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M A K. 

1Y.I mm*t uf Mxm ACPI f ï*ö 
«iwnjkj» lul van decinijjre» 
«jatte der repliere fse^lelij-
jfct'it tmi de Éot'iït!r«(»tHi$:)te 
£ut-mt in lij 12 geboren, 
overleed In 1700, Jly beeft | 
eenen beroemden naam ver
worven , in het gebied der 
Icllcrcn, «loor verscheiden 
geleerde werken, maar voor
namelijk door zijnen „#?<i-
rt/.ni folios wiirerms» Pa-* 
dm, 1U98» 2 dl»*1 m M„ 
IHl h de Arabische tekst va« 
den koran» tmt tem temt 
nanuwkcurige Latiju.sehe ver
taling .He ftdirljtrr heeft er 
cen £»*•« van MJIWMIJ» 
bijgevoegd, tismede aantee* 
keniogen en ceue wcderleft-
{*!«<» van den koran,bekrach
tigd door uitdrukkelijke aan
halingen der meest gezagheb
bende Muï«Im«uisch« .schrij
ver*. Het is van hem dat 
SAUS zijne geheele Arabische 
geleerdheid heeft ontleend, 
zonder er hem do eer van 
loc te komen, 'terwijl hij 

A 

hem zëfa ten onpas hekelt* 
Hij had greotelijks deel «au 
de uitgave Tan dun Jrnhi->-
mkm lifjh'i,, Ikmet 1071 » 
3 dl.» in £»>J, Bete geleerder 
«ntVrwiv» met Teel tracht, 
het Arabi>ch» in het C4>iïcgie 
Snpimtiu. IsitOCKKTIL'S XI», 
die zijne deugden evenzeer 
eerbiedigde, als hij zijne 
kunde op prijs stelde, verkoos 
hem tot zijnen biechtvader» 

f MAIUGNOX (Don ASTO-
SISO) » meer algemeen bekend 
onder den naam tan Trtt}ri$tt 
bevelhebber cener afdeeling 
van liet Spaansche geleofs-
leger, in 1778', in een vlek 
van iVftiwre geboren, Hij 
ging als een eenvoudige vrij
williger onder dienst, e» 
volbragt zijne eerste wapen
feiten, in den oorlog,welke» 
de Spanjaards met rocnr, te
gen de overwinnaars van Mu-
rqptt voerden. Zijn moed,. 
die dikwerf in vermetelheid 
ontaarde, verhief hem iu het 
8 
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regiment der prinses tot den 
rang van kapitein, maar hij 
scheen toenmaals de vereisch-

, te hoedanigheden niet te ver
eenigen om hooger te klim
men, noch zelfs, om zich 

'Ja dien rang te, handhaven, 
waarom hij, alsook om zijnen 
hartstogt voor het spel tegen 

-W «aan,-de loopbaan der 
wapens verliet,,en zich in' 
een Wposter van de orde van 

' la. Trappe ging opsluiten i 
, waarvan hij het gebaad aan-

..taardde... Toen: de konings
gezinden van het schier-efland 
eenen nieuwen krijgskreet, 
t e f « de, ten gevolge der 
gebeurtenissen van het eiland 
fem in. 1820, herstelde 
constitutie der Cortes aan
e e n , nam de TrapisUde 
jelegenheid d e r b e £ e d i d e 

godsdienst te baat, om z"ch ande^ a a i n d e hdevm 

fn derzelver verdedigers te 
* r e n . Hij behield zijn 
monniksgewaad, maar deed 
: ^ l a p , door de epauletten 
vervangen, even gelijk de 
Kap vroeger de plaats der 
epauletten h a d ingenomen, 
« e t gelufcte hem onder zijne 
bevelen, eèn aantal partij
gangers te vereenigen; die 
wie, door zijne redevoeringen 
«Pgewonden, zijne vermefel-
fteid op eene bijzondere wijze 
ondersteunden, door ziel, 
in eenen plotselijken aanval, 
jan dei sterkte Urgei, aan 
de zuidelijke helling*der o0£ 

tehjke Pyrenëèn ,gelegen, 
meester te maken. Zulks 
geschiedde op den oogenblik, 
waarop de hoofden van het 
leger des geloofs een regent
schap aanstelden. MAKAGHON 
maakte van deze'gelegenheid 
gebruik, om zijne -overwin
ning en zijne guètillas aan 
dit nieuwe bestuur aan te 
bieden, legde den eed in 
handen van hetzelve af, en 

;ontving den titel van géne
raal. Het regentschap ves
tigde zich van dien oogenblik 
af te Urgeè, waarvan het den 
naam aannam , en deze hel
dendaad van den Trappist, 
is Welligt de voornaamste, 
waardoor hij zijnen ' roem 
verwierf. Hij was zoo ge
lukkig met in eene onderne
ming welke hij kort daarna 
óp dragon maakte, en waar
bij hij .geheel ,eü al het hoofd 
stiet. Den 19 Augustus 1822, 
door den generaal ZARCO-
BEL-YAUÉ, op de hoogte 
van J&erbi aangerand, ver-
loor hij zijnen geheelen krijgs-
voorraad, zijn gevolg, zijnen 
standaard, dertig paarden, 
een aantal manschappen en 
hereenige kanon, hetwelk 
mj bezat, j\fa achtereen vol* 
gend op andere punten ge
slagen te zijn, zag hij zichj 
even' als de meeste andere 
hoofden - van het geloofsleger, 
verphgt om naar Frankrijk 
te vlugten, ten einde niet 
in handen te vallen, van de 
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toenmaals alom zegevierende j 
cohstitutioneleri. MARAGÏÏON 

f kwam in een klooster van 
Toülouse, -eene sehuilplèats 
zoeken. Hij is weder uit die 
stad', vertrokken, op den-
oogenblik > waaróp "het Ifran-< 
sche leger in Spanje viel, 
oni' over' de 'koninklijke di
visie van Biskaaje, onder 
de hevelen van den generaal 
QUJESABA het bevel te voeren. 
Deze monnik, die buiten het 
gevecht, steeds zacht, een» 

•• youdig en zedig scheen, ver
toonde zich aan zijnq solda
ten , niet anders 'dan met 
een kruisbeeld in de linker
hand, hetwelk hij in de lucht 
verhief, en, eene zweep in 
de regterhand. Zijn lang ge
waad was vol kogelgaten, 
dieyzoo ,als hij zeide j hens 
niet Jiadden kuR»en treffen. 
Hij droeg over hreedé gene-' 

> raals^-epaidetten, eene lange 
in eenen gordel hangende 
karabijn» Het koddjg voor
komen j welke deze zonder
linge uitdossing hem gaf, 
droeg niel weinig bij, om 

„ de algemeene aandacht op 
hem te • trekken. Hij was 
omtrent vijf voeten lang. MA-
RA'GNON Was een der voor-

. naamste Spaansche Jegerhoof-
. den, die zich met den mees
ten nadruk tegen de uitvoe
ring van het dekreet van 
Andujar verzetten. In zijn 
klooster teruggekeerd, toen er 

geene constitutionelèn "ipeer 
te bestrijden waren, verze
kert men, dat hij van kojaing 
FJSRBINAND eenen briéf.van 
gelukwensching over zijn ge
houden gedrag heeft ontvan
gen; Don AlfXÖNIQ,; -MARA-
GNOIJ:, aan het woelige leve» 
der legerplaatsen •gewoonv 
kon de stilte des kloosters 
niet verduren | hij trad in 
eene nieuwe partij , tegen'dën 
koning gesmeed, en .nam de 
wapens op, te gunste van 
KAUEÉ V. Men maakte uit 
Madrid bekend, dft'hïj reeds 
verscheiden duizenden man
schappen onder 'zijne bevelen 
had, en dat de koning, woe
dende , toen hij deze trou
weloosheid verham, 25^000 
piasters had beloofd, aaft 
dengenen, die zich van den 
Trappist• ? levend of dood V 
zou meester maken» Mëh 
heeft ms% vernomen, dat de 
25,0Q0 piasters gegevejï zijn y 
maar men verzekert dat de 
Trappist; te Wïana gevangen 
geaomen en naar' Pampeluna 
gevoerd werd, alwaar de 
geestelijkheid hem, als tot ha -
ren regtsdwang behoorendej 
terug geëischt, en in* een 
klooster geplaatst heeft, waar
in hij den 9 öctober 1826 
is overleden. -.._""•'! "/-' 

