Pater MAIEBKANCHE , 
doet in dit belangrijk ant
woord zien, dat indien het 
aan eenen particulier geoor
loofd was, om het geloof 
van andere menschen, op ge
volgtrekkingen , wel of kwa-
lijk uit hunne grondbeginse
len afgeleid, verdacht te ma
ken , er niemand zou zijn , 
vrij van het verwijt van ket
terij. De beroemde oratorist, 
heeft verscheiden hekelingen, 
onbeantwoord gelaten, onder 
anderen die van de dagblad
schrijvers van Trèvoux. »Ik 
wil, zeide hij niet in het 
strijdperk treden, met lie
den , die alle veertien dagen, 
een boek schrijven." Men 
heeft in 1679 te Jmster-
dam, een nagelaten werk van, 
pater MALEBKANCHE gedrukt, 
onder dezen titel: Traite 
etc. (Verhandeling over het 
geschapen oneindige, met de 
verklaring der mogelijkheid 
van de Transsubstantiatie). 
Dit boek bevat eene zonder
linge bovennatuurkunde, en 
is niet van MAIEBJIANCHE. 
Men heeft het aan FATBIÏ 
toegeschreven. 

MAIERMI of MALERBI (NI-
COLAAS) , een Venetiaan , en 
camaldulenzer monnik der 15° 
eeuw, is de bewerker eener 
2 
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ïtaliaansche vertaling van den 
bijbel, voorde eersternaalin 
1471, te Fenetië, in 2 dl.»in 
fol., onder den titel van Biblia 
•volgare istoriata, gedrukt. 
Deze uitgave is zeldzaam; 
•die van 1477. en 1481 , zijn 
'zulks veel minder. Het is 
ten onregtë dat eenige boe
renkenners gezegd hebben, 
dat deze vertaling de eerste 
is , welke van den bijbel in 
de ïtaliaansche taal zou ver
vaardigd zijn. Dezelve is wel 
de eerste, die gedrukt i s ; 
maar men kent er oudere 
in handschrift, die in eenige 
•bibliotheken van Italië ge
vonden worden. Nog heeft 
men van hem: Ld Legenda 
•di tutti i Santi, Fenetië, 
1475, in fol. zeldzaam. 

- * MALESHÉRBES (CHRISTI-
AAN WILLEM DE LAMOIGNON 
JÖE), den 6 December 1721 , 
uit eene oude in den tab
baard vermaarde familie ge
boren , was de kleinzoon van 
den beroemden advokaat-
generaal LAMOIGNON , en werd 

"Bij de Jesuiteh opgevoed. Hij 
had tot meester pater Po-
viuÊE, door TOLXAIRE , zoo ge-
'past den laatste der Grie
ken genoemd, en de abt Pü-
CELLE , onderwees hem het 

•openbare regt. De jonge MA-
•LESHERBES, in den beginne 
'tot substituut van den pro-
•kureur-generaal benoemd, . 
werd vervolgens raad hij het | 

parlement, en eindelijk in 
1750 , in plaats van zijnen 
vader WILLEM DE LAMOIG-
NON , die kanselier geworden 
was, president van de kamer 
der onderstandsgelden (Cour-
des Jides). Hij werd tevens, 
met het opzigt over den boek
handel belast, welken post 
hij tot in 1768 behield. In 
deze laatste betrekking heeft 
men hem kunnen verwijten, 
van werken in het licht te 
hebben laten geven, die met 
de godsdienst en het konink
lijk gezag strijdig waren, 
maar hij deed als president 
van een oppèrmagtig hof, 
alles wat men van zijne zucht 
voor het geluk des volks ver
wachten kon. Het gelukte 
hem een aantal slaglofiers aan 
de vervolgingen der schat
meesters te onttrekken, en 
steeds verzette hij zich ^ 
eenen nieuwen ijver tegen 
de invoering van meuweh-
lastingen, en van ui*»*-
ringsregtbanken voor d « £ 
rijen. Daar de kamer de

B°» 
derstandsgelden,metbe e 
pen was geweest, m de Te 
nietiging der parlement M 
1 7 7 / , *oo schreef J i j 
HERBES, naijvengopdep 
lementaire voorregte", 
beroemde verloogen,an^ 

18 Februari] 1 7 7 1 , " 
ke men eenige der **& 
ginselen,vindt, we t t j j * 
de vernietigers der.in 
chie verkondigden, en « 



M A L. S33 

al te dikwijls, öm'erdedrijf-
vederen van'te verzwakken, 
haastte hij zich, om zander 
onderscheid eene menigte ge
vangenen los te laten, waar
van het grootste gedeelte uit 
gekken en behoeftigen 'be
stond , die elders geen bestaan 
konden vinden. MAIESHER-
BES vraagde ook met nadruk 
de afschaffing der lettres de 
cachet, waarvan men in de 
laatste jaren des bestuurs van 
LODJEWIJK XV misbruik had 
gemaakt. Maar daar hij zich 
niet vleide, een zoo gewig-
tig besluit te bekomen ,• rigt-
te hij eene huisselijke regt-
bank op , om de gevallen te 
beoordeelen, waarin dit ge
streng middel moest gebe
zigd worden. Het eerste mir 
nisterie van MALESHERBES 
duurde slechts negen maan
den, hij verkreeg zijn ont
slag den 12 Mei 1776, tij
dens de terugzending van Tim-
GOÏ. Aan de onafhankelijk
heid teruggegeven, besloot hij. 
te reizen, en het was onder 
den naam van GÜIIXAUME, 
dat hij Frankrijk, Zwii" 
seriand en Bolland door
kruiste, alom de natuur, de 
zeden en den geest der vol
ken waarnemende (*). De 
letteren en de wetenschappen 

i 3 

ke hij eindigde ,* met het be
roepen der algemeene staten. 
Hij werd verbannen en de 
kamer der onderstandsgejden 
ontbonden. l)e dood van Lo-
DEWIJK XV bragt de oude 
parlementen terug, en na eene 
vierjarige ballingschap, vatte 
MAJUESHERBES zijn voorzitter
schap weder op. Steeds met 
zijn hervormingsstelsel inge
nomen , bood hij den nieu
wen vorst ook vertoogen aan, 
stelde eenigen tijd daarna een 
verschrikkelijk en al te zwart 
tafereel van den staat des 
ioningrijks Onder zijne oo-
gen, en sloeg den koning 
voor, om de natie zelve te 
hooren. De magt van LODE-
WIJK XVI verzwakte traps
gewijze , en reeds stond hem 
de keuze zijner ministers niet 
meer vrij. TUEGOT en MA-
IESHERBES werden hem door 
de openbare stem aangewe
zen, en hij nam beide aan 
als een onderpand van ver
zoening. De laatste weigerde 
in den beginne, maar op 
een stellig bevel, belastte hij 
zich met het departement 
van Pary's, en het huis des 
konings, waaraan de policie 
verbonden was. Steeds bezig 
met de strengheden der magt 
te matigen, en welligt zelfs 

I 

(*) Er overkwamen hem op zijne reizen rerschilfende bijzonderhe-
T ' f i ' ? h m » z'Jne roidborstigheid en zijne goedheid geheel en 
ai afschilderen. Op eenen zekeren dag, dat hij verdwaald was, 
ontdekte hn een dorp, en begaf zich hij den pastoor, om hem de 
XMtvrjjnem te vragen. Deze kon hem geene andere slaapplaats «re-
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kwamen bij zijnd terugkomst, 
zijne afzondering veraangena
men : reeds was hij in 1750 
lid der akademie van weten
schappen geworden, en in 

' 1759 van die der opschrif
ten,- ia 1775 was hij tot lid 
der Fransche akademie aan
genomen. Het is gedurende 
zijne verwijdering van de o-
penbare zaken, dat hij ver
scheiden zede- en staatkun
dige werken schreef, waar
over wij nader zullen spre
ken. Intusschen namen de 
onlusten en de openbare wan
orde toe, en LODEWIJK XVI 
beriep, in 1787, kort na 
de vergadering der notabelen, 
MAXESHERBES op nieuw tot 
het ministerie. Daar men 
zich enkel met de populari
teit van zijnen naam had 
willen dekken, vertrouwde 
men hem geenerleimagttoe, 
en zijne raadgevingen werden 
naauwelijks aangehoord: Hij 
vraagde andermaal om zijn" 
ontslag; en verkreeg hetzelve 
eenigen tijd vóór de beroe
ping der algemeene staten. 
JDe misdaden, met welke de 
omwenteling zich bezoedel

de , boezemde hém een diep 
afgrijzen in; degene, welke 
gedurende de burgerlijke on« 
lusten van Frankrijk, in het 
vertrouwen van DEMALESHEH» 
BES deelden, weten hoezeer 
hij later zuchtte over de rig-
ting, welke hij in den be
ginne aan zijne denkbeelden 
had gegeven , en hoe bitter 
hij de ongelukken van zijn 
vaderland beweende. Met 
eene verhevene eenvoudig
heid, terwijl hij zich ver
beeldde, slechts den meest 
gewonen zijner pligten te ver
vullen , stelde hij zijn hoofd 
aan het revolutionnaire slagt-
mes bloot, ten' einde te be
proeven om Loonwijs Xn 
te redden. Hij schreef aan 
den president der conventie, 
op den oogenblik, vmrop 
die vergadering had besloten, 
dat de koning voor haar zou 
worden teregt gesteld, den 
volgenden brief, dien imffl 
zijn geheel aanhalen? »i[<*; 
lesherbes, den 11 Decemf* 
1702, Burger President,«« 
is mij onbekend, of de con
ventie aan LODEWIJK A» 
eenen raad zal toevoegen,» 

,yenchstrw 
« » S i a n *°ïe s,chuuï>* MAtESHERBES Ie^de zich aldaar op ™Mf ^ 
«eder, en heeft verklaard dat hij in zijn geheele leven «o* n«< 
wel geslapen had. Den volgenden morgen in de nBburwe_staa x 
komen., schreef hii aan d*S •»«!£„ JA hummm M**"""^ 

er hem znae dankbaarheid voor te bewijzen, heeft h« :f°°"(tl 
?!m» a a n den minister, die het beheer der bene/tam ww » 
het eerste openkoniende domheerschap gevraagd/J De P*"001 

MB8 werkelijk kort daarna zijne benoeming. 
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hem te verdedigen, en of zij 
er hem de keuze van zal 
laten; ik verlang dat LODE-
WIJK XVI te weten kome, 
dat, indien hij mij tot dat 
einde verkiest, ik bereid ben, 
om hem te dienst te staan. 
Ik vraag u niet, om mijne 
aanbieding aan de conventie 
mede te deelen, want ik ben 
er ver van verwijderd, om 
mij als eenen persoon te be
schouwen , gewigtig genoeg, 
om haar bezig te houden; 
maar ik ben tot tweemalen 
in den raad geroepen van 
dengenen, die mijn meester 
was, in den tijd, dat die 
post, door iedereen werd na
gejaagd; ik ben hem die 
dienst verschuldigd, wanneer 
het eene taak is, die vele 
lieden gevaarlijk vinden. In
dien ik een middel kende, 
geschikt, om hem mijn voor
nemen bekend te maken, zou 
ik de vrijheid niet nemen, 
mij tot u te wenden; ik heb 
gemeend, dat in den post, 
welken gij bekleedt, niemand 
beter dan gij, in staat was, 
om hem dit berigt te doen 
toekomen." Dat berigt maak
te op de Berg-partij (la Mon-
tagné) eenen invloed, gelijk 
aan dien, welken hetzelve, 
op regtvaardige envanharts-
togten bevrijde mannen zou 
gemaakt hebben. Naauwe-
lijks was de brief voorgele
xen , of de onstuimigste de

magogen bleven stom j liel 
verlangen van MAIESHERBES 
werd das te middeu der alge-
meene verwondering en aan-; 
doening verhoord. Zoodraf 
hem het antwoord der ver
gadering geworden was, be
gaf hij zich op den 14 De
cember 1792 naar d e n i W -
pel. Toen LOÖEWIJK ,hem 
zag binnen treden, kon hij' 
zijne tranen niet weerhouden ,• 
en ging zich in zijne armen, 
werpen. De waardige grijs
aard kon geen geluid geven; 
hij drukte en kuste de han
den van LQDEWIJK ; eindelijfc 
begonnen hij en TRONCHET,. 
met dien vorst het werk zij-< 
ner verdediging. Door dens 
tijd en de bezigheden, die 
niet hunnen ijver,,maar hun
ne krachten te boven gingen, 
verzochten zij aan de con
ventie , om zich eenen nieu
wen verdediger te mogen toe
voegen ; deze vergunning ver* 
kregen hebbende, beriepen 
zij DESÈZE. Toen LODEWIJK, 
op den 26 December voor 
de balie der conventie werd 
gevoerd, vergezelden hem 
zijne verdedigers derwaarts.' 
MAI-ESHERBES was bijna altijd 
bij de zittingen in eene tri
bune tegenwoordig. Op den 
oogenblik,, waarop het dood
vonnis werd uitgesproken-
(nacht van den 16 op dei£ 
17 Januarij 1793), versche
nen de drie verdedigers voor 

i 4 
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delialie: nadat TRONCHET en 
DESÈZE het "eerst gesproken 
hadden, over de geringe min
derheid, die den dood had 
uitgesproken, wilde MAXES-
HERBES , bijna buiten zich 
zëlven, eene laatste poging 
beproeven. Reeds bij de eerste 
woorden geraakte hij van zijn 
stuk, de menigte zijner ge
voelens drukte hem, eindelijk 
sprak hij met eene bewogene 
stem, deze afgebrokene en ge
trouwelijk verzamelde woor
den uit: » Hoe moeten in 
<"t geval de stemmen worden 
opgenomen ? ik had u 
aanmerkingen voortestellen, 
die'mg noch door de om
standigheden, noch door den 
persoon worden' ingeboe-
**»&. . . - . .» Zuchten ver
stikken zijne woorden, en 
getuigen genoegzaam, dat het 
de oude vriend van den onge-
l u k

Tf gen vorst is, die spreekt. 
» lic had te dien einde ver
schelen denkbeelden over
wogen, toen ik tot den raad 
van wetgeving behoorde; ik 
zou het ongeluk hebben dezel
ve te verliezen, indien gij mij 
met toestondt, u dezelve op 
morgen voor te dragen. . . . . " 
Deze vergunning werd ge
weigerd , én de zitting te 
gelijkertijd gesloten. Bij het 
verlaten der conventie, liet 
MAIESHERBES , die, volgens 
«e verzekering, welke hem 
eenige invloed hebbende af-
gevaardigden, van de regter 

zijde, gegeven hadden, nog 
niet de hoop had verloren, 
dat er een uitstel op de uit
voering zou gegeven worden, 
zich naar den Tempefaoerm, 
(Zie LODEWIJK XIV). Deze 
bijeenkomst was de laatste, 
welke hij met den ongeluk-
kigen vorst had; te vergeefs 
verzocht hij om de vergun
ning , hem den volgenden dag 
weder te mogen bezoeken..,. 
Hij verliet Parijs, weinige 
dagen na den dood des ko-
nings, en keerde naar zijn 
landgoed Mahsherbes terug, 
overladen met smart wegens 
het verledene, en met on
gerustheid wegens het toe
komende. Hij werd weldra 
in het voorwerp zijner dier
baarste toegenegenheden ge
troffen: zijne dochter, de 
echtgenoote van den presi
dent DEROSAMBO; werd, op 
last der commissie van alge-
meene veiligheid, uit zijne 
armen gerukt en naar de ge
vangenis gesleurd. Hij smet
te de dwingelanden,hemi"J 
te staan, de kluistersi eenar 
geliefde dochter te deelea, 
hij verkreeg zulks: dewgj* 
behoorde tot diegene, wj» 
zelden geweigerd werd* 
Reeds den volgenden dag ««" 
hij in hechtenis genomen, 
naar de Madelonneites/ 
voerd, en vervolgen* * 
gevangenis van P*+*L 
opgesloten,. Den 2- *» 
1 7 9 4 , met zijne dochter^ 



M A X. 537 

klein-dochter voor de revo-
lutionnaire regtbanfc gevoerd, 
werden zij alle drie tèn dood 
veroordeeld, en een enkele 
dag verslond drie geslachten 
. . . De deur der concierge-
rie uitgaande, om de kar te 
beklimmen, die bestemd was, 
om hem naar de geregtsplaats 
te vervoeren, stietMAÏ.ESHER-
BES met een been tegen den 
zeer hoogen dorpel dier deur, 
en was bij na gevallen: » E i , 
ei! riep hij al grimlachende 
uit, dat is een kwaad voor-
teeken ; een Romein, zou in 
in mijne plaats, weder bin
nen gegaan zijn." Hij toon
de in zijne laatste oogenblik-
ken, dien kalmen moed", vrij 
van opgeblazenheid en ge
maaktheid, welke enkel aan 
de verhevene deugd betaamt. 
De .gedachtenis van MJ1I.ES-
HERBES zal eeuwig geëerbie
digd worden ; de Franschen 
zullen nimmer vergeten, dat 
Van het ministerie van de
zen , door de meest verlich
te en standvastige mensch-
lievendheid achtbaren staats
man, eene menigte in de 
instructie der criminele pro--
cessen, ingevoerde verbete
ringen , dagteekenen. Hij 
hield zich op eene werkda-
dige wijze , met de verbete
ring van het beheer der ge
vangenissen bezig, welke men 
verzuimde, zoodra hij de ad
ministratie had verlaten, en 

I 

die voor eene door de mensch-
heid zeer spade terugkeering, 
in onze dagen, het voorwerp 
der pogingen van eenige 
deugdzame mannen is gewor
den. Het is met dezen stoet 
van weldaden, welke de ze
geningen zijner tijdgenooten 
vergezellen, dat zich de ver
eerde naam van den grooten 
man, die het ongeluk op den 
troon verdedigde, na hetzel
ve in de schuilplaatsen der 
smart en ellende getroost en 
beschermd te hebben, aan 
de nakomelingschap zal aan
bieden. Heil hem , indien 
hij zich niet op het dwaal
spoor had doen brengen, door 
de droomerijen eener troos-
telooze filozofie, die "de oor
zaak van al zijne misslagen, 
van al zijne bekommeringen 
en van de ongelukken van 
Frankrijk was. MALESHER-
BES had met het beste gevolg 
alle wetenschappen beoefend, 
maar hij was vooral de vriend 
van de natuurlijke historie 
en de' landbouwkunde. Men 
heeft van dezen overheids-
persoon : 1.° Mémoires etc. 
{Verhandelingen over het 
huwelijk der protestanten), 
1785. — 2.° Mémoires etc. 
{Verhandeling over den bur
gerlijken staat der protes
tanten), 1787. — 3.o Mé
moires etc. (Verhandelin
gen over den boekhandel en 
de vrijheid der drukpers) > 

i 5 

http://Mj1I.es


538 M A L. 

door A. A. SARBIER in het 
licht gegeven , 1809, in 8.vo 
— 4.° Oeuvres etc. (Uit
gezochte werken van MA-
LESUERBES), 1809, in 8.v° 
Dit is een uittreksel zijner 
beroemdste vertoogen. — 5.° 
Memoriën van LODEWIJK 
XFI, 1792. MALESHERBES 
hield zich ook met de kruid-
kunde en de natuurlijke his
torie bezig; hij had in zij
ne jeugd de lessen van JüS-
siEU gevolgd. Men heeft hem 
in dat gedeelte de volgende 
werken te danken: — 6.° 
Observations etc. (Waar
nemingen over de.pynboo-
men, het standelkruid, den 
lorkenboom, en St. LUCIJ-
hout), — 7.° Mémoires etc. 
(J^eriiandelingen over de 
middelen om de landhuis-
houdkunde in Frankrijk te 
bevorderen). — 8.° Obser
vations etc. (Aanmerkingen 
over de natuurlijke historie 
van SUFEON), door ABEIL-
JLE in het licht gegeven,Pa
ra's, 1796, 2 dl.n in 8.vo 
Men heeft in 1802, een Le
ven van MALESHERBES in 
Ï2.0"» in het licht gegeven. 
GAIIXARD gaf in i805 zijne 
Geschiedkundige lofrede in 
het licht, en Boissr-D'Atf-
GIAS deed in 1818, eene 
proeve in het licht verschij
nen. Over het leven, de ger 
voelens en de schriften van 
MALESHERBES , eene proe
ve , die levendige vertoogen 

van den kant der familie 
MAIESHERBES deed ontstaan, 
Ook DUBOIS, heeft in 1806 
eene Levensschets van MA
LESHERBES geleverd, die 
ons in alles niet overeenkom
stig de waarheid is toege-
schenen. In 1819 heeft men 
bij inteekening ter eere van 
dien minister, een gedenk-
teeken opgerigt, hetwelk de 
groote zaal van het paleis 
van justitie versiert, en waar
op LODEWIJK XVIII, het na
volgende door hem zeken 
vervaardigde opschrift heeft 
doen plaatsen: 

STRENVE. SEMPER FIDELIS. 
REGI. SVO. 

IN . SOIIO. VEKIXATBtf. 
PRJESIDIVM.IN.CARCERE. 

ATTÜMT. 

In 1820 schreef de Fransche 
akademie eene prijsvraag uit, 
op het best gekeurde dich-
stuk owieTrouwvanM* 
LKSBXRSMSitoyW»** 
den heer A. GAULMIER toe
gekend. 

MAIESPEINES (MABCÜSAK-

heer Tan het €****>£ 
1768 overleden, werd te/* 
rijs, in 1700 geboren;-
wis de zoon van L^A 
DOT, boekdrukker des W 
Ï g s , en ****** » 
zijn beroep. Dg had er » 
vens den U a k voordek 
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teren en de regtsgeleerdheid 
bij , en wist de vriendschap 
zijner kunstbroeders en de 
achting van het publiek te win
nen. Er bestaat van hem, eene 
Vertaling (in het Fransch) 
der Proeve over de hiero-
glypken van WARBURTON , 
1744, 2 dl.n in 12.m0 Hij 
heeft andere werlcen in hand
schrift nagelaten. ~ Hij was 
de broeder van MARTIMJS ATJ-

v GUSTiNus LEONARDDS , pries
ter, in 1768, in den ou
derdom van 72 jaren-over
leden , van wien er bestaat: 
1.° Èéfutation etc. {We
derlegging van het boek der 
regels tot goed verstand 
der ff. Schrift), in 12.HK>, 
1827. — 2.o Traite etc. 
{Verhandeling over den let' 
terlijken %in der heilige 
Schrift) i in 12.mo 

MALEZIEÜ (NICOLAAS DE) , 
te Parijs} in 1650 uit eene 
adellijke familie geboren, ont
ving van de natuur eenen 
gelukkigen aanleg voor alle 
wetenschappen. Hij behoor
de tot de zeer vroeg ontwik
kelende kinderen. In den 
ouderdom van vier jaren, had 
ÜÜ» bijna zonder meester, 
leeren lezen en schrijven: 
twaalf jaren oud zijnde, had 
hij zijne wijsgeerige cursus 
ten einde gebragt, en nog 
zeer jong zijnde, was hij be
kend met het Grieksch, het 
Latijn, hetHebrceuwsch, de 

wiskunde, de geschiedenis, 
de schoone letteren, en maak
te verzen, die voor eenen 
geleerde vrij goed zijn. De 
groote BOSSÜET en de her
tog van MONTAÜSIER, ken
den hem, en stelden zij
ne verdienste zeer op prijs. 
Deze beide groote mannen , 
belast met het opsporen van 
geletterden, geschikt, om bij 
den hertog van MAINE ge
plaatst te worden , lieten de 
oogen op MALEZIEÜ vallen. 
Deze keuze, door den ko
ning goedgekeurd, werd door 
het volk toegejuicht. Zijn 
kweekeling trad in den echt 
met de klein-dochter van den 
grooten CONDJL Deze naar 
kunde hakende prinses, en 
geschikt, om alles te weten, 
vond in haar huis den mees
ter , dien zij noodig had. 
De gesprekken werden leer
zaam. Men zag MAIEZIEU 
met eene SOPHOCLES of ee
nen EDRIPIDES in de hand, 
voor de vuist, een hunner 
treurspelen in het Fransch 
vertalen. De bewondering, 
de geestdrift, waarmede hij 
bezield was, boezemden hem 
uitdrukkingen in , die de 
mannelijke eti welluidende 
kracht der Grieksche verzen 
evenaarde. In 1696 werd 
MAIEZIEU gekozen, om de 
wiskunde aan den hertog van 
Bourgondië te onderwijzen. 
De akademie van wetenschap
pen , nam hem in 1699 als 
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lid aan, en twee jaren la
ter werd hij bij de Fran-
sche akademie opgenomen. 
Hij was de man aller gezel
schappen en aller tijdstippen. 
Moest er te Sceaux een feest 
uitgedacht of geregeld wor
den, zoo was hij zelf ont
werper en uityoerder. De 
verzen voor de vuist vloei
den als uit eene bron ; maar 
deze vruchten der verbeel
dingskracht, waren dikwerf 

, liglzinnig, even als h i j , en 
men moet bekennen, dat hij 
in de dichtkunde niets heeft 
nagelaten , hetwelk eene bij
zondere aandacht verdient. 
De hertog van MATSE benoem
de hem tot hoofd van zij
nen-raad en kanselier van 
Dombes. MAIEZIEU overleed 
den 4 Maart 1727. Er be
staat van hem : 1.° Mlémens 
etc, (Grondbeginselen der 
meetkunde van den hertog 
van Bourqondië), in 8 . v 0 , 
1715. Dit is de verzame
ling der lessen, gedurende 
vier jaren aan dien prins 
gegeven, die den volgenden 
dag steeds de lessen van den 
vorigen afschreef. Dezelve 
werden door BOISSIÈRE, bi-
bliothekaris van den hertog 
van MAINE verzameld. Op 
het einde derzelve komen eeni-
ge op de ontledende wijze, 
opgeloste vraagstukken voor, 
welke men als het werk van 
MALEZIEU beschouwt. Men 
ziet door verscheiden trek-

" ken van dit werk, hoe be
redeneerd de wijsbegeerte, 
en hoe opregt en gegrond 
de godsdienst van den schrij
ver was. » Onze rede, zegt 
hij , geleidt ons tot vreemde 
uitersten. De rede toont ons 
de deelbaarheid van het stof 
tot in het oneindige aan; 
en wij vinden te gelijkertijd, 
dat hetzelve uit ondeelbare 
stofjes is zamengesteld. laai 
ons ons nogmaals vernederen, 
laat ons erkennen, dat het niet 
aan een schepsel betaamt, 
hoe uitmuntend hetzelve ook 
moge wezen, om waarheden 
overeen te willen brengen, 
waarvan de Schepper hem 
de verantwoordelijkheid heeft 
willen verbergen. Deze ge
steldheid zal ons meer on
derworpen maken aan de ge
heimen en ons gewennen, 
om waarheden te eerbiedi-
gen, die door derzelver aard 
voor onzen geest ondoordring
baar zijn, voor onzen geest, 
dien wij beperkt genoegv«-
den, om niet eens w«b* 
digebetoogen overeen te.w 

BEXTINO . — / • ' r , . 
den dichtstukken, lx¥> 

brieven, ^ ^ h t e n ' . " l 

vanSceauxvoorgelezen,^ 
voux 1712 en 1715, m 1 2 ; , b i j s c h r i j f t hem toe 

PolicImdle,eeneplfW 
de akademie vragende, 
blijspel, in een bedrijf, "» 
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herhaling door de speelpop
pen van BRIOGHÉ voorgesteld, 
en de Minnarij'èn van RA-
aONDE. Dezelve komen voor 
in de Pièces etc. (Stukken 
aan den brand ontsnapt), 
Piacenza, 1717, in 18.m° 

MAIFULASTRE , of MAI/FI-
I.ATRE (JACOJBUS KAREL L O -
DEWIJR DE &.WCHAMP DE) , 
te St, Jean de Caen , den 8 
October 1733, van niet zeer 
gegoede ouders geboren , en 
overleden te Parijs in 1767, 
beoefende de muzen, en leef
de bijna altijd in de behoef
tigheid, welke dezelve dikwijls 
na zich sleepen. Naauwelijks 
had MAWILASTRE het colle-
gie verlaten, of hij dong naar 
den prijs der Palinods van 
Bouanen en Caen , akade-
miën, welke dezen naam had
den aangenomen, wijl de ge
dichten welke men er toe
liet, den lof der onbevlekte 
Ontvangenis, of ten minste 
de H. Maagd moesten be
vatten. MALFULASTRE behaal
de viermalen den prijs bij de 
akademie van Jlouanen (*); 
de roem , welke hij zich door 
deze proeven verwierf, deed 
hem te Parijs komen , al
waar hij voortging de lette

ren te beoefenen. » Deze 
jongeling, zegt LIUGÜEX , is 
ongelukkig en onbekend ge
storven, ofschoon hij in de 
wijsgeerige krijgsmagt was 
aangenomen; maar daar hij 
noch de onbeschaamdheid, 
die de tolk der logens wordt, 
noch de laaghartigheid be
zat , die beleedigingen ver
kropt en tot de akademie 
geleidt; daar hij slechts met 
zedigheid en begaafdheid ge
boren was, hebben zijne 
meesters hem in het duiste* 
re doen kwijnen en omko
men. Terwijl zij de ïï. H. pre
zen , bezoldigden bekroonden, 
heeft MAWKAASTJRE van hen 
nooit eenigerlei ondersteuning 
ontvangen. Het is waar, dat 
daags na zijn overlijden, 
de heeren A. en T. hem 
100 Kroonen bragten, en daar 
een doode slechts Jtequieni's 
noodig heeft, namen zij op 
eene voorzigtige wijze de beurs 
weder mede: maar zij be
sproeiden het lijk met . . . 
wij-water." [Wij moeten ech
ter aanmerken, dat het on
bedachtzame gedrag van M A I -
FIUASTRK , hem verpligtte van 
menigvuldige geldelijke ver-
pligtingen aan te gaan; ge--
durende eenigen tijd zelfs, 

. ( ) De vertaalde titel* der vier bekroonde stukken 7-ijn s 1." Dé 
xon , onbewegelijk te midden der planeten, eene ode, die door MAR-
MONTEr, in den Mercure de France, werd opgenomen, welke geleer
de tevens aan MALFII.LASÏRK , den grootsten dichterlijken roem voor
spelde. —. 2." Be profeet ELIAS, ten hemel opgenomen. — 3.» De. 
inneming tan het fort Saint-Phüippe. — 4." LODBWIJK , de wtlbt-
«»»«, van den dood gered (bij gelegenheid der euveldaad van DAMIKN*). 
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zag hij zich gedwongen , om 
zich verborgen te houden en 
zelfs jVan naam te veranderen , 
om aan zijne schuldeischers 
te ontsnappen. In dezen on-
gelukkigen toestand, had eene 
tapijtweefster, wier schulde
naar hij was, medelijden met 
hem, en nam [hem in haar 
huis op, waarin hij in den 
ouderdom van 34 jaren over
leed. Men heeft onder zijnen 
naam in 1799, eene mid
delmatige vertaling (in het 
Fransch) der Herscheppin
gen van OriDius, welke niet 
van hem is , in het licht ge
geven. Onder den titel van: 
Genie van FIRGILIUS , heeft 
MIGER, in 4 dl.n in 8.™, 
het werk in het Jicht gege
ven, hetwelk MALFILIASTRE 
over dien Latijnschen dich
ter geschreven had; men vindt 
er eenige stukken in , vol 
kracht en dichtvuur. De wer
ken van MALFILLASTRE , 
zijn in 1825, in 1 deel in 
8.vo} 1826, 1 dl. in 32.mo 
in het licht gegeven]. Zijn 
dichtstuk NARCISSÏÏS op het 
eiland van FENUS, in 1769 
gedrukt, biedt gelukkige bij
zonderheden aan; maar de 
vinding van hetzelve is mid
delmatig. De zeden des schrij
vers waren zacht en eenvou
dig , zijne inborst schroom
vallig, en door een natuur
lijk gevolgdier inborst vlugt-
tè hij de groote wereld en ., 
aocht hij de eenzaamheid. 1 

Men vindt in de Palinodi* 
sche verzamelingen van Caen 
en Mouanen, Oden van MAI» 
FULASTRE, die van Ievendi* 
gé en verhevene strophen 
schitteren. De Observaiiom 
critiques door CLÉMENT , ia 
het Journal door PALISSOI, 
bevatten ook eenige fragmen
ten van gedichten en stuk
ken als navolgingen der Zand-
gedichten van VIRGIMÜS , wel
ke het doen betreuren, dat 
een vroegtijdige dood MAI* 
FIIXASTRE, in de kracht zij
ner jaren, aan de letterkunde 
en aan zijn vaderland heeft 
ontrukt. 