MARAIS (MARIWBS) , een be
roemde toonkuristenaar, te 
Parijs, in 1656 geboren, 
4 . 
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maakte zulke snelle vorde
ringen ia de kunst van het 
vioolspelen, "dat SAINTE~CO-
IOMBE, zijn meester, hém, 
na verloop van zes maanden, 

• geené les meer wilde geven. 
Hij bragt de viool tot der* 
zelver hoogsten trap van vol
maaktheid. Men heeft van hem 
verscheiden Stukken voorde 
fiool, én Opera's; die van 
HAICTONE wordt voor zijn 
meesterstuk gehouden. Men 
bewondert er vooral eenen 
storm in, die een buiten
gewoon uitwerksel te wee» 
brengt; terwijl een dof en 
treurig? geluid, zich met- de 
scherpe toonen der fluiten 
en andere instrumenten ver-
eenigt, zoo draagt zulks al 
•net ontzettende eener ont
roerde zeè, en het geloei der 
verbolgen winden voor. * Deze 
toonkunstenaar overleed in 
1728.,- (. , 

MARAIS. 
RfiGNrEB. 

ZieMABETsen 

MARAIDI (JACOBÜS pHitip-
JPüs), ^en geleerde wiskun
stenaar, en beroemde ster-
Tekundige der akademievan 
wetenschappen, te Pervnal-
do, in het graafschap Mzsa, 
«en 21 Augustus J665 gebo
ren, was dè zoon van FHAN-• 

* S A C A T H ™ ^ CASSINI, 
^«ster van den beroemden 
sterrekundige van dien ndam! 

Zijn oom deed hem In 1687 
in Frankrijk komen, en MA* 
KAJ&DI verwierf aldaar eenen 
grooten roem, door zijne 
kunde en zijne waarnemin
gen. In 1700 werkte hij aan 
de verlenging van den be* 
rudhten meridiaan, tot aan: 
de zuidelijke uitgestrektheid 
des koningrijks. In Ï718 ging 
hij met drie andere acadèf 
miei den grooten meridiaan j 
naar de rioorderzijde voltooi-
jen. » Op deze reizen na, 
zegt FONTENEUE, bragt hij 
zijn geheele leven j opgesloten 
in het observatorium, of 
liever in den-Hemel door, 
welke zijne blikken en .zijne 
nasporingen nooit verlieten»1' 
Zijne inborst was die, welke 
de wetenschappen gewoonlijk 
aan diegene geven, welkeer 
zich pit smaak, eó zonder 
ijdelheid mede bezig houden t 
ernstig, eenvoudig, opregt. 
De akademie en zijne vrien
den verloren hem, in 1729. 
Hij leverde een aantal'zeld
zame en belangrijke Waar- -
nemingen, in êe Memoriën 
der Akademie opgenomen, 
Die, welke hij over de bijen. 
en de, versteeningen maakte > 
werden met onderscheiding 

"opgenomen. iroNTENEME heeft 
over dezen sterrekundige eene 
Lofrede uitgesproken, waarin 
hij vele belangstelling aan 
den dag legt. 

I • *. MABAIDI (JTOAKNES DOMI-
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Niójos)» neef van den voorV 
gaande, was mede een be
roemde sterrekundigé, en men 
hééft hem verscheiden .geleer-' 
de Verhandelingen te, dan
ken.'f Hij liet het Ccelum 
australe, van IA CAILLE ',', zij
nen , vriend, drukken^ Na 
zich langen tijd te Parijs 

, te hébben opgehouden, al
waar hij, in 1731 tot adjünct-
sterrekündige, in 1732 tot 
lid der akademie van weten
schappen, in 1758, tot aca*-
démicus-pensionaris, en in 
1772 tot veteraan werd be
noemd , keerde hij naar Pe-
rinaldo, zij «ie geboorteplaats, 
terug, alwaar hij. ia 1788 
overleed. Men heeft van hem 
eene Verhandeling- over de 
schijnbare ' bewegirtg> * der 
poolstan: -tegen de polen der 

• aarde", en verscheiden ande
re belangrijke stukken, on
der anderen over "de wach
ters van JÜPIÏER, ïn de 
Memorïën der akademie van 
wetenschappen» De heer 
CASSINI, zijn kweekeling, 
heeft in Januarij 1810 zijne 

•lofrede in het instituut uit-
, gesproken. 

MAÏIAN (dom PfiUDÉNXIUs) , 
een 'benediktijner yan de con
gregatie van den H» MAU-

'IUJS, in 1683, te Sé&anne 
en Brie geboren, légde zij
ne gelofte af in 1703, en 
overleed in het huis der 

. -....•.'., 'A 

Wit'-Manteh?, den 2 April 
1762, na .zijner orde door 
zijne geleerdheid en zijne 
werken lot eer verstrekt te 
hebben, Hij werd om zijne 
liefdadigheid , zijne zucht 
voor, de kerk, en de hoeda
nigheden van zijn hart, <1ÖOÏ 
alle weidenkenden betreurd. 
Men heeft yan hem: 1.° Ee? . 
ne goede uitgave der wer* ', 
ken van den H. (jJrpnïANüs. 
Hij vervolgde dit werk, door, 
den dood van BALTJSIÜS ge
staakt; voegde ér «ene uitr . 
muntende voorrede*, benevens 
het leven van den H» leeraar 
bij, en verbeterde de aan
tekeningen. Hij heeft groo-
telijks deel gehad aan: die 
'van den heiligen Basttius e» 
van den heiligen JÜSTINDS. 
<— 2;° Diviniias Bomini 
nostri JjEsaGsRiSfimani-
festa inScripturis etfradi-* 
time ,1746 , in fol . '~ 3.a 

La divinité etc, {DeGodr-
heid van, omen Meer JESÜS;••• 
CHRISTUS, tegen de ketters 
bewezen), 1751, 3 dl.1» in 
12.0*0 Bit is de vertaling 
van het voorgaande; en of
schoon beide bondig zijn, 
hébben dezelve weinig aftrek 
gehad , hétzij, dat dezelve, 
eene onder de geloovigen er
kende waarheid bevatten, 
hetzij omdat de smaak eejièr 
beuzelachtigé en verstrooide 
wereld, zich ^iet, tot zulke 
ernstige en godvruchtige wer* 

5 • • . • ' • ' ' . • ' • > . • 
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ken; bepaalt. Het waren on
getwijfeld de "bekommerende 
vorderingen van het Speini-
anismus, die den ijverigén 
en vooruitzienden schrijver 
bewogen hadden hetzelve te 
ondernemen,' j vorderingen , 
die eenige jaren later, tot 
eene algemeene afvalligheid 
en zamenzwering zijn ge
klommen. *—. 4,° ffoctrine 
etc. (leer der ff. /Schrift 
en der Kerkvaders, over de 
wonderdadige genezingen), 
1754; in 12.™° — 5.o Zes 
Grandeurs etc. (:Be groot
heden van J JE SUS CHRISTUS, 
en de verdediging zijner 
Godheid), 1756, in 12.«no 
Deze verschillende voort-' 

, brengselen. verraden een ge
leerd man, maar men vindt 
er zelden den sierlijken en 
naanwkeurigen schrijver in» 
De dood Verraste herti, toen 
hij zieh bezig hield met eene 
nieuwe Uitgaveder werken 
van den heiligen GREGOKIÜS, 
van , Na%ian%i. Dom &.É-
Mpt heeft er het eerste deel 
van in het licht doen ver
schijnen,, Parijs, 1778, in 
lol.. Zie Letterkundige ge-, 
schiedenis der congregatie 
van den ff. ^MJÜRUS, door 
D. Tmiü, en de Mbliotkeek 
van D. LEGERE. 