MALHERBE (FRANCISCPS DE), 
een Fransche dichter te Caen, 
in 1555 uit eene adellijke en 
oude familie geboren, begat 
zich naar Provence, alwaar 
hij zich aan het huis van 
HENDRIK VAN JjeomJio» 
natuurlijken zoon van UW-
DRIK II verbond. Naeenig» 
tijd onder de bevelen n» 
dien groot-prioor te W*« 
gediend, voerde hij de*» 
pens in de.troepen derhgn* 
Het was niet in die loopbaan» 

dat hij zich moest bero«ri 
maken. Na de h e n * 
van den vrede, begonJ 
zijnen roem, <-oorde«J 

4'k van MARUmm 
mms. Reeds m 1587 fl 
hij een dichtstuk « W » 
gegeven, getiteld, d o l " -
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nen van den heiligen PM-
jRüSy naar het Italiaansch 
vaa TANSILLO, hetwelk hij 
later, als zijner niet waardig, 
niet voor het.zijne erkende, 
HENDRIK IV vraagde hem ver
zen , en was er zeer over 
voldaan, dat hij hem eene 
jaarwedde gaf. MAMERBE 
kwam aan het hof, alwaar 
hij de Dichter der Forsten 
en de Vorst der Dichters 
was. Hij was in Provence, 
met eene dochter uit het huis 
van CORIOMS gehuwd. Zijne 
kinderen stierven voor hem. 
Een derzelve, door »E PilES, 
een Provencaalsch edelman, 
in een tweegevecht gedood 
zijnde, wilde hij in den ou
derdom van 73 jaren tegen 
den moordenaar vechten. 
Zijne vrienden stelden hem 
voor, dat de partij niet gelijk 
was, tusschen eenen grijsaard 
en eenen jongeling, waarop 
hij antwoordde: » Daarom 
juist wil ik vechten; ik waag 
slechts eenen penning tegen 
eenen pistool." Men slaagde 
er in , om hem tot bedaren 
Ie brengen, en voor het geld 
hetwelk hij bewilligde, om 
aastenemen, ten einde DE 
PXI.ES niet te vervolgen, liet 
hij voor zijnen zoon een praal
graf oprigten. MAMERBE be
minde zijne overige bloed
verwanten veel minder. Ge
durende zijn geheele leven 
pleitte hij tegen een derzelve. 
Nadat een zijner vrienden 

hem zulks verweten had, ant
woordde hij hem: » Met 
wien wilt gij dan, dat ik 
pleite ? met de Turken of 
Moskovieten, die mij niets 
betwisten?" Hij werd geheel 
en al door eigenzinnigheid 
beheerscht, en deze eigen
zinnigheid was norsch en he
vig. Hij had verscheiden ge
schillen. Het eerste wras met 
RACAIT, zijnen vriend en 
kweekeling in de dichtkunde. 
MALHERBE droeg gaarne zelfs 
zijne voortbrengselen voor, 
en kweet er zich zoo slecht 
van, dat niemand hem ver
stond. Bij het voorzeggen 
van een vers van vier dicht
regelen, moest hij tot vijf 
of zesmalen spuwen. Ook 
zeide de ridder MARINI van 
hem: » Ik heb nooit voch
tiger mensch, noch drooger 
dichter gezien." DaarPiACAN 
hem had durven voorstellen, 
dat de zwakheid zijner stem 
en de belemmering zijner 
tong hem beletten, de stuk
ken te verstaan, welke hij 
hem Voorlas, verliet MAL
HERBE hem op eene norsche 
wijze, en het duurde ver
scheiden jaren alvorens hij 
hem weder bezocht. Deze-
dichter had een ander ge
schil met eenen jongeling van 
het grootste aanzien in den 
tabbaard. Dit kind van T H E -
MIS wilde ook dat van AroL* 
LO zijn, hij had eenige slechte 
verzen vervaardigd, die hij 

http://Pxi.es
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als uitmuntend beschouwde; 
hij "toonde dezelve aan MAX-
HERBE , en ontving tot eenig 
antwoord deze bittere ver
nedering : » Is u dè keuze 
gelaten, deze verzen te ma
ken of om opgehangen te 
worden ? Ten zij , dit het 
geval is, moet gij uwen naam 
niet blootstellen aan de uit
gave van zulk een belagche-
lijk stuk." Nooit kon zich 
zijne tong van eenen kwink
slag onthouden. Na eens bij 
den aartsbisschop van Mou-
anen gegeten te hebben, viel 
hij na den maaltijd in slaap. 
De prelaat wekte hem, om 
hem mede te nemen naar 
eene Leerrede, welke hij 
moest voordragen: » Ver
schoon mij, zeide hem de 
dichter, op eenen knorrigen 
toon, ik zal buiten dien wel 
slapen." De gierigheid was 
een ander gebrek, waarmede 
de ziel van MAIHERBE bezoe
deld was. Men zeide van 
hem, » , dat hij met een 
"klinkdicht in de hand, om 
eene aalmoes vraagde." Zijn 
Yértrek was als dat van eenen 
ouden gierigaard gemeubeld. 
Bij gebrek van stoelen, ont
ving hij de lieden, die hem 
kwamen bezoeken den eenen 
na den anderen; degene,die 
aan de deur klopten, riep 
hij toe: » Wacht,wat, er 
zijn geene stoelen meer." Zij
ne vrijheid was verregaande 
wanneer hij over de vrou- I 

wen sprak. Niets bedroefde 
hem meer in zijne laatste da
gen , dan niet meer de ta
lenten te bezitten, die hem 
door haar in zijne jeugd had
den doen najagen. Hij eer
biedigde de godsdienst niet 
meer dan de vrouwen. » Kegt-
schapen lieden, zeide hij ge
woonlijk, hebben geene an
dere dan die van hunnen 
vorst." Wanneer de armen 
hem om een aalmoes vraag
den, en hem verzekerden) 
dat zij God voor hem bidden 
zouden, antwoordde hij hun: 
» Ik geloof niet dat gij a 
groote gunst staat inden He
mel , het zou beter zijn, dat 
pij zulks aan het hof waret. 
Hij weigerde in zijne laatste 
ziekte te biechten, voorwen
dende, dat hij ^ « * « 
««woon was, te Paschen te 
doen. Een uur voor zijn over-
lijden berispte hij zijnen op
passer, die een woord gebruit 
fe, hetwelk geen « B * 
Franschwas. Men voeg» J 
zelfs bij, dat toen zijn J**J 
vader hem in V»***" 
platte uitdrukkingen, net F 
luk des anderen levens vo^ 
stelde, de stervend nem 
de rede viel en hem ^ 
» Spreek, er mijverde»; 

over, uw • «behto ' £ 
mij doen walgen." D e* 
derlinge dichter, « * * £ 
bijtende, trotsche,tW 

overleed m 1623» om 
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regering Tan XonEwijKXIII, 
na onder zes koningen geleefd 
te hebben; hij was onder 
HENDRIK H geboren. Zijne 
Werken bestaan in Oden, 
Rnstdichien, Klinkdichten, 
Puntdichten, Liederen enz, 
Hetgene, wat zijne gedach
tenis vereeuwigt, i s , dat hij , 
om zoo te spreken de Fran-
sche taal uit derzelver wieg 
heeft doen te voorschijn ko
men. Gelijk aan eenen be
kwamen meester, die de ta
lenten van zijnen leerling ont
wikkelt, behandelde hij de 
genie der Fransche taal, en 
was er in zeker opzigt de 
schepper van. » Zijn naam, 
zegt IA IfAEPE , kenmerkte 
het tijdvak onzer taal, MA-
EOT was enkel in de verlief
de en ligtzinnige dichtkunde 
geslaagd. MAIHERBE was het 
eerste voorbeeld van den ede
len stijl, en de schepper van 
het lierdicht. Hij bezit de 
geestdrift, de bewegingen 
en wendingen tot hetzelve. 
Met gehoor en smaak gebo
ren , kende hij de uitwerk
selen der klankmaat, schep
te eene menigte dichterlijke 
woordvoegingen, aan den geest 
der Fransche taal passende. 
Hij wees de soort van har
monie aan, welke aan de
zelve past, en toonde aan 
hoe men zich met kunst en 
spaarzaamheid van omzettin
gen bedient. Alles wat hij 

XV. DEEL. '] 

leerde, had hij enkel aan 
zich zelven te danken: en 
na verloop van twee eeuwen , 
haalt men nog eene menigte 
stukken van hem aan, die 
bijna onberispelijk schoon 
zijn." De beste uitgaven zij
ner Gedichten, zijn die van 
1722, 3 dl.» in 12.m<>, met 
de aanmerkingen van MÉNA-
GE en die van SAWT-MARC , 
Parijs, 1757, in 8.vo De
ze uitgave is verrijkt met be
langrijke aanteekeningen, met 
zeldzame stukken en met een 
schoon afbeeldsel des schrij
vers, waaronder men de be
kende dichtregels van Boi-
LEAU leest: 

Enfin MALFIERBK vint « . . . 

Behalve zijne Gedichten heeft 
men nog van MAIHERBE eene 
zeer middelmatige vertaling 
van eenige Brieven van S E -
OTSCA , en die van het 33.« 
boek der Bomeinsche geschie
denis van TIXÜS Linus. 

MAIINGUE (CIAÜDIÜS) , heer 
van Saint-Lamre, te Sens 
in 1580 geboren , en in 165$ 
overleden, heeft veel doch 
met weinig roem, over de 
Bomeinsche geschiedenis, over 
die van Frankrijk en die 
van Parijs geschreven. Hij 
was een hongerige schrijver , 
die hetzelfde werk onder ve
lerlei verschillende titels in 
het licht gaf, en dien het 

; k 
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met al zijne listen bezwaar
lijk : gelukte, om dezelve- te 
verkoopen. Alles wat er vart 
hem beslaat i is op de plat
ste en kruipendste wijze ge
schreven. Men kan zélfs geen 
gebruik maken van zijne na-
sporingen , want hij is even 
zoo onnaauwkeurig in de daad
zaken als lomp in den stijl: 
Het minst slechte van al zij
ne werken is zijne ffistoire 
etc. [Geschiedenis der ho
noraire waardigheden van 
Frankrijk), in 8.v», wijl 
hij er zijne waarborgen in 
aanhaalt. Eenige andere zij
ner geschriften, zijn: 1.° 
Mistoire etc. [Algemeenege
schiedenis der laatste on
lusten in Frankrijk, onder 
fff-ENBRIJK IIIt en ZODJE-
trijK XIII voorgevallen), 
in 4.*o — 2.o ffistoire etc 
(Geschiedenis van LoDE-
\WJJK XIII), in 4.to —3.o 
-Annales etc. {Jaarboeken en 
oudheden der stad Parijs), 

. 2 dl.a in fol. en Tele ande
r e , waarvan men de titels 
vindt, in de Memoriën van 
;Nicmiosr, 44.e dl. en in de 
Bihliotheque historique de 
la France, 3.e dl. 

Miii/EïiANs: er zijn vier 
broeders van dien naam ge
weest , alle vier te Beaune, 
•uit eene oude familie gebo
ren, en schrijvers van ver
schillende werken. De eerste 
CpAUDTüs, begaf zich in het 

Oratorium, hetwelk hij kort 
daarna verliet. Hij was ge
durende 34 jaren', hoogleer
aar der wijsbegeerte in het 
collegie van Plessis, te Pa
rijs , en een -der grootste 
voorstanders van die van Dss-
CARTES. In het vervolg nood
zaakte hem de armoede, om 
zijnen intrek te nemen in 
de vereeniging der priesters 
van den H. FJUNCISCUS VAÏ 
SAIES, in welke hij in 1723, 
in den ouderdom van 77 ja
ren overleed. Zijne voornaam
ste werken zijn: 1,° Trai
te etc. {Natuurkundige,ver
handeling over dejereld, 
nieuv) stelsel), 16™, « 
i 2 mo •*- 2.o Ie fxma» 
etc. {ffet beruchte vraag^ 
overdekmcdralnurde^ 

Iels) 1684, w 12.mo-: 

op den overdreven Jof^ 

detnie), enz. ; » « % ^ 
getuigen van zijne scherf 
„igheid, en zijne ta* 
De tweede was kanon* » 
•Saint* Opportune, > 
schrijft hem eenige aaicu^ 
kundige werken toe. . 
derde Snnum ,«*^ 
te Parijs, in VM, 
dan 70 jaren oud, ^ J, 
^dichten nalatende. , 
lierdeSo^ms, eerst W 
tein der dragondcr,*l 
•h„wd, omhelsde t e j ^ 
den geestelijken S3at,e« 
kanonik van Satnie W 

file:///WJJK
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tune te Parifo, alwaar hij in 
1740, in den ouderdom van 
91 jaren overleed. Men heeft 
Van hem een aantal werken. 
De voornaamste zijn: l.o ver
schillende Verhandelingen 
over moegelijke teksten der 
H. Schrift. — 2.° Fransche 
Vertaling van VIRGILIUS , in 
onrijm, 1706, 3 dl.n, in 
12.mo j) e schr^yej. b e w e e r t 
honderd plaatsen van dien 
dichter te hehben verklaard, 
van welke de geheele oud
heid den waren zin niet ge
kend had. Deze vertaling, 
Voor de dames ondernomen, 
is in het algemeen kruipend 
en zelfs onbeschaafd toege
schenen. ^ - 3.o Histoireetc. 
(Geschiedenis der godsdienst 
van het begin der wereld, 
tot aan de regering van 
JoruNUs), 6dl.ninl2.mo : 
een werk, dat weinig opgang 
«naakte, wijl het in eenen 
kwijnenden stijl is geschre
ven. — 4.o Pensees etc. (Ge-
dachten over den letterlij
ken zin der achttien eerste 
•verzen van het Evangelie 
v*ndenff.JoANNEs), 1718, 
in l2.mo De schrijver noemt 
oit werk de Geschiedenis 
« f eeuwigheid, en deze zin
rijke uudrukking, heeft eene 
" e r ware beteekenis, met 
Jetrekkmg tot het opgehel
derde werk; maar hel com-
m e n ta"mn is vol zonderling
e n en droornerijen, MAL-
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IBMASS had eenen zonderlin
gen en eigenzinnigen geest; 
«ü was steeds vol van zich 
zelven, e n gereed om ande
ren te verachten. 

MALLET (KAREL), in 1608 
te Montdidier geboren , leer-
aar der Sorbonne, aartsdia
ken en groot-vikaris van Hou-' 
anen, overleed in 1680, te 
midden van het vuur der ge
schillen, in welke hij met 
ARNAUD gewikkeld was, bij 
gelegenheid van de Verta
ling des Nieuwen Testaments 
van Bergen. Deze twist bra'gt 
van weerszijde vele schriften 
voort. Die van MALLET zijn : 
l .o Examen etc. (Onderzoek 
van eenige stukken der ver
taling des Wieuwen Testa
ments) , 1667, in 12.™° Hij 
beschuldigt in hetzelve de 
vertalers van een aantal ver-
valschingen , en zelfs vaneene, 
ten opzigte van de kuisch-
heid bedorvene zedeleer te 
hebben. •— 2.o Traite etc. 
(Verhandeling over het le
zen der JT. Schrift), Mou-
auen, 1669, in 12.»*» De 
schrijver beweert, dat de
zelve aan de ongeletterden 
niet in de volkstaal moet ge
geven worden. Het is zeker, 
dat dit gebruik moeijelijkhe-
den kan te weeg brengen. 
Indien het lezen der gewijde 
boeken, en voornamelijk dat 
van het Nieuwe Testament, 
2 
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in het algemeen zeer voor-
deelig is,* zijn er ook vele 
plaatsen., waarvan de onkun
digen , of de slecht gestem
de geesten, misbruik kunnen 
maken, wijl reeds ten tijde 
van den heiligen PETRUS, de 
zwakke en weinig onderwe
zen menschen, zoo als die 
apostel zegt, in de Brieven 
van den H. PAULUS gronden 
vonden om het spoor bijster 
te worden. Er is dus hier
i n , zoowel als in de beste 
aaken, omzigtigheid, rede
lijke wijzigingen en uitzon
deringen noodig, welke men 
aan het oordeel der zielen
herders moet «verlaten. (Zie 
ALGASIA , ARÜffDEt, EUSTO-
•CHIIJH , MARCELLA, PRODICUS). 
— 3,0 Mponse ete. (Ant
woord op de voornaamste 
redenen, welke tot grond
slag dienen van de nieuwe 
verdediging des Nieuwen 
Jestaments van Bergen), een 

.nagelaten w e rk , Mouanen, 

.1682, m 8.vo ARNAULD be
antwoordde deze geschriften 
•op eene wijze, die zijner?e-
rmatigdheid, zoo min als zij
ner godgeleerdheid en zijner 
iogiCa tot eer verstrekt. 

MALLET (EDMÜS), te Me-
lun in 1713 geboren, be-
.kleedde tot in 1751 eene pas
torie, bij zijne geboorteplaats, 
in welk laatste jaar hij te 
rarijs kwam, om er in het 
«oliegie van Navarre de god- | 

geleerdheid te- onderwijzen. 
Hij was aangenomen leeraar 
in dit gesticht. De oude bis
schop van Mirepoix, Bor-
ER , eerst tegen hem inge
nomen, later beter onder-
rigt, beloonde zijne leer ei) 
zijne deugden, met een dom
heerschap te Ferdun. Men 
had hem bij dien prelaat van 
Jansenismus beschuldigd, ter
wijl de Gazelle ecelésiasii-
que hem van goddeloosheid 
beschuldigde. De abt Mil-
LEI verdiende noch de eenej 
noch de andere dier aantij
gingen. Hij overleed te Pa* 
rijsinllhb. Zijne voornaam
ste werken zijn: 1.° Prin
cipes etc. (Grondbeginselen 
voor het le&en der dichters), 
1745, in 12 »i°, 2 dl* — 
2.Q JEssai etc. (Proeve over 
de beoefening der schoons 
letteren), 1747 , 'in' .12.»» 
— 3.o Essai etc. (Proeve 
over de redeneerkundige wel-
voegelijkheden), 1753, i" 
12.W> — 4.o Principes etc, 
(Grondbeginselen voor het 
lenen der redenaars), 17J3» 
3 dl.* in 12.«"> — 5.° ** 
toire etc. (Geschiedenis der 
burgeroorlogen van Frank' 
rijk, onder de regering» 
van FRANCISCÜS II, &J" 
REL L I , MENDRJKIII^ 
HENDRIKIF, naar hetW-
liaansch van JFILJ) , ï "J'' 
3 dl.» in 4.*° De abt JUi-
LEX bepaalt zich in zijne wer
ken over de dichters,* re" 
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denaarg en over dè schoone 
letteren, om op eene naauw-
keurige wijze de grondbegin
selen der groote meesters te 
ontwiktelen, en om dezelve 
door voorbeelden uit de ou
de en nieuwere schrijvers ge
kozen, te bekrachtigen. De 
regels der Christelijke zede
leer, zijn met de regels der 
letterkunde, zeer wel ineen-
gesmolten ; eene les, die zeer 
gewigtig en rijk in uitwerk
selen i s , wanneer men de 
jeugd wil onderwijzen. De 
stijl dezer verschillende schrif
ten is zuiver, ongedwongen 
en zonder onnatuurlijkheid. 
Hij had zich verbonden, om 
aan de Encyclopédie, de ar
tikels over de godgeleerdheid 
en de schoone letteren te le
veren , en heeft er werkelijk 
verscheiden geleverd: maar 
indien hij de klippen van den 
valschen schoonen geest en 
van de vaJsche wijsbegeerte 
tegen welke zijne medewer
kers hebben gestooten, heeft 
weten te vermijden, zou het 
Toorzigtig zijn geweest, zich 
niet bij hen te voegen, van 
zijn werk niet met het hun
ne te vermengen, van niet 
door goede artikels, eene wan
staltige en slechte compilatie, 
voornamelijk tegen de gods
dienst gerigt, ingang te doen 
vinden (zie BIDEROT). Het 
zeilde verwijt is later aan 
den heer BERGIER gedaan, 

K 

en de juist denkende geesten* 
hebben hetzelve zeer gegrond 
gevonden. De Lofrede- van* 
M A U E X , is aan het hoofd 
des zesden deels der Ency
clopédie in fol. gedrukt. 

* MAUEX (PAULUS HEN
DRIK), té Geneve, in 1.730 
geboren, volbragt met roem 
zijne studiën, en werd in 
1752, tot koninklijke hoog
leeraar der schoone letteren 
bij de akademie van Koppen-
hagen benoemd. Een werk, 
hetvcelk hij over de Geschie
denis der oude Noordsche 
Volken in het licht gaf, deed 
hem bij den koning in aan
merking komen, die hem be
noemde, om aan den kroon
prins (later CHRISTIAAN Vlf), 
lessen in de Fransche taal en 
letterkunde te geven. Toen 
de opvoeding des prinsen vol
tooid was, kwam MALI/ET te 
Geneve terug, alwaar bij bij 
de akademie tot hoogïeeraar 
in de geschiedenis benoemd 
werdj in 1764 werd hij ook 
lid van den raad der twee
honderden, daarna resident 
van den landgraaf van ffes-
sen-Cassel, bij de republie
ken van Berm en Geneve* 
Na geweigerd te hebben, van 
zich met de opvoeding van 
den graaf van Let Noorden 
(later PAB£ I) te belasten, 
•verbond hij aich aan lord 
HOÜMT-STÜAET , en vergezel-
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de dienjongen heer in Ita
lië en in Engeland, alwaar 
hij aan het hof een gunstig 
onthaal genoot: de koningin 
fcelastte hem, haar de letter
kundige nieuwigheden van 
het vaste land te doen ken
nen , en benoemde hem te 
dien einde tot haren corres
pondent. In zijn vaderland 
teruggekomen, genopt MAL-
IKT aldaar eene zachte rust, 
toen de omwenteling van £e-
neve hem bijna van zijne ge-
heele fortuin kwam beroo-
Ten; hij verloor daarenboven 
de jaarwedden, welke hij van 
den hertog van Brunswijk 
en deni landgraaf van ff essen-
kassei ontving. flet Fran-
sche bestuur, dat hiervan 
onderngt werd, verleende er 
hm eene; maar hij had er 
f e * i a D S genot van: hij over-
Jeed te Geneve, den 8 Fe-
W i j 1807, aan eenen aan-

i t T ï beroerte. MAUET 
was lid der akademiën van 
fjpsal ,Zyon, Cassel, v a n 
de akademie van opschriften 
en van de Keltische akade-
»»e van Parijs. Hij heeft 

.met roem de geschiedenis be
oefend ; Z 1 j n e werken in dat 
vaJc onderscheiden zich door 
de wijsheid der critiek en de 
sierlijkheid des stijls. Wii 
billen aanhalen; l.o J)e fc 
forme eto. (Over de fiege-
rtngsvorm van Zweden), 
"«mnhagen, 1756,in8.vo 
•— 2.o ffistoire etc, (<?e-

schiedenis van Denemarken), 
1758 — 1777, 3 dl.n in 
4.*°; en Geneve, 1788, * 
dl.n in 12.w, tot het jaar 
1773 Vermeerderd en voort
gezet, Deze geschiedenis, ia 
eenen ongedwongen stijl, en 

[[ met vele onpartijdigheid ge. 
schreven, is in het ïïoog-
duitsch, in het Engelsen en 
in het Russisch vertaald. De 
inleiding bevat een beknopt 
zeer belangrijk overzigt van 
de oude Godenleer der Noord* 
sche volken. — 3.° Mémoü 
res etc* (Gedenkschriften 
over de Noordsche letterkuri' 
de), Koppenhagen, 1759 — 
1760, 6 dl.», in 8.vo — 
4.° ffistoire etc. (Geschie* 
denis van het huis van ff es-
sen), 1766—1785,4 dl.» 
in 8.vo en eene menigte an
deren. 

* MAELET-DUPAN (JACO-
'BÜS), in 1749 te Geneve 
geboren, verloor zijnen va
der in den ouderdom van 
tien jaren , en ontving eene 
zorgvuldige opvoedinjf. 1" 
den ouderdom van 23 jaien 

•werd hij aan VOLTAIBE voor
gesteld , die hem met onder
scheiding behandelde, en hem 
naar den landgraaf van\Bw 
sen-Cassel verwees, die hem 
om eenen hoogleeraar in «e 

Fransche letterkunde had ge
vraagd. MALLET bekleedde 
dien leerstoel slechts eenj 
maanden, gedurende wel*8 
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hij zijn eerste werk in het 
Jicht gaf, onder den titel 
van.» Discours etc, {Per* 
handeling over den invloed 
der wijsbegeerte, op de let
teren). De geest van onaf-' 
hankelijkheid, waarmede hij 
bezield was , bewoog hem , 
om zijnen post te verlaten, 
en hij schreef er over aan 
VOLTAIRE, die hem daarom 
des te meer op prijs stelde, 
maar hij deed niets voor hem. 
Hij ging LINGÜEX te Londen 
hezoeken, wérwaarts deze zich 
had doen verbannen, bood 
zich aan als deelgenoot der 
redactie jan de Staatkundi
ge Jaarboeken} en werd aan
genomen. Maar de inborst 
Üer beide schrijvers, kon aan 
hunne vereeniging geene lan
ge duurzaamheid beloven} 
dezelve werd in de daad wel
dra verbroken. LmGUJETkwam 
in 1779, in Frankrijk te
rug , en werd in de Bastil-
le opgesloten. MALLET kwam 
op het denkbeeld om te Ge-
neve, de Staatkundige Jaar
boeken , onder den titel van 
Mémoires etc. (Geschied-, 
staat- en letterkundige ge
denkschriften over den iegen-
woordigen slaat van Euro-. 
pa), te vervolgen. Deze uitga
ve , aan welke hij tot zinspreuk 
had gegeven, nee timide, nee 
temere, maakte weinig op
gang , en er werden slechts 
vijf deelen van ia het licht 
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gegeven. De schrijver deed 
vervolgens een stuk in het 
licht verschijnen, • Over de 
laatste omwenteling van Ge-r 
neve, hetwelk den béiden 
partijen misviel, en hij zag 
zich verpligt, om zich van 
zijnen geboortegrond te ver* 
wijderen. Hij kwam te Pa
rijs , en gaf er weldra met 
het beste gevolg in het licht 
Journal etc, (Geschied- en 
staatkundig Dagblad -van 
Geneve), waarvan hem het 
privilegie verleend was, en 
dat de aanleiding tot den 
Mercure politique (Staat
kundigen Mercurius) gafi 
Door eenen gelukkigen inval i 
voerde de redacteur in zijne 
bladen, diplomatische aan
merkingen i n , die dezelve 
met de levendigste belang-* 
stelling deden zoeken. Da 
boekverkooper PANCKOBCEC , 
in 1788, het privilegie van 
den Franschen Merhtrius 
bekomen hebbende, belastte 
MALLET zich met het staat
kundige gedeelte van dat dag
blad. Daar dit gedeelte -over 
de gewigtigste onderwerpen" 
der diplomatie liep, zoo werd 
dezelve aan de censuur van 
den graaf DE VERGEOTES on
derworpen. Nadat MALLET-
DÜPAN, in een zijner arti
kels het gedrag van Frank
rijk had aangerand, dat aij^ 
ne onderstenning aan de mui
tende patriotten der Neder" 

k 4. 
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landen had geleend, schrap
te de minister dit stuk, en 
liet in eenen tegenoverge
stelden zin, een nieuw arti
kel ontwerpen, waarvan hij 
de plaatsing vorderde; MAL-
IET snelde naar Persailles, 
en diende zich bij den graaf 
BE VEKGEOTES aan: » Mijn 
heer de graaf, zeide h i j , de 
aanzegging, die ik van u heb 
ontvangen, is met andere 
•woorden het bevel, om u 
het brevet terug te brengen, 
hetwelk ik van uwe welwil
lendheid heb ontvangen; zie 
hier hetzelve. Ik schrijf niet 
tegen mijn geweten." De 
minister over het vaste be
sluit van den dagbladschrij-
Ter getroffen, nam hem bij 
de hand , terwijl hij hem zei
de: » Ik neem niet terug 
Jietgene, wat ik zoo wel ge
plaatst heb. Ik zal mijn, en 
gij uw artikel opofferen, en 
•wij zullen vrienden blijven." 
Het gedrag van MAIXET-DU-
1>AN, in dit tijdvak verwierf 
hem de algemeene goedkeu
ring. Intusschen joeg de he
vigheid zijner aanvallen te
gen de mannen en de zaken 
der omwenteling, eene me
nigte personen tegen hem in 
het harnas, wier grondbe
ginselen met de zijne in twee
strijd waren, en indien men 
zijne eigene verklaring zal 
gelooven, had hij honderd 
vijftien aanklagtcn, drie be
velen tot inhechtenisneming, 

en twee verzegelingen zijner 
goederen en papieren te on
dergaan. Zijne woning werd 
daarenboven tot viermalen 
aangevallen. Maar hij telde 
beroemde mannen onder zij
ne vrienden, en LODEWJJK 
XVI, die zijne talenten of 
prijs stelde, belastte hem in 
1792 met eene vertrouwelij
ke zending, bij de vorsten 
van Oostenrijk enPruissen, 
Het was namelijk te doen, 
om die vorsten te bewegen, 
van niet dan in den uiter
sten nood aanvallender wijze, 
te werk te gaan , en hunnen 
inval in Frankrijk, door een 
manifest te doen voorafgaan, 
waarin zij verklaarden, gee-
ne andere bedoeling te heb
ben , dan om zich tegen de 
ongeregeldheden te verzetten 
en de eendragt en den vre
de in het koningrijk te her
stellen, zonder zich met het 
bestuur in te laten. Deom-
standigheden veroorloofden 
aanMAi,tEX-DüPANniet,oin 
dien uitslag te bekomen, up 
het tijdstip van den 10 Au
gustus , was MAUET te w-
neve, van waar hij niet meer 
in Frankrijk durfde komen. 
In de lente, van bet. jotf 
1793 begaf hij zich naar ƒ •«*" 
sel, alwaar hij zijne Co*?»* 
déraiions etc. {Overweg 
gen over de Fransene 
wenteling) in het Jicht gal! 
en eene briefwisseling j ; 
verscheiden kabinetten onct" 
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hield, In 1792, leverde hij 
artikels aan de Quotidienne, 
en verhief met nadruk zijne 
stem tegen BONAPARTE. Op 
de klagte van dezen laatste, 
bij den souvereinen raad van 
Beme, als schrijver van 
schotschriften» aangeklaagd, 
werd MAIXET , door den ge
heimen raad tot ballingschap 
veroordeeld. Gedwongen, om 
zich te verwijderen^ nam hij 
eerst de wijk naar Zuric/t, 
alwaar zich de graaf PORTA-
H S , met andere slagtoflers 
des staatkundigen streeks van 
den 18 Fructidor bevonden , 
vervolgens naar Fret/burg in 
Brisgau, alwaar hij met den 
dichter J)ELILLE en den abt 
GEORGEL den winter door-
bragt. Op het einde van 1799 
begaf hij zich naar Londen, 
alwaar hij door zijne talenten 
een bestaan zoekende, den 
Britschen Merkurius in het 
licht gaf, die door het pu
bliek met geestdrift ontvan
gen , en in den rang der 
beste staatkundige schriften 
geplaatst werd. MALLE! was 
reeds sedert "lang aan eene 
borstkwaal' lijdende. Het 
luchtsgestel van Engeland, 
was hem in geenen deele 
gunstig, en hij overleed aan 
de tering, den 10Mei 1800, 
te Bichmond bij Londen, 
ten huize van den graaf L A I -

K k 5 

LY-ToitENDAE, zijnen vriend , 
die hem eene schuilplaats had 
gegeven. Eene ten voordeele 
zijner weduwe en vijf kin
deren geopende inteekening, 
bekwam dadelijk op de eer
volste wijze haar beslag. Het 
Engelsche bestuur hetwelk zoo 
onverschillig had geschenen 
voor de verdiensten van den 
staatkundigen schrijver (*), 
kwam, na zijnen dood, zij
ne familie te hulp ; er werd 
eene jaarwedde van 200 Louis 
$or aan mevrouw MAILET 
toegekend, en een zijner zo
nen werd op eene voordeeli-
ge wijze bij de administra
tie geplaatst, MAUET-DUPAN 
heeft zich steeds den grond
beginselen eener constitutio
nele monarchie toegedaan, 
getoond, en , .reeds vroegtij
dig had hij voor Frankrijk, 
het voorbeeld van het En--
gelsch bestuur voorgesteld, 
hetwelk ĥij met geringe wij
zigingen vatbaar waande, om 
in Frankrijk ingevoerd te 
worden. Zijne werken zijn: 
1.° Discours etc. (leerhan
deling over den invloed der 
wijsbegeerte op de letteren), 
Cassel, 1772. Men zou er 
grondbeginselen in kunnen vin
den , strijdig met degene, 
welke hij later verdedigde; 
hetgene, wat hem goed in 
de bespiegeling had toege-

«2pfis.f •ï&iSa.ö.jïgssi,;*eene intGeke*̂  ™ * ; 
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schenen, scheen hem later 
zeer gevaarlijk toe in de toe
passing. — 2.o Discours etc. 
{Verhandeling over de>wel
sprekendheid en de staat
kundige stelsels), Zonden, 
1775, in 12.mo; e e n geschrift, 
in hetwelke de schrijver, het 
doel, hetwelk hij zich voor
stelde , niet wel bepaald heeft' 
— 3.o Mémoires etc. (Ge
schied-, staat- en letter
kundige Gedenkschriften), 
Geneve, 1779 — 1782, 5 
al.» — 4,o J)e ia demiere 
etc. (Over de laatste om
wenteling van Geneve, in 
i2)'rT~ 5 '° Bu Principe 

etc. (Over het grondbegin
sel der f actiën in het al
gemeen en over die, welke 
frankrijk verdeelen), 1791. 
~~ 6.o. Considérations etc. 
(Vverwegingmoverdenaard 
der J/ransche omwentelin- j 
gen, en over de oomaken, 
die er de duurzaamheid van 
verlengen), Londen, 1793 
f*'J° beschrijver behan
delt m dezelve de mannen,, 
wier staatkundig gevoelen niet 
«iet het zijne strookte, niet 
weimg ontzag. Deze soort van 

factum tegen de omwente
ling, werd met geestdrift 
gelezen, en lichtte verschei
den personen toe, ten op-
zigte van de gemakkelijkheid, 
met welke zij er den loop 
van meenden te kunnen be
teugelen. _ 7.0 Correspon-
dame etc. (Staatkundige 

Briefwisseling, om tot dë 
geschiedenis van het Fran* 
sche republicanismus te die
nen), Mamburg, 1796, in 
8.vo Dit is een der schrift 
ten, waarin de schrijver, met 
den meesten nadruk, zijne 
stem tegen den revolution-
nairen geest verheft; men 
vindt er belangrijke daadza
ken in, maar ook een al te 
overdreven gebruik, van har-
de.beleedigende bijnamen enï, 

MAUET. — ZieMiKESsoN, 

' MAILKVIUE(CUTOIUSDE), 
een Fransche dichter, in 1597 
te Parij* geboren , een der 
eerste leden van de Fransche 
akademie, overleed in 1647. 
Hij was secretaris geweest 
van den maarschalk DE BAS-
SOMPIERE, aan wien hij m 
deszelfs gevangenis groote 
diensten bewees. De welda
den , welke die beroemde on
gelukkige over hem verspreid
de, stelde hem in staat, om 
eenen post van konin«5» 
secretaris te koopen. M^' 
TIME bezat eenen vrij kie-
schen geest, en eene voor 
de dichtkunde gelukkige ge
nie; maar hij verzuimde,om 
de laatste hand aan zijne vee
zen te leggen. Het Utfk 
dicht getiteld: l*Beto* 
tzneuse, is datgene,»gner v 
ken, waarover het ^ 
gesproken is. Zijne «ahoMJ 
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gedichten, puntdichten, ron-
deelen, ïïederen, -madriga
len f en eenige Qmsckrijvin-
gen van verscheiden psal
men. Dezelve zijn te Parijs, 
in 1649, in 4 > , en in 1659, 
in 12.»10 gedrukt. [Hij be
zat ooi begaafdheid voor de 
Jjatijnsche verzen, en ver
taalde uit het Italiaansch twee 
joraans van LUCAS ASSERINO , 
Stratonice en Almerinde, 
de eerste in 2 dl.» in 8.vo, 
Parijsi 1641; de tweede, 
in 1 dl. in 8.vo ib. 1646. 
Bet is mogelijk, dat hij deel 
heeft gehad aan de Memo-
ri'èn van BASSOMPIERRE ; maar 
hij is er de uitgever niet van , 
zoo als men zulks ergens ge
zegd heeft, dat dezelve in 
1663* dat i s , 16 jaren na 
zijnen dood gedrukt werden. 

MAILWCKROI (BERNARDÜS)., 
een geleerde letterkundige der 
17 eeuw, deken der hoofd
kerk van Munster, wijdde 
een gedeelte van den nacht 
aan de studie toe, en bragt 
den dag door met zich te 
vermaken. Keizer FERDI-
NAND benoemde hem tot het 
bisdom Rataburg, en eeni-
gen tijd daarna werd hij tot 
bisschop van Minden verko
zen; maar hij kon van geen 
van beide dezer bisdommen 
bezit nemen. Zijne heersch-
zucht was buitengemeen: in 
1650 wilde hij zich tot bis
schop van Manster doen ver

kiezen; maar wijl hij hierin 
niet had kunnen slagen, stond 
hij tegen den nieuwen pre- '• 
laat op, en verwekte opstan
den tot in 1655, in welk 
jaar hij van zijne waardige ; 
heid van deken werd afge- : 

zet. Intusschen door het 
muitende volk ondersteund, 
nam hij de vlugt, naar het 
graafschap Marck, alwaar 
hij zich twee jaren ophield; 
maar hij had de onvoorzig-
tigheid, om in zijn geboor
teland terug te komen. De 
bisschop van Munster, liet 
hem dadelijk in hechtenis 
nemen, en naar het kasteel 
Ottenstein vervoeren, alwaar 
men hem wachten gaf (1657). 
MAlHifCKRor overleed in dit 
Jcasteel, in 1664, als een 
onrustige genie, en een trotsch 
en opgeblazen mensch be
schouwd. Men heeft van 
hem: 1,° De natura et u-su. 
litterarum, Munster, 1638, 
Keulen, 1656, in 4.*° — 
2.° De ortu «c jprogressu 
artis typograph, Keulen, 
1639 of 1640, i n 4 . t ° ~ 3.° 
De archicancellariis et can-
oellariis S. R. imp, enz. , 
Munster, 1640, in 4.to, 
Jena, 1666 en 1715, in 4,*» 
—•4 . ° Paralipomenon de 
historicis grcecis, enz,, Keu
len, 1656, in4.to, \e Ham
burg, in 1709, in 8.™, on
der dezen titel herdrukt: 
Supplementa et Ohservat. ad 
Fossiumde Mistorms gr ie-
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cis et latinis. Deze werken 
worden gezocht om het diep
zinnige der nasporingen. 

* MAHJOX ( J O Z E F ) , een 
oudheidkenner, den 10 Maart 
1735, te Toulóuse geboren, 
ontving eene uitmuntende op
voeding in het collegie der 
Jesuiten, en scheen in den 
beginne de loopbaan der ba
lie te willen volgen. Maar 
daar zijn vader en de mees
te leden zijner familie, kuns
ten uitoefenden , die met de 
teekenkunde in betrekking 
stonden, zoo wandelde MAL-
MOT op hun voetspoor, en 
werd in 1763, tot onder
wijzer der teekenkunde in 
het collegie van Sorreze be
noemd, vanwaar hij na ver
loop van vijfjaren weder te 
Toulóuse kwam; hij werd 
vervolgens onderwijzer der 
vestingbouwkunde. Vóór hem 
had men geene naauwkeuri-
ge kennis van de kleeder-
dragten der oudheid. Hij 
getroostte zich met betrek
king tot dien uitgebreiden 
takvan de wetenschap dier 
-oude ji jden, onnoemelijke 
nasporingen. Op eenen zeke
ren tijd vernomen hebben
de , dat werklieden, bij het 
afbreken der muren van een 
oud collegie, een borstbeeld 

" en verscheiden Romeinsche 
gedenkpenningen hadden ge
vonden , snelde hij derwaarts, 
o,m die kostbare overblijfse

len der oudheid te verzame
len. Terwijl hij dezelve met 
eerie in zeker opzigt harts-
togtelijke belangstelling on
derzocht , werd hij door eené 
beroerte getroffen , en eenige 
dagen daarna, gaf hij inden 
ouderdom van 76 jaren den 
geest. Er bestaat van MAI-
I IOT: 1.» Recherches etc. 
(Nasporingen over de klee-
derdragten, zeden, godt; 
dienstige, burgerlijke en mi-
litaire gebruiken der oude 
volken, volgens de beroemd
ste schrijvers en de oude 
gedenkstukken), 13 dl «in 
4.to, met 300 gegraveerde pla
ten versierd. — 2.» Recher
ches etc. (Geschiedkundige 
nasporingen over de oud
heden , zeldzaamheden, ge
stichten , voornaamste plaat
sen, zekere gebruiken van 
Toulóuse, en over het leven 
van eenige kunstenaars, wel
ke het sieraad dier std 
uitmaakten), in handschrift • 
Ook heeft .MAILIOX verschei
den Memoriën in het Ji<*» 
gegeven , meest alle zps J 
boorteplaats betreffende. 

MALO, MACXOÜ of « £ 

HOTH (Heilige), da « J 
van eenen edelman m t ^ 
Brittannië, en volle ^ 
den heiligen SAMSO* en d 
heiligen BlAfiWiB*,^ 
een klooster in I"ffi*Z 
gevoed, en later t o t b ^ m 
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zijne nederigheid deed hem J 
deze waardigheid van de hand 
wijzen. Daar het volk hem 
wilde dwingen dezelve aan te 
nemen, stak hij naar Bre-
iagne over, en stelde zich 
bij Aleth, in Breiagne on
der de leiding, van eenen 
heiligen kluizenaar AARON ge
naamd (zie AaRON). Eenigen 
tijd daarna, werd hij , in 
541 tot bisschop dier stad 
verkozen , en deed er de gods
dienst en de godsvrucht bloei-
jen. Hij begaf zich vervol
gens naar de eenzaamheid bij 
Saintes , en overleed aldaar 
den 15 November 565. Het 
is van hem, dat de stad Si. 
Malo haren naam ontleent, 
wijl zijn ligchaanv derwaarts 
werd vervoerd, nadat de stad 
Jihth, in een dorp was ver
anderd Guidale of Guicha-
let genaamd, en dat de bis
schoppelijke stoel naar St. 
Malo, werd verplaatst. 

* MALODET (PETRUS VIC-
ÏOR) , minister der marine 
onder LODEWIJK XVI, werd 
te Mom, in 4740 uit eene 
aanzienlijke doch niet zeer 
gegoede familie geboren. Bij 
de oratoristen opgevoed, wil
de hij in den beginne in 
hunne congregatie treden: 
later zag hij echter van die 
loopbaan af, studeerde in de 
regten, liet daarna weder 
THEMIS varen, om zich met 
de dichtkunde bezig te hou

den, hij vervaardigde zelfs 
een treurspel en twee blij
spelen. Op de aanmerkin
gen van IdSKAiüf, Het MA-
toüEX deze soort van letter
kunde varen , en werd in den 
ouderdom van 18 jaren, tot 
kanselier van het consulaat 
van Lissabon benoemd. In 
1763 in de dienst der mari
ne getreden zijnde, werd hij 
te St. Domingo, en later te 
Cayenne geplaatst. In 177$ 
in Frankrijk teruggekomen, 
'werd hij in het volgende jaar 
tot bewindhebber der mari
ne te Toulon benoemd. Hij 
bekleedde dien post toen de 
revolutionnaire onlusten be
gonnen los te barsten. In 
1789 door het scheperidom 
liiom naarde algemeene sta
ten gezonden, deed hij zich 
door eene groote gematigd
heid opmerken; en ofschoon 
hij eenige hervormingen ia 
het bestuur scheen te wen-
schen, was hij echter "steeds 
opregtelijk aan de zaak dei* 
monarchie verknocht. Hij 
had medegewerkt tot de ver-
eeniging der drie standen; 
intusschen verzette hij er zich 
tegen, dat die vergadering 
zich met den naam van na
tionale bestempelde, over
tuigd, dat die benaming met 
de constitutie der monarchie 
strijdig was. Hij bestreed 
ook uit al zijn vermogen de 
verklaring der regten van den 
mensen, verklaarde zich voor 
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het opschortend veto, en-
trachtte, doch vruchteloos, 
de twiststokende dagbladen 
"en oproerige geschriften, 'die 
met het zedebederf, onder 
de geringste klassen der maat
schappij , den geest des op
stand s en der ongehoorzaam
heid* verspreidden , te doen 
verbieden. Hij verdedigde en 
deed den schout bij nacht Ai-
BERTÜS DE BiOM, in den op
stand der matrozen van Tou-
lon betrokken, vrij spreken. 
In 1790 verdedigde hij de 
koninklijke voorregten, en 
vraagde, dat de koning tij
delijk met de dictatoriale magt 
"zou bekleed worden; dit voor
stel "werd door eene sterke 
meerderheid van de hand ge-
Vezen. MALOUET deed, den 
15 Augustus deszelfdenjaars, 
het besluit van in hechtenis 
neming, in 1781 tegen zij
nen vriend RATNAI uitgevaar
digd, intrekken. Op den 25 
Junij 1791 protesteerde hij 
met nadruk, ondanks het be
dreigend geschreeuw der regt-
'bank, tegen de onwettige wij-
ï e , waarop de ongelukkige 
LODEWIJK XVI, gevankelijk 
naar Parijs werd gevoerd. 
Tijdens de noodlottige reis 
naar Varennes rukte hij een 
aangeplakt blad af, hetwelk 
de republiek uitriep, en ver
wierp, als inbreuk makende 
op de nieuwe constitutie, het 
ontwerp, om de uitoefening 
der koninklijke magt op te 

schorten. MAW>ÜET werd ver
volgens in den raad des ko» 
nings beroepen, alwaar hij 
zijne pogingen verdubbelde, 
om den val der monarchie 
te doen vertragen, tot op den 
verschrikkelijken dag vanden 
10 Augustus 1792. Eene zoo 
edele trouw moest hem voor 
de revolutionnaire bijl be
stemmen. Na aan de moord' 
tooneelen van September ont
snapt te zijn y. begaf hij zich 
naar Londen, van waar toj 
aan den uitvoerenden raad 
schreef, om de vergunning 
te erlangen van LODEWIJK 
XVI ,• met gevaar van zijn le
ven, te mogen komen ver-
dedigen. De conventie ging 
tot °de orde van_ den dag o-
ver, en, tot eemgantwoord, 
plaatste zijden naam van d 
moedigen aanzoeker op * 
liist der uitgewekenen. MA* 

S t . In 1801 faiV-jft 
teruggekeerd, werd HJ 
verdacht beschouwd £ > 
hechtenis $™re\ef&& 
Zeer » P ° ^ * J [ Ö steld, werd h | tot a g w 

commissaris der manna 

ontworpen werden, te D 

ren. In 1808 werd hg tot 
kwestmeester ^noemd 

POIEON hem w1 
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én commandeur van het le
gioen van eer. In 1812 werd 
hij van den raad verwijderd, 
en op 40 mijlen afstands van 
Parijs verbannen. Tijdens 
de restauratie benoemde het 
provisioneel bestuur hem tot 
Commissaris bij het departe
ment der marine. Den 13 
Mei 1814 verhief hêm de 
koning tot minister-secretaris 
van staat van hetzelfde de-
parlement , en benoemde hem 
ïcort daarna tot ridder van 
den H. LODEWIJK. MALOÜET 
"ging voort, veel ijver en werk
zaamheid in zijn beheer aan 
den dag te leggen: maar zij
ne werkzaamheden voltooiden 
de ondermijning zijner door 
'de woelingen van een onrus
tig leven reeds verzwakte ge-
Kondheid; hij overleed den 
7 September 1814. MALOÜET 
had steeds veel smaak voor 
de letteren gehad, die hij te 
midden der werkzaamheden 
zijner administratie beoefen
de. Hij heeft verscheiden 
schriften over de volkplan
tingen en de slavernij der 
Negers nagelaten. Dezelve 
voeren ten titel: l.oMémoi
res ètc, {Verhandelingen 
"over de slavernij der Jfe-
gers), 1788, inS.vo — 2.° 
Mémoires etc. (Verhande
lingen over de administra
tie van het departement der 
Marine), 1790, in 8.vo — 
3.o Mfense etc. (Verdedi
ging vanloDEmjRjt'VI), 
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1792, in 8.vo — Onderzoek 
van dit vraagstuk : Welk zal 
voor de Amerikaansclie volk
plantingen de uitslag der 
Fransche omwenteling zijn ? 
Zonden, 1797, —-enz. enz. 
SBAÜD heeft, na den dood van 
zijnen vriend, eene schets over 
zijn Leven en zijne Werken 
in het licht gegeven, welke 
in de Gazette de Frame, 
van den 14 September 1814 
is opgenomen. 

MAIOUIN (PAULUS JACOBÜS), 
te Caen, in 1701 geboren, 
en te Parijs in 1778 over
leden. Hij was hoogleeraar 
der geneeskunde in het ko
ninklijk collegie, gewoon lijf
arts der koningin en lid der 
koninklijke maatschappij van 
Londen en der akademie van 
wetenschappen van Parijs 
geweest. Zijne voornaamste 
werken zijn: 1.° Traite etc. 
(Verhandeling over de schei
kunde), 1734, in 12.mo — 
2.o Chimieetc. (Geneeskun
dige scheikunde), 1755, 2 
'dl.» 12.M0, een werk, vol 
zeldzame zaken, en ineenen 
stijl geschreven, die evenzeef 
tot eer van den academicus, 
als de inhoud tot eer van 
den geleerde verstrekt, maar 
welligt openbaarde de schrij
ver al te veel smaak voorde 
scheikundige toebereidingen. 
— 3.° Zes Arts etc. (De 
kunsten van den Molenaar, 
Bakker en fcnoedelmaker), 
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in de verzameling, welke de 
akademio van wetenschappen 
over de kunsten en handwer
ken heeft in het licht gege
ven, — 4.o Hij is de schrijver 
der artikels over de Schei
kunde, voorkomende in de 
beide eerste deelcn der En
cyclopedie. Men vindt zijne 
Lofrede door CONDORCET in de 
Becueil etc. (Verzameling 
der akademie van weten
schappen). — Tot dezelfde 
familie behoorde KARELMA-
wmiN, doctor in de genees
kunde, aan de universiteit 
van Caen, in 1718, in den 
.ouderdom van 23 jaren over
leden, van wien er bestaat, 
Traite etc. (Verhandeling 
over de vaste en vloeibare 
ligchamen) Parijs, 1718, 
in 12.mo, 

MALPIGHI (MARCELLUS), 
een geneesheer en beroemde 
ontleedkundige, den 10 Maart 
1628 te Crevahuoreh§ Bo
logna geboren. , Zijne ver
diensten verwierven hem in 
1656 eenen post.van hoog
leeraar der geneeskunde in 
deze laatste stad. De groot
hertog van Toskanen, FER-
BINAND I I , beriep hem ver
volgens naar Pisa. Daar hij 
zich niet aan het luchtsge-
stel kon gewennen, keerde 
«ij in 1659 naar Bologna 
*erug. Hij .bekleedde in 1662, 
den post van eersten hoog
leeraar ia de geneeskunde te 

Messina, en keerde vier ja
ren later weder naar Bo
logna terug. De koninklijke 
maatschappij van Londen, 
nam hem in 1669 als lid aan. 
Hij ,ging tot in 1691 voort, 
met roem te onderwijzen. 
iNadat de kardinaal ANÏONI-
BS PIGNATELLI , die hem ge
durende zijn legaatschap te 
Bologna had leerenkennen, 
den paussehjken troon, onder 
den naam van INNOCENIMS 
XII , beklommen had, be
riep hij hem naar Mome^ 
en benoemde hem, tot hoogst-
deszelfs eersten lijfarts. De
ze geleerde bezat eene ern
stige en zwaarmoedige inborst. 
Men weet, dat lieden van 
een dusdanig gestel, onver
moeid in den arbeid zijn. 
Zoodra hij iets wilde weten, 
gaf hij zich met vermaak, alle 
noodige moeiten, om het te 
leeren. Ofschoon hij den roem 
beminde, was hij zedig, ® 
midden der lofspraken, wel
ke zijne verdienste hem ver
schafte. Zijne gezondheid was 
zeer wankelbaar en geduren
de zijn geheele leven, had nj 
de hulpmiddelen zijner toni» 
nöodig, om dezelve te be
vorderen of te herstellen. 
MALPIGHI overleed aan eene 
beroerte, in 1694, w *f 
paleis van het Quirtna#> 
een aantal werken in het *" 
tijn nalatende, welke bewij
zen, dat hij zich red B J 
de ontleedkunde had » 
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^jehonden, maar ook dat bij 
in de schoone letteren niet 
zeer ervaren was. De voor
naamste zij»: ï.° jPtantarum 
wiahitie, Londen , 1675 en 
1679 /2 dl.» in rol. met 
pi, — '2.° Mpintolw varia?. 
— B.oi-JD'issertationes (pis-
iolicm de bombyce, Londen, 
1669, in 4.1°, met pi, - -
4,° jOe formatione putti in 
ovo< Deze beide laatste wer
ken zijn in het Fransen ver
taald. — 5.° Consullutioms, 
in 4.t», 1713. — 6.o De 
cerebro, de lingtm, de ex-
ierno tactm organa, de 
vmenéo , de pineguedini et 
advpoiiü dtictibm. — 7.° 
Exerciiatio anafomica de 
viscerum simctum, — 8.° 
Disserlaliones depolypo cor 
dis, et de pidmonihis, enz. 
De werken van MAIPIGHÏ, 
zijn in 1686, te Londen,'m 
2 dl.» in fol. gedrukt: en 
zijne Nagdatene fWerkm, 
voorafgegaan door zijn Leven, 
zijn te Londen, in 1697,te 
Fenetië in 1698, in fol. en 
te Amsterdam., in hetzelfde 
jaar, in 4.fo in het licht 
verschenen. Men heeft in 
1733, al zijne werken, jnet 
aanteekeningen van FAÜSXI-
NÜS GAVINEMI, te Fmeltë, 
m fol. herdrukt. Deze ge
leerde man was geen belang-
zuchtigej hij Hoosde niet, 
de meeste zijner ontdekkin
gen, ann zijnen vriend Bo~ 

AV. D£Et. 
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RBUr, dien hij të Pimkuü. 
leeren kennen, toeschrijven. 

wiens ware naam was MAME 
KOCTBAAO BRÜXJ een der 
geleerdste nieuwe aardrijks
kundigen, werd in 1775 te 
T/tye, in Deehsch-Jutland, 
uit eene aanzienlijke familie 
van dat land geboren. In 
de Augsburgsche geloofsleer 
opgevoed, werd hij door zij
ne ouders tot het predikambt 
bestemd, en zijn vader zond. 
hem te dien "einde naar de 
universiteit van Koppenlm-
gen; maar in plaats van zich 
aan de beoefening der god
geleerdheid toetewijden, ver
vaardigde de jonge MALÏE-
Bnrof er verzen en een too-
neelkundig dagblad. Door 
zijne neiging tot twistschrif-
ten medegesleept, schreef hij 
een aantal artikels in de dag
bladen, te gunste van het 
vrijzinnige ministerie van den 
graaf van BEIWSXOKFF; en, 
terwijl zijn vader de vertoo-
gen van den adel onderlee-
kende, schreef hij van zijnen 
kant met nadruk' voor de 
vrijheid der boeren. Door 
eenigen goeden uitslag aan
gemoedigd , gaf MAJCTE-BRUIT, 
die zich bij de partij had 
aangesloten, welke eene ra
dicale hervorming vorderde, 
in 1796 een pampklet in 
het licht, geülehn Cata* 

h 1 
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chismus der arislokratcn , ! 
-waarin liij met nadruk de 
Deensche leenroerigheid, en 
de toenmaals tegen Frank
rijk verbondene mogendhe
den aanrandde. Met eene reg-
„terlijke vervolging bedreigd, 
4ie echter; niet plaats had, 
week bij .naar Zweden, al
waar hij wel onthaald werd, 
en twee jaren later verscheen 
hij weder te JToppenhagen, 
Men zegt, dat het Deensch 
ministerie hem met welwil
lendheid ontving, , en dat 
ide graaf van BERNSÏOFP, die 
hem in de diplomatie wilde 
plaatsen, hem bij zijn over
lijden aan den kroonprins 
jaanbeval. Men voegt er nog 

, hij., dat MALTE-BRUN het 
schoone vooruitzigt verijdel
de, hetwelk ziqh voor hem 
opende, door een nieuw 
Schotschrift, tegen eenige 
handelingen van het bestuur 
in het licht gegeven. Ander
maal verpligt zijn vaderland 
te verlaten, begaf hij zich 

. naar Mamburg. Aldaar stelde 
hij zich, volgens de dagbla
den, aan het hoofd eener 
associatie, de Vereenigde 
Scandinaviërs genaamd, wel-
Jcer doel was, om van de 
drie koningrijken, Zweden, 
Denemarken en Noorwegen, 
«ene bondgenootschappelijke 
republiek te vormen. Het 
schijnt, dat hij twaalf pro
selieten had gekozen, die, 
als andere apostelen , de nieu

we leerstellingen iu de Noord-
sche gewesten zouden .gaan 
verspreiden* Zij' bereidden 
aldaar ongetwijfeld eene om
wenteling, voor, want de kei
zer van Rusland, fxvi I> 
en GÜSTAAI? IV, koningen 
Zweden, deden door hunne 
ministers bij het hof van De
nemarken , de bestraffing der 
Woordsche Jakobijnen vra
gen. Door de regtbankenvan 
Koppenhagen achtervolgd, 
werd MALTB-BRUN, bij ***" 
stek, tot eene eeuwigdurende 
verbanning uit de staten van 
Denemarken veroordeeld... 
„ als getracht hebbende om 
de grondwet van den staat te 
veranderen." ••»«£ J i J f 
geliefkopsd plan inhrtJJo£ 
I n niet verder-kon voor-
metten, kwam hg ™llZ ^TaU^l ingsbneven 

P«rm. Hij .'werd w a» 
S S o n d e i v v ^ e r v a n ^ 
ionoeünff, legde zich gvfg 
o ImVichv l̂komenrnet 

Fransche taal bekend * * 
ken, en wilde vervolge^ 
de dagbladen werken; »J 
j . n , hij in sommige der«»» 

consulaat had ge plaat ^ 
.werd hem het bet el | g ^ 
Zich -verder wet nu*» 
gen bezig te hond.n, 
welke hij ^ * Vgedert 
moest beschouwen. | ^ 
dit tijdstip wijdde » J a k 
geheel en «1 toe « J » ^ . 
der natuurkundige *c 
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schappen, die do grondslag 
was van zijnen roem , en hij 
nam eenc aanzienlijke plaats 
in den rang der beste aard
rijksbeschrijvers in. Des niet 
te min Werd hij in 1806, 
onder de redacteurs van het 
Journal de VUmpire opge
nomen ; hij Werd daarbij 
meer ' bijzonder met de taak 
belast, om vertalingen uit 
Vreemde dagbladen te leve
ren ; hij schreef daarenboven 
v.erschéiden staatkundige ar
tikels voor hetzelve, die de 
Verscheidenheid zijner kun
digheden bewezen, en den 
stempel van dien bijtenden 
$eest droegen, welke hem 
eigen was. Zonder moeite 
omhelsde hij het gevoelen 
van het dagblad, waaraan 
hij werkte, en hij bleef niet 
ten achtere, om zijne schat
ting van lofspraken aan BO
NAPARTE te betalen, die zich 
echter, te zijnen opzigte, niet 
zeer edelmoedig beloonde. 
Wel verre, van zich te ont
moedigen, vertaalde hij be
rijmd, bij gelegenheid der 
geboorte des zoons van NA
POLEON, het herdersdicht, 
Sicelides masce. Yolgens 
ïijne artikelen te oordeelen, 
had hij zijne vrijzinnige ar
tikels afgezworen, en geheel 
monarchale gevoelens om
helsd. Dezelve werden met 
zijnen naam voluit, of slechts 
met do hoofdletters deszel-

L 

ven onder leekend. Men ver
wijt hem, van in zijne ci;i-
tische artikelen , vooral . iii 
diegene, welke over aard
rijkskundige voortbrengselen, 
reisbeschrijvingen, en andere 
letterproducten liepen tot het 
gebied der wetenschap be» 
hoorende, Waarin hij geenèn 
mededinger meer kende, al 
te scherpe bewoordingen Ie 
hebben gebezigd. MALTE-
BKÜN werkte onder het opzigt 
van MENTEUE mede aan dè 
Geographie etc. (Wis-yNa~> 
tuur- en Staatkundige Aard" 
rijkskundé), 16 dl.n in 8,v° 
met eenen Atlas. Na een 
Tableau etc. (Tafereel van 
oud en nieuw Polen) inliet 
het licht te hebben gegeven , 
deed hij een tijdschrift in 
het licht verschijnen, geti
teld : Annales etc. (Jaarboe
ken der lieizen, der Aard
rijkskunde en Geschiedenis), 
hetwelk veel opgang maakte. 
Er zijn 75 afleveringen van 
in het licht verschenen, die 
25 boekdeelen uitmaken, 
Eenige geschillen, die hij 
met de eigenaars van het 
Journal de VEmpire had , 
deden hem zijnen post van 
redacteur verliezen, en van 
dien oogenblik af, gaf hij 
voor zijne rekening den Spec-
iateur in het licht, die slechts 
zijne 27.c aflevering bereikte. 
In dit tijdschrift, en in GGTIO 
bijzondere Ferklaring, zien 
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wij , dat MALTK-Bnmr zich 
nog met staatkunde bezig
hield, en dat hij er op nieuw, 
op bedacht was, om het 
Woorden ^herscheppen..,.; 
•dat hij al zijne pogingen heelt 
in hel werk gesteld, om 
Zweden met Denemarken te 
vereenigen; om de verhef
fing van den generaal BER-
ÏTADOTTE, tot koning van het 
üersle dier rijken te beletten ; 
om er daarenboven eenen 
inval in den naam van Gu-
5TAAF V, te bewerkstelligen, 
en eindelijk , om te beletten, 
dat Noorwegen met Zwe
den vereenigd werd.1' Daar 
<lcze ontwerpen verijdeld wer
den, zoo wendde zijne vin
dingrijke genie zich naar eene 
andere zijde, en hij maakt 
.ons mede in zijnen Specta-
Uur bekend. . . . » Bal in 
overeenstemming met eenen 
rijken handelaar van Wöor-
'wegen, hij cene Scandina
vische Koloniale associatie 
liad gevormd, waarvan het 
plan aan NAPOIEON onder
worpen was; dat hij in 1810 
4e hoop had gehad, dat deze 
er zijne bescherming aan zou
de verleenen; dat het hem 
{jelukt was, om in deFran-
«che dagbladen eene oproe
ping aan de Zweden te doen 
•opnemen, om tot hunnen 

, souverein, in plaats van BER-
IUIIOTTE, den koning van 
Denemarken te verkiezen, 
-en pp deze wijze de drie J| 

Noordsehe koningrijken te 
vereenigen : dit artikel werd 
(volgens hem), in de vreem
de dagbladen overgenomen, 
als komende van het Fran-
sche bes tuur , . . . ; dat des-
zelfs minister te Slokholm, 
pogingen in het werk stelde, 
ten gunste der Scandinavi
sche associatie, maar dat, 
nadat de partij van BEMA-
DOTTE had gezegevierd, de 
minister werd teruggeroepen, 
enz. e n z . . . . . 5 middelerwijl 
(het is steeds UmtSKUN, \ 
die spreekt) had J»j zich in , 
1814 andermaal naar Het 
hoofdkwartier van NAPOMO* 
begeven, om hem een ont- ; 

S j £ U inval in M * . \ 
ten gunste van GUSTAA* V, ,. 
erfprinsenweuigen^oonv^ 
den onttroonden vorst te doen 
aannemen. Maar NAPOLEON 

verwierp * f c T M ^ ' ï : 
enz " Daar de onver 
moêidê' 'werkzaamheid wj 
MAOTJIBOT, hem »«*£ ; 
de uitkomsten had 1jn« 
voeren, welke h? « A * 
loofd had, wijdde hp»£ 
op nieuw aan «f».1**1, 
kundige werkzaamheden 
„ i e t . z W e r « c h t e 8 ^ e ^ 

met eene «ieuwe w g * 
tin« 'm Jmenka, «"» , 

verscheen W ,r"fiL*»-

8.vo, in het h e b , g t 
in een proces \nww, 



M A I.. 5Ga, 

den boekverkooper DENTU, 
Deze laatste randde hem als 
nadrukkcr aan, daar hij be
weerde, dat MLUTE-Bainv, 
in zijn werk geheele bladzij
den had overgenomen, die 
hij , DMTU , reeds gedrukt 
had. Daar La- Campagne 
de J809» {De Fcldtogtvan 
a809) van den heer CADET 
DE GASSICOUKT ,• aanleiding 
tot een eenigzins al te streng 
artikel van MAjyj'E-Bnra, in 
het dagblad, waaraan hij 
werkte , gegeven had , zoo 
bragt zulks een geschil te 
weeg, hetwelk door eenen 
langdurigen pennenslrijd ein
digde. Tijdens de restaura
tie, werkte MALTE-BKIW voor 
de Quotidienne, en loon de 
landing van BONAPARTE te 
Cauties, LoDEWijK XYIH 
noodzaakte, om zich naar 
Gend te begeven, deed MAL-
TE-Biujtf het Ferdedig-
sehrijï (dpologie) van dïen 
vorst in het licht verschijnen 
(1815); dit stukje had eene 
tweede uitgave. Bij de te
rugkomst des konings werd ; 
hij andermaal redacteur van 
hel dagblad , dat deszeli's ou
den titel van Journal des 
Dèbats weder aannam. Hij 
Tcrrijkte hetzelve met geleer
de, critische, letter- en staat
kundige artikels. Het leven 
van MALTK-BUUK is slechts 
eene aanhoudende studie ge
weest ; naauvrelijfci gaf hij 

zich den lijd , om te slapen, 
en zijne maaltijden de nut
tigen. Door den arbeid uil-
geput, werd hij door eene 
hevige ziekte aangetast, die 
hem, den 14 December 1820, 
in den ouderdom van 51 ja
ren, in het graf sleepte. Al 

! de dagbladsohrijvers hebben-
hem een artikel toegewijd , 
waarin men aan zijne talen-, 
ten regldoetwedervare.il. De 
Skildonc, een dagblad van 
Koppmhagen, heeft in de 
maand Januari} 1827, ook 
eené X&uensscfiets van hem 
geleverd. Zijn inborst was 
verpligtend en goed, men 
meent zelfs, dat hij in zijne 
laatste jaren, zijne eerste 
denkbeelden van onafhanke
lijkheid zeer gewijzigd had. 
Mij heeft bijna in eenen foe-
hoeftigen staat, eene weduwe 
en eenen nog jongen zoon 
nagelaten, aan welke de ei
genaars van het Journal des 
ItêbafSy eene jaarwedde heb
ben toegekend. Behalve de 
reeds genoemde werken, heeft 
men van hem: 1.° Foyage 
etc. (lieize naar CwJiinclti-
na., over Madera, Tene-
rij/'e, en de Kaup Ferdi-
sc/ia eilanden), naar het En
gelsen van BAKOW , met aan-
teekeningen en bijlagen, 1807, 
2 dl.», iu 8/vo, met eenen 
atlas in 4.l° — 2.o IJisloire 
e/o, (Gesehicdcnis van/lus*, 
/raid), door LÉTESgvs, met 

http://regldoetwedervare.il
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aaiilcekcmngen ,1812,8 Jl.n 

Ja 8.v0, met eenen atlas* in 
4^0 —> 3.° Nouvelles anna-
les etc. (Meuwe Jaarboeken 
der Reizen, der aardrijks
kunde en der geschiedenis), 
1818 — 1826, die voortge
zet worden door EYIUÈS , LA-
BENAÜDIÈBE enz. — 4.o Ta
bleau etc. {Staatkundig ta
fereel van Europa, in het 
begin van het jaar dSQd) > 
in 8.vo} een uittreksel uit de 
Nouvelles annales etc. —•' 
5.° Traite etc, (Verhande
ling over het wettige gezag 
nis grondslag van het open
bare regt, van het (Jhris~ 
lelijke Europa beschouwd), 
Parijs, 1824, in 8.vo Men 
heeft na zijnen dood iiivhet 
licht gegeven: Bictionnaire 
etc. [Beknopt Aardrijkskun
dig Woordenboek) t Parijs, 
1827, in 16.mo, hetwelk hij 
ondernomen had, en waar
van hij zelf het Woordenboek 
der kunstbenamingen heeft 
samengesteld , tot goed ver
stand van alle aardrijkskun
dige werken noodzakelijk. Hij 
heeft daarenboven medege
werkt aan verscheiden weten
schappelijke ondernemingen» 
onder anderen aan de Bi-
ographie etc. (Algemeene 
oude en nieuwe Biographie) 
van MICHAÜD en andere. Men 
zie over de werken van MALTE-
BRUN , de Revue encyclopé-
dique van 1827, 