•-< MA.RA.SX (JÓANMESPAUIÏJS), 
in 1642, te Genua; of in 
de,omstreken, uit eenó aan
zienlijke familie geboren, was 

A'R. ' ' ". .. . 

pas 27 of 29 jaren, toenhij 
in de zamenzwering werd be- ) 
trokken van RAPHAEL ©EILA 
TORRE, die Genua aan den 
hertog van Savooije .wilde 

'overleveren. Na; eene vier
jarige gevangenschap; begaf 
hij zich naar Monaco, al- , 
waar hij de Geschiedenis > 
dier zamenzwering schreef. 
Zich naar Zyon begeven heb- ï, 
bende, deed hij dezelve: in 
1682, in het Italiaansch,in 
12.mo drukken. MARANAhad 

^altijd smaak voor Parijs ge-
bad ; hij begaf zich in 1682 
derwaarts,, en w.on aldaar 
de Welwillendheid van pater 
IA CHAISE die van JLOREWIJK 
XIV eene jaarwedde'voor 
hem verkreeg. Het is ger 
durende zijn verblp in die 
hoofdstad, dat hij zijnen 
Turkschen Verspieder, in 
6 dl.n in l2,*o, iu het licht 
gaf; ••;welk 'werk in 1742, f 

met een zevende deel ver
meerderd werd:, deze titel 
was uitgedacht", om stoute 
en bèrispelijke zaken uit te 
kramen, en om, valsche of 
ware herigten te verspreiden. 
Men heeft een - Vervolg aan 
dit werk gegeven, hetwelk 
tegenwoordig uit 9 deeleri, ?-
-in l2.mo bestaat, maar dat 
enkel door de ledige en ligt- ? 
geloovige j eugd gelezen wordt. 
Vele schrijvers hebben hem 
nagevolgd, en er zijn eene . „ 
menigte Verspieders der ho
ven in het licht verschenen,. 

http://Ma.ra.sx
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die nooit hunne schrijfka
mers of vlieringen verlaten 
hadden, MARANA leefde te 
Parijs van 1682 tot 16891 
[Gedurende dien tijd schreef 

' hij, behalve den reeds aan-
gevoerden Verspieder, eene 
Geschiedenis van LOLMWIJK 
XIV, waarvan 'de hertog 
van SAINT-PIÖN een Uittrek
sel heeft in het licht gege
ven, ^ « ^ , 1 6 9 0 . MARANA 

, heeft ook^ZédeUjke Zanten-
spraken in het licht gegeven, 
Parijs ,1696, in S > ] , Het 
verlangen naar de afzonde
ring bewoog hem, om zich 

. 'naar eene eenzame plaats, in 
Italië te begeven, alwaar hij 
iri 1693, is overleden, 

MAKANDE (NY DE) , raads
heer en aalmoezenier van 
LoDEWijic XIII en LoDEWijK 
XIV, heeft in ,1654 een bë~ 

* langrijk werk mv het licht 
gegeven, getiteld: ïnconvé-
niens etc. {Ongelegenheden 
van den staat, uithetJan-

'' seniümus voortvloeiende), in 
4.t0 De schrijver spreekt in 

* hetzelve over een ontwerp, 
r beraamd, om de godsdienst 

te ondermijnen, en haalt tè 
dien einde èeften rondgaan-
den brief aan, waarin men 

"den geheelen geest dei' ver
gadering van Bourgfontaine 
vindt (zie FitiEAu). Maar 
onafhankelijk van een wezen
lijk en voorbedacht; plan, 
bewijst hg , dat de geest en 

de werken "der sekte, dit 
noodlottige uitwerksel teweeg 
brengen, en tevens den on
dergang van den staat na zich, 
zullen slepen : eene gebeur
tenis , welke dé volgende 
eeuw volkomen heeft verwe
zenlijkt gezien. Want het is 
ontegensprekelijk aan hetJan-
senismus, sedert langen tijd 
heinielijk, en eindelijk open
lijk, met philpsophismus en 
het huguenotismüs vereenigd, 
dat men de töoneelen van 
1789 en volgende jaren, en 
voornamelijk den geest van 
goddeloosheid, en van gods-
diensthaat moet toeschrijven, 

.die, zoo als het klaarblijke-
lijjk is, er de groote beweeg-
raderen van waren. «Be 
halve, zegt een oordeelkun
dige godgeleerde, noodlottige 
gevolgtrekkingen, die men uit 
de leer van JANSEMUS kan 
afleiden, heeft de wijze, 
Waarop dezelve verdedigd is, 
de treurigste uitwerkselen op
geleverd ; zij heeft zelfs den 
grondslag der godsdienst, in 
de geesten geschokt, en de 
wegen tot het ongeloof ge
baand. De hevige uitvarin
gen en de hekelschriften der 
Jansenisten tegen -de opper
priesters, tegen de bisschop* 
pen, tegen al de orden der 
hiërarchie, hebben de kerke
lijke magt vernederd,' hunne 
minachting . jegens de kerk
vaders , die vóór den H. Aüfc 

"GÜSÏINUS geleefd hebben, 
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heeft, de voórgevingen, der 
Protestanten en Socinianen, 
tegen de "overleveringen der 
eerste eeuwen bevestigd. De 
valsche wonderen, die zij 
gesmeed hebben, om de een-
voudigen te misleiden, en 
die zij met onbeschaamdheid 
hebben verdedigd, hebben 
voor de Deïsten, al de ge
tuigenissen betrekkelijk de 
mirakelen, verdacht gemaakt; 
de vermetelheid, met welke 
de verscheiden dweepers, de 
wetten, bedreigingen en kastij
dingen hebben getrotseerd, 
heeft éenen nevel over den 
moed der oude .martelaren 
geworpen. De kunst, met 
welke de schrijvers der partij., 
de daadzaken naar ma.te van 
hun_ belang hebben weten te 
vermommen., of uitlevihden, 
heeft de geschiedkundige 
kwakzalverij , der , nieuwere, 
letterkundigen gewettigd. Het 
masker van godsvrucht ein
delijk , waaronder men dui
zenden bedriegerijen en dik
werf misdaden bedekt heeft, 
heeft de 'vromen in het al
gemeen, als schijnheiligen en 
gevaarlijke menschen doen 
beschouwen.'' Het werk van 
MAUANDE is zeer zeldzaam 
geworden ; men Jcan den be-
knopten inhoud van hetzelve 
zien in het Journal ffist. 
et ZUL van l.e September 
1771,bladz. 13. Zie JAN-

J3EMUS., MONTGEEON, P A R I S , 
VERSER, enz. 

«. ** MARANGOSÏ ( JOANNES) , 
, een geleerde oudheidkundige,* 
kanonik der hoofdkerk van 
Agnani, werd te Vicence in 
1673 geboren, en totproto-
notaris-apostolicus benoemd. 
Hij Was een vriend der let
teren ea beoefende dezelve. 
Een bijzondere smaak deed 
hem tot de beoefening der 
oude gedenkstukken overhel
len, en hij had in «Jat ge
leerde vak zeer uitgebreide 
kundigheden opgedaan. Hij 
werd gedurende dertig jaren 
aan BOIDETTI toegevoegd, ter 
opdelving van de ligchamen 
der Heiligen uit de begraaf
plaatsen van Home. Op het 
einde zijner dagen nam hij 
zijnen" intrek, in het gesticht 
yan den H. HIERÓNYMUS delta 
Garita, en overleed aldaar 
in grooté gevoelens van gods-r 
vrucht, den 5 Februarij 1753. 
Men heeft van hem verschei
den wérken over de gewijde 
en „ongewijde letterkunde, 
waarvan de voornaamste zijn: 
1.° TAesaürm garoc/wrum, 
seu Vitce et monütnenta, 
parochorum qui sanctitctte, 
martyrio, gietate etc., il-
lustrarunt ecclesiam, Home, 
1726, 2 dl.» — IfiDepcts-
sione CHRISTI , considera-
tiones sexdècim. — 3.° 
Eserci&j per' la novena del 
santo natale, .-— ,4".° Delle 
memorie sapre e civili delf 
antica eittk di Novarra, 
oggidi Gitta-Nuova, nella 
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provincia di JPieeno, — 5.° 
Belle cose gentilesche e pro

fane irasportate ad uso e 
ad ornamehio delle 'chiesè. 
— 6.° Belle memorie sacre 

, e profane delP anfiteatro 
Flavió del Itqma. — 7.° 
(jhronológia romanorum 

jjonlifcum, superstes inpa-
riëte. austfali basilioce sanc-
ti-Pauli apostoli 9 Ostien-
tóV, depicta seoulo F enz. 
Mep vindt ia de Stória let" 
teraria d'Italia, 7.e deel, 
de lijst van ^al de gedrukte 
of onuitgegevene werken van 

"dien geleerden,,Italiaan,inet 
zijne lofrede. > 

* MARAT (JOANNES PAÜ-
'". lus) ,; in 1744 te- Boüdry , 
°iri het .prinsdom Neucliatel, 

van Calvihiste. ouders gebo
ren , beoefende de genees-

. kunde in Zwitserland, en 
kwain zich te Parijs met 

' er woon vestigen. Met de 
noodzakelijke kundigheden, 
in het door hem omhelsde 
beroep, vereenigde hij er 

'vrij uitgebreide, in de ont
leed-, natuur- en scheikun
de. Hij worstelde echter lan
gen tijd tegen dé a'rmoede, 

, / en verkocht geneeskundige 

kruiden, en een middel, dat 
alle kwalen genas, Verschel* 
dene schriften ,k die hij in 
het licht deed verschijnen, 
en die niet zonder verdien
sten waren, verschaften hém 
beschermers ; hij kreeg den 
titel van geneesheer der lijf
wacht .Tan den graaf van 
ARTOIS, en. leefde gedurende 
eenige jaren van de vergel-, 
ding aan dezen, post verbon
den, en van de opbrengst 
zijner werken, Deze man, 
die eenen eervollenraitag onder 

• de. geleerden had. kunnen be~ 
kleéden , werd zoo ?eer met 
de Fransche omwenteling in
genomen , dat hij een dei' 
voornaamste handlangers der-, 
zelve werd, vooral in 1793,« 
toen de Jacobijnen , dat i s , 
de wöedendste democraten. •, 
alle partijen hadden ten 
onder gebragt, om alleen te 
heerschen. Hij was hetjioofd 
der partij, en haakte naar 
het dictatorschap, toen hij 
den 13 Julij 1793*, door 

• een meisje CHARLOTTE CORT 
DAT (zie dat art.) genaamd, 
vermoord werd. MARAT was 
slechts vijf voeten lang, had 
een groot hoofd, en afschu
welijke gelaatstrekken (*) > 

(*) Men heeft welligt niet genoegzaam opgemerkt, -wordt er in 
de Biograpliie Universellè van MICHAÜD gelegd, welk eene naauw-
keurige overeenkomst er tuaschen hèt hoofd van MAKAT en dat van 
CARTOUCHE bestond, Een pleister afgietsel van dezen struikroover, 
is in de bibliotheek van de Heilige Oenobeva'KerJt, naast zijn hoofd 
geplaatst, en men kan zijh van deze bijzonderheid overtuigen,welke 
ongetwijfeld aan LAVATEK, indien hij er mede bekend ware geweest. 
stof tot* eenig« aanmerkingen zou hebben geleverd, Fr, V. 
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hij schepte er behagen in;, 
in morsige kleederen gehuld 

„te zijn. De rpvolutionnaire 
woede» welke hem bezielde 
scheen al zijne trekken te 
misvormen, en er scheen in 
fijnen blik eene soort van 
dwaasheid door, die te gelij
kertijd het medelijden en den 
afschuw verwekte; hij veree-
nigde met eene vurige verbeel
dingskracht, vele heersph-
zuchjt,' den dorst naar rijk
dommen, en de vermetelheid 
van den uitgeleerdsten boos
wicht. 'Hij sprak met he-

•vigheid, en steeds met eene 
soort; van nadruk. Zijne uit-

• drukkingen*waren echter on-
naauwkeurig, doch schilder
den volkomen het afschuwe
lijke zijner ontwerpen.J Óp 
geenen anderen tijd, in geen 
ander land heeft ooit eenig 
raensch, de misdaad zoo open
lijk gepredikt, én de wan
daden zoo openlijk aangera
den. Eiken dag noqdigde hij 
het volk tot de plundering 
en den moord uit. Hij spoor
de de legerbenden aan, om 
hunne veldheeren omtebren-
gen, de bedienden om hun
ne meesters te Verklagen, en 
beloofde hun de geheimhou
ding en eene l)èIöoning. In
dien hij aangeklaagd en ver
volgd werd, ontsrtapte hij 
aan alle hasporingen, nu 
door vermetelheid en onbe
schaamdheid , dan door zich 
ie verbergen, De kelders van 

den vleeschhouwer LEGEN-
DRE, en de onderaardsche 
gewelven van de JTranciska-
ner-kerk dienden hem dik* 
werf tot toevlugtsoof den. Het 
is van daar, dat hij zijn op
roer wekkend blad, VJmi 
du peujple (de Volksvriend) 
genaamd, onder het volk ver
spreidde. Op dén 6 Decem
ber deed hij het voorstel, 
dat de dood desdwinge-

. lands bij naamswyzë op
roeping zou gestemd, en dat 
deze oproeping publiek zou 
gemaakt worden, opdat , 
.zeide hij, het votk 'de ver
raders leer e kennen, die 
in de conventie waren»'DezQ 
gruwelijke maatregel besliste 
over, het lot van dèh on-

fi gelukkigen LODEWIJK XVI.' 
Verscheiden afgevaardigden, 
wankelbaar in hetgene, wat 
hun te doen stond, sténiden 
voor den dood, uit vreeze 
van slagtoflèrs van de hcer-
schende partij te worden. 
MARAÏ verzette er zich ook 
tegen, dat aan dien vorst 
verdedigers, werden toege-

„ voegd, en hij vraagde, » dat 
de veroordeeling en het dood
vonnis binnen de vier en 
twintig uren zoude voltrok
ken worden." Deze woeste 
demagoog hield niet op ia 
zijne bladen, den haat te
gen de adelliji&n, de pries
ters en ,de. eigenaars op te 
wekken. » Vermoort, zeide 
hij tot het volk, vermoort 

,\. 
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tweemaal honderd duizend 
51 voorstanders der oude rege-
' ringsvorm, en brengt het ge-

* tal van de leclen derconven* 
tie tot het vierde gedeelte»", 
Reeds in de maand Augustus 
1789 had hij verklaard, dat 
men 800 afgevaardigden aan 
800 "hoornen van den tuin 
der Tuileriën behoorde op-
ïehangen. - MAMJET klaagde 
hem aan, en. vorderde, dat 
hij aan de justitie' zoü wor
den overgeleverd. |ÏIRABEAÜ , 
wiens naam het eerst op de 
lijst geplaatst was, meende 
hem te moeten verachten, 
en deed tot de orde van den 
dag overgaan. De gemeente 
van Parys vervolgde MARAI, 
en de generaal IA FATEIIE 
liet zijn huis bezetten; maar 
•DANXON * deed hen1» ontsnap
pen. Xater in de conventie 
aangerand,"' wijl hij in zijn 
dagblad 270,000 hoofden ge
vraagd had , geroemde hij 
zich hierop, en'verklaarde, 
dat zulks zijn gevoelen was. 
Bij verschillende gelegenhe
den, door zijne ambtgenoot 
ten, die hem verachtten,* 
uitgejouwd, antwoordde hij 
hen door beleedigingen, en 
noemde hen schelmen, var
kens , domkoppen, bedelaars. 
Wie zou hebben kunnen ge-
looven, dat zulk een man,, 
de schrik van de magtigstè 
natie van europa had kun
nen zijir? Tot voorzitter der 
commissie vaö toézigt toe* 

noemd, welke de insurrec~ 
iionele " municipaliteit ^ op 
den 10 Augustus had aan
gesteld,- Hef hij de gevan* 
genfssen vol sloppen, en deed 