* MALUS (STEPIIANÜS ho-
DEWIJK) , een beroemde na
tuurkundige te Parijs, in 
1775, ui t eene aanzienlijke 
familie geboren, wier hoofd 
schatmeester van Frankrijk 
was, maakte schitterende stu
diën, en groote vorderingen 
vooral in de wiskundige we
tenschappen. In den ouder
dom van 17 jaren tot de mi
litaire school toegelaten, stond 
MALUS op het punt, om tot 
officier der genie benoemd 
te worden, toen de wet der 
verdachten van 1793, die 
züne familie trof, hem nood
zaakte, de school te verla
ten. Hij begaf zich als een
voudig soldaat m de gelede
ren des legers; maar zijne 
verdienste bleef «Waar met 
lan* onbekend. Bnde>ei-
Sngswerken der haveriva 
Duinkerken geplaatst, werd 
hij door den heer UvW> 
hoofd-ingenieur met de 
werkzaamheden belast, op 
gemerktj deze gaf hem a 
het gouvernement op,om» 
de polytechnike school g 
p U t t e worden * * £ 

die MALUS H n d % » , hem onder de tweekeh^n, 
die hij bestemde, oma 

ren legde tUe Js .wu-1 
met eenen onvermoedyeWc 

studiën toe. Ve wv 
wetenschappen» «e ru 
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door het verlies zijner for
tuin voor eenen tijd lang ge
sloten ,: èn hij zag zich ver-
pïigt, om bij het leger van 
Sambre en Maas, zich we
der onder het genie-corps 
te begeven, alwaar hij zij
nen oudheidsrang weder in
nam. MALUS was bij den 
overtogt van den Rijn en bij 
alle gevechten van den veld-
togt van 1797 tegenwoordig, 
daarna voor de onderneming 
Van [Egypte bestemd,.nam 
hij " deel aan de veldslagen 
van Chébreis en de Pyra-
miden, aan het gevecht van 
Jabisk en aan de belegerin
gen van Mi-Arisch en van 
Jaffa. Na dit laatste gevecht, 
werd hij met de wederoprig-
ting van de wallen dier stad, 
en met de daarstelling van 
militaire ziekenhuizen belast; 
door de pest aangetast, geluk
te het hem, zich zelveri, zon
der de hulp der artsen te 
genezen. Hij versterkte ver
volgens Damiate, trok te
gen de te JbouJdr gelande 
Turken te veld, en was bij 
den slag van ffeliopölis, bij 
het gevecht van Koraim, 
en bij de tweede inneming 
Tan Cairo tegenwoordig. Na 
de capitulatie keerde hij naar 
Frankrijk terug, alwaar hij 
den 26 October 1801 aan
kwam. Daar hij door den 
slechten staat zijner gezond
heid een verlof bekomen had , 

maakte hij er gebruik van , 
om zich naar Duitschland 
te begeven, alwaar hij met' 
de dochter van den kanse-' 
lier der universiteit van Gies-
sen in den echt trad , die 
hij had leeren kennen , toen 
hij bij het leger van Sam
bre en Maas stond, en met 
welke hij toen reeds zou ge
huwd zijn, ware hij niet tot 
het leger van Egypte be
roepen. Bij zijne terugkomst 
belastte het Fransche bestuur 
hem met het oprigtèn van 
géwigtige gebouwen te Jnt~ 
kverpèn en te Straatsburg. 
Toenmaals •- reeds gaf MALUS 
zich geheel en al aan zijne 
nasporingen over de rigting 
der lichtstralen over. Reeds 
voor dat hij bij het leger 
was gekomen, had hij be
proefd , om deri weg te be
palen, welke de lichtstralen 
volgen, wanneer dezelve bp 
eenigerlei bogtige oppervlak
ten teruggekaatst of gebro
ken worden. Om het gehee-
le gewigt dier werkzaamhe
den te beter te waarderen , 
leze men de redevoering wel
ke de heer Biox, lid van 
het instituut, den' 25 Fë-
bruarij 1812, in den naam 
van de hoogleeraars en kwee-
kelingen der polytechnike 
school, bij het graf van MA
LUS uitsprak. MALUS 'was 
lid der maatschappij van Ar~ 
"ceiiil, van het instituut, aan 

1 4 
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hetwelke hij uitmuntende Me- i 
moviïm heeft geleverd , en van 
de koninklijke maatschappij 
van Zonden, en stond op 
het punt, om directeur der 
polytechnifce school te wor
den, toen hij den 23 Fe-
3>r«arij 1812 overleed. Zijne 
Zqfrede is door den heer 
DELAMBRE ,. blyvend secreta
ris van de klasse der natuur
en wiskundige wetenschap
pen van het instituut uitge
sproken , en komt voor in 
de memoriën dier maatschap
pij voor het jaar 1812. MA
M S heeft ontledend optische 
proeven nagelaten, 

MALVASIA (KAREL CAESAR) , 
«en edele Bolonees, én ka-
jionikder hoofdkerk, in 1616 
geboren, en in zijne geboor
teplaats in 1693 overleden, 
.heoefende in de 17,c eeuw 
de kunsten en de letteren. 
Men heeft hem in liet Ita-
3iaansch eene vrij goede Ge
schiedenis der schilders van 
JBologna, 2 dï.» in 4.t°, 
1678, te danken. De graaf 
MALVASIA, legt in dezelve 
wat al te veel geestdrift aan 
den dag; maar dit gevoel is 
vergeeflijk in eenen landge
noot. Zijn werk werd met 
vuur aangerand en op de
zelfde wijze verdedigd. [In-
tusschen kon men het nooit 
van de vlak wasschen, van 
een dwaas oordeel tegen RA-
yflAëi, den vorst der sehil-

derkunde geveld te hebben], 
Nog heeft men vau een werk, 
hetwelk ten titel voert: Mar-
mom felsinea, 1690, ia 
4.tó [De lijst zijner werken 
komt voor in de Notitie de-
gli scriUori Belognesi,n* 
ORLANM , Hst. 80.] 

MALYEMU (THOMAS), OOI» 
dominikaner', te Jahva, w 
1566 geboren, onderwees in 
zijne orde, met den moes
ten roem de wijsbegeerte en 
de godgeleerdheid. De *?r 

dinaWal "BAHOHIW, aan wien 
hij schreef, om ^ « " P 
misslagen aan te wijzen, die 

ontsnapt waren, «nd «JJ 
veel oordeel » den Dr e 
:„ dezen domimkaner,g 

n W ^ te doen—o, 

^ef^^SS 
35. VTrdiSÏ 
zc„ beroemden toj»*, 
oroote dienst. »«« v

 fe 
Lm te gehjkcru jd j^ 
verbetering der kerk^ 
boeken zijnei: orde, ej» 
van welken hfl « J ^ J i ï 
leid en f^ffJZ*, 
Hij ^verleed te /Jt 
in Spanje, den t u Q getf. 
Zijne werken zijn. y-^, 
verhandeling * J ^ t g , 
lo, waarvan do WJ ,, 
ve is die v a n / « ^ " ^ 
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in fo], — 2^ Eene nieuwe 
Fertaling van den Hebrecuw-
schen tekst des bijhels, met 
aonteekeningen, Lyon, 1650, 
5 dl;n in fol. Deze werken 
worden door de geleerden ge
zocht. Maar zijne Ferfian-
deling over don anti-ührüt 
bevat cenige denkbeelden, 
welke met bondiger bewij
zen Kouden kunnen bekrach
tigd worden. Nog heeft men 
van hem: Jnnalvs ordinis 
JPraidicatonm , Napels , 
1627, in foJ. 

MALVEZZI (Vracii.10, mark
graaf BK), in 1599, te Bo~ 
logna, van beroemde ouders 
geboren, was bekend met de 
schoone letteren, de wijsbe
geerte, de toonkunst, de regts-
geleerdheid, de geneeskunde, 
de wiskunde, en zelfs de 
godgeleerdheid. Hij diende 
met room in de legerbenden 
van PmtiiTiis IV, koning 
Tan Spanje., die hem in den 
oorlog en in de onderhande
lingen gebruikte, en hem tot 
hoogsldeszelfs afgezant in /in
geland benoemde. Hij slaag
de in beide vakken, en over-, 
leed te Bologna, in IG54, 
verscheiden schriften nalaten
de : 1.° Üiscorsi sopra ÜOH-
AEi.io TAVJTO , Fmetië, 
1635, in 4 > — 2.° Opere 
islorirhe e politieke, 1656, 
in 12.™ — z.° Kftggimii 
per Ie 'p(tHglit,'itcmU&C' 

donv di non potersi avan~ 
mre nelte corti, enz. Deze 
geschriften gaven hem eenen 
naam. Men zal de lijst dei-
overige werken van MUxm-
ZI vinden in OIUANDÏ, NO-
lizte degli scrillort bolog-
itcsi, en in de Memorim 
van NicmoN, 4« deel. •— 
Er is een kardinaal van dien 
naam geweest, aartsbisschop 
van Bologna, die zich zeer 
heeft onderscheiden door zij
ne vijandschap tegen de Jc-
suiten op het tijdstip hunner 
vernietiging. 

* MAMACIH (THOMAS MA-
•UIA), een geleerde religieus 
van de orde van den H.Do-
MWJCUS, werd den 3 Decem
ber 1713, op het eiland Gkia 
geboren. Zeer jong in ƒ/«-
liö gekomen zijnde, deed hij 
zich weldra door de leven
digheid en scherpzinnigheid 
van zijnen geest opmerken. 
Zijn gelukkige aanleg, door 
eene groote zucht tot de stu
die ondersteunt!, deden hem 
uitgebreide kundigheden, in 
de godgeleerde wetenschap
pen opdoen, welke hij met 
roem in het klooster tanden 
II. MARCÜS te Florence on
derwees. In 1740 naari?o-
me beroepen, wns hij aldaar 
hoogleeraar in het collegie 
der Propaganda, vervolgens 
godgeleerde van la Gasana-
ta. Zijne rabmdlcnissenmet 

1 5 
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CONOINA, Onsi, DMELLI ont
wikkelden nog meer zijnen 
«maak; voor igeleerde kundig
heden. De. invloed zijner 
beschermers, en zijne be
roemdheid, yerwierven hem 
dé gunst van EENEDICTUS XIV, 
4ie, hem . den titel gaf van 
meester in de godgeleerdheid, 
en hem tot raadsman van den 
•Index benoemde. Het schijnt 
dat de godgeleerdheid van 
-MAMACHI, eenigzinsden stem
pel droeg van de omstandig
heden , in welke hij zich be
vond, want na, zich onder 
het pausschap van CUEMENS 
XIII , die de Jesuiten be
minde,- de vriend dier reli
gieuzen te hebben getoond, 
-verklaarde hij zich tegen de-
aelve, zoodra CIEMENSXIV, 
<Jen pauselijken troon be
klommen was, en diende uit 
al zijn vermogen den paus, 
m deszelfs ontwerp, om de 
maatschappij te vernietigen. 
'Hij had dus reden te hopen, 
om in het genot der gunst 
van CMIIENS te komen, maar 

' die paus stierf zonder iets 
•voor hem te doen. Onder 
Pius n werd. hij meester 
van het heilig pah'es en se
cretaris van den Index, ,en 
-bestuurde het Kerkelijk dag
blad) hetwelk, sedert 1785, 
te liome in het licht' ver
scheen. Zich in 1792 naar 
•Corneio, bij Montefiasconc 
begeven hebbende, alwaar 
hij.gewoon was, het schoo-

ne jaargetijde door te bren
gen, werd hij aldaar door 
eene galkoorts aangetast, die 
ia het begin van Junij des-
zelfden jaars, een einde aan 
zijn leven maakte. MAMACHI 
schreef met eene groote ge» 
makkelijkheid , en was met 
eén zeldzaam geheugen be
gaafd. Zijne geleerdheid 
strekte zich tot bijna alle we» 
tenschappen uit, en in hel 
schrijven van twistschriften, 
was hij zeer ervaren. Maar 
indien zijne schoone hooiif 
nigheden hem vele voorstan
ders verwierven, zoo haal
den de bitterheid en.de op
geblazenheid, welke hij ia 
zijne hekelingen aan den dag 
•legde, hem ook vele vijan
den op den hals, onder viel-
ke zich de beroemde Tnu-
BOSCHI bevond. De veran
deringen , welke hij in zijne 
denkwijze scheen te brengen; 
deed hem den bijnaam gerei) 
van den met alle winè* 
draaijenden godgeleerde, «• 
hij werd als zoodanig *%8" 
schilderd, in verscheiden he
kelschriften , welke in 1792, 
te Itóme in omloop warffl. 
MAMACHI heeft een aantal 
werken nagelaten, van « f 
wij willen aanhalen: 1.°*" 
ethnicorum oraculis é er* 
ce Coirsuxrrxo ***** 
evamelica chronQtaxiï*1* 

annemDominicum &**? 
de raiime tmprm #m 
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nasiorum, dcque aliquol sy-
nodis guarlo , scectilo cele-
fyratis epistolw. quattior, Ho
me, 1748, ï)eze brieven 
bevatten weinig omzigtige uit
drukkingen , die het onder
werp niet vorderde, en die, 
ondanks de verdiensten van 
MAMSI, de staat van-MAMA-
CHi hem moest verbieden. — 
3.° Originum et anteqiiita-* 
turn christianarum, UbriSO, 
van 1749 tot 1755, Romex 
5 dl.» Het eerste denkbeeld 
van dit werk behoort aan 
JOZEF BINGIIAM , een Engelsen-
man, die hetzelve tot 8 dee-
len bragt, waarvan het laat
ste in 1722 in het licht ver
scheen. Hetzelve werd ver
volgens in het Xatijn vertaald 
door JOANITBS HENDRIK GRIS-
CHAW, en te Balie, 1724 
— 1738 in het licht gege
ven , maar men heeft aan 
pater MAMACHI uitmuntende 
verbeteringen in hetzelve te 
danken. Hij gaf er achter
volgend 5 dl.n van in het 
licht, maar het werk is nog 
niet voltooid. — 4.° De1 cos-
tumi de' primitivi crisliani, 

tHome, 1753enl757, 3dl.« 
in 8.vo j)it onderwerp was 
in het 3° dl. van dit werk 
Originum etc, behandeld. 
Het werk onderging vanden 
kant des schrijvers der Sto
rm IcUeraria d'ïtalia, ee
ltige hekeling, voorkomende 
in het fle dl. dier verzame
ling, blz, 307. — 5," Jn~ 

nalium ordtnis procdicato-
rum etc., Home, 1756. — 
6." De animabus Justarum 
in sinu Abrahce ante. chris-
ti mortem experlibus beatce, 
visionis Dei, libriduo, Ho
me, 1766, 2 dl.» Hij we-
derlegt hierin CADONICI, FSL-
xm, JDAiuiAMenWATAir, die 
beweerden, dat, de heiligen 
van het oude testament, vóór 
de nederdaling van J . C. ter 
helle, de aanschouwing Gods 
genoten hebben. — 7.° Del-
dritto libero della Chicsa 
d'acqnistare e di possedere 
beni lemporali, Home, 1769, 
in 8.vo Pater GENOYESI wordt 
'er zeer in gehavend. — 8." 
La preiesa Jilosojia de"1 mo-
derni increduli, osampiattt, 
e discussa, enz., Home, 
1769, en FciteHë, 1770. - -
.9.° Alethini Philaretoe epis-
tolarum dePalafoxii ortko» 
doxia, Home, 1772 en 1773, 
2 dl.» in 8.vo MAMACJII ant
woordt in dit werk op de 
bedenkingen der Jesuiten te
gen de zaligverklaring van 
PAIAFOX, en pleit dezen pre
laat vrij van de beschuldiging 
van Jansenismus. Men be
weert, dat de verspreiding 
der Hrieven over de regi-
ainnigheid van PALAFOX , 
in het koningrijk Napels ver
boden werd, in welk rijk 
men het op MAMACHI gemunt 
had, wijl hij zich tenen den 
Cateihisinus van MusjsifGur 
had verklaard (zicMisBMiaï), 
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ven yan den II. PAUMJS It, 
TIMOT. III , 8 (*), die de
zelve ongetwijfeld vernomen 
had door eenige overlevering 
of eenige te zijnen tijde nog 
bestaande geschiedenis. 

MAMBRW (PETRUS), een 
Latijnsch dichter, tot de maat
schappij van JESÜS behooreii-
de, in 1600, te-Clement-
Ferrand, in Juvergne ge
boren, en te la Flèche, in 
1661 overleden. Deze reli» 
gieus bezat eene verhevene 
genie, sierlijkheid en onge' 
d wongenheid in den stijl. Zij
ne werken zijn zuiver ge
schreven , zijne berijming is 
naauwkeurig en welluidend. 
Hij was zijnen Tmottios vol
komen meester,-on is een 
zijner gelukkigste navolgers 
creweest. Er bestaat van hem r 
1 ° Bekene» [ïïerderszetn-

Uandgedichien), m i bk. 
il 3.» De te culture efc 
(Over de oniivikteling & 
ziel en des ffeestes). ^*-
Een heldendicht, » 12 *« 
ken, get i te ld: ;****g 
of de ten onder ffekge 

Lodery, laFleche,ljg; 
infol., enPa'V*.' l6ff 
S 4.to hetzelve » i j £ 
gegaan door eene Latijnse» 

(*) In sommige, bijbelvertalingen vindt M ^ u 
aangemerden teksl dm naam van JJ£ . ' i . r . 
*«w*.JfcM«uw. . V e r t a l m -

De Jesuit, pater FAURE , heeft 
MAMACHI beantwoord in zij
ne Saggi teologici, Lugano, 
1773. __ io.° Mpisiolarum 
ad Justinum Febronium de 
Ugitima romani ponlijicis 
aucforitate, libriduo, iSo-
me, 1776 en 1777, tegen 
HOJTTHEIM. — 11.° De lau-
dibus ZEONIÜ X, P. M. 
oratio, 1741, in 8J° 

MAMBRÉ, een Amorrfieër, 
een vermogend man, die zij
nen naam aan een gedeelte 
van het land Kanaiin, het 
Dal van Mambrè genaamd, 
heeft gegeven, de broeder 
vanANER enEsciioi,; zij wa-
ten alle drie vrienden. van 
ABRAHAM, en hielpen hem 
in het bestrijden der Assy-
riërs, en in het bevrijden 
van LOTH, welken die vol
ken had krijgsgevangen ge
maakt. 

MAMBRES , een de)' toore-
naars, die zich in Egypte 
tegenover MOZES stelden, en 
die zich beijverden, om door 
hunne begoochelingen dewa» 
re wonderen van dien wet
gever na te bootsen. De na
men van JAMES enMAMBUES 
komen- niet voor in het oude 
testament, maar in de brie-
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Verhandeling over het hel-
•' dendichl, voortreffelijk ge

schreven en beredeneerd» 

MAMERTINUS (CLAUMÜS), 
een redenaar der 4e eeuw, 
bloeide te Trier, en werd 
in het jaar 362 door JULIA-
JÜUS den Afvallige tot het 
consulaat verheven. Om aan 
dezen vorst zijne erkentenis 
te betuigen, sprak hij in zij
ne tegenwoordigheid eene La-

I , \§nsekQ lofrede uit, die nog 
bestaat (zie Jfistoire litte
raire de Frame} door dom 
RIVET, 1« dl.) Men houdt 
hem voor den zoon van CLAU-
mus MAMERTINUS , die in 289 
en 292, twee lofreden ter 
eere van MAXIMIANUS HERCU
LES, een vorst, welke die 
eer, omtrent evenzeer als JU
LIANUS verdiende. Men vindt 
dezelve in de Panegyrici ve-
teres, ad ttsum élefpfuni, 
1677, ini.to Vaderenzoon 
onteerden zich door de laf-
harligste vleijerij, 

MAMERTUS (Heilige;, een 
beroemde aartsbisschop van 
Vienne in Demphinê, was, 
zegt men, in 469, de in-
stellcr der kruis- of bidda-
tjen; maar het schijnt, dat 
dezelve reeds vroeger in 3Ii-
lane in gebruik zijn geweest, 
aldaar door den heiligen LA
ZARUS, aartsbisschop dier stad 
ingesteld zijnde. Algemeene 
rampen, die sommige schrij

vers beweren vuurspuwende 
bergen of aardbevingen ge
weest te zijn, waren de aan
leiding , der godvruchtige 
smeekgebeden, door den hei
ligen MAMERTUS ingesteld of 
aangenomen, en die later in 
de geheele kerk zijn inge
voerd. Deze deugdzame pre
laat overleed in 475, na groo-
te geschillen te hebben ge
had rnct GONDIOC, koning 
van jBourgondië, die een 
Ariaan was. Men schrijft 
hem twee leerreden toe, de 
eene over de kruisdugen, 
de andere over de boetvaar
digheid der Mniviten, bei
de in de bibliotheek der kerk
vaders opgenomen, en den 
schooncn lofzang Pange, lui-
yua, yloriosipraimium cer-
iaminis, hetwelk echter met 
meer waarschijnlijkheid van 
zijnen broeder CLAUMANUS 
MAMERTUS is. (Zie CLAUDIA» 
WUS en VENANTIUS). 

MAMMEA (JUHA) , was de 
dochter van JULIUS Avrrus, 
en van MOESA, bloedverwan
te van HELIOGABALUS ; zij 
werd de moeder van keizer 
ALEXA&DER SEVERUS. Deze 
vorstin bezat veel verstand en 
zuivere zeden. Zij gaf eene 
uitmuntende opvoeding aan 
haren zoon, en werd zijne 
raadgeefster toen hij den kei
zerlijken troon beklom. Na 
den dood van HELIOGABALUS , 
verwijderde '/.ij de vleijers en 
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zcdebedervers , en stelde 
slechts mannen van verdiens
te, inde eerste posten. Ten 
gunste' van het Christendom 
ingenomen, en zich te Art-' 
Hooide bevindende, ontbood 
zij ORIGENES , om zich met 
hem over di& godsdienst te 
onderhouden, welke zij, vol
gens verscheiden schrijvers, 
omhelsde. [MAMMEA bestuur
de het rijk gedurende de min
derjarigheid^ van haren zoon, 
en handhaafde haar gezag, 
zélfs toen AlEXANDER meer
derjarig werd verklaard. Zij 
bezat vele deugden, maar zij 
was heerschznehtig, en vooral 
gierig, hetwelk4e krijgsmagt 
legen haar en tegen den kei
zer in het harnas joeg.] Gal
lische soldaten, daarenboven 
ontevreden over de krijgs
tucht , welke deze laatste hun 
deed in acht nemen, en door 
den Goth MAXIMINÜS tot den 
opstand aangespoord, ver
moordden haar, benevens A-
IEXANDER SEVERUS , te Menta 
in 235. [Na het treurige 
uiteinde van MAMMEA, bragt 
men zich enkel hare deug
den te binnen, en er wer
den feesten te harcr eere op
gesteld.] 

MAMÜRRA, een Romcinsch 
ridder, te Formium gebo
ren, vergezelde in hoedanig
heid van oppertoeziener over 
de werklieden, JTOIÜS Cm-
SAR in Gallië, Hij verza

melde aldaar onnoemelijke 
rijkdommen, welke hij, vol* 
gens sommige schrijvers, even 
zoo ligtzinniglijk verteerde, 
als hij dezelve zonder moeite 
bekomen had. Hij liet te 
Mome m op den berg Ca» 
lius een prachtig paleis bon-
wen, ook was hij de eerste, 
die de muren en zuilen met 
marmer liet bekleeden. Ci-
TUUUS heeft zeer hekelach* 
tige puntdichten tegen hem 
vervaardigd. Hij beschuldigt 
hem in dezelve niet alle* 
van zweigerij maar zelfs T» 
ontucht met CJESAR: een g«-
wel, onder de beroemdste 
mannen van het oude Mo-
me zeer gemeen. 

+ MAN (CÖBSKUOT DE), 

een Hollandsche **&*** 
Delft, in 1621 $*>*"><* 
wikielde zich ui A f • 
n Frankrijk, door dewj 

beoefenen. JN» *lcu ^ 
negen jaren te hebben Pg 
houden, keerde hij »»* 
vaderland terug, - h J * J 
eenen 1 ^ * » ' ï ï j j i r 
Hij overleed in 170o, t» 

gezelschappen en pr°l 

nalatende. 

MANAHKM, zoon g jj£ 
M , veldheer van• b » 
van.ZAcaAiOAS, * » » > 
Israël, ^d'fi0<)i t* 
Ha, toen hij dc« atfV 
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zijnen meester vernam, dien 
SELLUM gedood had, om in 
zijne plaats te regeren. Hij 
trok tegen den overweldiger 
op, die zich in Samarïè had 
opgesloten; doodde hem, en 
beklom den troon, waarop 
hij zich bevestigde door de 
hulp van PHÜÜ, koning der 
Assyriërs, aan wien hij zich 
verbond eene schatting te be
talen. Deze vorst regeerde 
gedurende 10 jaren, en was 
even zoo goddeloos ten op-
zigte van God, als onregt-
vaardig ten opzigte van zijne 
onderdanen. Hij overleed in 
761 vóór J . C. 

MANAHEM , uit de sekte der 
JEsse'èrs, hield zich bezig 
met profeteren. IIEROÜES (la
ter de Groote bijgenaamd) 
was nog jong, toen MAHA-
HKM hem voorzeide, dat hij 
koning der Joden zou wor
den , maar dat hij in zijn 
bestuur veel zoude verduren. 
Deze voorzegging bragt te 
weeg, dat die vorst steeds 
veel eerbied voor de Essc-
ërs had. . 

MAWAHEM, zoon van J U 
DAS den Galileër, en hoofd 
der muitelingen tegen de Ro
meinen , nam stormenderhand 
de sterkteMassadain,plun
derde het tuighuis van HE-
ROBJES den Groote, korte
lings overleden, wapende zij-
oe aanhangclingen, en liet 

zich tot Loning van Jeru
zalem uitroepen. Een zeke
re EIEAZAB , een vermogend 
en rijk man, bragt het volk 
in opstand tegen dezen over
weldiger, die gevangen ge
nomen en ten dood gebragt 
werd. Zie JOSEPHTJS, Oor
log der Joden tegen de Ro
meinen, II. boek 32° hfd.1 

MAKAHEN, een Christen-
profeet , zoog - broeder van 
HERODES ANTIPAS, was een 
der priesters van Aiitioehie' t 
aan wie de H. Geest beval, 
de handen aan PAÜLUS en 
BARITABAS op te leggen , ten 
einde hen uit te zenden om 
het Evangelie aan de Heide
nen te verkondigen. Men h 
van gevoelen, dat deze MA-
NAHEif tot het getal der 72 
leerlingen behoorde, en dat 

'hij te Aniiochih' overleed. 
Er wordt over dezelve in liet 
I5 e hoofddel van de Han
del, der JposL gesproken. 

MAWASSESofMAHASSE , OUd-
ste zoon van JOZEF en ASK-
NETH, en klein-zoon Yan J A -
KOB. Zijn naam boteckent de 
vergetelheid', wijl JOZEF zei-
de: God heeft mij al mijn 
kommer en het /tuin mijns 
vadem doen vergden. MA-
NASSES werd in Egypte, in 
het jaar 1712 vóór J . C. 
geboren. Toen JAKÜB opzijn 
sterfbed lag, stelde hem Jo-
ZEF, zijne beide zonen , MA-
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JÏASSES en EFHRAÏM voor, 
opdat de heilige grijsaard huu 
Zynen zegen gave; en daar 
hij zag, dat zijn vader de 
linkerhand op MANASSES leg
de , wilde hij hem zulks doen 
veranderen; doch JAKOB vol
hardde i in aldus den zegen 

• te willen geven, terwijl hij 
hém zeidë, dat de oudste 

, de vader van verscheiden groo-
te familiën zoude zijn, maar 
dat zijn jongere broeder groo-
ter zou zijn dan hij en dat 
er geheele natiën uit zijn 
bloed zouden voortspruiten. 
Men ziet ook hier zoo als 
op vele andere plaatsen der 
H. Schrift, het godsdienstig 
vertrouwen, hetwelk men in 
de vaderlijke zegening stel
d e ; een vertrouwen, het
welk zoowel in overeenstem
ming is met de gebeurtenis
sen, en zoo wel past aan 
den geest des gebods, het
welk de liefde voorschrijft 
jegens onze. ouders, en er 
ons aardsch geluk uit doet 
voorlvloeijen. 

. • MANASSES , koning van Ju-
da i in het jaar 694 vóór 
J. C. in den ouderdom van 
12 jaren, zijnen vader EZE-
CHIAS opgevolgd zijnde, on
derscheidde het begin van 
*ijn bestuur door al de mis
daden en gruwelen der af
goderij, ffij herstelde de hoo-
ge plaatsen, welke zijn va- 1.' 
dei- vernietigd had, rigtte | 

allaren op K ter eere van BAAI , 
en liet zijnen zooa ter eere 
van MOLOCH door het vuur 

[I gaan." De profcel ÏÖAÏAS , die 
de schoonvader des konings 
was, verzette aich met na
druk togen zoo vele ongere
geldheden ;»«naar MASASSKS, 
weiverre van die raadgevin
gen' ter harte te nemen, liet 
hem gevangen nemen, en zijn 
ligchaam niet eene houten 
zaag door midden zagen, Be 
gramschap Gods barstte ein
delijk tegen dezen dwinge
land ia het 22" jaar zijner 
regering in het jaar 662 voor 

,T. C.uit. AssiRHAMMffl, Ko
ning van Jssym, *on& een 
leger naar zijne staten. JDj 

„ werd gevangen genomen, met 
| kluisters beladen en gwan-

keiijk naar Babyion gevoerd. 
Zijn ongeluk deed hem » 
zichzelventerugkeeren. ÜA, 
door zijn berouw bewogen, 
bevrijdde hem van de kta* 
ters van den koning v a n ^ 

byhn, die hem zijne £ » 
leru<*W. MANASSES bnm 

hij zich toelegde, 0» » 
kvvade,dathij geton 
te herstellen; hij• JJ»"*J 
de afgodsaltaren, welke ï 
had doen opngten, he«K 
de die van den waren G ^ 
en verzuimde «•*>$£ 
volk te bewegen, toldj« 
des Meeren terug te A* 
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zijnen naam een gebed, het-
•welk men vooronderstelt, dat 
hij gedurende zijne gevan
genschap vervaardigde; men 
vindt hetzelve gewoonlijk aan 
het einde des Bijbels, bij 
de niet canonieke boeken; 
verscheiden kerkvaders ha
len hetzelve aan: hetzelve 
is vol zalving, en drukt de 
gevoelens eener levendige én 
opregte boetvaardigheid uit. 
AMONzijnzoon, volgdehem op, 

MANASSES, een jonge gees
telijke, uit koninklijk bloed 
gesproten, overweldigde in 
1069 , door simonie, den 
bisschoppehjken stoel der stad 
"Metrns. Daar zijn slecht ge
drag in de uitoefening dier 
waardigheid , gemor had ver
wekt, daagde men hem te 
vergeefs voor de regtbank der 
legaten van den Paus, én 
voor onderscheidene kerkver
gaderingen , hij moest bij ver
stek veroordeeld worden,en 
men sprak in de kerkverga
dering van Zyott) in 1080 
gehouden, zijn afzettings-
vonnis uit. Hetzelve werd in 
hetzelfde jaar door dat van 
Home bevestigd, MANASSES, 
niet minder ongezeggelijk, dan 
schuldig, wilde zich door 
de wapens nog op zijnen ze
tel handhaven; dochnavruch-
telooze pogingen, verliet hij 
Meims, en begaf zich naar 
Palestina, toenmaals hettoo-

XY. DEEL. M 

ncel der kruislogten, alwaar 
hij geen betere knjgsmaa 
was, dan hij prelaat was ge» 
weest: hg werd in een ge
vecht gevangen genomen, en 
verkreeg eerst in 1099 zij
ne vrijheid weder. Men heeft 
desniettemin zijne Lofrede 
'uitgesproken, welke in het 
Musceum Italicum van dom 
MABILLON voorkomt. 

MANASSES. *— Zie CON-
STANXINOS (MANASSES). 

MANCINEUI (ANTÓNIÜS) , te 
Felletri, in 1452 geboren, 
onderwees met veel roem de 
schoone letteren, op verschil
lende plaatsen van Italië, 
en overleed, na het jaar 1506. 
Men heeft van hem 4 La-
tijnsche gedichten: 1.° De 

jloribus, de figuris, de poë
tica virtute, de vita sua, 
in 4.t0 —• 2.o Mpigramma-
ta, Fenetië. 1500, in 4.*» 
•— 3.° Aanteeheningen, op 
eenige Latijnsche schrijvers. 