I het. voorstel, om dezelve door 
eene algemeens vermoording 
ap te ruimen, welke op den 
2 en 3 September plaats had» 
De departementen ontvingen, 
van hem de uitnoodïging, om 
het voorbeeld der hoofdstad 
te volgen, waarvan de kie
zers hem weinige dagen daar
na , tot afgevaardigde bij de 
conventie benoemden. ReedsS 
in de eerste zittingen beschuk 
digd, van tot de benoeming 
van ROBESPIERRB tot het dic
tatorschap ,° te hebben aan
gezet :', beklom hij de .tribune » 
waarop hij door kreten en 
gemor onthaald werd. Hij 
hield echter vol,.en door 
LACROIX beschermd, gelukte 
het hem, zich te doen hoo-
ren: » Ik heb, zeide hij , 
in deze vergadering eenaan
tal persoonlijke vijanden." 
Bij deze woorden verhieven 
er zich . èene menigte sterns 
men: alle! alle.' MARAXging 
voort » Ik heb in deze ver
gadering een aantal persoon
lijke vijanden: ik herinner 
hen aan de bescheidenheid, 
ik vermaan hen , zich van 
alle woedend geschreeuw en 
onbescheidene bedreigingen, 
tegen eenen man te ont
houden, die de vrijheid en 
hén zelven. meer gediend 
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heeft, dan zij denken : dat zij 
tienmaal hooren, ik zal van 
hun geduld geen misbruik 
maken. Ik erken de verbod 
gen hand, die in uw mid
den een ijdel spooksel heeft 
geworpen, om de schroom
vallige menschén te verschrik
ken , • de goede burgers tè' 
vërdeelen, en de afgevaar
digden van Parijs te laste
ren ! Men beschuldigt dezelve 
van naar het dictatorschap 
te staan. Ik ben aan de 
règtvaardigheid verschuldigd, 
te verklaren, dat mijne ambt-
genooten, hamelijk ROBES-
PIERRE en Ï)ANTÓN, het denk
beeld van het dictatoriaat , 
hetwelk ik in mijne schrif
ten heb ontwikkeld, steeds 
van zich verwijderd hebben: 
dat ik zelfs te dien opzigte 
verscheiden woordwisselingen, 
met hen heb gehad. Ik ge
loof de eerste staatkundige 
schrijver of liever de eenige 
in Frankrijk te zijn, die 
zulks publiek heeft gemaakt, 
als het eenige middel, om 
de verraders en zamenzweer-
ders te verpletteren. Indien 
dit gevoelen berispelijk is, 
zoo ben ik alleen de schul
dige, het is op mijn hoofd 
alleen, dat ik de wraak 
der natie beroep; doch alvo
rens de veroordeeling of het 
zwaard, te doen vallen , zoo 
hoort mij...i" Lager: >> Zult 
gij het mij tot eene misdaad 
aanrekenen, de byl der volks-

wraak op misdacfige hoofden ( 
te hebben ingeroepen ?; Tf een! j 
het volk zelf zou u logen- ! 
straffen i want, ofschoon liet j 
mijnen raad niet heeft ge- ' 
volgd, heeft, het later zelf 
gevoeld,' dat aan hetzelve 
geen ander 'hulpmiddel over 
bleef j om aan de woede zij
ner dwingelanden te ontsnap
pen , en het is , door «elf 
dictator te worden , dat het 
zich van zijne verraders heeft 
bevrijd ; . . ! Voor het overige 
strekt het genoegzaam tot be- ; 
wijs, dat ik van deze, soort I 
van dictator geen' dwingeland j 
wilde maken, zoodanig ak j 
de dwaasheid zich dezelve, j 
-volgens dit woord zou kunnen j 
voorstellen, maar een aan het 
vaderland toegedaan slagtof-' 
fer, dat ik namelijk te ge
lijker tijd wilde, dat «ijn 
gezag slechts weinige dagen 
duurde, dat hetzelve tot de 
magt bepaald was, om de 
verraders te kunnen veroor-
^eelen, en zelfs dat men hem 
gedurende dien tijd, eenen 
•kogel aan de voeten beves
tigde, ten einde hij altijd in 
de handen des volks ware. 
Al de hevige maatregelen, 
hebben aanvele-anderen, aan , 
de lasthebbers des volks voor
al ongerijmd toegeschenen» 
zg hebben zich veel wijzer 
gewaand, ook zouden zij het 
vaderland te gronde, hebben 
geholpen, indien het volk 
hunne lafhartige stelsels niet 
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met de voeten had getrapt! 
hoe aanstoolelijk mijne denk
beelden, ook schijnen mogen, 
zoo "hadden dezelve echter 
geene andere strekking dan 
het algenieene geluk . . . . 
Indien gij zelve niet op de 
hoogte waart, om mij te 
;verstaan-, zoo veel te erger 
voor u . . . . ! " Hij voegde, er 
bij: >> men heeft mij heersch-
zuchtige inzigten willen aan
wrijven! ik zal mij niet tot 
mijne regtvaardiging verla
gen : zie en oordeel mij ! in» 
dien ik mijn stilzwijgen slechts 
op prijs jbad willen stellen, 
zou ik met goud overladen 
zijn, en ik bén arm. Om 
mijn vaderland te dienen, 
heb ik de armoede de ge
varen , de kwellingen getrot
seerd p onophoudelijk door 
legioenen van moordenaars 
vervolgd, heb ik gedurende 
drie jaren van het eene on-
deraardsche gewelf naar het 
andere gevlugt; ik heb de 
waarheid gepredikt met het 
hoofd op het slagtblok!..".. 
» YERGNIAÜD en BOILEAU be
klommen , na MARAT, de tri
bune , en de redevoering van 
den laatste werd gevolgd met 
de kreten van MARAT naar 
de abdijf MARAT naar de 
guillotine! de vergadering, 
intusschen door de hevige 
woordwisselingen vermoeid, 
maakte er een. einde aan, 
door tot de orde van den dag 

I overtègaan, en MARAT ver
klaarde, terwijl hij een pi
stool uit zijn zak haalde, 
dat indien de vergadering 
hem ongunstig ware geweest, 
hij zich, zelfs in de zaal, voor 
het hoofd zou hebben ge
schoten. Hij was het, die 
in Maart 1793 , deoprigting 
eener revolutionnaire regtbank 
voorstelde, en die op den 4 
April de zamenstelling door
drong eener. commissie van 
algemeeneveiligheid, terïein-f 
de de verdachten in hechte
nis te nemen. De wet, welke 
te dien opzigte werd uitge
vaardigd, bi'agt meer dan vier 
honderd duizend personen ia 
de gevangenis. Als voorzit-, 
ter van de club der Jacobij-
nen, onderteekende MARAT 
een adres, hetwelk het volk 
tot den opstand aanhitste, 
en hetzelve uitnoodigde, örn, 
alle. verraders te vermoorden. 
Hit adres verwekte de ver
ontwaardiging van het groot* 
ste getal afgevaardigden, en 
een hunner bewerkte, dat 
de vermetele MARAT , aan de 
revolutionnaire regtbank zou 

Worden overgeleverd. Hij 
werd zulks in de daad ; maar 
déze regtbank behandelde hem 
veeleer als eenen zegepraler 
dan als eenen van eene groó-
te misdaad beschuldigden 
man. Hij werd met algemee
ne stemmen vrijgesproken, 
onder vreugdekreten Weder 

B 
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naar de conventie gevoerd., 
en geheel met burgejrkroonen 
bedekt. Ben 31 Mei, wreek-

'le hij zich op zijne vijanden, 
door 22 afgevaardigden der 
" Gironde-yartij in hechtenis 
te. doen nemen, die later 
door beulshanden omkwamen. 
Dit was zijne laatste zegepraal. 
Door eene walgelijke ziekte 
aangetast, verscheen hij bij
na niet meer in de conven
tie. De dolk verhaastte slechts 
eënigé iagen het eindperk 
van zijn bestaan, dat welligt 

, aan Frankrijk minder nood
lottig zou zijn geweest, dan 
zijn dood. Zijne voorstan

ders maakten er gebruik van, 
om aan zijne gedachtenis een 
verbazend , aantal slagtoffers 

\ te' doen sneven. Men bewees 
hem bijna goddelijke eer. 
Zijn. borstbeeld werd op alle 
openbare plaatsen, en in ve
le bijzondere huizen geplaatst. 
De dichters vierden hem op 
het toóneel en in hunne wer
ken. Eene wet,, den l4No-
vember 1793 , op het ver
slag'van den dichter CHENIEÜ 
uitgevaardigd, beval dat zijne 

.overblijfselen in het Panthe
on, 'm de plaats van die van 
MIEABEAU zouden worden op-; 
genomen; hij werd er wer
kelijk met veel toestel inge-
bragt; maar na den 9 ther-
midor, werd zijne asch er 
op eene verachtelijke wjjze 
uitgehaald, en in de drek-
plaats van Montmartre ge

worpen. Men heeft van MA-
RAT : 1*° Les chairies etc. (De 
ketens der slavernij), E dim* 

• burg; 1774, in 8.v° , in het 
Engelsch, doch doorhem zel-
ven in het Fransch vertaald, 
1792, in 8»vo — 2.o De / 
ffommeetc. (Overdenmensch 
of over de grondbeginselen 
en de wetteti van den invloed 
der ziel op het ligchaamen 
van hèt ligchaam op de ziel), 
Amsterdam , 1775 ; 3 dl.n 

in 12.mo; men vindt in de 
.letterkundige mengelingen van 
VOLTAIKE , een artikel «ver 
dit werk. — 3,ö.Découverte$ 
etc. (Ontdekkingen betrek
kelijk liet vmw, ,dè electri-
citeit en het lieht, beves
tigd door een aantal nieu
we proefnemingen, en be
krachtigd door de commis
sarissen der akademie van 

. wetenschappen) , , 1 7 7 9 , "> 
8.vo _ 4,o Recherches etc, 

, (Natüwkundige nasporin-
gen over de electriciteü), 
.1782, in 8.vo; deze drie 

| werken zijn in het Hoog-
duitsch- vertaald, Leip&ig) 

,1782 —1784, in 8.vo —5." 
Recherches etc. (JVasporin-
gen over de geneeskundig 
electricilëit), door de aka
demie van Rouanën bekroond, 
Parijs, 1784, in 8.vo — 
6 o Plan van criminele v)et* 
geving, 1787', in 8.y0 ^ 
7.o Mémoires etc.. (Jkade-
mische memorien of nieuwe 
ontdekkingen betrekkelijk het 
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licht) , Parijs, 17S8, i n 8.ro 
—- 8.° Complot etc. (Za-
menspanning eener algemee-
ne bankbreuk van Frankrijk 
èn Spanje, en bij. gevolg 
van Engeland en Holland). 

'.'— 9.o Offrande etc. [Offer 
aan het vaderland of rede
voering aan den burgerstand 
van Frankrijk) —Parijs — 
in den tempel der vrijheid, 
1789, iri S.vo, meteene bij
lage in hetzelfde jaar in het 
licht gegeven.— 10.° Pro-
jet etc. (Ontwerp van vér-
klaring van de regien van 
den mensch en den burger, 
gevolgd door een plan van 
regtvaardige, wij%e en vrije 
Staatsregeling), Parijs, 1790, 
iri 8.vo — ll.o> Dénonciati-
on etc.' (Aanklagte voor de 
regtbank van het publiek, 
door MARAT, den volks
vriend, legen NECKER)', 
1786, in 8.vo— 12°Nou
velle etc. (Nieuwe aanklag
te van MAR AT den volks
vriend tegen NECKER) , 
1790, in 8.vo _ Vè.o Jp. 
pel etc. (Beroeping op de 
natie, tegen den minister 
van financiën, de municipa-i 
liteit, én de regtbank het 
Chatelet van Parijs), 1790, 
in S.TO — • 14.0 Zes Char
latans etc. (Be kedendaag-
sche kwakzalvers , óf brie
ven over de akademische 
kwakzalverij), 1791, in 
8.v° en meer andere reyolite, 

t i önnaire gelegenheidSs tukken. 
' , . • ' • • ' . • * • ' • . , . . ' • ' 

MARATTI (CAR£Ö)\ een 
schilder en graveur, iri 162(5 
te Camerino,, in het Mart-
graafschap Ancoria geboren. 
Reeds in; zijne kindschheid 
drukte hij het sap uit dé 
kruiden en bloemen, om de 
figuren, welke hij op de mu
ren van het huis zijns vaders 
schilderde,'te' kleuren. ïn 
den ouderdom van 11 jaren 
naar Rome gezonden , werd 
hij de kw.eekeling van SAC-
CHïy en meester in die school. 
Hij beoefende de werken van 
RAPHAët, der CARRACCIO'S 
en van GÜIDO , en verwierf 
door die groole mannen ee-r 
nen uitstekenden roem. Paus 
CLEMENS XI. verleende hem 
eenë jaarwedde en den titej 
van ridder der CHRlSTüS-or-
de. XODEWIJJK XIV, be
noemde hem tot hoogstdes-
zelfs gewonen schilder. Hij 
overleed met eerbewijzen b-
verladen te Rome, in 1713. 
Eene buitengewone zedigheid, 
vele wellevendheid en zacht
moedigheid waren de grond
slag van zijne inborst. Wiet 
te vreden, van tot het be
houd der schilderstukken va*! 
RAPHAët in het F"atikaan 
en van die van CARRACCIO , 
in de galerij van het paleis 
Farnese, die op het punt 
stonden van te vervallen, te 
hebben bijgedragen/ liet hij 
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voor dezelve nog gedenktée-
kenen in de kerk der i?o-
tönde oprigteiK Déze schil
der lieeft het edele met het 
eenvoudige in de hoofdhóu-
d̂ingen weten te vereenigen; 

hg bezat eenen grooten smaak 
in de teekening. Zijne uit
drukking is verrukkelijk •, zij
ne denkbeelden gelukkig en 
Vol majesteit:, zijn koloriet 

, bezit eene bewonderenswaar
dige frischheid. Hij heeft 
de geschiedenis en de fabel-
kunde volmaakt Wel behan
deld. Hij was-zeer ervaren 
in hetgene, wat de bouwen 
vergezigtkunde betreft. Men 
heeft" van hem verseheiden 
met sterkwater geëtste pla
ten; ook heeft men naar de
zen bekwamen meester ge
graveerd. Hij heeft verschei
den kweekelingen gevormd j 
de meest bekende zijn CHI-
ARI, BERRETTOM en PASSOA 
na. Zijne voornaamste wer
ken zijn te Rome. [Het mu
seum van het Louvre, te 
Parijs bezit van MARAXTI 
l.o eene geboorte van J.C. 
— 2.o de heilige Maagd, 
het slapende kind JESUS, 
met de ff. CATBARINA, en 
drie engelen aan het hoof
den-einde van het bed. —-
3.° Be ff. JOAËNÉS, inde 
woestijn. —. ito ffet ge
heimzinnige -huwehjk van de 
ff. CATHARINA, — RELL0-