MANCÏNI (PATJIÜS) , een Ro-
meinsch vrijheer, ontving de 
heilige wijding na den dood 
van zijne vrouw, YIÏTOKIA 
CAPOZZI. Hij had twee zo-
Toen uit dit huwelijk verwekt: 
de oudste, FRANCISCITS -MA
MA MANCÏNI , werd, op aan
beveling van IODEWIJK XIV, 
den 5 April 1660 tot kar
dinaal benoemd. De jongste 

m 
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MlCHAëV LAÜRENTIUS .MAN-

CINI , trad in den ,echt met 
ÜIERONIMA MAZAUINI , tweede 
zuster van den kardinaal MA*. 
ZAÏIIN, bij wie hij verschei
den kinderen verwekte, on7 
der andere PHILIPPÜS JULI? 
ANUS j die* bij zijnen naam 
dien van MAZARINI voegde; 
"en LAURA VICTORIA MANCI
NI , in 1651, aan LODEVIJK 
hertog van Vendóme^ uit-
Ijehuwdy en moeder der bei
de beroemde prinsen van dien 
naam/OiYMPuMANCiNi, nicht 
.des. kardinaals, gravin yan 
Söissons, zag zich verpligt, 
'Frankrijk te verlaten, daar 
zij in de zaak van VOISIN, 
(zie dat art.) betrokken was, 
en overleed te Brussel.^^ Ha
re zuster MARIA"ANNA MAN-
,CINI, hertogin van Bouillon , 
evenzeer beschuldigd, redde 
er zich beter uit. Iedereen 
kent de beroemde, afstamme
lingen van MiCHAëL LATJREN-

:ÏIÜS .MANCINI. '(Zie NEVERS., 
CA£ONNA., MAZARIN). ' PAU-
xus MANCINI, beoefende de 
.letterkunde en was de vriend 
der geletterden ; dit was een 
smaak, die aan zijne fami
lie overging. "De akademie 
der humoristen, heeft aan 
.hem haren oorsprong te dan-
,kén, 

MANCINI (JOANNES BAPTIS-
, ÏA) , uit eene van de vorige 
jersehillende familie geboren, 
ov'èrle*ed te Èologna> zijne ge

boorteplaats, in het jaar 1640; 
hij, verwierf zich vermogen-
de vrienden, en schreef ver
scheiden zedelijke werken, 
van welke SCUDEIU, een ge
deelte in het Fransch heeft 
vertaald. Deze schrijver be
zat verbeeldingskracht, maar 
geenen smaak. Zijn stijl is 
opgeblazen en verward. 

MANCO of MANCÏ-CAPAC, 
"stichter en eerste Inca n 
het rijk van Peru. Na een 
zeker aantal Peruvianen,u» 
de boorden van ^ft meer 
Cusco verzameld tehebten, 
maakte hij hun d i e * , « 
Mi de zoon der zon was, 
i C o T A - O c ^ U , zijnet
ter en echtgenoote, opde 
" d e gezonden, ornd,me»; 

schen beter te maken, m 

e „ als een' opperste,d£ 
onbekenden God, deng 
. t e„ Pacha-camao, a t ' 
ziel of den grondslag ; ^ 

wendig, f**-f%&* deren en zigtbaren enW 
den God, de zon.,vr z 

hij was. Hij / eed W 

en offers opdrasen. Ke 

CAPAC verbood op 

dragen. De P e r u ; d r u c t ; den van hem, de aaü 
baar te maken, deni ^ 

.wateren te ^ i e I l ^ 
voor de gestrengd de 
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te beveiligen. COTA-OCEMA 
leerde hun wol en catoente 
spinnen. MANCO-CAPAC bouw
de de stad Cusco-, welke hij 
met dorpen omringde, ver
deelde de Indianen in stam
men, die aan Curacas, of 
hoofden onderworpen waren, 
en eindelijk gaf hij hun wet
ten. Zijn zoon ROCHA-INCA 
en zijne opvolgers,-breidden 
de grenzen hunner staten uit. 
Vóór de omwenteling' vaö 
1557 was Peru een bijzon
der rijk, wier vorsten zeef 
rijk waren, uit hoofde vari 
de- goud- en zilvermijnen:, 
welke dat land bevat. Maar 
de Spanjaards, door FRAN-
WSCÜS PIZARRO en DIEGO 
B'AOIAGRO aangevoerd, on
derwierpen dat rijk aan den 
koning Van Spanje, en se
dert dien tijd wordt Pent 
bewoond, door Creoolsche 
hpanjaards, en Indische in
boorlingen deslands, waar
van een gedeelde het Chris
tendom heeft omhelsd, en 
gehoorzaamt aan eenen map
pen , onderkoning, door de 
Krooni van Spanje benoemd. 
u « n j k , ofschoon aan eenen 
vreemden vorst onderworpen, 
verkeert in een' veel g5ak-
wger toestand-, dan toen ver
woestende en gruwzame oor
logen, en andere plagen, die 
gewesten teisterden. M A R -

* w * heeft over deze om-
^ntelmg e e n a a n d o e n ] i j k 

• Mm 

, ' les dichtstuk vervaardigd, .._-
'Incas getiteld, hetwelk een 
man van genie, eene Capu-
cinade heeft genoemd ; alle 
geschiedkundige waarheden 
zijn er in opgeofferd aan de 
wijsbegeerte van den dag. 
(Zie 'CORXEZ, ATABALIBA, 
MONXEZÜMA, PiZARRO). 

MAMDAGOT ( W I I I E M D E ) , 
uit eene "beroemde familie 
van Lodeve, compileerde , 
op last van paus BOMFACIUS 
VIII, het 6" boek der Ite-
"cretaliën. Hij overleed te 
jtvignon,- in 1321, na ach
tereenvolgend aartsdiaken van 
"Nismes , proost van Toulou-
se, aartsbisschop van Ëm-
brun, daarna van Aix, en 
eindelijk kardinaal en bis
schop van Palestrina te zijn 
geweest. Men heeft van hem 
"eene Verhandeling over de 
'verkiezing der prelaten, 
welke verscheiden uitgaven 
heeft gehad: Wij kennen 
die van Keulen,1601, in 8.y° 

MANDAJORS. —> Zie MEN-
DAJORS. 

" MANDANES, een Indisch 
wijsgeer en vorst, door zijne 
wijsheid beroemd, werd door 
de afgezanten van ALEXANDER 
den Groote uitgênoodigd, om. 
op het feestmaal van den zoon 
van JUPITER te verschijnen. 
Hij zond dezelve terug, ter-
« 2 - * • * • • • • • •• • 
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wij l hij hun zeide, » dat 
AXEXAÏTDER de zoon van Ju~ 
PITER niet was, ofschoon hij 
[over .een groot gedeelte der 
'wereld het bevel voerde; dat 
Ihij geen belang stelde in de 
geschenken var» eenen man, 
"die niet in staat was, zich 
iélven tevreden te stellen... 
Ik veracht zijne bedreigin

gen , voegde hij er bij t /«* 
'clië is toereikend , om mij , 
indien ik leef, te doen be-
'staan; en de dood verschrikt 
'mij niet, wijl dezelve mijnen 
"ouderdom, en mijne zwak-
lieden, in een beter leven 
zal veranderen." Welligt is 
TyiANDANES een der deugdza
me mannen, die te midden 
des heidendoms, de kennis 
van den waren God, van zij
ne oordeelen en belooningen 
hebben bewaard, zoo als 
JETHRO , JOB , de drie MA
CH of Wijzen, de honderd-r 
man CORNELIUS , enz. Zie 
JVijsg, Cateck. N,0 401. 

< . 
MANDELSIO (JOANNES AL-

ÏJERXUS), in 1616, in Meck-
lenburg geboren, werd edel
jonker van den hertog van 
Holstein, en volgde in hoe
danigheid van edelman, de 
afgezanten, welke die vorst 
in 1636 naar Mosïwvië en 
Per&ië zond. Hij begaf zich 
"vervolgens naar Ormm, en 
van daar naar Indië. Men 
lieeft van hem een Verhaal 
siijner reizen, 1727, in tol. 

door IIVICQUEFORÏ vertaald; 
Hetzelve' wordt op prijs ge
steld. MANDELSIO overleed 
te Parijs, in 1644. 

\ f MANDER (KAREI. VAN), 
een schilder, geschiedschrij
ver en dichter, in 1548, te 
'Meulebehe, een vlek in de 
Belgische provincie W®}-
Vlaanderen geboren; zijne 
ouders, ruim bemiddelde lie
den , beide uit aanzienlijke 
Brabandsche geslachten af
komstig, zonden hem vroeg-
tijdig naar Thielt ter schole, 
om de Latijnsche taal te loe
ren, en vervolgens naar Gat» 
waarhiybijLüCASDEHBBRB 
zich in de' dicht- en schil
derkunst tevens oefende, en 
vervolgensbijPiEïERY^icJ 

tot 1569, wanneer hg » 
zijnsvadershuisteruS^ 
waar hg meer werks ma 
te van het rijmen, dan Jfl 

het schilderen. ZnnedjU 
oefeningen waren *&*» 
den smaak van zijnen t g 
toen de talrijke k a m c * 
rederijkeren in v ° " e n ' % e 
bloeiden, die hemMj * 
kanten kaarten * * £ V 

ken hij dan ook ver £ . . 
malen behaalde. In 1 " « ^ 

de hij wJfZ'JSZi* 
drie jaren bleef en grjo 
dingen maakte ̂  ^ 
derkunst. yfJ^xs0\^ 
hij naar *«*el Z ^ * 
nL tremen. T ^ J 
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deze kunstreis in zijne ge- | 
boorteplaats terug kwam, 
werd hij door de rederijkers 
en de voornaamste inwoners 
plegtig ingehaald. Hij hield 
zich eenigen tijd in zijns va
ders huis bezig met schilde
ren en dichten, dochdebin-
nenlandsche beroerten het 
verblijf op het platte land 
onveilig makende, zonden zij
ne ouders hunne beste goe
deren naar Brugg&ea. Kort
rijk, in welke laatste stad 
KAREL, die onlangs gehuwd 
was, zijn verblijf genomen 
had. Op zekeren tijd zich 
naar Ifeulebeke begeven heb
bende, om eenige goederen 
uit zijns vaders huis te ha
len, die hij op drie wagens 
geladen had, vielen de Wa
len , in het dorp, hetwelk 
zij uitplunderden en den ou
den kranken VAN MAMDER de 
lakens en dekens van het bed 
roofden, KARELS broeder, 
ADAM, toen achttien jaren 
oud, toonde bij deze gele
genheid eene buitengemeene 
tegenwoordigheid van geest: 
daar hij goedlïansch sprak, 
Hielp hij wakker mede plun
deren , brak kisten en kasten 
open, en redde op deze wij-
ïe nog verscheiden voorwer
pen van waarde: hij speelde 
tijne rol zoo wel, dat de 
plunderaars geene achterdocht 
kregen, want hij dwong zelfs 
xijne moeder geld af, en 
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mishandelde haar in schijn , 
om haar voor wezenlijke 
mishandelingen te beveiligen. 
KAREL, inmiddels weg ge
reden , werd even buiten het 
dorp door eenen hoop andere 
Walen aangehouden, hem 
alles afgenomen en hij zelf 
naakt uitgekleed j zij deden 
hem eenen strop om denhals 
en wilden hem aan eenen 
boom ophangen, toen er een 
Italiaansche ruiter bij kwam, 
dien KAREL in de Italiaan
sche taal aansprak. De rui
ter was hierover verwonderd, 
en na eenige woordenwisse
ling bleek het, dat KAREI. 
met dezen man te Home 
reeds kennis gemaakt had, 
die vervolgens onder de Ita
liaansche troepen van den 
hertog van Parma in Spaan-
sche dienst getreden, en naar 
de Nederlanden gezonden was 
geworden. Deze vijandelijke 
ruiter werd hier KAREIS red
der, want met de sabel in 
de vuist dwong hij het ge
boefte hem den strop weder 
af te doen, en zijne kleede-
ren terug te geven, doch met 
de andere goederen gingen, 
zij door. De Italiaan wilde 
TAN MANDER naar het leger 
in veiligheid brengen, doch 
hij bedankte hem zeggende, 
dat hij nog een' ouden kran
ken vader in het dorp K m 
eene vrouw met een jong 
kind in Kortrijk gelaten had, 
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waarheen hij zijn vader, moe-, 
der, broeders en zusters ook 
wilde brengen. De ruiter 
bleef dus zoo lang bij hem, 
tot dat al het krijgsvolk met 
den buit vertrokken was, en 
nam toen een hartelijk af
scheid van hem. KAKEL we
der'in zijns vaders huis ko
mende, ging met zijn' broe
der hunne zuster halen, die 
ADAM in eene drooge gracht 
verborgen had, en nadat zij 
tan den buit, dien ADAM 
zoo behendig verkregen had, 
hunne naakte ouders eenige 
Kleederen aangetrokken had
den , begaven zij ziqh te voet 
óp weg naar Kortrijk, al-
zoo in het geheele dorp geen 
paard of wagen meer te vin
den was. Beurtelings hun
nen zwakken vader dragen
de, verlieten deze Belgische 
AENEASSEN dit Brabandsche 
Troje, en bragten den ouden 
man behouden te Kortrijk 
in een klooster. KAREL ver
liet deze stad in 1581, uit 
hoofde van de pest, en be
gaf zich met zijne vrouw en 
een pas geboren kind naar 
Brugge. Onder weg wer
den zij nogmaals door de sol
daten naakt uitgeschud, die 
zelfs het kind de windelen 
ontnamen. Dus berooid, kwa
men zij te Brugge, waar. 
TAN- MANDER dadelijk aan 
•werk geholpen werd, door 
den schilder PAULTJS WEYTS , 
doch de beroerte in deze stad 

ten gevolge vaq een.' mislukten 
aanslag der Franschen op de
zelve , en de nabijheid des 
legers van den hertog van 
Parma, noopten VAN MAN-
DER , om in 1583 met zijn 
gezin naar Holland te ver
trekken. ' Hij zette zich te 
Eaarlem neder, waar hij 
bleef wonen tot in 1603: 
bijna een jaar woonde hij op 
het huis te Zevenbergen, tus-
schen Eaarhm en Jlkmaary 

en begaf zich in 1604 naar 
Amsterdam, waar hij den 
11 September 1606. overleed» 
Hij werd met een' lauwer
krans om het hoofd in de 
kist gelegd, en met groote 
pracht in de oude kerk be-
orraven: bij zij11 weduwe liet 
hij zeven kinderen na , waar
onder een zoon, mede KA-
REL genaamd, die als een 
croed portretschilder insgelijks 
vermaard is. KAKEL VAN MAN-

D E R , wiens schilderstukken 
zeker in onzen tijd mee' 
waarde hebben, dan zif, 
dichtstukken, was in den zij
nen nogtans een zeer ve -
dienstelijk dichter en leU* 
kundige 5altanszpegesch^ 
ten, Vooral zijne latere onder 

scheiden zich te» aanzie «« 
dezuiverheiddertaal ,^ 

jende versmaat, en »*J* 
inkbeelden zeer vo rd | 
v a „ de v o o r t b * ^ 
tijdgenooten. ^ r 
is tamelijk f 0 / ' ^ " ^ 
zich inderdaad veiw°n«e 
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dat de verdienstelijke man 
zoo veel geschilderd en ge
schreven • heeft; het beste 
daaronder is ongetwijfeld, De 

, olijfbergh ofte Poema van 
denjonghstenddgh, te ffaar-
lem in 1606-gedrukt, in pro
za bestaat er van hem onder 
anderen eene Wtleggingh op 
den Metamorphosis PUB. 
Orimi NASONES, mede te 
Haarlem, in 1604 gedrukt, 
waarin zeer goede denkbeel
den en geestige opmerkingen 
voor dichters en schilders 
voorkomen. Zijn voornaamste 
werk nogtans is het Leven 
der schilders, voor de eer» 
stemaal in 1604 ,\e Alkmaar 
gedrukt, vervolgens in 1618 
herdrukt te Amsterdam. Bei
de uitgaven zeldzaam gewor
den zijnde, bezorgde J . DE 
JONGH in 1764, een' sierlij
ken druk, in twee gr. 8.v° 
boekdeelen met portretten en 
aanteekeningen. 

- MANDETILLË (JOAtïNES DE) , 
een Engelsche arts der 14? 
eeuw, reisde gedurende 34 
jaren, door Azië en Afri
ka. Hij gaf bij zijne terug
komst een Reisverhaal in 
het Latijn, in het Fransch 
en in het Engelsch in het 
licht. Men vindt hetzelve in 
de Verzameling van BERGE-
RON, *s Graven/iage, 1755, 
in 4. t0 Dezelve is'vol fouten 
en ongeloofelijke daadzaken. 

M 

De-réis naar Jeruzalem, fe 
onder dezen titel in het licht 
verschenen: Itinerarius a 
terra Anglice ad paHes Jè~ 
rosohmitanas, in (xottische 
letters in 4. t0 ; aan het ein
de des werks leest men: 
Editus anno MCCGCLF 
in oivitate Leodiensi, maar 
zulks kan enkel het jaartal' 
van hethandschrift zijn, waar
naar deze druk heeft plaats 
gehad. Hij overleed te Luik,' 
den 17 November 1372. Meö 
ziet zijn grafschrift bij de' 
Guillelmiten, bij, welke hij 
zijnen intrek had genomen, 
en begraven Werd. Men moet 
hem niet verwarren met HEN
DRIK MAWDEVIttE of MONDE-
yiLLE, lijfarts van PHIUPPÜS 
denSehoone^ deze is dezelf
de als HERMOMUNVIILB (zie 
dat artikel). 

MANDEVIIIE (BERNARDUS) , 
een Hollandsche arts, te 
Dordrecht in 1670 geboren ; 
en te Landen in 1733 over
leden , heeft zich door god-
delooze en ergerlijke werken j. 
eenen ongelukkiglijk beruch-
ten naam verworven. Men 
zegt, dat hij leefde zoo als 
Kij schreef, en dat zijn ge
drag niet beter was dan zij
ne werken. Men heeft van 
hem : l.° een Engelsch dicbt-
stuk, getiteld: The grum-
bling Mive, dat is de gon~ 
eencle byenziverm, waarop 

m 4 
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hft aanmerkingen heeft ge
maakt; hij gaf zulks geza
menlijk te Londen in 1723, 
in 8.vo in het licht, onder 
den titel van.de Fabel der 
bijen. Hij beweert in dit 
werk, dat, de pracht en de 
ondeugden der bijzondere per
sonen tot heil en voordeel 
der maatschappij verstrekken. 
Hij .vergeet zich zoo verre 
dat hij zegt, dat zelfs de 
misdaden nuttig zijn, door 
dat zij dienen, om eene goe
de wetgeving daar te stel
len. Bit uit het Engels.ch in 
het Fransch vertaalde werk, 
verscheen te Londen, in 1740, 
in 4 dl.nin 8.w in het licht. 
— 2.° Vrije gedachten over 
de godsdienst,~ die zoowel 
als zijne Fabel der bijen, 
een groot gerucht maakten, 
in eenen tijd , waarin de god
deloosheid nog niet zoo al
gemeen was, als dezelve la
ter is geworden. — 3.° Na-
sporingen over den oorsprong 
der eer,en over het nut 
des Christendoms in den 
oorlog, 1732, in 8/vo Hij 
/spreekt in dit werk veleval-
sche en vermetele denkbeel
den' tegen, welke hij in zij
ne Fabel der bijen had voor
gedragen, en erkent in het
zelve de noodzakelijkheid der 
deugd, met betrekking tot 
het geluk. Zijne paradoxe stel
lingen betrekkelijk de pracht 
zijn bondig wederïegd door 
J . J. ROÜSSEAÜ, en door d,en 

abt FxüQTJEX, in zijne/Fi/s-
geerige en staatkundige ver
handeling over de pracht > 
Parijs, 1786. 

MANDRW (LODEWIJK) , de 
zoon van eenen hoefsmid» 
Werd te Saint Etiennn de 
Saint Geoire, in het F.r 

departement Isére, geboren, 
Reeds vroegtijdig Was hij mus
ketier , maar het soldatenbo-
roep moede, deserteerde hij, 
hjj vervaardigde valsche munt, 
en dreef eindelijk sluikhan-» 
del. In het begin van 1754 
het hoofd eener bende struik-
roovers geworden zijnde, oe
fende hij eene menigte get 
•welddadigheden uit, en be
ging verscheiden moorden. 
Men vervolgde hem gedurende 
meer dan eenjaar, zonder zich 
van hem te kunnen meester 
maken. Eindelijk vond men 
hem onder eenen hoop tak-
kebossen, in een oud kas
teel, op het grondgebied 
van den koning van Sardi
nië, waar men zich zün.er 

bemagtigde, ondanks de vrij
heid van het vreemde grond
gebied, behoudens de vol
doening aan Z. Sardimscl* 
Maiesteit, voor deze soort van 
inbreuk. Hy werd door * 
criminele kamer van Vf» 
ce, den 24 Mei 755 ; * 
het rad veroordeeld, *" 
vonnis den 26 derzefdema^ 

ten uitvoer werd geb 'g 
Daar deze o n g e l i g 0edU 

http://van.de
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rende eenigen tijd de belag-
chelijke nieuwsgierigheid der 
Franschen verwekte, en men 
er zelfs veel buiten Frankrijk 
over gesproken heeft, zoo 
moet het niet vreemd schij
nen, hem eene plaats in dit 
fiToordenboek ingeruimd te 
zien. Deze booswicht bezat 
een belangverwekkend gelaat, 
een stouten blik, eene leven
dige uitdrukking, hij was 
daarenboven ingekankerd van 
ondeugden, een vloeker, dronk, 
aard, wellusteling, en ver
dient niet meer de aandacht 
der wijsgeerige lezers, dan 
CARTOUCHE (zie dat art.), 
waarover de lediggangera zoo 
veel spreken. 

MANJES of MANT , een aarts-
tetter der 3e eeuw, de stich
ter van de sekte der Mani-
cheërs, in Peraië in de sla
vernij geboren, bezat geene 
andere eigendommen dan een 
bevallig gelaat. Eene wedu
we van CXJESIPHON , wier slaaf 
tij was, begon vriendschap 
voor hem op te vatten, nam 
hem als kind aan, en deed 
hem door, de Magi in de 
wijsbegeerte der Perzers on- j 
derwijzen. . MANES vond bij 
ïijne weldoenster de boeken 
van den ketter THEREBINÏHÜS , 
en putte de ongerijmdste leer
stellingen uit dezelve, eerst 
door den Egyptenaar SCÏ -
THIAOT8, meester van dezen 

M A 

i laatste, onderwezen.Hijslrooi-
| de dezelve in den beginne 

in Peraië uit, alwaar zich de
zelve zeer snel verspreidden, 
MANES verwierp het oude tes
tament, zeide dat MOZBS en 
de profeten, enkel door den 
duivel waren ingegeven; dat 
JESUS CHRISTUS, uit den 
schoot des lichts voortgespro
ten, niet in wezenlijkheid, 
maar in geest was versche
nen , om het menschelijk ge
slacht zalig te maken; in ee-
nige punten kwam zijne leer 
met die van ZOROASTER over
een. De bedrieger noemde 
zich de apostel van J. G., 
en zeide dat hij de ff. Geest 
was, welken Mij beloofd 
hadt te tienden. Hij schreef 
zich de gave der wonderen 
toe, en het volk door do 
schijnbare gestrengheid zijner 
zeden misleid, sprak enkel 
overdemagt, welke hij over 
allerlei geesten had. Hij zond 
twaalf zijner leerlingen, om 
in de naburige gewesten van 
Pers te , vervolgens in / « -
dië, in Sina en in Egypte 
het Evangelie te prediken. 
Zij naam drong door tot in 
het Perzische hof. Door den 
koning geroepen, om een* 
zijner zonen te bezoeken, die 
door eene gevaarlijke ziekte 
was aangetast, joeg deze kwak
zalver al de artsen weg, en 
beloofde den zieke enkel door 
het hulpmiddel zijner gebc-
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den te zullen genezen. Na
dat de jonge prins in zijne 
armen gestorven was, liet de 
vader den bedrieger in boei-
jen klinken, die echter uit 
de gevangenis ontsnapte. Hij 
werd kort daarna door de 
lijfwacht des konings van 
Perzië weder gevangen ge
nomen, en op bevel van dien 
vorst levend gevild. De leer 
van MANES (die in de 2e eeuw 
GEUDOK reeds tot apostel had 
gehad) liep voornamelijk over 
de onderscheiding der beide 
grondbeginselen, het eene 
goed het andere kwaad; 
maar beide eigenmagtig, beide 
onafhankelijk van elkander. 
De mensch had ook twee 
zielen, de eene goed, de an
dere kwaad. Het vleesch 
was, volgens hem, het werk 
van het slechte grondbegin
sel ; bijgevolg moest men de 
voortteling en het huwelijk 
beletten. Het was in zijne 
oogen eene misdaad , het le
ven aan zijn gelijke te ge
ven. Deze zonderlinge dwaas 
schreef ook de oude wet aan 
het kwade grondbeginsel toe, 
en beweerde, dat al de profe
ten verdoemd waren. Hij 
verbood aalmoezen te geven, 
bestempelde de vercering der 
relikwiën met den naam van 
afgoderij, en wilde niet,dat 
men gelooven zoude, dat J. 
G. mensch geworden was, 
en waarlijk geleden had. Bij 
deze ongerijmdheden, voegde 

hij er eene menigte andere, 
Hij beweerde bijv. dat» de-

t gene, die eene plant uitruk-
I' te, of die een dier doodde, 

zelf in dat dier of in die 
plant zou veranderd worden." 
Alvorens zijne leerlingen een 
brood aansneden , waren zij 
bezorgd, om dengenen te 
vervloeken, die hetzelve ver
vaardigd had, hem toewen. 
schende, om zelf even als 
dit brood gezaaid, geoogst 
en gebakken te worden.H 

| Wel verre, dat deze onge
rijmdheden zouden dienen, 
om den voortgang der sekte 
te beletten, dienden dezelve 
enkel, om die uitte brei; 
den. Het manicheismus n 
onder alle ketterijen, datge
ne , welke het langste bestaan 
heeft. Naden dood vanMi-
NES , verspreidden de oven 
blijiselen zijner sekte »<* 
„aar den kant van toto» 
ten , vestigden eemge volk 
plantingen in **%"*• '* 
verspreidden zich in de « 

gestichten aanzienlijke 
Lombardyë, vait — ] 
predikers uitzonden, di 
U . verleidden. I)e 3 , 
mamcheers hadden w 
ringen in hunne eer g 
Hetstelselderb^eh^ . 
wasernietalttjd.wd'"1 

wikkeld;maar ZIJ";"metl,e. 
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sacrament, de H. Maagd en de 
sacramenten, van behouden, 
Yelen dergenen, welke deze 
dwalingen omhelsden, waren 
geestdrijvers, die de gewaande 
verhevenheid van de mani->. 
cheïsche zedeleer verleid had: 
hiertoe behoorden eenigeka-
noniken van Qrleans, die 
grootelij ks in roem van gods
vrucht stonden» Koning Bo-
BERÏ veroordeelde hen "lot 
den brandstapel, en met ver
voering van vreugde, wier
pen zij zich in 1022 in de 
vlammen. De manicheërs 
maakten veel meer opgang in 
Zanguedoc en in Provence. 
Men beriep tegen hen kerkver
gaderingen , verbrandde ver
scheiden sectarissen, zonder 
daardoor de sekte uitteroeijen. 
Zij drongen zelfs in Duitsch-
land door, en staken naar 
Engeland, over. Alom maak
ten . zij proselieten; maar ook 
alom bestreed en wederlegde 
men dezelve. Het maniche-
ismus te midden van al deze 
hinderpalen vereeuwigd,, ont
aardde ongevoeliglijk, en 
bragt in de 12.° en 1 Sneeu
wen die menigte van sekten 
voort, welke er hun beroep 
van maakten , om de Gods
dienst en de Kerk te hervor
men ; hiertoe behooren de 
Mbigemen, de Petrobru&i-
anen, de ffenricianen, de 
TancheUnm, de PopeMca-
nen enz. Ds oude mani
cheërs waren in twee orden | 

verdeeld >• de aanhoorders^ 
die zich van wijn, vleesch, 
eijeren en kaas moesten ont-. 
houden ; en • de uitverkore
nen, die behalve eene zeer- • 
gestrenge onthouding, ook de 
armoede uitoefendem Deze < 
uitverkorenen alleen bezaten/ -j 
den'sleutel aller geheimen,, 
dat is te, zeggen, der onge-
rijmdste dröomerijen der sek •»• 
te. Er waren er twaalf on-' 
der dezelve , die men mee^ 
steils noemde, en een deiv 
tiende, die het hoofd aller, 
overigen was, in navolging 
van MANES, die zich den. 
Trooster noemende, twaalf 
apostelen had gekozen. De 
geleerden komen niet over
een, omtrent den tijd waar
op dezen aartsketter, wiena 
eerste naam CUBRICUS was» 
op het tooneel verscheen, 
volgens het waarschijnlijkste 
gevoelen, was zulks onder de 
regering van PROBTJS , in het , 
jaar 280. De H.AUGITSTI-
NÜS, die tot hunne sekte had 
behoord, is onder alle kerk
vaders degene, welke hen op 
de nadrukkelijkste wijze be-f 
streden heeft. BEAUSOBRE J 
een geleerde protestant, heeft 
eene Geschiedenis van het-
Manicheismus 2 dl.11, in 4.*°, 
vol nasporingen in het •licht 
gegeven ; maar hij stelt al te 
veel pogingen in het werk, 
om die sekte van de schan
de! ijkheden en gruwelen vrij 
te pleiten, welke menaaa 
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dezelve té last heeft gelegd. 
Het kan mogelijk zijn > dat er 
overdrevenheid heeft bestaan, 
in hetgene wat zekere schrij
vers er over geschreven heb
ben , maar er blijft nog ge
noeg van waar, om een man 
van genie van hunne verde
diging te doen afzien, » De 
Christen keizers, zegt een 
nieuwere schrijver, besloten 
voornamelijk, om op eene 
strenge wijze tegen hen te 
werk te gaan, uit hoofde van 
de misdaden, aan welke zij 
zich hadden schuldig gemaakt: 
de bedorven zedeleer, welke 
uit hunne grondbeginselen 
Voortvloeide, hun afkeer voor 
hethuwehjk enden landbouw, 
de geheime losbandigheid, 
door welke, zij de vrouwen ver
leidden , hunne meineeden, 
de ligtzinnigheid, waarmede 
zij de kerk en nare bedie
naars lasterden, enz., zijn 
buitensporigheden, die door 
een wijs bestuur niet kunnen 
geduld worden. Toen kei
zerin TJHEODORA , hen te vuur 
en te zwaard vervolgde, wer
den zij met de vijanden des 
xijks gelijk gesteld, en bui
ten de grenzen geplaatst; 
haar gedrag had meer de 
staatkunde dan de godsdienst 
tot drijfveder..,. Het is 
ten allen tijde, meer het ge
drag der ketters dan hunne fl 
leer geweest, die over de 
Zachtheid of gestrengheid, 
•wet •••welke zij behandeld wer

den, beslist heeft." Geeöe 
enkele ketterij heeft zich on
der meer verschillende vor
men voorgedaan dan die der 
Manicheërs, Men kan daar
over eene verhandeling vol 
geleerde nasporingen raadple
gen • Laurenlii Jnticottii 
dissertatio de antiquis «o-
visqueManichceis. De schrij
ver zou aan zijne catalogus 
nog meer uitgebreidheid heb
ben kunnen geven, door er 
verscheiden nieuwe wijsgee-
ren in te plaatsen, BAYIB, 
onder anderen, die al zijne 
pogingen heeft in het werk 
gesteld, om de leer dezer ou
de sekte te regtvaardigen,en 
YofcTAlRE, wiens gestadige 
uitvaringen tegen de Voor
zienigheid, werkelijk niet an
ders, dan eene soort, van 
Manicheismus zijn. De god
geleerden hebben opgemerkt, 
dat deze ketterij, zoo wel 
als vele andere, derzelver 
oorsprong heeft genomen,» 
de onkunde der erfzonde, of 
in de weigering, om deze 
grondleer te erkennen, wel
ke al de strijdigheden ver
klaart, welke men inde*e-
delijke en zelfs in de natuur
lijke orde aantreft, — & 
ÉARCION. 

MAUËSSON-MAUEÏ (Aj** 
KUS), te Parijs, » ^ 

. ' * - ~~ 4„ 1706 over-
geboren, en m 
-leden was toÖB^S 
der camperjngen «n ** 
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des konlngs van Portugal, 
en vervolgens onderwijzer der 
wiskunde der pages van Lo-
BEWIJK XIV. Hij was be
kwaam in zijn beroep > en 
een zeer goede wiskunste
naar. Hij heeft eenige wer
ken nagelaten: 1.° Zes Tra-
vausc etc. {Werken van 
MARS, of de kunst des Oor-
logs), 1671, 3 dl.« in 8.vo 
met eene plaat bij elke blad
zijde waarvan er eenige be
langrijke plans aanbieden. 
— 2.o Description etc {Be
schrijving des heelals, be
vattende de verschillende 
wereldstelsels, de algemeene 
en bij%ondere kaarten, der 
oude en nieuwe aardrijks
kunde en de zeden, de gods
dienst en het bestuur van elke 
natie) Parijs, 1683, 5 dl.» in 
8.y° Dit werk wordt meer om 
de platen, dan om de naauw-
•keurigheid, gezocht. Daar 
de schrijver veel gereisd, en 
zelf de plans opgenomen had, 
vvelke hij in zijn werk had 
doen graveren, zoo hebben 
de liefhebbers het nog gaar
ne in hunne bibliotheek: 3.° 
Geometrie pratique (Beoe* 

fenende meetkunde), Parijs, 
1702, 4 dl.», in 8.v» 

MANETHOJT, een berucht 
Egyptisch priester, te Seli-
opalis geboren, en oorspron
kelijk van Sébennytus, bloei
de ten tijde van PTOLOJLSPS 
PfliUDSüPHus, omtrent het 

jaar 304 vóór J . C. Hij 
schreef in het Grieksch de 
Algemeene Geschiedenis van 
Egypte, een beroemd werk, 
door FtAviüs JOSKPHCS en 
de oude schrijvers, dikwerf 
aangehaald. Volgens zijne 
verklaring had hij hetzelve 
ontleend, aan de schriften 
van MERCURIUS en -de oude 
gedenkschriften, die onder de 
handvesten der aan zijn op-
zigt toevertrouwde tempels be
waard werden. JÜMUSAFRI» 
CATTÜS had er in zijne Tijd
rekenkunde eene verkorting 
Van geleverd. Het werk van 
MANEÏHON is verloren geraakt 
en er blijven ons slechts frag
menten van uittrekselen van 
JÜMÜS AFRICANÜS over. De
zelve worden gevonden in 
GEORGIÜS SYNCEIXUS. [De ge
schiedenis van Egypte, door 
AMIÜS VAN VITERUO, onder 
•den naam van MANETIÏOW in 
het licht gegeven, is het werk 
van eenen vervalscher van 
schriften van de 13.e eeuw]. 
GRONOVIÜS heeft een Dicht-
stuk van MANETHOH overhel 
vermogen der sterren, welke 
derzelver invloed op de ge
boorte der menschen uitoefen
den, Grieksch-Latijn, Leijden, 
1698, in 4.*° in het licht gege
ven. Dit dichtstuk, is door 
den abt SALYIM in Italiaan-
sche verzen overgebragt. 

MAÏÏFRED , MAMFREDUS , 
MAINFROJ. of TANCREDK, tiran 
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yaii Sicilië, natuurlijke zoon 
van keizer FREDERÏK IL Na
dat KOENRAAD , het wettige 
kind van FREDERIK, in 1254 
overJeden was, liet hij eenen 
zoon na, CONRADIN genaamd, 
waarover MANFRED (dien wij 

• TANCREDE zullen noemen), 
niet vreesde, voogd te wor
den. Het was onder begun
stiging van dien titel, dat 
hij zich meester maakte van 
het koningrijk Napels en Si~ 
•cilie.y en dat' hij bijna elf j 
-jaren willekeuriglijk regeerde. 
Volgens verscheiden geschied*-
schrijvers schijnt het , dat 
FREDERIK I I , na aan TAN-
'CREDE , het prinsdom Tarente 
te hebben gegeven,hem,tot 
•de terugkomst van zijnen zoon 
IKOENRAAD , die toenmaals in 
'Duitschland was, tot regent 
der Beide Siciliën had be* 
noemd. Middelerwijl onder* 
wierp TANCREDE de muite
lingen van Jversa, uindria, 

. JSari en Foggia,. KOENRAAD 
.verwijderde bij zijne. terug*-
-komst TANCREDE van de staats
taken ;< maar. twee jaren later 
op het punt van te sterven, 
-beval hij zijnen zoon CON-
-RADIN aan de zorg vanÏAN-
.CREDE aan. Paus INNOCEN-
-ÏIUS IV aond tegen hem een 
leger op > uit Guelfen,. vij* 

. ^anden van het Zwabische huis> | 
zamengesteld: TANCREDE gaf 
vrijwilliglijk aan den oppei'-

f priester het beheer der Beide 
iSicili'én over, na voor het 

behoud der regten van Coir» 
EADIN geprotesteerd te, heb-
ben. Andere geschillen tus* 
schen TANCREDE, en den heilt» 
gen Stoel ontstaan, noodzaak* 
ten den eerste devlugten.de 
wijk te nemen naar Lucena'ra 
Capitanate, hetwelk door de 
Sarracenen bezeten werd. Zij 
verleenden hem soldaten, Mj 
welke zich zijne voorstanders 
gevoegd hadden, hij sloeg de 
•Guelfen, en deed zich te Pa.* 
lermo in 1258 kroonen. Iet 
gerucht van den dood vanCoff-
RADIN had zich in Italië ver* 
spreid. Be moeder van COMA* 
DIN protesteerde vruchteloos 
tegen deze overweldiging; en 
i e t was ook te vergeefs, dat 
Paus AUEXANDER IV, hem in 
1.259 excommuniceerde. Hg 
stichtte» Puglia destad Mcfr 
fredonia, alwaar hij eenetot 
dusverre onbekende pracht 
•ten toon spreidde. Pausün-
BANUS IV beriep in Halte) 
JKAREI van J?ijou, broeds 
van den heiligen LODEWIJK» 
en gaf hem de beleening der 
koningrijken Napels enƒ*" 
cilië. De nieuwe koning deed 
den oorlog aan TAHCBSD*. 
overweldiger dier beide nj' 
ken. -Men wij dat de W * 
een verdrag aan KAREI de» j 
voorstellen, diö hierop «; 
«lus zou1 geantwoord hefiWJ- , 
.» Gaat naarden sultan* ; 
luceria (alzoo noemde (J 

iraeenen van 

die door -

http://devlugten.de
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DA CARAVABCUÖ, ,,-te! Rome, 
in 1605, in den ouderdom 
van 33 jaren overleden ., be-r 
zat eene verbazende gemafer 
kelijikheid. Hij beeft de wijze 
van zijnen meester zoo wel 
nagebootst, dat het moegelijk 
is, de werken der beide kun
stenaars , niet met elkander 
te verwarren. Zijne meest ge
wone stukken waren Kaart
spelers of Dobbelaars,.. en 
Bijeenkomsten van Soldaten, 
[Het museum van het Lou*> 
pre bezit drie zijner schilde* 
•rijen :. 1.° De ferkoopürs 
uit den Tempel gejaagd. —r 
2.o Eene Bijeenkomst. van 
Drinkers; deze beide zijn 
-door JOANNES HAÜSSART ge
graveerd, — 3.° Eene, Zit-
.tende F"rouw , die zich door 
twee Waarzegsters haar ge-
Juk laat voorspellen.] 

steund werd), én zegt hem, 
dat ik noch vrede, noch verT 
drag met hem begeer,, en 
dat ik hem binnen kort naar 
de hel of hij mij naar den 
feemel zal zenden." JEen veld? 
Slag in de vlakten van Bene-
vento, in 1266 besliste alles; 
TANCREDE sneuvelde, na als 
een wanhopige te hebben ger 
«treden* Zijne vrouw, zijne 
tinderen en zijne schatten 
werden aan den overwinnaar 
.overgeleverd. Men vond zijn 
lijk, geheel met bloed en 
modder bedekt; menbègroef 
hetzelve in eenen.kuil bij de 
brug' van Benevento. Men 
?meende hetzelve van deker-
-kelijke begraving te moeten 
•onthouden, om de overwel
digers afteschrikken, en de 
•misdaad door dit voorbeeld 
de keer te gaan.• 

, _ MANFREDI (LEHO) , een Ita-
Jiaansch schrijver der 17.° 
.eeuw, vertaalde uit het 
Spaansch, de Witte Tiran, 
Fenetïè, 1538, in 4.'o Het 
.oorspronkelijke Spaansch is 
.van Barcelona, 1497, in 
fol. en zeer zeldzaam. Be 
lieer DE CATXÜS heeft het
zelve in het Fransch overge-
'bragt,. jonden, zonder jaar
t a l , (Parijs, 1740). 2 dl.» 
in 12,mo 

MANFREDI(BARTHOLOMEDS), 
een schilder van Mantua, 
leerling van MiCHAët Amzi,o ; 

MANFREDI' (EüSXACHIUS), 
.een beroemd wiskunstenaar, 
te Bologna, den 20 Septem» 
-ber 1674 geboren. Reeds in 
zijne eerste, jaren, gaf zijn 
geest de vleijendste hoop.' Hij 
werd hoogleeraar der wiskun
de te Bologna, in 1688, 
•en opperbewindhebber der 
wateren van het Bolonesehe, 
„in 1704. In hetzelfde jaar 
werd hij aan het hoofd van 
het eollegie van Montalte ge
plaatst , hetwelk door SIXTÜS 
V te Bologna, voor jonge 
lieden gesticht was,, welke 
zich voor den geestelijken staat 
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bestemden. Hij herstelde al
daar de tucht, de goede ze
den en de zucht voor de stu
die , die er geheel van ver
bannen waren. In'1711 ver
kreeg hij eenen post vaü ster-
rekundige bij het instituut 
van Bologna, en Van dien 
oogenblik af, zag hij in het 
pausselijk collegie geheel en 
al af van de regtsgeleerdheid, 
in welke hij tot doctor be
vorderd was, en zelfs van de 
dichtkunde, welke hij tot 
-dusverre steeds beoefend had. 
[Hij liet in zijn huis een obser
vatorium bouwen; tot het
welk hij zijne broeders en 
zusters toeliet, die hij, even 
als verscheiden zijner vrien
den, in het geheim van den 
loop der Hemelligchamen in
wijdde.] Zijne klinkdichten, 
zijne canzoni, en verschei
den andere, te Bologna, in 
1713, in 16.™> gedrukte en 
in 1793 herdrukte stukken, 
•zijn een bewijs van de ver
hevenheid zijner bekwaam
heid in dat vak. De akade-
mie van wetenschappen te 
Parijs i en de koninklijke 
maatschappij van Londen, na
men hem als lid aan, de eene 
in 1726, de andere in 1729, 
en zij verloren hem in 1739. 
De hoedanigheden van zijn 
hart evenaarden, die van zij
nen geest. Weldadig, ge
dienstig, milddadig, zedig 
zijnde, had hij weinige be-
nijders en vele vrienden, Er 

bestaat van hem: \fiEpte* 
hemeridês motuum cmlesti-
um, ab anno J7J5, ad an-
num'J750, mm introductt-
one et variis tahulis, Bo
logna, 1715 .— 1725, 4 
dl.n in 4.*° Het eerste deel 
is eene uitmuntende inleiding 
tot de sterrekunde, De drie 
overige bevatten de bereke* 
ningen. Zijne beide zusters 
waren hem zeer behulpzaam» 
in dit zoo moeijelijke, en, 
om deszelfs naauwkeurigheid 
en juistheid, zoo zeer op prijs 
gestelde werk. — 2.o Be 
transitu mercurii per so-
lem anno J723 , Bologna, 
1724, In 4.*o — 3.o Be 

• annuis inerrantium stella-
rum aherrationibus, Bolog
na , 1729, in 4.t<> Hij we-
derlegt hierin de sterrekun-
digen, die deze schijnbare 
afwijkingen (aberrations) als 
-het uitwerksel van het jaar» 
lijksche verschilzigt (para!-
laxé) der aarde beschouwden: 
een gevoelen,dat tegenwoor
dig algemeen als valsch is, 
erkend en dat de vrucht was, 
eener overdrevené voorin^ 
nomenheid, ten gunste w" 
het stelsel van TlonnVM' 
waarmede de schrijver steeds 
in tegenspraak was. - - ilS 

TTCHÖ. Het jfoen van Mf' 
ttUDi is door FABMW be
schreven ; men vindt hetzel
ve in de Fitë Italorvnu 

MANFRONI, - Z"5 <*°m" -

file:///fiEpte*
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GA (LüCRETIA VAN). 

• MANGEANT (LUCAS URBA-
ÏTUS), een godvruchtige en 
geleerde priester' van Parijs , 
in die stad in 1656 gebo
ren , en aldaar in 1727 over
leden. Er bestaan van hem 
twee zeer geachte Uitgaven, 
de eene van den H. Fui,-
GENTIÜS , bisschop van JRus-
pe, Parijs, 1684, in 4.*°; 
en de andere van den H. 
PROSPERÏÜS, Parijs, 1711. 
in fol., met zeer leerzame 
aanmerkingen. [Ook heeft 
men aan MANGEANT eene uit
gave van den bijbel van SA-
CT, met het Latijn en aan-
teekeningen, te danken. Luik, 
1702, 3 dl.n in fol.] 

MANGEARÏ {dom THOMAS) , 
een benediküjner van de con
gregatie van den H. YAWES 
en van den H. HIDÜIPHÜS , 
te Jlfetz, in 1695 geboren, 
verstrekte door zijne kunde, 
zijner orde tot veel eer. Be-
zelve verwierf hem tevens den 
titel van oudheidkundige, bi
bliothecaris en raad van den 
hertog KAKEI van Lotharin
gen* Hij maakte een zeer 
aanmerkelijk werk gereed , 
toen de dood hem in, 1762 
wegmaaide, alvorens hij de 
laatste hand aan zijn boek 
had gelegd , waarvan men de 
uitgave aan den abt JACQDIN 
te danken heeft. Dit letter-

I V . DEEL. . Jf 
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gewrocht is in 1763, in fol. 
onder dezen titel in het licht 
verschenen. Introduction etc. 
{Inleiding tot de wetenschap 
der gedenkpenningen , om te 
dienen tot de kennis der 
goden, der godsdienst, der 
wetenschappen, der kuns
ten en van alles wat tot 
de oude geschiedenis behoort, 
met de bewijzen uit de 
gedenkpenningen ontleend). 
Daar de verhandelingen over 
de grondbeginselen der pen-
ningkunde, al te beknopt, 
en de bijzondere verhande
lingen al te uitgebreid wa
ren , zoo heeft de geleerde 
benediktijner in een enkel 
boekdeel, al de grondregels 
in de eerste vervat, en de 
belangrijke denkbeelden in de 
andere verspreid, verèenigd. 
Zijn werk kan tot bijlage die
nen aan de • Verklaarde oud
heid van dom MONÏFAÜCOJÜ". 
Nog heeft men van hem een 
Octaaf-Leerreden met eene 
Verhandeling over het fa-
gevuur, Nancy , 1739, 2 
dl.n i n I2.nw 

MANGET (JOANNES JACOBÜS), 
te Geneve, in 1652 gebo
ren, had zich in den begin
ne voor de godgeleerdheid 
bestemd; maar hij liet die 
studie voor die der genees
kunde varen. De keurvorst 
van Brandenburg benoemde 
hem in 1699, tot zijnen ho-

n 
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norair lijfarts; en MANGEÏ 
behield dien titel tot aan zij
nen dood, te Geneve, in 
1742 voorgevallen. Men heeft 
van hem een aantal werken; 
de meest Lekende zijn: 1.° 
Bibliotheca analomica, Ge
neve, 1685, 1699, 2 dl.» 
in fol. Dit is eene verzame
ling van hetgene, wat de 
schrijvers der 17e eeuw, het 
belangrijkste over de ontleed
kunde hebben in het licht 
gegeven. — 2.° Cottection 
etc. (Verzameling van ver
schillende pharmacojsea's), 
Geneve, 1683, in fol. —-
3.° Bibliotheca medico-
practiea , 17 Z9, 4 dl.a in 
fol. •— 4f° Sepulchrefum, 
van BOOTET , met aanteeke-
ningen, 1700, 3 dl.» in 
fol. — 5.° . Bibliotheca 
chimica^ 1702, 2 .dl."» in 
fol. met pi. — '%,o Biblio
theca chirurgica, 4 dl.n in 
fol. — 7.o Bibliotheca scrip-
iorum medicorxm veterum et 
recentiorum, Geneve , 1731, 
4 dl.», ft f0]# j£ij jjggf,. j n 

dit werk opgenomen de Bi
bliotheek der geneeskundige 
schrijvers van LINDANDS, door 
MERKXW vermeerderd, niet 
«en aantal fouten, die er 
zich in bevonden. De heer 
Ifoor, geneesheer te Bergen 
in Eenegouwen, heeft er 
eene veel naauwkeurigere van 
geleverd, Bergen, 1778, 4 
dl.n in 4.to enz. Al de wer
den van MANGEÏ zijn in het 

Latijn. DiNiëL IE CLERC, 
schrijver eener geschiedenis 
yan de geneeskunde , was hem 
zeer behulpzaam. Een schrij
ver, die zoo vele boekdee-
len heeft voortgebragt, heeft 
niet altijd oorspronkelijk en 
naauwkeurig kunnen zijn; 
maar zijne verzamelingen zijn 
nuttig voor degene, die gee-
ne talrijke bibliotheken kun* 
nen hebben. 

' MANGEY (THOMAS), een kun
dige Engelsche godgeleerde, 
kapellaan van tFitt-Hdh 
te Londen, provenier vaq 
Pur ham', te leeds in 1684 
geboren , overleed den , H 
Maart 1755. Het is aan zij
ne zorg, dat men de schoo-
ne uitgave te danken heeft 
van PHII.0 , de Jood, Griekscb 
en Latijn, Londen, 1742, 
2 dl.n in fol. Ook heeft hg 
verscheiden Verhandelingen 
tegen TOLAND in het licht 
oegeven, om de Godheid va» 
J . C. te bewijzen; en eeni-
o-e Leerreden nagelaten. 

' * MANGIÏT (KAKEL), ee» ! 
bouwkunstenaar, den 2 Maa» 

1721, te MitryM?"* 
geboren. Men heeft he* » 
Krijs verscheiden open a 
re gebouwen te danken,« 
zijnen smaak en zijn rerB« 
tot eer verstrekken, zoo 4« 

de korenmarkt, de * « £ » 
seminarie van den M. v , 
de gestichten en hot J*"*"" 
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der voormalige kerk van den 
H. BABTHOIOMEÜS , de ver
betering van het portaal van 
St. Sulpice, de torens dier 
S e r i , cle kerk van Gros-
Caillou en een aantal ande
re gebouwen. Hij is te Wan-' 
tes, werwaarts hij- zich se
dert eenige maanden bege
ven had, den 4 Februanj 
1807 overleden. 

MAMJOLD (JOZEF), te Khe-
lingen in Zwaben, in 1716 
geboren, begaf zich onder 
de Jesuiten, én onderwees 
met roem de wijsbegeerte aan 
de universiteit van Ingol-
stadt. Hij gaf aldaar over 
de natuur van het licht en 
over de kleuren, eene ver
handeling in het licht,, die 
veel gerucht maakte, en ten 
titel voerde: Systema lumi-
nis et cölorum, novam de 
refractione theoriam com-
plectensy cum preevia dis-r 
sertatione de sono, Ingol-
stadt, 1753, in 8.vo Men 
nam er nieuwe inzigten in 
waar, die in een onderwerp , 
waarin op verre na alle na-
sporingen niet zijn uitgeput, 
tot belangrijke gevolgtrekkin
gen zouden kunnen geleiden 
(zie GRIMALDI — F. M. -~). 
Hij gaf vervolgens eene vol
ledige vérhandeling over de 
Wijsbegeerte in. het licht, 
Ingolstadt, 1755, 3 dl.n 

in 4. t0 Hij onderwees gedu-
N 

rende zeven jaren de godge* 
leerdheid, en vervulde ver
schillende eervolle posten, tot 
aan de vernietiging der maat
schappij. Bij deze gebeurte
nis werd h i j , door den uit
drukkelijker wil van den 
prins-bisschop en van de ma
gistraat van Augsburg, in 
het bestuur van het colle-
gie gehandhaafd, en kweet 
zich van dien ]ast geduren
de 14 jaren met even zoo 
veel ijver als voorzigtigheid. 
Paus Purs YI , in 1782, 
door Augsburg trekkende, 
ontving hem met vele onder
scheiding, terwijl hij hem 
venerabilis pater noemde. 
Hij overleed te Augsburg, 
den 11 Mei 1787. 

MAJSHARX (FRANCTSCÜS XA* 
VERios), te Insprüok, in 
1696 geboren, begaf zich 
1712 onder de Jesuiten, en 
overleed te ffall, een stad
je in Tyrol, in 1773. Hij 
heeft zich beroemd gemaakt 
in verschillende soorten van 
letterkunde, en de meeste 
wetenschappen in verschil
lende collegiën en akademi-
ën met eenen schitterenden 
roem onderwezen. Men heeft 
van hem; ï.o Bissertatio-
nes theologicce de indole, 
ortu, ac progressu et fon~ 
tibus sacrm doctrince, Augs
burg, 1749, in 8 .w— 2.o 
Bibliotheca domestica bona-

n 2 
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'jram ariium ac erudüionis, 
stiidiosorum usui instucta 
•et aperta, Jugsburg j 1762 , 
.iïi 8.vo — 3.o Idea magni 
J)ei, contra atheistnum hu-
jus eevi, Jugsburg , 1765 , 
in 8.v0 — 4.° Jntiquitate 
.Christianorum, Jugsburg, 
1767. in 8.vo 

. MANIMÜS of MASMÜS (MAR
KUS) , een Xatijnsche dichter 
onder TIBEMDS , is de schrij
ver van een diehtstuk, ge
titeld: Jstronomicon, waar-
jan er slechts vijf boeken 
overblijven, die over de vas
te sterren handelen. Men 
/noet piet verwachten, om 
(er ophelderingen in te vin
den, geschikt, draden loop 
of den aard der Hemellig-
•chamen te verklaren, noch 
zelfs op eene regtstreeksche 
wijze, de sterrekundige re
gels, zoodanig als PXOLOME-
JUS, en de.oude Hemelwaar-
•nemers, ons dezelve hebben 
overgeleverd. Het is eigenlijk 
eene verhandeling over dé 
sterrenwichelarij,, waarin al 
de sprookjes zijn bijeenver
zameld, welke .'de ligtgeloo-
vigheid der Heidenen , over 
:het vermogen der sterren had 
•aangenomen, doch waarin 
nien echter tevens het denk
beeld ziet, hetwelk zij van 
-den natuurlijken staat des He-
•mels hadden. MANIMÜS was 
.waarlijk een dichter; zijne 
verbeeldingskracht was rijk 

en vruchtbaar, zijne 'beschrij
vingen schilderachtig ea uit
lokkend ; maar hij is dikwijls 
achteloos, wijdloopig, snap-
achtig en onregelmatig: zij
ne eindvallen beantwoorden 
dikwerf zoo weinig aan de 
onderwerpen, welke zij be
sluiten, dat men de verzen 
liever onvolledig zoude zien. 
Dit diehtstuk bevat gedeel
ten, die bijzonder overeen-
komen'met de denkbeelden, 
welke ons de gewijde geschie
denis mededeelt. MAMHI» 
had een juister denkbeeld van 
den zondvloed, dan -al on» 
stelselmakers: hij stelt J 
eene krachtvolle en waarach
tige wijze, het tafereel dier 
gldeSaardige gebearten* 

voor: 

Cm,«lituIten..,vaWi<«««-

dam merserat urbes, 
Humanigenenscumsoiu» 

stitit hseres „̂ jnt 
Deucalion, scopuloque 

, possedit in uno. 

(Ouder de regering-,*$* 

van X^&JSl» r 
dusverre onhek^ ^ 
W e v e n ' / ? f m a ^ 8 f ' 
CÜS ontdekt » a « r « t f 
schrift van h e t z ^ e ; r 

onvolledig; hg *$ 'ierer de 
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Tertaling in onrijm hij. PoG-
eio vond dit zelfde dichtstuk 
in de 15° eeuw; maar het 
was MULLER (REGIOMONTA-
KUS) , die hetzelve, in 1473 , 
kl. in fol. in het licht gaf]. 
Be beste uitgaven van dit 
werk zijn die van Patrijs, 
ad usum delphini, 1679, 
in 4.1»; van Londen, met 
de aanteekeningen van BENT-
IBY, 1739, in4 . t 0 ; van/ow-
den, 1783, met de aantee
keningen van SCAMGER, BENX-
IEY en BÜRXON. 

MANLIÜS CAMÏOI-INÏTS (MAR-
eus), beroemde Romeinsche 
consul en veldheer, onder
scheidde zich reeds in den 
ouderdom van 16 jaren bij 
de legerbenden. Hij ontwaak
te in het kapitool, bij het 
geschreeuw der ganzen toen 
Rome door de Galliërs werd 
overrompeld, en dreef de 
vijanden terug, welke zich 
van die sterkte wilden mees
ter maken. Boor deze ge-
wigtige dienst verwierf hij 
den bijnaam van Capitoli-
nus en Behouder der stad, 
in het jaar 390 vóór J . C. 
MANZIUS bediende zich van 
den invloed , welken hem zij
ne heldendaden verschaften, 
om het volk tot opstand te 
brengen. Hij benijdde den in
vloed van CAMILLUS , die de 
Galliërs had overwonnen , eu 
die het dictatorschap behield. 

K 

MANLIDS stelde de vernieti-'-
ging aller schulden voory 
waarmede het volk beladen* 
was: een onregtvaardig ont
werp, eene inbreuk op het 
eigendom der burgers , en 
een der geliefkoosde midde
len , welke de heerschzuch-

'tigen, die het volk tot hun
ne kuiperijen willen doen< 
dienen, dikwerf gebezigd h e b 
ben. (Zie GKACCHÜS, BRÜ-
SÜS) , • de dictator A. CöR-
NEHDS COSSÜS, liet hem, als" 
een en muiteling, in hechte
nis nemen. Het volk nara
den rouw aan , en bevrijdde 
zijnen verdediger. Beheersch-
zuchtige Romein maakte slecht • 
gebruik van zijne vrijheid ; 
hij verwekte eenen nieuwen 
opstand, Be zamenzwering 
barstte uit ; de volkstribuneu 
noemen MANMUS, als het 
hoofd der muitelingen, en 
doen, zich als zijne beschul-, 

digers op. Be vergadering-
werd op het veld van Mars, 
in het gezigt van het kapi
tool gehouden, hetwelk MAM-» 
Mus gered had. Bit voor werp 
sprak sterk te zijne gunste: 
de regters ontdekten zulks;1 

de vergadering werd naar el
ders verplaatst, en MANIJÜS , 
als zamenzweerdcr veroor
deeld j werd in het jaar 384 
vóór J . C. boven van de Tar-
peische Mots gestort. Et-
werd een uitdrukkelijk ver
bod uitgevaardigd , dat ie-

n 3 • 
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mand zijner familie voortaan 
den naam van MARCÜS zou
de dragen, en dat een pa
triciër, de citadel zou.be
wonen , .alwaar hij' zijn huis 
had gehad. • MANLIBS is het 
onderwerp van een zeer ge
acht Treurspel in de Fran-
sché taal, door IA FOSSE. 
(Zie FOSSE — ANTONIUS DE 

XA —} 

MANLIÜS TORQUATUS , Ro-
meinsch consul en veldheer, 
xoon van MANMUS IMPERIO-
sus, bezat eenen levendigen 
geest, maar weinig gemak
kelijkheid , om te spreken. 
Daar zijn vader *hem niet in 
de stad durfde vertoonen, 
hield hij hem ten platten lan
de onder de slaven.. Deze 
handelwijze scheen aan MAR
CÜS POMPOMUS, den volks-
tribuun zoo onregtvaardig toe, 
dat hij hem dagvaardde, om 
er rekenschap van te geven. 
MAHiius,_de zoon, veront
waardigd, dat men zijn va
der vervolgde, begaf zich 
heimelijk naar den tribuun, 
en den dolk in de hand, 
deed hij hem zweren, dat 
hij van zijne beschuldiging 
zoude afzien. Deze edelmoe
dige daad trof het volk, dat 
hem in het volgende jaar tot 
fcrijgstribuim benoemde. Na
dat de oorlog tegen de Gal-
«ero was losgebarsten , stel
de een, hunner een tweege
vecht met den dappersten der 

Romeinen voor. MANiresbood 
zich aan, om dezen vermete
le te bevechten, doodde hem, 
ontnam hem eene gouden ke
ten , die hij om den hals 
had, en deed die om den 
zijnen. Tan daar den bijnaam 
van TORQUATUS, die vervol
gens tot zijne nakomelingen 
overging. Eenige jaren later, 
werd hij tot diclatorbanoemH, • 
en had den roem de eerste 
Romein te zijn, die tot het , 
dictatorschap werd benoemd, ! 
alvorens het consulaat te heb
ben bekleed. Hij werd se
dert dien tijd verscheiden ma- ' 
len consul, hij was zulks 1» 
het jaar 340 vóór J. C, 
gedurende den oorlog tegen 
de Latijnen: De jonge MAN
LIÜS , zijn zoon, nam in den 
loop van dezen oorlog, eene 
uitdaging aan, die hem door 
een der vijandelijke leger- ; 
hoofden werd aangeboden. ; 
De fiomeinsche veldheeren 
badden doen verbieden er eene 

aan te nemen ; maar de jon-
ae held, door de herinne
ring der overwinning, W" 
ke zijn vader, l>ij eene der
gelijke gelegenheid behaa 
L d , aangevuurd , tastte fl 
nen tegenstrever aan en * 
de hem neder. Zegevier^ j 
maar ongehoorzaam, *» 
hij in de" legerplaa s Wty 
•liaar hg, o p b e r g * 
„en vader, eene kroon 
den dood ontvmg. »« , 
deugdzaam-barbaars^*" 
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oefening, overwon •MAMXIÜS 
TOKQÜAÏÜS de vijanden bij do 
rivier J^eseris ? ten tijde, dat 
zijn ambtgenoot DECIÜS MUS , 
zich voor het vaderland op
offerde. Men stond hem de 
eer van den zegetogt toe; 
maar de jongelingen, veront
waardigd over de wreedheid, 
welke hij ten opzigte van zij
nen zoon had uitgeoefend, 
wilden niet voor hem uitgaan. 
Men gaf sedert dien tijd den 
naam van Manliana dicta 
aan alle vonnissen eener al 
te naauvvgezette en gestrenge 
regtvaardigheid. Mevrouw DE 
TIIXEDIEÜ heeft over dit on
derwerp een Treurspel ge
schreven , getiteld: Manlius, 
1662. —• Een andere MAN-
iius TOKQUATUS, was Ro-
meinsch consul in het jaar 
235 vóór J . C. Hij. onder
wierp Sardinië, overwon 
HASDUUBAI., on verdiende voor 
een derde maal tot het con
sulaat bestemd te worden; 
maar hij wees zulks van de 
hand, de zwakheid zijner 
oogen voorwendende. »INfiets 
zou onvoorzigtiger zijn, zei-
de hij hun, dan dat een 
man, die niets dan door vreem
de oogen kan zien, zou be
weren of dulden, dat door 
hem tot legerhoofd of veld
heer te maken, men hem 
het leven of de fortuin van 
anderen toevertrouwde." En 
toen eenige jongelingen zich 

bij de ouden voegden, om 
bij hem aan te dringen , voeg
de TOROJJAXUS er bi j : ,» In
dien ik consul was> zou ik 
de losbandigheid uwer zeden , 
noch gij de gestrengÖeicW van 
mijn juk kunnen dulden." 

* MANN (A. T. ) , een na
tuur-, letter- en oudheidkun
dige, in 1740, in Oosten-
rijksch-Vlaanderen geboren, 
omhelsde het kloosterleven, 
en was in 1774* prior van 
het Engelsch Karthuizerkloos-
ter van Nieuwpoort. - Hij 
werd in hetzelfde jaar aan
genomen , tot lid der akade-
mie, kort te voren te Brus
sel, door de keizerin, MA-
BIA ÏHEKESïAopgerigt, en las 
aldaar verscheiden belangrij
ke memoriën voor; Het ver
langen , om zioh meer bij
zonder aan de wetenschap 
toe te wijden, bewoog hein, 
om zijne secularisatie te vra
gen , en hij werd met een 
domheei'schap der sliftkerk 
van Kortrijk bekleed. De-
abt MANN, naar Engeland 
gezonden, om de voorzorg-
wijze tegen brand te onder
zoeken , gaf bij zijne terug
komst eene zeer leerzame me
morie over dat onderwerp ia 
het licht. De abt MAHS is 
in het jaar 1810 overleden; 
hij was blijvend secretaris van 

1 de akademie dier slad» lid 
van de koninklijke maatschap-

n 4 . 
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pij van Zonden, der akade-
jnie van Manheim, Milane, 
Luik, enz. , en men heeft 
van hem de volgende wer
ken : 1.° Mémoire etc. [Ver
handeling over de verschil
lende wijzen, uitgevonden, 
om de gebouwen voor brand
schade te behoeden), Brus
sel , 1778 , in 4 > , Lyon, 
1779,in8.v°, in hetHoogd. 
vertaald , Frankfort, 1790. 
— 2.° Tableau etc. (Tafel 
der munten, gewigten en 
maten van de verschillende 
natiën), 2* uitg. 1788, in 
8.™, in het Italiaansch ver
taald, Milane, 1790, in 4.*° 
— 3.° Pour etc. (Foor en 
tegen de schouwburgen), 
Bergen, 1782, in 8.vo — 
A.° Bescription etc. (Be
schrijving der stad Brus
sel en harer omstreken, of, 
Tegenwoordige, zoowel ker
kelijke als burgerlijke staat 
dier stad), een zeer geacht 
werk, Bergen, 1785, 2 dl.» 
m 8,-vo — Introduction etc. 
(Inleiding tot de aardrijks-, 
staatkunde, em.)^ 1786, in 
trr — ^'° dfé7noire etc. 
{verhandeling over de stren
ge vorsten, en derzelver uit-
'iverkselen),Gend, 1792, in 
8.vo; m e n T ; n ( j t e r d e (jag_ 
leekening der meest gestren
ge winters in. — 7.° Eene 
Uitgave van het aardrijks
kundig woordenboek van LAD-
VOCAT, onder den naam vau 
VOSGIEN bekend, 1792, 2 

d].n 8.vo — 8.° Tables etc. 
(Tykrekenkundige tafels van 
de algemeene < geschiedenis, 
van het begin van het jaar 
dl 00, tot den vrede van 
J802), Bresden, (Parijs, 
TRSEUXÏEI.) , 1804, in 4.*» 
— 9.° Principes etc. (Bo-
vennatuurkundige grondbe-
ginselen der wezens en hert" 
nissen), Weenen, 1807, in 
4^0 —, 10.° Een aantal (?e-
denkschriften en FerAande-
lingen, in de verzameling der 
Brüsselsche akademie. 

MAOTHG- (BOBERT), een 
Catholijk priester, in Enge
land geboren, kwam zijne 
studiën, te Bouai, in «et 

Engelsch collegie volbrengen, 
alwaar hij de heilige wijding 
ontving. Hij -werd . vervol-
pens hoogleeraar der godge
leerdheid tegen de protesten-
ten. In zijn vaderland te
ruggekeerd , oefende hij al
daar met veel ijver de be
dieningen van zendeling va. 
Men heeft van hem de na
volgende werken: 1. » 
controverse moderne (W» 
dendaagsche geloofsgesch* 

version etc. (De behenf 
en hervorming van #J 
land met elkander v*£ 
ken)-, 1726.-- .8 . * 
bat singuher W ' t \d 
vecht). Hij overleed * \ 
maafschap Essex, « • 
Maart 1730. 
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MANNORT ( LODEWÏJK ) , te 
Parijs, in 1696 geboren, 
heeft zich evenzeer in de let
terkunde als in de pleitzaal 
onderscheiden. [Hij was on
der pater PORÉE , de mede
leerling van VOLTAIRE ge
weest ; maar hunne vriend
schap hield in 1746 op, toen 
MANNORT, zich met .de zaak 
van TRAVENOL, tegen den 
nieuwen academicus belastte]. 
Men heeft Van hem: l.°Eene 
Vertahng in het Fransch 
der lijkrede van LODEWIJK 
XIV, door pater PORÉE ; het 
oorspronkelijke is zeer wel 
overgebragt. -— 2.° Beoor
deelende aanmerkingen, op 
eenige treurspelen van VOÜ-
TAIRE , die ten bewijze ver
strekken , dat hij de regels 
der tooneelkunde wel ver
stond. — 3.° Voltariana, 
1748 , eene verzameling van 
hekelingen tegen VOITAIRE. 
— 4.° Memoriën en Pleit-
gedingen, die in 18 dl.n in 
12.mo gezamenlijk zijn uitge
geven. MAMORT. overleed in 
1777. 