RI, ZÉPICIÉ en CRESCW*. 
BEXI hebben elk een leven 

van ÉARATTI géschreven]. ' 

MARBACH (JOAOTES) , eert 
protestantsch predikant, te 
Lindau in 1521 geboren, en 
te Straatsburg in 1581 o-
verleden, is de schrijver van 
een hekelschrift tegen de 
Jesuiten, in 1578, onder 
dezen titel gedrukt: Fides 
JESÏÏ et Jesuitdrum, hoc 
est Collatio doctrinoe Do-
mini JESV CHRISTI, oum 
doetrina Jèsuitarum. Hij 
schreef ook tegen pater CA-
NISIUS , een1 der geduchtste 
kampvechters tegen zijne sek
te. — Men moet hem niet ver
warren met PHILIFPUS MAR
BACH, een protestant, tö 
Straatsburg, den 29 April 
1550 geboren, en den 28 Sep
tember 1611 overleden, die 
"een te'rdedigschrift heeft in 

• het licht gegeven van het be
ruchte'boek der Overeenstetn-
'ming, in 1580 door eenigè 
"Lutheranen zamengesteld, en 
'dat aanleiding heeft gegeven 
tot de sekte der Concordisien» 

4 MARBEUF (YYES 'ALEXAN-
PR BE) aartsbisschop van 

,1/yon, te Rennes in 1734, 
uit eene door hare militaire 
diensten beroemde familie ge
boren , bestemde zich vroeg
tijdig voor den geestelijken 
staat, tegen de gebruiken van 
dat tijdvak, waarin men zel
den aan den oudsten toestond 
die loopbaan in te treden. 
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ïn den onderdom van, 12 ja-
ten begaf hij zich in het 
collegie van Plessis, begon 
vervolgens in dat gesticht 
zijne godgeleerde cursus, wel
ke hij in het gesticht van 
St, Sulfice te Issy volbragt. 
In 1758 * werd hij kano-
nik , graaf van Zyon; in 
1759» gróot-vikaris vanj?ow-
aneti , en in 1767 bisschop 
van Juiim. Overtuigd, dat 
om pp eene waarlijk nuttige 
wijze zijne herderlijke be
dieningen waartenemen, hét 
krachtdadigste middel was, 

•* om onder zijne geestelijkheid* 
de wetenschap en de gods
vrucht te onderhouden en aan 
te kweeken , zoo hield deze 
prelaat, zich gedurende den 
geheelen tijd zijner bisschop
pelijke bediening, met ijver 
en scherpzinnigheid , met dit 
voorname onderwerp bezig. 
Gelukkig van in zijne bis
schoppelijke stad, een oud
tijds gesticht, en wijssehjk 
door de direkteurs "van Si* 
Sulpice bestuurd groot en 
klein seminarie te vinden; 
legde hij er zich bijzonder 
op toe, om hunne werk
zaamheden te ondersteunen, 
pn om aan deze beide bron
nen der kerkelijke opvoeding, 
de geheele volmaaktheid te 
geven, waarvoor dezelve vat
baar waren. Toen de beve-
4en zijns konings den heer 
&E MARBEDF bij zijne majesr 

' B 
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teit> beriepen, tot het bèlstlig-
rijk beheer, der beneficiën , 
verloor deze prelaat zijnudip-
cees niet uit het gezigt: hij 
nam maatregelen, . opdat,-de-

; orde welke hij in hetzelve 
had ingevoerd, stiptelijk,werd 
in acht genomen, en hij on
derhield steeds eene zëèr-le
vendige briefwisseling mei zij
ne groot-vikarissen, en zelfs 
met de pastoors, die zich 
regtsfreeks tot hem wendden. 
Boor dit middel had hij steeds^ 
het roer van het bestuur^van 
zijn- diocees in handen,. e.n 
de goede geest '̂  welken hij er 
in gelaten had, werd onge'r* 
schonden onderhouden^ Jaar
lijks verkreeg hij van- den ko
ning de vergunning, om drie-
weken of eene maand te Au-
tun te gaan doorbrengen >onV 
er in alle deelen, de tot"het 
a%emeene welzijn noodigeor-.-
de en overeenstemming: te-
vernieuwen , en in dien tus r 
schentijd hield hij menigvul
dige raadsvergaderingen, Ge
durende twaalf jaren, dat de
ze eerbiedwaardige prelaat het 
beheer der beneficiën had , 
bragt hij in die administratie »-
dep geest van wijsheid en regt-
vaardigheid, waarvan hij do-
gelukkige gewoonte in zij» 
diocees had aangenomen. Het 
is eene zeer opmerkenswaar
dige, en voor zijne gedach
tenis zeer eervolle zaak, dat 
er óp het groote aantal bis-

& . . . 
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schoppen, die gedurende zijn 
ministerie tot hunne stoelen 
benoemd zijn (men telt er 47), 
er zich slechts drie hebben 
opgedaan, die den eed afge
legd, en de constitationete 
kerk erkend hebben: de bis
schop van Fiviers, de bis
schop van Orleans en de 
bisschop van Jutun, nog 
werd de benoeming van de
zen laatste, door den koning 
bevolen; maar deze was de 
eetjige, waarin de koning het 
gevoelen van zijnen minister 
heeft tegengewerkt. Te mid
den van alle voorwerpen van 
herderlijke • zorg, welke het, 
bestuur van een groot dio
cees- en het beheer der be-
nificiën aan dezen prelaat 
gaven, werd hij tot verte
genwoordiger der geestelijk
heid van de provincie fiour-
gondië verkozen. Deze be
noeming legde hem de ver-
pligting op , om gedurende 
drie jaren gemeenschappelijk 
met • dën vertegenwoordiger 
van ader en dien van den 
burgerstand , al de drijfveren 
van het inwendige bestuur 
tan dit groote gewest te lei
den. Hij kweet zich van 
dezen nieuwen post met de» 
zelfde ' naauwgezetheid , als 
of.hij met geenen anderen 
belast was. De volgende sta
ten juichten zijn bestuur toe 
en het diocees van Juiun, 
zal zich langen tijd de. me
nigvuldige en onwaardeerbare 

Vqardeelen Vaii dit beheer le
binnen brengen, dat al de 
wegen deed herstellen, die 
door hetzelve loopen , die er 
nieuwe deed openen, die al
dus voor den handel uitge-. 
strekte gewesten verlevendig
de , welke sedert lang verwaar
loosd waren , waar alles bij 
gebrek van middelen van ver
tier , kwijnde. Daar de 
bisschop van Jutun, door 
een bijzonder vporregt van 
zijnen zetel, geboren voor
zitter , der staten van Bóur-
góndië is, , die gewoonlijk, , 
om de drie jaren vergader
den , verkreeg de MARBEUI' 
van den koning de. vergun
ning , om zich naar dezelve 
te begeven , en hij deed zich 
aldaar steeds bewonderen door 
de welsprekendheid zijner re
devoeringen , door de waar
digheid, met welke hij in 
de kamer der geestelijkheid 
voorzat, door de wijsheid 
zijner raadgevingen, door de 
uitgebreidheid zijner adffli-
nistrative inzigten, en vooral 
door den bevredigenden geest, 
die hem kenmerkte. I» de 
laatste vergadering der sta
ten, welke de Franschs om
wenteling vooraf ging, was 
er eene groote gisting, vooral 
in de kamer des adels. Maai' 
het gelukte den bisschop van 
Autun de geesten , door de 
zachtheid zijner welsprekend-