MANNOZZI of MANNOZI (JO-
ANNES), bijgenaamd JOANNES 
VAN DEN HEH.IGEN JoANNES, 
naar zijne geboorteplaats, een 
dorp bij Florence, was een 

• beroemde schilder. Deze 
kunstenaar, in 1636, in den 
ouderdom van 46 jaren over
leden , heeft der school van 

Florence, door de verheven
heid zijner genie tot ro.em 
verstrekt, Hij was volmaakt 
wel met het dichterlijke zij
ner kunst bekend; niets is 
geestiger en beter uitgevoerd, 
dan hetgene wat hij in de 
zalen van het paleis van den 
groot-hertog schilderde, om, 
nietde staatkundige deugden 
van LAÜRENÏIÜS DEMEDICIS, 
maar zijne weldadige inborst, 
en zijnen smaak voor de schoo-
ne kunsten te vereeren. MAN
NOZZI slaagde voornamelijk in 
het schilderen op natte kalk. 
De tijd heeft geenen invloed 
op de werken, welke hij in 
dat vak heeft vervaardigd: 
zijne kleuren zijn, na ver
loop van meer dan eene eeuw, 
even zoo frisch, alsof dezel
ve pas werden opgelegd. De
ze meester was ervaren in 
de vergezigtkunde en in de 
optica. Hij heeft de hall-
verheven beeldwerken van 
gips, zoo wel nagebootst, dat 
men er de hand aan moet 
brengen, om zich te verze
keren , dat dezelve niet van 
beeldwerk zijn. 

* MANOët DO NASCIMENTO 
(FRANCISCO), een beroemde 
Portugesche dichter, te Lis~ 
mbon in 1734 geboren; zijn 
vader, bestuurder van het 
tuighuis der marine te Lis» 
salon, deed hem eene op
voeding geven, overeenkom*-
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tig den geestelijken staat, aan 
welken FRANCISCÓ zich reeds 
van zijne jeugd af toewijdde. 
Deze toonde reeds vroegtijdig 
eenen bepaalden smaak, voor 
de Latijnsche classieke schrij
vers, vooral voor HORATIUS, 
zijnen gelief koosden dichter, 
en hij wijdde zich ook, niet 
even zoo veel roem als ijver 
toe, aan het beoefenen der 
nationale schrijvers van de 
zestiende eeuw, het schitte
rendste tijdvak van de Por-
tugesche letterkunde. Toen 
MANOÖI, in de loopbaan der 
letteren optrad, verhief er 
zich in Portugal eene school, 
onder den naam van Arka-
dische maatschappij, welker 
leden, onder welke zich man
nen van eene groote verdien
ste onderscheidden, het ont
werp hadden gevormd, om 
de nationale letterkunde, se
dert twee eeuwen in een waar
lijk beklagenswaardig verval, 
te doen herleven. Dimz DA 
CRUZ, GARCAO , en eenige an
dere bevorderaars der gezon
de letterkundige leerstellin
gen, overlaadden den jongen 
dichter met gunstbewijzen, 
die echter weldra met hen 
geene gemeenschap meer on
derhield. De oorzaak dezer 
verwijdering was de uitslui
tende smaak van MANOëi voor 
de oude Portugesche taal,en 
zi)n afkeer voor de gallicis
men, welke de beoefening 
oer Fransche taal, dagelijks 

in alle geschriften invoerde. 
De ijver, met welken hij de 
letteren beoefende, belette 
hem niet, om met naauw-
keurigheid de pligten te.ver-
vullen, welke hem zijn post 
van rector der kerk van Gha-
gas, te Lissabon, oplegde. 
Het kalme geluk, hetwelk hij 
genoot, werd weldra gestoord, 
Eenige schimpreden, welke 
hij tegen monniken had uit
gegeven, deden hem bij 
de Inquisitie aanklagen, en 
het bevel tot zijne in hech
tenisneming werd gegeven. 
Het gelukte aanMANOëi,om 
te ontsnappen, en aanboord 
van een schip te komen, het
welk zeilree lag naar Frank
rijk. Zijne boeken, goede
ren en eigendommen werden 
verbeurd verklaard, en de 
voortvlugtige dichter, leefde 
sedert dien tijd van de op
brengst zijner werken, en 
van de giften van eenige per
sonen, die hem op verschil
lende tijdstippen, de midde
len van bestaan verschotten. 
Hij bewoonde Frankrijk f 
durende meer dan dertig ja
ren, gedurende welke hijwj-

na altijd te Parijs zij» J g 
blijf hield, alwaar hüden^ 
JJebruarij 1819 is overleg. 
Men heeft van hem een aan 
tal dicht- en prozaïsche *tf 

stippen en in w n d j j j j . 
formaten zijn. in het licht j * 
schenen, Eenevnjvo^o 
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verzameling zijner Dichtwer
ken, die zelfs eenige verta
lingen in onrijm bevat, is te 
Parijs, 1819, in 11 dl.»in 
8.vo gedrukt. Deze dichter 
leefde te Parijs, gedurende 
de geheele omwenteling, bij
na vreemd blijvende aan de 
groote gebeurtenissen, die ron
dom hem plaats hadden. Hij 
bezong echter in eenige oden 
den dageraad der vrijheid; 
maar hij hield zich nooit met 
personen bezig, en heeft ook 
nooit iets voor BONAPARTE za-
mengesteld. Ofschoon hi j , 
zoo als men gezien heeft, 
met eenige neiging tot het 
hekeldicht was begaafd, ver
scheen er echter in dat vak 
van hem geenerlei voortbreng
sel , en hij had het enkel, op 
de bedervers zijner taal en 
van den goeden smaak ge
munt. Als lierdichter, heeft 
FRANCISCO MAiroët, onder 
zijne landgenooten geenen en
kelen mededinger gehad, ten 
zij het welligt DINIZ DA CRÜZ 
(zie dat artikel) mogt zijn, 
dien hij echter door een man
nelijker en verhevener kolo
riet overtrof. Zijne vertalin
gen , der Fabels van LAFON-
TAINE, van het Fert-Fert 
van GRESSET, van den Obe-
ron van WIELAND, (welke 
hij, als met het Hoogduitsch 
onbekend zijnde, volgens eene 
Fransche vertaling vervaar
digde), en die der Marie-
luren van CHUIEABBRUHD , 

zijn, zegt men, meestertsuk-
ken van stijl. De uitgave zij
ner werken, in 1819 in het 
licht gegeven, en waarover 

• wij boven gesproken hebben, 
draagt den naam van Filin-
to Flysio, eenen naam, dien 
hij in de Arkadische maat
schappij had aangenomen. 
Ook heeft hij eene vertaling 
in onrijm geleverd van de 
Latijnsche Geschiedenis van 
koning FMMANUël, door den 
bisschop don JJERONYMO Oso-
Rlo, Lissabon, 1804, 3 dl.11, 
in 12.»10 MANoët had de drie 
eerste gezangen der Pucel-
le vertaald. Het handschrift 
daarvan is verloren geraakt, 
hetwelk geen groot verlies 
is. Hij had ook aan een 
Porlugeesch-Fransch woor
denboek gewerkt, waarvan 
het handschrift, bij zijn over
lijden niet gevonden is. De 
markgraaf van Marialva, 
die in 1819, afgezant van 
den koning van Portugal 'm 
Frankrijk was, liet voor zij
nen landgenoot eene pleglige 
lijkstaatsie houden, en kocht 
een stuk gronds, op het kerk
hof van jsère LA CHAISE, 
om er voor hem een praal
graf op te rigten. Algemeen 
bekend is de schoone dich
terlijke overweging (Médita-
tionpoélique), La Gloire ge
naamd , welke LbMARTINE aan 
een Ferbanncn dichter heeft 
opgedragen, wij willen er enkel 
deze strojphe van aanhalen; 
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Ton só r t ,o MANOÖI., sumfcla 
• loi commune; 

La iuuse t'eniyra de précoces 
faveurs; 

Tes jours furent tissus de gloi-
re et d'infortune, 

Ëtr tu verses des pléurs! 

MANRIQUEZ (ANGELO), van 
Burgos, monnik van de Cis-
tersienser-orde, doctor in de 
godgeleerdheid te Salaman-
ka, bisschop van Badajoa, 
in 1645', werd in 1577, te 
Burgos geboren. Hij over
leed in 1649, na de Jaar-' 
boeken zijner orde, in het 
licht te hebben gegeven, 
waarin men te vergeefs naatfw-
keurigheid en critiek zoekt. 
[Hij heeft andere werken ge
schreven, waarvan men de 
lijst vindt in de Nova bibli-
otheca hispana, doorNicoL. 
ANTONIO], 

MAHTSARD (FRANCISCÜS) , 
een beroemde Fransche bouw
kundige, te Ax, en niet te 
Parijs, in 1598 geboren, 
overleed in 1666. Deze door 
het publiek zoo zeer toege
juichte kunstenaar, had vele 
moeite ? om zich zelven te 
vreden te stellen. Nadat COL
BERT hem zijne plans voor 
de voorgevels van het Zou-
vre had gevraagd, liet hij er 
hem zien, waarover die mi
nister zoo zeer te vreden 
was, dat hij hem wilde doen 
beloven, van er niels in te 
veranderen. De bouwkuns
tenaar weigerde op die voor-

waarde, om er zich mede 
te belasten, er bijvoegende, 
dat hij zich altijd het regt 
wilde voorbehouden, van be
ter te doen. De "prachtige 
gebouwen, volgens de plans 
van MANSAR» opgerigt, zijn 
even zoo véle gedenkteeke-
nen, die tot eer van zijne 
genie en zijne bouwkundige 
bekwaamheden verstrekken, 
Hij bezat edele en verhevene 
denkbeelden voor de alge-
mëene teekening van een ge
bouw , en eenen uitgelezen 
en kieschen smaak, voor al
le soorten van bonwkunde, 
welke hij gebruikte. De voor
naamste zijner werken te Pa
rijs , zijn: 'l.o het Portaal 
van de kerk der Feuil-
lanten, in de straat Saint-
ffonoré ; de kerk der doch
ters van de iT, MARIA , in 
de straat Saint-Antoine;het 
Portaal der Minderbroeders-
kerk op de Place-Royale; 
een gedeelte van het hotel van 
CONTI ; het hotel van BouiL' 
LON, dat van TOÜLOUSE, 

en het hotel van Jars. De 

kerk van Fal-de-Grace, « 
volgens zijne teekening ge
bouwd , en door dezen be
kwamen kunstenaar, tot bo
ven de binnenste groote kroon
lijst gebragt; maarbenijders, 
deden hem dit prachtige ge
bouw • staken, waarvan het 
opzigt aan andere bouwkuns
tenaars werd overgegeven. 
MANSAED , heeft ook de W 
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keningen van liet kasteel des 
Maisons vervaardigd, waar
van hij het opzigt over het 
bouwen en aanleggen van 
tuinen heeft gehad. Hij heeft 
nog eene menigte andere kas-
teelen doen houwen : die van 
Balleroy, in Normandyë, van 
Choisy-sur-Seine, van Gé-
vres en Brie, een gedeelte 
van dat van JFresne, alwaar 
er eene kapel i s , die men 
als een meesterstuk van bouw
kunde beschouwt enz. Hij is 
het, welke die soort van ge
broken of platte daken heeft 
uitgevonden, naar hem in het 
Fransch Mansarde genaamd. 

• MANSARD (JULIOS HAR-
DOÜIN) , neef van den voor
gaande, te Parijs, in 1645 
geboren, en in 1708 over
leden , [was de zoon van eenen 
eersten kabinetschilder des 
konings van Frankrijk , Ju-
Htis HARDOOirf genaamd , die 
met eene zuster van FRAN-
CISCDS MANSARD gehuwd was]. 
Hij werd met het opzigt over 
bijna al de gebouwen van 
LÖDEWIJK XIV belast. Het 
is volgens zijne teekeningen, 
dat men de Galerij van het 
Palais-Royal, het Plein van 
LODEÏVJJK den Groote, dal 
des F'ictoires heeft aange
legd. Het Koepeldak der In
valides is zijn werk, en hij 
heeft de laatste hand aan deze 
prachtige kerk gelegd, waar
van de eerste bouwkunstcnaar 8 

LlBERAMS BRIANX Was. MAN-
SARD heeft ook het plan tot 
het gesticht van Si. Cyr, 
van den waterval van Saint 
Cloud; van de diergaarde, 
de orangerie, de stallen , 
van het kasteel van f^er-
sailles, en van de kapel, 
zijn laatste werk, hetwelk 
hij voor zijnen dood niet ten 
einde heeft kunnen brengen. 

MANSFEID (PETRUS ERNST, 
Graaf van), uit een der door-
luchtigste , en in beroemde 
mannen, vruchtbaarste hui
zen van Duitschland, werd 
in 1517 geboren. Hij vol-
bragt zijne eerste wapenfei
ten in Jfrika, onder KAREII 
V, en onderscheidde zich bij 
het beleg van Landrccies. 
In 1552 werd MANSFKLD , 
in ïvoy, alwaar hij het be
vel voerde, krijgsgevangen ge
maakt ; daarna diende hij de 
Catholijken in den slag van 
llmtcontour, en droeg veel 
bij tot de overwinning. Zijne 
talenten deden hem in de ne
teligste zaken gebruiken. Gou
verneur van Luxemburg ge
worden zijnde, handhaafde 
hij de rust in dat gewest, 
terwijl de overige deelen der 
Nederlanden, aan de ram
pen des burgeroorlogs ter 
prooi waren. De staten be
wezen hem hunne erkentenis, 
door boven de deur van het 
stadhuis het volgende opschrift 
te plaatsen : In JBclgio om* 
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nia dum vastat civile hel
ium , MANSFELLVS bello et 
pace fidus, kanc provinciam 
in fide cotitinet servatque il-
Icesam, pum summo popu-
li consensu et hilari yucun* 
ditate. Hij verkreeg vervol
gens het algemeen bfevel over 
de Nederlanden, en over
leed te Luxemburg in 1604, 
met den titel van vorst van 
het Heilige Rijk. Zijn me
talen praalgraf, welke men 
in de kapel van zijnen naam 
ziet, die de Franciskaner 
kerk met Luxemburg veree-
nigt, is een bewonderens
waardig werk. Nadat LODE-
WIJK XIV, in 1684 die stad 
had ingenomen, liet hij vier 
uitmuntend bewerkte, wee-
nende vrouwen-beelden weg
nemen, welke dit gedenk-
teeken versierden. MANSFELD 
vereenigde den smaak voor 
de wetenschappen en dien 
des oorlogs, beminde de kun
sten en moedigde dezelve aa», 
bezat eenen uitgebreidcn en 
voor groote dingen vatbaren 
geest. Ten tijde, dat hij 
gouverneur van Luxemburg 
was, bouwde hij in de na
bijheid der hoofdstad, op ee
ne landelijke en schilderach
tige plaats, een prachtig pa
leis, hetwelk in zijne eeuw 
voor een meesterstuk van 
pracht en bouwkunde door-
gtog; maar dit groote werk 
heeft slechts een kortstondig 
bestaan gehad. Be dood des 

meesters is het tijdstip van 
deszelfs verval geweest. Het 
is zeer ten onregte , dat men 
boven een' ingang van het 
park leest: Immortalis glo* 
rice parens labor. Dit uit
gestrekte gebouw hetwelk ge
noegzaam van zelf veniel, 
is bijna geheel afgebroken, 
en het schoone park verwoest, 
in 1777, en zulks zonder 
eenig belang, noch wezen
lijk voordeel, daar de kna
gende geest dezer eeuw zich 
zelfs aan de door de eerbied
waardigste oudheid gewijde 
steenen en boomen verlustig
de. Men kan dit prachtige 
paleis gegraveerd onbeschre
ven vinden, in het Theo,-
trum urbium Belgicoe i?e-
gice van BiAEü. MANSFBLD 
had in hetzelve talrijke oud
heden geplaatst, door hem 
in het gewest en in de na* 
burige landen verzameld: pa
ter AMXANDJER WJMHEIH, 
heeft er in zijne LuoiBur-
gensia, de verklaring van ge
leverd. Eene zonderlinge zaak, 
en welke te kennen geeft» 
dat deze gouverneur, eenen 
eenigzins ïïeidensohen geest 
of ten minste,smaak bezat, 
was eene schoone fontein» 
aan de schim van eene *g-
ner beide echtgenooten (MA
RIA »E MoNiMOREtrcr), opge
dragen. Deze fontein ww 
met allerlei oudheden om
ringd. Men las op dezel* 
het volgende opschrift: 
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Quiescenlibus carissimre uxoris 
manibus 

Tranquillam undam sacravit. 
Mtevai sui amoris testes 
Latente» rasta sub rupe lyra-

phas erui, 
Vjvo lapide cingi 
iEtemasque fluere 

Jussit. 
P . E. C. M. 

De abt SCHANHAT, heeft de 
geschiedenis van den graaf 
van MANSFELD , in het La
tijn geleverd, 'Luxemburg, 
1707, in 12.*»o 

MANSFEID (KAREL, prins 
van), zoon van den voor
gaande, in 1543 geboren, 
onderscheidde zich in de oor
logen van Vlaanderen en 
Hongarije, en overleed ia 
in 1595 , zonder nakomeling
schap , na de Turken te heb
ben geslagen , die de stad 
Gran of Strigonia, door 
hem belegerd, wilden ont
zetten. :— KAREI, graaf van 
MANSFELD , zijn tweede broe
der, studeerde te Leuven 
in de regtsgeleerdheid , werd 
achtereenvolgend kanonik van 
St, Gudula te Brussel, lid 
vanden Luxemburgschenraad, 
deken van St. Gudula, ce
remonie-meester der hofka
pel van Brussel, en alge
meen aalmoezenier der Ne-
derlandsche troepen. Hij over
leed in 1647, na door zijne 
schriften en zijne daden ge
toond te hebben, dat hij de 
pligten van zijnen staat en 
van zijne bedieningen volko

men beoefend had. Men heeft 
van hem : l.o Paratitia de-
creti,Leuven ,1615, in 8S°; 
hij spreekt hierin over de 
pligten der geestelijken. — 
2.° Utriusque juris con-
cors discordia, Luxemburg , 
1619, in 8.™ Hij brengt 
hierin de wetten met de ca
nons overeen, die elkander 
schijnen tegen te spreken. —• 
3.° Ccenobitica, ibid 1625, 
in 8.v<> Hij handelt hierin 
over den oorsprong en het 
leven der kanoniken. — 4.° 
Miles Ghristianüs, inl2. ln< ' 
•— 5.° Gastra Dei sive de 
jparochia, religione et dis* 
ciplinamilitum, 1642, in 4. t0 

MANSFELD (ERNST VAK) , 
een beroemd veldheer, een 
natuurlijke zoon van PETRUS 
ERNST en van eene Mechel-
sche dame, werd in 1585 
geboren, en te Brussel ,door 
zijnen doopheifer of peet, den 
aartshertog 1R?IST van Oos
tenrijk, in de Catholijke gods
dienst opgevoed. Hij diende 
op eene nuttige wijze den 
koning van Spanje, in de 
Nederlanden, en den keizer 
in Hongarije, met zijnen 
broeder, KAREI, graaf van 
MAJÏSFEU). Zijne dapperheid 
deed hem wettig verklaren 
door keizer RUDOWII . Maar 
daar hem de posten van zij
nen vader, en de goederen 
welke hij in de Sjiaanscke 
Nederlanden bezeten Ttad, ge-
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weigerd werden, omhelsde 
hij in 1610 de partij der pro
testanten ; secten, die der Ca-
tholijke kerk steeds vijandig 
waren, en in allestaten, steeds 
eene geopende deur, en al
tijd gereede hulpmiddelen voor 
het oproer en de muiterij 
aanbiedende. Een der gevaar
lijkste vijanden van hét huis 
van Oostenrijk geworden zijn
de , dat hij den ATTILA der 
Christenheid noemde, stelde 
hij zich in 1618, aan het 
hoofd der Boheemsche mui
telingen, èn maakte zich in 
1619 meester van Pilsen. De 
nederlaag zijner troepen in 
verschillende gevechten, be
lette hem niet, om zich in 
dën Palts te werpen. Hij 
veroverde aldaar verscheiden 
plaatsen, verwoestte den El-
aas , maakte zich meester van 
Maguenau, en versloeg de 
Beijeren. Eindelijk werd hij 
zelf geheel verslagen door 
den vorst van Walstein,m 
den slag van Dassow, in de 
Kiaand April 1626. Na aan 
den hertog van Weimar, de 
troepen, welke hem overble
ven, te hebben afgestaan, 
wilde hij zich naar de Ve-
netiaansche staten begeven; 
maar hij werd ziek in een 
dorp , tusschen Zetram Spa-
latro, en gaf aldaar den geest 
den 20 November 1626, in 
den ouderdom van 41 jaren. 
»lJ wilde niet op het bed 
sterven. In zijn schoonste ge- | 

waad gekleed, met den de
gen pp zijde, overleed hij 
staande, door twee zijner be
dienden ondersteund. Onder 
de daden van dien beruehten 
veldheer en van dien zonder
lingen man, is er zeker geen 
opmerkelijker dan de navol
gende. Overtuigend onderrigt, 
dat CAZEL , diegene zijner of
ficieren , inwienhij het mees
te vertrouwen stelde , het plan 
zijner ontwerpen aan het Oos-
tenrijksche legerhoofd mede
deelde, lag hij daarover noch 
gemelijkheid noch misnoegen 
aan den dag; maar liet aan 
den verrader 300 Rijksdaal
ders geven, met eenen brief 
voor den graaf vanBucouoi) 
in deze bewoording vervat: 

CAZEI is uw getrouwe die 
ik » 

naar, en niet de mijne, 
zend hem u dus, opdat gij 
van zijne diensten gebroU 
maket." EnNST wordt met 
re<jt, voor een der grootste 
veldheeren van zijnen tijd ge
houden. Nooit was een veld
heer geduldiger, onvermoei
der, noch meer gehard te
gen den arbeid, tegen fe 

nachtwaken, tegen de kon* 
en tegen den honger. *J 
bra^t met eene bijna ong 
kofelijke snelheid legers e 
Teld, en verwoestte de g 
westen zijner vijanden. 
Hollanders zeiden van ^ 
Bonus in <^» °~jLr 
pretio ; dat hij «roottd* 
ten bewees, aan degene, * 
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ie hem gebruikten, maar 
dat hij dezelve zeer duur deed 
betalen. ' 

MANSFELD (HENDRIK FRAN-
CISCÜS graaf van), uit 'het
zelfde huis als de voorgaan
de , onderscheidde zich in de 
Spaansehe erfopvolgingsoor-
logen. Hij overleed te pree
nen , in 1711, in den ou
derdom van 74 jaren, na 
prins van het heilige rijk, 
en van Fondi, grande van 
Spanje, veldmaarschalk, veld
heer der keizerlijke legerben
den, generaal der artillerie , 
president van den geheimen 
krijgsraad, en groot-kamer
heer des keizers geweest te 
zijn. 

MANSI (JOANNES DOMINI-
CÜS) , een geleerde prelaat 
van de congregatie der re» 
guliere geestelijken van de 
Moeder Gods, daarna aarts
bisschop van Luoca', in die 
stad in 1692 geboren, en 
den 27 September 1769 over
leden, is bekend door de 
Vertaling in het Latijn der 
commentariën en van het 
woordenboek des bijbels van 
CALMEX, en door de bijlage 
tot de nieuwe uitgave der 
kerkvergaderingen, te Fene-
tië, 1728 — 1732 in het 
Jicht gegeven. Men zou in 
het Latijn van dien godvruch-
tigen aartsbisschop meer juist-
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heid en zuiverheid wenschen. 
Men kan raadplegen Com-
mentaria de vita et scrip-
tis JOANNMS BoMINICl 
MAN si, door Aw TOJTIÜS ZAX-
TA, Venetië, 1772 , in fol. 
MANSI, had te Lucca, in 
het gesticht zijner orde, eene 
akademie opgerigt, bijzonder 
aan de beoefening der liturgie 
en der kerkelijke geschiede
nis toegewijd. 

MANSION (COIARD) , eett 
boekdrukker en schrijver der 
15e eeuw, werd , volgens het 
meest algemeen gevoelen, te 
Brugge geboren, alwaar hij 
bijna zijn gehéele leven door-
bragt, en alwaar hij de boek
drukkunst invoerde, jffet eer
ste werk, dat van zijne pers 
is verschenen, voert ten ti
tel : Jardins de dévotion, 
Brugge, zonder jaartal 1463, 
of 74, volgens VAN PRAEÏ» 
Men'heeft van hem: l.°Les 
Methamorphoses etc. (Be 
Merscheppingen van Ori-
mus, in aedelessen voorge
dragen , in hel Fransch ver
taald, door MANsiojf, naar 
het Latijn van ÏBOMASWA-
LEYS , een' Jacobiter, en 
door hem in M84, in fol. 
gedrukt). — 2.° La Péni-
tenee etc. (Be boetvaardig
heid van ADAM), naar het 
Latijn , een handschrift in de 
bibliotheek des konings van 
Frankrijk, n,0 7864. — 3.» 

o 
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Nog schrijft men hem toe de 
hertaling derVertroosting 
van Boëïiüs, door hem in 
1477 gedrukt, en van de 
samenspraak der schepselen, 
Lyon,,l&8Z. 

* MANSO (JGANNES GASPARD 
JFREDERIK), den 26 Mei, 
1759, te Zella, of Geile 
van den LT. BASILIUS , een 
vlek, in het hertogdom Go
tha geboren. Hij werd in 
den beginne onder de oogen 
van zijnen vader opgevoed, 
«n leerde de oude talen. Na 
eenigen tijd in het gymnasi
um van Gotha te hebben 
doorgebragt, begaf hij zich 
naar de universiteit van Je-
ma , alwaar hij zich gedu^ 
rende bijna vijf jaren aan de 
beoefening der godgeleerd
heid, der letterkunde en der 
.wijsbegeerte toewijdde. Te 
Gotha teruggekeerd, werd 
hij onderwijzer, en in 1783, 
bij het gymnasium dier stad 
geplaatst, eerst als plaatsver
vangend onderwijzer en daar
na als hoogleeraar- In.1790, 
in hoedanigheid van prorec
tor, naar Breslau beroepen, 
werd hij drie jaren later, 
«erste.hoógleeraar, en rector 
van het gymnasium van de 
Bf. Maria Magdalena, het-
w-elk hij met veel ijver en 
vrucht bestuurde tot aan zij
nen dood, den 9.Junij 1826 
Tporgevallen. Als dichter, 
vertaler, beoefenaar der fraai-

je wetenschappen, geschied
schrijver, heeft MANSO ee-
nen duurzamen roem ver
worven. Onder zijne gedich
ten onderscheidt men: 1.° 
Die Kunst o &u lieben (Be 
kunst om te beminnen), een 
lierdicht in drie gezangen, 
Berlijn, 1794. — 2.o fis
tel an GARVE ÜberdieVer* 
laumdung der Wissenschaf» 

'feh. (Brieven aan den wijs» 
geer GAIÏVM , wiens boezem
vriend hij was, over de las
teringen tegen de weten" 
schappen). Hij heeft daaren
boven onder deu titel van; 
Poetischen Walder, ver
schillende dichtstukken in 2 
dl.» in het licht gegeven. De 
meest bekende zijner berijm
de vertalingen zijn, de Land» 
gedichten van YIRGILIUS , Je' 
na, 1793, in Ï2.»»; de 
Herderszangen van BiMen 
MÜSCHÜS , Gotha, 1785, in 
12.mo; de QjSDYPPVS van 
SOPHOCLES, Gotha ,1785; 
TASSO'S , Verlost Jeruaalent 
enz. De geschiedkundige wer
ken van MANSO, zijn nog be
langrijker ; men telt onder 
dezelve: 1.» Proeven over 
eenige onderwerpen van <*e 
godenleer der Grieken en 
Bomeinen. — 2." Sparf 
— 3." Proeve ter opkew' 
ring der geschiedenis f* 
staatsregeling van die» 
staat, deze drie stukken, tf 
5 dl.»in8.vo,1800.~4.' 
Leven van kei%er£ossTJ»' 
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TJjüf den Groote. — 5.° De 
Oslrogot/ien in Italië, of 
Geschiedenis van het Ostgo-
thische rijk, Breslau,1824, 
in 8.v° 

M A N S Ï E I W (GffKlSTOFFEL 
HERMAN VON) , te Peters
burg , den 1 September 1711 
geboren , diende langen tijd 
en met roem als kolonel in 
Russische dienst. In 1745 
ging hij over in de dienst 
van den toning van Pruis-
sen, werd in 1754, tot ge-
neraal-majoor der infanterie 
benoemd, en onderscheidde 
zich bij alle gelegenheden, 
doqr zijne dapperheid en be
kwaamheid in de krijgskun
de. In 1757 werd hij in den 
slag van Kolin gekwetst, en 
sneuvelde kort daarna bij 
-Leutmerita, algemeen d ooi-
al degene, welke hem gekend 
hadden , betreurd ; zelfs de 
vijanden wijdden hem tranen 
toe. De oogenblikken van uit
spanning, welke hem hetmoei-
jehjke krijgsmansleven over
liet, besteedde MANSXMffaan 
de studie. Hij was met de 
meeste talen van Europa be
kend. Men heeft van hem : 
Geschied-, staat- en krijgs-
kundige gedenkschriften over 
Rusland, Lyon, 1772, 2 
dl.»* in 8.vOj ffiet plans en 
kaarten. Deze memoriëu be
ginnen met den dood van 
CATHARIJU I , in 1727, en 

O 

eindigen in 1744. Dezelve 
bevatten de gebeurtenissen, 
waarvan hij ooggetuige is ge
weest , en met welke hij bij
zonder bekend was. Hij heeft 
er eene bijlage bijgevoegd, 
waarin hij tot de tijden der 
oude czars opklimt, en wijdt 
voornamelijk uit over PETER 
I . Hij levert op het einde 
des werks een denkbeeld van 
de krijgsmagt, de zeevaart, 
den handel enz,, van dit 
uitgestrekte rijk. Dit is een 
geschiedkundig stuk, even zoo 
kostbaar door de openhartig
heid des geschiedschrijvers, 
getuige der door hem ver
haalde daadzaken, als belang
rijk met betrekking tot de 
daadzaken zelve. Nadat H ü -
ME het oorspronkelijkeFransch. 
dier Memoriën had ontvan
gen, deed hij dezelve in het 
Engelsch vertalen , en gaf die 
te Londen in het l icht; er 
verscheen kor t daarna te Ham
burg , eene Hoogduitsche ver
taling derzelve in het licht. 
De heer HPBER leverde er in 
1771 , te Leipzigezm'Fran-
sche vertaling van, en in het 
volgende jaar bezorgde Vox-
TAIRE die van Lyon. In 1781 
is er eene nieuwe vermeer
derde uitgave van in het licht 
verschenen. Men weet dat Yo£-
ÏAIRE , op verzoek des schrij
vers, den stijl dier Memori-

I ën had verbeterd, en dat die 
I verbetering aanleiding heeft 
o 2 
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.gegeven, tot de anekdote ww? 
het vuile linnen, welke de 
koning van Pruisseni zoo 
.zeer tegen den bleeher ver
bitterde. — Zie FREDERIK II. 

MANIEGNA (ANDREAS). , een 
schilder en graveur , in 1430, 
in een dorp bij Padua ge
boren, werd in den begin
ne tot bet hoeden van scha
pen gebruikt. Men ontdekte 
dat in plaats van over zijne 
kudde te waken, hij zich 
met teekenen vermaakte; men 
plaatste hem bij eenen schil
der, die bekoord over zijne 
vlugheid, over zijnen smaak 
in den arbeid, en over zij
ne, zachtheid in den omgang, 
hem in zoons plaats aannam, 
en tot zijnen erfgenaam be
noemde. MANTEGNA werd in 
den ouderdom van 17 jaren 
belast met de vervaardiging 
van het altaarstuk der St. So-
phia-kerk te Padua, en van 
de vier Evangelisten. J A -
COBÜS B E M I N , bewonderaar 
zijner talenten, gaf hem zij
ne dochter ten huwelijk. 
MANTEGNA vervaardigde voor 
den hertog van Mantua, den 
Zegelogt van (JJESAR. , wel--
ke in 9 bladen is gegraveerd: 
dit is het meesterstuk van 
dien schilder. Uit achting 
voor zijne zeldzame verdiens
ten , benoemde de hertog hem 
tot ridder zijner orde. Men 
schrijft gewoonlijk aan, MAN-
ïECrWA , de uitvinding toe van 

het graveren met het steek* 
ijzer voor de platen. Deze 
-kunstenaar overleed te Man' 
tua, in 1505. Het museum 
van Parijs bezit verscheiden 
schilderijen van dien mees
ter , tot dezelve behooren 
diegene, welke de E. Maagd 
voorstelt, op eenen troon 
ge&eien, met het Kind JE-
sus op hare kniën staan
de, vergezeld door zes an
dere Heiligen, en den mark
graaf JoAMÏES FRANCISCÜS VAN 
GONZAGA, die voor de ge
waande overwinning bedankt 
op koning KAREL VIII, in 
den slag van Fornovo, aan 
de boorden der Taro, in 
1495 behaald. 

MANXEHÜS (JOANNES) , den 
23 September 1599, te Bas-
selt, in de Belgische pro
vincie ' Limburg, geboren, 
werd augustijner, onderwees 
met roem de schoone lette

n e n , en vooral de redeneer-
kunde, was achtereenvolgen^ 
prioor te Antwerpen,™ 
Brugge, telperen,ioMas' 
eelt, te Keiden, onderz 
ker zijner provincie, en ove 
leed den 23 Februanj 167&. 
Men heeft van hem: ' • 
ffasseletum, Leuven, iw>' 
in 4 > Dit is eene beschru 

ving der stad ffasselt,* 
derzelver omstreken. --.• 
Mistoria Lossensis W ^ 
cent* Luik,, lf17i enen 
De*e geschiedenis, « 



u i . . . en 
schoonen stijl geschreven, en 
met uitlokkende aanmerkin
gen doormengd, is nuttig voor 
de algemeene geschiedenis der 
Nederlanden. Men ziet op 
het einde Stemma comihtm 
Lossentium, door denzelfden 
schrijver; daarna eene.ver
zameling van handvesten, en 
eene beknopte geschiedkun
dige beschrijving der steden 
van *het graafschap £oo&, 
door LAüREiraos KoBras, ad-
vokaat te Luik. — 3.°Kaart 
van het prinsdom Luik en 
het graafschap Looz , Am
sterdam t 1639. Die van pa
ter LE CLEUC, een Jesuit, 
is veel naauwkeuriger en be
ter uigevoerd. Er bestaan 
daarenboven nog een aantal 
ascetische werken van MAW-
TJSHÜS , in eenen zeer be
schaafden stijl geschreven, en 
eenige dichtstukken. 

MANTICA (FEANCISCÜS), kar
dinaal te Udino, in 1534 
geboren, onderwees niet roem 
de regtsgeleerdheid te Padua, 
en werd door Paus SIXTÜS 
V , naar Rome gelokt, die 
hem den post van bijzitter 
in de regtbank der rota gaf. 
CLEMJSNS VIII verhief hem 
in 1596 tot kardinaal. Hij 
overleed te Rome, den 28 
Januarij 1614. Men heeft 
van hem: l.°De conjecluris 
•ultimarum volunlatum, libri 
XII, in fol. ~* 2.° Eene 

O 

verhandeling, getiteld: Lu-
cubrationes vaticance, seu 
Be tacitis et ambiguis con-
ventïonibus, 2 dl»» in fol. 
— 3.° Decisiones rotte Ro
mance , in 4..to 

'MANTINÜS (JACÓBUS), een. 
in Spanje geboren arts,'ver
wierf in het begin de 16.e 
eeuw,, door zijne,is:unst eenen 
grooten roem te Venetië; hij 
was zeer ervaren in de. ge
leerde talen. Men heeft van 
hem vertalingen in het La
tijn van eenige werken van 
AvicEiWA en AvERRoës:' 1.°-
Paraphrasis Averrois de 
partibas et generatione ani~ 
malium, Rome, 1621 , in 
fol. -Hij is eene Hebree uw-
sche vertaling gevolgd, welke 
volgens het Arabisch gemaakt 
was. — 2.9 Super lïbros 
Platonis de Mepublica,; Ro
me , 1539. — 'ó.° Avicenncs 
f en IV primi, de univer-
sali ratione medendi versta 
latina, Venetië , 1 5 3 0 , etc. 

MANTUA- (MARCUS). — Zie. 
BJSNAVIDIO. 

MANÏÜABTA (JOANMS BAP-
XISTAJ , een beroemde ïtali-
aansche graveur, en vader 
van DIANA MAIVTÜAUA , welke 
zich ook in die kunst heeft 
beroemd gemaakt. Vaderen 
dochipr hebben verscheiden 
geëtöie stukken nagelaten. 
3 
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MANTUANA- (JOANSES). — 
Zie SPAGNOII. 

MANÜEL COMNENDS , vierde 
zoon van keizer JOANJNES COM-
SENUS en van IRENE van Hon
garije, werd te Konstanti-
nopel, in 1120 geboren. Hij 
werd in die stad in 1143 tot 
keizer gekroond, tennadeele 
Tan IZAAK, zijnen oudsten 
broeder, een woest en drif
tig mensch, die zijn vader, 
bij zijnen uitersten wil van 
de keizerlijke opvolging had 
beroofd. Nadat zijne staten 
door de legerbenden van den 
tweeden kruistogt overstroomd 
waren, gedroegen zich de 
Grieken, te zijnen opzigte 
als verklaarde vijanden ; het 
is waar, dat al de hande
lingen der kruisvaarders niet 
Trij van ver wij tingen waren. 
De oorlog, welken MANÜEL, 
tegen RUIGER , koning van Si
cilië voerde, die in het rijk 
was doorgedrongen, was in 
den beginne ongelukkig; maar 
eindelijk gelukte het hem de 
Sicilianen uit zijne gewesten 
te verdrijven. Hij begaf zich 
vervolgens naar Dalmatiè en 
van daar naar Hongarije, met 
ongelijken voorspoed. Na de 
sultans van Jleppo en loonië 
terug te hebben gedreven, 
zakte hij aan het hoofd eener 
"vloot en van een leger in 
f.m>te af. Eenige Grieken 
nebben geschreven, dat hij, 
zonder het verraad van AMAL-

RICH > koning van Jeruzalem, 
met wien hij zich tot die 
onderneming verbonden had, 
dat koningrijk zou veroverd 
hebben; maar dit verraad is 
veel minder zeker, dan de 
tegenspoed van MANUEL. Hij 
slaagde niet beter in den 
oorlog tegen den sultan van 
Iconië. [In de naauwe wegen 
en bergpassen bij Myrioee-
phales gewikkeld, werd zijn 
leger bijna geheel verplet» 
terd, en hij redde zich het 
leven uit duizenden gevaren, 
Kort daarna bragt hij ander
maal een leger op de been, 
en versloeg AZZEDYN, sultan 
van Iconië, die Klein-A^ 
verwoestte]. MAATHEI, overleed 
eenigen tijd da,arna, den 24 
September 1180. Daar hij 
der Grieksche kerk tot er
gernishad gestrekt, door over 
de geheimen te dogmatiseren, 
en zich aan de droombeelden 
der geregtelijkesterrewigche-
larij over te geven, gevoelde 
hij zich vóór zijn overlijden 
door knagingen gefolterd,en 
ten teeken van boetvaardig
heid , hulde hij zich in een 
monniken gewaad. De w 
tijnen, die hem als eened" 
oorzaken van d e n ^ e ^ 
uitslag van den kruistogt» 

schouwen, * « * * • £ , 
gunstig over, endeGnoWJj 
die hg met belastingen h* 
overladen, zwaaijenhemgw 
nen algemeenen lof toe. 



1 NV' 815 | M1 

MANV'ét PAMÖLOGÜS , zoon 
/ Van JoANNES VI PALKOLOGUS , 

en na hem keizer van Kon-
stantinopel, was minder ge
lukkig dan zijn vader. De 
Turken verklaarden hem in 
1391 den oorlog, ontweldig-

j den hem Thessalonica, en 
waren op het punt om zich 

, meester van Konstantinopel 
i te maken. Even als zijne 

voorgangers, kwam hij bij 
de Latijnen om hulp vragen, 
welke hij niet Icon verkrij
gen. Eindelijk de tegenspoe
den , welke hij ondervond, 
moede, gaf hij den schepter 
over aan JOANNKS VII , PA-
LEOLOGUS , zijnen zoon , en 
nam, twee dagen voor zij
nen dood, in 1425 voorge
vallen, het religieuze gewaad 
aan. Hij was 77 jaren oud, 
en had er 35 geregeerd. De 
zachtheid zijner inborst deed 
hem door zijn volk bemin
nen. Hij bezat voorzigtig-
heid en regtvaardigheid in 
zijn bestuur; maar wijl hij 
bijna nooit aan het hoofd 
van zijn leger verscheen, niet 
tlan vreemde troepen gebruik
te , en verzuimde, om de 
soldaten zijner natie onder 
krijgstucht te brengen, zoo 
bereidde hij den val des rijks 
voor. Hij is de schrijver 
eener Verzameling van wer
ken, onder zijnen naam ge
drukt : men vindt er stijl en 
welsprekendheid in. 

O 

MANÜEL (NICOIAAS), van 
Bern, deed in die stad, in 
1522, twee ellendige kluch
ten ten tooneele voeren , die 
gedrukt werden. De eene geti
teld: De doodeneter, en de 
andere de Tegenstrijdigheid 
tusschen J. C. en den paus. 
Ofschoon Bern, in schijn 
nog Calholijk was, werden 
hem deze beide eer- en zou-
telooze stukken tegen de kerk , 
echter niet tot eene misdaad 
aangerekend, daar de nieu
we dwalingen het grootste 
gedeelte der inwoners reeds 
besmet hadden. Hij werd 
kort daarna tot raadsheer be
noemd, en in verscheiden 
onderhandelingen gebruikt. 
Hij is de vertaler der Ver
zameling van regtsgedin-
gen, legende Jacobynen in 
d509, om de misdaad van 
tooverij gevoerd, waarin 
mede beirokken zy'n, Fran-
ciskanen van Orleans, om 
dergelijk bedrog, Gerieve , 
1566 , in 8.vo Zijn hoofd 
was door de dweeperijën der 
gewaande hervorming, op 
eene verregaande wijze op
gewonden. Hij stierf te Bern, 
den 30 April 1530. 

* MANDEL (PETRUS L O M -
WIJK) , de zoon van eenen 
potlebakker te Montargiv, 
alwaar hij in 1751 geboren 
werd, maakte zeer goede 
studiën, en begaf zich in de 

o 4 
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congregatie der doctrinaris-
sen, bij welke hij slechts 
forten tijd verbleef. Hij werd 
achtereenvolgend repetitor 
van het collegie te Parijs, 
en onderwijzer van denzoon 
eens bankiers, dié hem eene 
lijfrente toelegde. MATTOEL 
leefde in eenen vrij onafhan-
kelijken staat, toeneen door 
hem uitgegeven schotschrift, 
hem gedurende drie maan
den in de Bastilh deed op
sluiten. Tijdens de Fransche 
omwenteling, omhelsde hij 
met vuur de grondbeginselen 
derzeïve, werd lid van de 
municipaliteit van Parijs, 
en in 1791 tot procureur-
syndicus der gemeente be
noemd. Hij was het, die 
gezamenlijk met den maire 
PETTON den opstand van den 
f Junij 1792 verwekte, 
ioen het departementaal be-
?tuur later de overhand we-
öer had hernomen, werden 
heide door hetzelve van hun-
«e posten ontzet. LODE^IJK 
-AVI keurde dezen maatregel 
goed, maar de wetgevende 
vergadering herstelde hen in 
üunne betrekkingen. MANU-
f f a m een werkdadig aan
deel aan de gebeurtenissen l 
Tan den 10 Augustus, enden , 
•14 verscheen hij voor de ba- ' 
je , § om te vragen, dat de 
Koning naar den tempel zou 
vervoerd worden, werwaarts 
*3 zelf, den volgenden dag 
«e Koninklijke familie over-

bragt. Het is billijk te zeg
gen , dat hij er zich, den 
volgenden dag, in de gemeen
te-raad , met nadruk tegen 
verzette , dat LODEWIJK XYI 
en zijne familie in den Toren 
zouden worden opgesloten, 
er bijvoegende, » dat er mid
delen genoeg bestonden, om 
in het paleis des Tempels o-
ver zijnen persoon te waken, 
zonder daarom tot nutteloo-
ze gestrengheden zijne toe-
vlugt te nemen." Tot de 
conventie verkozen, stelde 
MANUÉL reeds in de eerste 
zitting voor, dat de presi
dent derzeïve zijnen intrek 
in de Tuileriën zoude ne
men , en belastte zich den 
7 October, met de taak, om 
aan LODEWIJK XVI te gaan 
verklaren, dat de koninklijke 
waardigheid vernietigd was. 
Hij eindigde intusschen,met 
het nemen eener vrij duide
lijke belangstelling, ia hei 
lot der koninklijke familie, 
hetwelk men toeschrijft aan 
de menigvuldige bezoeken, 
die hij aan LODEWIJK A» 
in zijne gevangenis gaf. MA' 
NUEL nam geenerlei deel aan 
de moordtooneelen van bep' 
tember, en hij redde»"» 
verscheiden aanzienlijke per 

sonen, onder anderen.**-vrouw DETotJRZEt,mevrouvv 

DESlAëI,enBEAMABCHiK-
zijnen bijzonderen v|and.üP 
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voor "de conventie beschul
digde , verklaarde MANÜEI, 
voor de tribune der Jacobij-
nen, » dat de moordtoonee-
len van den 2 September, 
de St. Barthels-nacht van het 
volk waren geweest, hetwelk 
zich op dien oogenblik even 
zoo ondeugend had getoond, 
als een koning, en dat ge
heel Parijs misdadig was, 
wijl het die moordtooneelen 
had geduld." De toon van 
gematigdheid, met welke hij 
zich, gedurende de debatten 
van het proces van LODE-
WIJK XTI, uitdrukte , ver
bitterde de bergpartij (la 
Montagne) tegen hem. Op 
den 16 November stelde hij 
voor, dat elke Franschman, 
die na den 2 November 
Frankrijk verlaten, en zich 
naar een onzijdig land zou 
begeven hebben, niet als uit
gewekene zou kunnen wor
den beschouwd, en den 6 
December deed hij de vöor-
dragt, dat de koning gehoord 
zoude worden; na hem met 
den meesten nadruk te heb
ben verdedigd, stemde hij 
voor de beroeping op het 
volk en de gevangenhouding. 
Tijdens de inzameling der 
stemmen; was hij secretaris : 
van vervalsching derzelve ver
dacht, Averd hij door de ko-
ningsmoorders met smaad-
woorden overladen; de tri
bunen jouwden hem uit, en 

H niemand durfde zijne verde
diging op zich nemen. Toen 
de veroordeeling des Iconings 
uitgesproken was, besloot MA-
OTJEii zijn ontslag te vragen, 
en schreef aan de vergade
ring , dat » bij de wijze van,. 
derzelver zamenstelling, het 
hem onmogelijk was, Frank
rijk te redden, en dat de 
regtschapen man zich slechts 
in zijnen mantel moest wik
kelen." Hij stemde niet in 
het vraagstuk over het uit
stel. MANUJEI begaf zich als-
toen naar Mmtargis, en 
werd aldaar in den loop der 
maand Maart, door eene 
bende woestelingen, die hem 
met steenworpen en stoksla
gen overlaadde, en voor dood 
lieten liggen, op eene ver
regaande wijze mishandeld. 
Hij overleefde dien aanslag 
echter; maar zijn ondergang 
was gezworen. Kort daarna, 
op last der commissiën van 
openbare veiligheid en alge
meen welzijn, in hechtenis 
genomen, werd hij naar de 
conciergerie overgebragt. Zij
ne verschijning verwekte al
daar eene soort van algemee-
ne verschrikking ; men stiet 
hem tegen eenen pilaar 5 nog 
bevlekt met het bloed der 
slagtoiFers vanden 2Septem
ber, terwijl men hem zeide: 
»Zie, ongelukkige, het bloed, 
hetwelk gij hebt doen stor
ten, hetzelve verheft zich 

'o 5 
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.tegen u.,y Onder zulk eene 
wreede behandeling gebukt, 
beriep zich MANÜEL van de 
dwaling zijner tijdgenooten, 
op de nakomelingschap. Toen 
men hem als getuige in het 
proces der koningin betrok, 
prees hij, wel verre van die 
vorstin te beschuldigen, ha
ren moed, en beklaagde ha
re ongelukken. Toor dere-
volutionnaire regtbank ge
voerd , verdedigde hij zich 
met moed en tegenwoordig
heid van geest, en bekende, 
dat hij zou gewenscht heb
ben, dat de koning, welke 
men hem verweet van te heb
ben willen redden, naar A-
merika ware gezonden. Hij 
herinnerde aan zijne revoltt-
tionnaire diensten, met eene 
Jbracht van waarheid, die reg-
ters zou hebben overtuigd, 
maar die geenen invloed had 
op moordenaars. » Neen, 
zeide hij , de gemeente-pro
cureur van den 10 Augustus 
is geen verrader; ik verzoek 
dat men op mijn graf grave-
re, dat ikhetwras, die dien 
dag bewerkte." Toen hij zij
ne veroordeeling hoorde, ver
bleekte hij, en verviel in ee
ne neerslagtigheid, die hij 
niet kon overwinnen. Hij 
werd den 14 November 1793 
onthoofd. MANÜÖL sprak met 
vloeibaarheid: het ontbrak 
hem 'aan geene geleerdheid; 
maar zijn stijl is niet vrij van 
den overdreven nadruk, wel

ken men aan bijna al de re
denaars van dat tijdvak kan 
verwijten. Hij heeft in het 
licht gegeven: 1.° Lettre etc. 
(Brief van eene lijfwacht), 
1786. — 2.° Coup êoeü 
etc. (fFijsgeerige blik op 
de regering van den M. 
LODEWJJK) , 1,786. —> 3.° 
iSannée Frangaise (Het 
JFransche jaar). — 3.° La 
•police etc, (De policie van 
Parijs ontsluierd). — 5. 
Lettres etc, (Brieven over 
de omwenteling, dooreenen 
vriend der constitutie bijeen 
verzameld), 1792, in 8.v° 
— 6.° Opinion etc. (Gevoe
len van MANVEL, die de 
koningen niet bemint), 179«ó 
in 8.v° Hij was ook de uit
gever der Lettres etc (Brie
ven, door MiRABEAü aan 
SOPBIA BE BUFFET, mark-
gravin van Monnier, p* 
schreven). 

* MANÜEL (JACOBÜS Atf-
xoNins), den 10 December 
1775 , te Barcelonnette,™ 
het Fransche Dep.t der M' 
der^Jlpen geboren. Zan
der, inden beginne no am, 
Werd vervolgens consul van 
het dal van Barcelonnett' 
•De jonge VU**», J « J 
1789, te Ntmes, » •« 
tweedejaar zi jnerjr jg^ 
Pe cursus, toen die stad' 
Lneel van bloedige * * £ 
len tusschen de P » * * } ^ . endeCatholijken^rd,^ 
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dat zelfs ,het collegie over
meesterd was, zagen de kost
gangers zich genoodzaakt, om 
naar hunne familiën terug 
te keeren. MANÜEL begaf 
zich naar Piemont, bij ee-
nen oom, die een rijke han
delaar was: hij was aldaar 
sedert twee jaren, toen de 
oorlog tusschen Frankrijk en 
Sardinië losbarstte, en hij 
kwam alstoen te Barcelon-
nette terug, alwaar hij ge
durende een jaar, onder de 
nationale garde diende, wel
ke men kort te voren had 
opgerigt. In 1793, als vrij
williger , in een bataillon op
genomen, hetwelk krachtens 
de requisitiewet was daarge-
steld, klom hij weldra op 
tot den rang van officier, 
maakte in die hoedanigheid 
de veldtogten van Italië me
de , en was bij den vrede 
van Campo-Formio, kapi
tein der ruiterij. Eene erns
tige ziekte, en de aanzoe
ken zijner familie, bewogen 
hem, om zijn ontslag te vra
gen. Hij volgde de loopbaan 
der pleitzaal, en na aan die 
van Digne- te zijn verbon
den , zette hij zich te Jtix 
neder, alwaar hij zich door 
zijne begaafdheid deed on
derscheiden. Gedurende 15 
jaren hield MANUEL zich enkel 
met zijne uitgebreide prak
tijk bezig, en hij is eerst 
begonnen eene staatkundige 
rol te spelen, op het tijd

stip der terugkeering van NA
POLEON, den 20 Maart: hij 
kwam te Parijs, en niet 
lang duurde het of hij werd 
door het Dep.t der Neder-' 
Atyen, tot lid van de ka
mer der volksvertegenwoor
digers gekozen. Toen men 
het berigt van de nederlaag 
van PFaterloo had ontvan
gen , vraagde hij de daarr 
stelling van een provisioneel 
bestuur, en deed hij, bij het 
voorstel, om NAPOLEON II 
uit te roepen, tot de orde 
van den dag overgaan. Bij 
deze laatste gelegenheid had 
MANÜEL door zijne levendige 
en vurige welsprekendheid de 
stemmen rnedegesleept. Hij 
stelde vervolgens voor, en 
verdedigde een adres aan het 
Fransche volk, in hetwelk 
de naam vanden jongen NA
POLEON niet werd uitgespro
ken. Ondanks de gepaste 
woorden van den redenaar, 
werd dit adres niet aange
nomen. Voor het overige 
werd de toestand der kamer 
zeer netelig; terwijl zij be
raadslaagde, waren de bond» 
genooten voor de poorten van 
Parijs. MANUEL stelde een 
ontwerp van constitutie voor, 
hetzelve werd onderzocht on
der het gebulder des kanons , 
toen het provisioneel bestuur, 
door eene boodschap aan de 
kamer te kennen gaf, dat 
het zijne bedieningen ophield. 
MANÜEL. èischte dadelijk de 
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orde van den dag, en het 
onderzoek werd voortgezet. 
Troepen bezetten den vol
genden dag de toegangen,tot 
de kamer. De tweede res
tauratie had plaats: MANÜJÏL 
verkocht zijne eigendommen, 
en vestigde zich te Parijs, 
alwaar'hij, daar de raad van 
tucht der advokaten, gewei
gerd had, hem, uit hoofde 
van zijne republikeinsche ge
voelens , onder het getal van 
de leden der balie van de 
hoofdstad op te nemen, een 
kabinet, van raadplegingen, 
opende. Hij werd in 1817 
niet verkozen; maar bij de 
verkiezingen van 1818, had 
hij de keuze tusschen het 
Dep.*Finisierre en deVen-
dée, en hij bepaalde zich 
tot dit laatste departement. 
MANÜEL nam zitting aan de 
linker zijde, en was eender 
ijverigste redenaars van de 
tribune, Eene .redevoering, 
welke hij te gunste van GUE-
GOIRE uitsprak, dien,de ka
mer, als eenen koningsmoor-
der , uit haren boezem ver
bande , had eenige zijner 
ambtgenooten tegen hem in 
het harnas gejaagd ^ toen hij 
in de vergadering van den 
27Februarij 1823, zich ver
oorloofde, om den moord , 
aan LODEWIJKXVI gepleegd, 
eene noodzakelijke misdaad 
te noemen. Kreten van a Vor-
,dre vielen hem dadelijk in 
de rede; de verwarring steeg 

ten top- vruchteloos'vraagde' 
hij, om aan zijne uitdruk
king eenen minder ongunsti-
gen zin te geven, hij werd 
niet gehoord, en den 3 Mei 
1823 hoorde hij zijne uit
sluiting uitspreken. MANÜEL 
verklaarde, dat hij enkel voor 
het geweld zou wijken. In 
de daad, den volgenden dag 
verseheen hij ter vergadering, 
protesteerde tegen de onwet
tigheid van den last des voor
zitters, die hem beval, van 
zich te verwijderen, hetwelk 
hij niet deed, dan op den 
oogenblik, waarop , er gen
darmes verschenen, oni zien 
van hem meester te maken. 
Van dien tijd af, leefde hij 
i„ de afzondering, en over
leed te Maisons-sur-Seine, 
den 20 Augustus 1827. MA" 
NDEL drukte zich met sier
lijkheid'uit; hij was zeer ge
lukkig in het spreken voor 
'de vSst;' doch dikwerf m 
hij de grenzen, door deniee 
.aewone voorzigtigheid voor 
geschreven, te bmten. li'J 

Was er vooral in bedrere», 
r eene lange verhang 
in het kort voor te drage", 
£ er een beknopt en du ' 
lijk tafereel van te geven. Wo 

schrijft hem de regtva^ 

schalken Sooii^ en iu 
en een aantal andere^ 

' riën en verhandehng^1 
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de Oude, een beroemde Ita-
liaansche boekdrukker, in 
1447, te Bassiano, een 
vlek, in het hertogdom Sar-
moneta, in den Romeinschen . 
staat., geboren, hetwelk hem 
den bijnaam van Bassianus 
deed geven. Hij was het 
hoofd van de familie der MAT 
NÜTIÜSSEW , boekdurkkers te 
Venetië, door hunne kundig
heden beroemd. Hij was de 
eerste, die het Grieksch 
naauwkeuriglijk en zonder ve
le verkortingen drukte. Deze 
geleerde en werkzame kuns
tenaar, overleed te Venetië 
in 1515. Daar hij vreesde 
door de lediggangers, waar
van de groote steden zoowel 
vol zijn als de kleine, in zij
ne werkzaamheden afgetrok
ken te worden, zoo had hij 
boven de deur zijner werk
kamer, een berigt geplaatst 
aan degene, die hem kwa
men storen, van hem niet 
lastig te vallen, dan om 
noodzakelijke naken, en van 
%ich te verwijderen, moodra 
aan dezelve voldaan was. 
Er bestaat van hem: 1,° 
Grieksche spraakkunst, in 
4.to ._. 2.o Aanteekeningen 
op HORATIUS en HOMERUS, 
en andere werken, die zij
nen naam onsterfelijk hebben 
gemaakt. SCAMGER zegt, dat 
ERASMÜS, corrector van de 
boekdrukkerij van MANÜTIÜS 
is geweest; maar EUASMDS 
verzekert, -dat hij geene an-
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dere werken van dien boek
drukker had verbeterd , dan 
diegene, welke hij hem gaf, 
om ter perse te leggen. Men 
kan verder raadplegen het 
Leven van JLDUS MANÜTI
ÜS den Oude , door UNGER , 
tweede uitgave, door GEREÏ 
vermeerderd, Wittenberg, 
1753, in 4.*° Hetzelve is 
aardig, .doch vol nuttelooze 
uitweidingen. Het Leven des
zelfden boekdrukkers door 
MANNI, is naauwkeuriger en ' 
belangrijker. 

; MANÜTIÜS (PAULUS) , zoon 
van den voorgaande , te Ve? 
netië, in 1512 geboren , werd 
gedurende eenigen tijd door 
Pius IV , die hem aan het 
hoofd der apostolische druk
kerij plaatste , met de bibli
otheek van het Vatikaan, 
belast. Hij was een man van 
een zwak ligchaamsgestel, 
doch die daarbij eenen on
vermoeid werkzamen geest 
bezat. Om aan zijne werken 
de geheele volmaaktheid te 
geven, waarvoor dezelve vat -
baar waren, liet hij eenen 
geruimen tijd verloopen tus-
schen de zamenstelling en den 
druk. Men beweert zelfs, dat 
hij de brieven, door hem 
in de lente begonnen, eerst 
laat in den herfst voltooide. 
Zijn onvermoeide arbeid be
spoedigde zijnen dood te Bo-> 
me, den 6 April 1574 voor
gevallen. AI zijne werken 
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zijn met zuiverheid en sier
lijkheid in het Latijn geschre
ven. Men stelt voornamelijk 
op prijs: l.o Zijne Commen-
tariën op CICERO , vooral op 
de gemeenzame brieven, en 
op die van ATTICUS. — 2.» 
Brieven, in het Latijn en 
in het Italiaansch die zeer 
gezocht worden , in 12.»°, 
1566. — 3.o De verhande
lingen De legibus Romanis, 
in 8.VQ — j)e dierum apud 
Romanos veteres ratione.— 
Re senatu Romano. — Re 
comitiis Romanis, Al deze 
schriften zijn vol geleerde 
Aanmerkingen. 

MANVTIUS ( A L D U S ) , de 
Jonge, te Venetië, den 13 
Februarij 1547 geboren, de 
erfgenaam der kunde en deugd 
van PAÜIÜS MANUTIUS , zij
nen vader. Hij onderwees te 
Venetië, te Rologna, en 
eindelijk te Pisa. CLEMENS 
VUL, vertrouwde hem het 

«pzigt toe van de drukkerij 
van het Vatikaan. Met on
derlinge bewilliging, scheidde 
«ü van zijne vrouw, wijl hij 
er op. rekende eenige bene
ficie te bekomen, en kort 
daarna werd hij met den post. 
van hoogleeraar der schoone 

[ e t t e^n
L

b e k l e e d ' Maar hoe 
Kundig hij ook wezen mogt, 
was hij echter ongelukkig ge 
n?eg, niemand te vinden, 
die zjjn kweekelingwilde zijn, 
fin hij bragt gewoonlijk den 

tijd zijner léssen door, met 
voor zijne klasse te wande
len. Hij overleed te Rome 
den 28 October 1597, na 
verpligt te zijn geweest,zij. 
ne bibliotheek teverkoopen, 
welke zijn vader en groot-
vader met groote kosten ver
zameld hadden, en die,zegt 
men , uit 80,000 boekdeelen 
bestond. MANÜXIÜS schreef 
met vele zuiverheid in het 
Latijn, Men heeft van hem: 
1.° Eene Verhandeling mr 
de stelkunst, welke hij in 
den ouderdom van 14 jaren 
schreef. •— 2,° Spreekwij
zen , of verschillende wijzen, 
om dezelfde zaak, in het 
Latijn uit te drukken; een 
werk, waarin al de rijkdom
men der Romeinsche taal zijn 
ontwikkeld. — 3.° Geleerde 
Commentariën, op CICERO, 
2 dl.» in fol. — 4.o Brie
ven, in drie Roeken, 2 dl.n 

j n g.vo — 5.o De Levens
beschrijvingen van COSMUS 
DE MEDICIS, 1586, in fol., 
en van CASTBÜCCIO CASTRA-
NO, 1590, in 4.*°, in het 
Italiaansch, enz. 

* MANZi(WiaEM),,teg 
vita-Vecchia geboren, m 
zijne eerste studiën vplbragt 
te hebben, besterade men 
hem voor den handel, en 
hij werd in zijne geboorte
plaats tot consul van bpn-

je benoemd. Doch wel*» 
liet hij deze loopbaan Taren, 
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en kwam zich te Home ves
tigen , alwaar hij zich geheel 
en al op de beoefening der 
geschiedenis en der talen, 
vooral op die der Grieksche 
en Italiaansche talen toeleg
de. Zijne geliefkoosde bezig
heid was de opsporing der 
oude handschriften. In 1812 
vond hij, en gaf hij de ver
taling in het licht van de 
BECÜBA van JEURIJPIDES, 
door MATTEO BANDEIXO; in 
1814 het Raggionamento de"1 

costunii delle donne di Fran-
cesco de Barberino; in 1815, 
eene Verzameling van kleine 
stukjes; in 1818, de Verhan
deling over de schilderkunde 
van ÏEONJRDO DA VINCI, 
volgens een handschrift van het 
vatikaan, naauwkeuriger, dan 
diegene, welke vroeger in het 
licht waren verschenen. De 
nieuwe uitgave, te Rome, 
in 2 dl.n in 4.*° gedrukt, 
werd aan LODEWIJK XVIII 
opgedragen. Men heeft hem 
ook Vertalingen te danken 
van verschillende verhande
lingen van den heiligen Jo-
ANNES CHRTSOSTOMÜS en van 
CICERO. Al zijne uitgaven 
zijn met voorreden en geleer
de aanteekeningen verrijkt. 
MANZI heeft daarenboven oor
spronkelijke werken in het 
licht gegeven, te weten: 
Verhandeling over de fees
ten t de spelen en de pracht 
der Italianen in de veer' 
tiende eeuw; eene Verta

ling van FELLEIVS PATER-
CÜLLUS, 1813; eene Ver* 
taling der volledige werken 
van LvciANxrs, JLausanne, 
1819. Hij was tot bibliothe
caris der Barberina benoemd, 
en ontdekte aldaar verschil
lende verhandelingen van LK-
offAKDüs DA YBJCI ,' onder an
deren zijne Verhandeling 
over de waterleikunde. Steeds 
met zijne nasporingen bezet, 
had MAWZI de reis naar Ox
ford en Londen ondernomen, 
om dezelve voort te zetten, 
en bij deze gelegenheid stak 
hij naar Frankrijk over. Hij 
werd gedurende die lange 
reis door verscheiden onge-
steldheden aangetast, die hem 
noodzaakten, om naar zijn va
derland terug te keeren. Hij 
is te Rome den 21 Februa-
rij 1821, in den ouderdom 
van 37 jaren overleden. G. 
G. DE Rossi, heeft zijne lof
rede uitgesproken. 

MAM'ZO (JOANES BAPTIS-
ÏA) , markgraaf van Nilla, 
diende gedurende eenige ja
ren, onder de troepen van 
den hertog van Savooije en 
onder die van den koning 
van Spanje, begaf zich ver-, 
volgens naar Napels, zijne 
geboorteplaats, om zonder 
verstrooijing de muzen en de 
letteren te beoefenen. Hij 
was een der voornaamste stich
ters van de akademie degli 
Oziosi van Napels* Hij over-
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leed in 1645, in den ouder
dom van 84 jaren. Men heeft 
van hem i 1.° J. Parados-
si, over o, delV amore dia-

.loghï, Milane, 1608» in 
4.to _ 2.o Mime, 1635, 
in 12.*M> — 3.o Fita del 
TASSO , 1634, in 12.™> MAN-
ZIO, was geen dichter van 
den eersten rang ; maar men 
moet hem ook niet onder 
die van den laagsten tellen. 

MAPHiEUS. — ZieMAFHEÏ. 

MAPPÜS of MAPP (MARCUS) , 
een arts en kruidkundige, 
te Straatsburg, den 28 Oc-
tober 1632 geboren, legde 
zich op de geneeskunde toe, 
en werd hoogleeraar der kruid-
kunde, in zijn geboorteland. 
Hij was kanonik van den H. 

M A P . 

THOMAS , toen hij den 9 Au
gustus 1701 overleed. Men 
heeft van hem: 1.° Bisto-
ria medica de acephalis, 
Straatsburg, 1687, in 4.t° 
— 2.0 Catalogus planta-
rum horti medici Jrgenti' 
nensis, 1691, in 4.» — 
3.o Historia plantarum al-
saticarum, door JOAMES 
CHRISTIAANEHRMANN,inhet 
licht gegeven, Straatsburg, 
1742, in.4.*»-, een werk 
vol nasporingen, in eenea-
phabetischeordegerangschikt. 
__ 4.o Een aantal Mangnj-
ke rerhandelingen, onder 
andere over de thee, ie kof-
fijAe chocolade, en Aeroos, 
Gewoonlijk van Jericho ge-

id,Ude^2 geneesmiddelen, de mrme 
, dranken, enz, 

EINDE VAN HET VIJFTIENDE 
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