. heid te bevredigen. De ko
ning had van pas geoordeeld > 
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mti. tp'Moulins eeneprovin
ciale vergadering te beleg
gen, gelijk aan die, welke in 
Berry en in Jftouergwreeds, 
tot stand waren gebragt; daar 
dp stad -Jtfoulins, tot bet di
ocees . van Autun behoorde , 
zoo werd BE MARBEBF ook 
weder voorzitter dier verga
dering. Om aan zoo vele be
zigheden te beantwoorden , 
moest DE MARBEBJ? in. eenen 
zeer zeldzainen graad, eene 
groote. verscheidenheid van 
talenten-, eenen buitengewo
nen geest yan orde, eneene 
voorbeeldelooze scherpzinnig
heid in de behandeling van 
zaken aan den dag leggen ; 
toen dus in 1788 den aarts-
bisschoppelijken stoel van Ly-
&n kwam open te staan,, meen
de de koning hem dien ge-
•wigtigen zetel tje moeten, toe
vertrouwen. Deze benoeming' 
veroorzaakte eenen algemee-
nen rouw in de stad en het. 
diocees van Autun, en eene 
levendige tevredenheid in dat 
van .Zyon. Reeds bij zijne 
aankomst was de behoeftige 
klasse het voorwerp zijner 
vaderlijke zorgvuldigheid: hij 
ondersteunde dezelve uit zijne 
eigene fondsen , en riep voor 
de ongelukkige werklieden 
de aalmoezen der rijken in. 
Zijn eerste mandement door 
dé liefdadigheid in de pen 
gegeven , .was met geestdrift 
onthaald>, in eene stad, waar 

de-armoede zich zoo dikwérf 
naast den rijkdom bevindt. 
Om zijne nieuwe diopesanen,; -
tegen den geest van ©piass!; 
te wapenen , van welken men-
toenmaals onder hen de za
den uitstrooide, rigtte de pre
laat , bij het naderen van dë 
vaste van 1789, eea nieuvf 
mandement; aan ben, 'dat 
vol zalving Was. Dit man
dement werd als oproerwek- • 
kend ,. en als meer* geschikt 
uitgek-reteïi, om onlusten te-
verwekkën, dan om dezelve 
ie beletten ;, maar de koning,; 
die er. slechts de taal van ee-= 
nen goeden herder en getrou--
wen onderdaan, in zag, ging: 
voort dezenprelaat, bij hoogst-* 
deszelfs persoon te /houder^? 
Deze- vorst, genoodzaakt, om 
tegen wil en dank•,.zijne beste* 
onderdanen weg te zenden V 
zag zich ook weldra verpligt <̂ 
bem het beheer der benefi-
ciën te ontnemen; maar hij? 
schreef hem tegelijker tijdV 
eenen zeer toegenegen brief^, 
waarin hij hem de tevreden-; 
heid over zijne diensten te 
kennen gaf. De aartsbisschop^ 
van Lyon ,was er op be
dacht, om zieh. naar zijn di
ocees te begeven, toen hij 
vernam, dat de vijanden der 
Godsdienst eenen opstand , bij 
gelegenheid va» zijne aan
komst in die stad ,, voorbe- ' 
reidden: hij wilde die erger- . 
lijke tooneelen vermijden ^ fckk' ) 

4 V" i 
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begaf zich naar een in de 
nabijheid van Parijs gelegen 
landgoed. Door de munici
paal-officieren van •jAjmt.qp* 
drongen, pm den eed aan de 
constitutie te komen afleg
gen, weigerde hij moediglijk, 
en schreef hun zelfs bij die 
gelegenheid eenen weispre-
kenden brief. Dit berigt, 
in dagteekening van 8 fe-
bruarij 1791 , werd door den 
druk publiek gemaakt., en 
alom verspreid. De nieuws
gezinden vreesden de "uitwerk
selen van hetzelve en klaag
den het bij de constitueren
de vergadering aan. Door 
zijne vrienden aangespoord , 
om in zijne veiligheid te 
voorzien , begaf hij zich naar , 
België, op twee mijlen af- j 
stands van MveUes? van waar 
hij verscheiden nadrukkelijke 
herderlijke brieven, aan de 
wereldlijke en geordende gees
telijkheid en aan de geloo-
vigen van zijn diocees schreef. 
Deze eerbiedwaardige prelaat 
is den 15 April 1799 na tien 
maanden met eene geheel 
christelijke onderwerping we
ieden te hebben , overladen. 
JrasVl, die dezen kerkvoogd 
eene bijzondere achting toe
droeg had hem in verschei
dene breven, treffende ver
klaringen , zijner bijzondere 
toegenegenheid gegeven, voor-

J?ly 1798, aan den aarts
bisschop van iïewHffgerigt 

waarin hij zegt; » dat hij 
den aartsbisschop van Lyon 
kent als een man, onder
scheiden door allerlei deug-

II den , bewonderenswaardig 
door zijne wetenschap, zijn 
geloof, zijne godsvrucht, zijne 
standvastigheid in het verdra
gen der grootste ongelukken, 
voor de Catholijke eenheid." 
Het is moeijèlijk om bij de
zen, 'uit de eerbiedwaardig
ste bron voortvloeijendenlof, 
iets bij te voegen , maarnien 
moet niet vergeten, dat de
ze eerbiedwaardige opper-» 
priester als een gevolg van 
zijne achting voor den heer 
DE MARBJSUFV'hem reeds i» 
1791, met het geestelijk be
heer van het diocees van du-
tun had belast, hetwelk hij tot 
aan zijnen dood met dezelfde 
zorg, en denzèlfden ijver als 
zijn, eigen diocees heeft be
stuurd : en met dat van het 
verlaten gedeelte van het di
ocees van Sens, in welks be
hoefte hij. met zijne gewone 
wijsheid heeft voorzien, tot 
aan den dood des aartsbis* 
schops van Sens, in 1794 
voorgevallen. Omtrent dezen 
tijd zond de Opperpriester hem 
eene nieuwe breve, om hem 
de geheele zorg van het dio
cees van Sens toe te vertrou
wen jrmaar daar de heer DB 
MARBETJF vreesde van in deze 
nieuwe betrekking, niet op 
eene behoorlijke wijze aan 
de verpligtingen van dezelve 
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te lawine» beantwoorden, 
deed hij te dien einde aan 
den heiligen Vader eerbiedi
ge vertoógen, en noemde hem 
flen bisschop van Avxerre , 
als meer geschikt, en bekwa
mer dan hij , om zich van die 
taak te kwijten, en de fl. Va
der vertrouwde hem dezelve 
toe, — Zijn tweede broeder, 
de markgraaf DE MAREEDE , 
Was de eerste Fransche land
voogd, van het eiland Corsi-
ka ; hij was het die den jon
gen BONAPARTE, in wien de 
aartsbisschop van tyon , ook 
het levendigste belang stelde, 
naar de militaire school van 
£Tienne zond: geen van beide 
waren getuigen van de ver-
Jbazende fortuin, die voor de
zen jongeling was'weggelegd. 

MARBODE of MARBÖDIUS , 
bisschop van Hennes, in de 
filfde eeuw te Angers en 
volgens anderen te Mans ge
boren, verdienden dezen stoel 
door zijne kunde en zijne 
godsvrucht { hij had er te 
Angers, alwaar hij Jbanonik 
was geweest, en alwaar hij 
van 1067 tot 1081 de scholen 
had bestuurd, bewijzen van 
gegeven. Hij werd tot aarts
diaken derzelfde kerk , en in 
1096 tot den bisschóppelijken 
stoel van Hennes verheven. 
Hij bestuurde zijn diocees met 
vele wijsheid en bekwaam
heid , ook werd hij , gedu 

B 

reilde de afwezigheid van 
RAINAUD, bisschop van An

gers met het beheer van 
"dat diocees belast. Zijn geest 
schitterde luisterrijk in de 
kerkvergadering van Tours in 
1096 , en in die van Troyes, 
in 1114. MARBÖDIUS , blind 
geworden zijnde, deed op het 
laatste van zijn leven afstand 
van zijn bisdom, om in de 
abdij van den H. AÜBIITOS , 
te Angers, het kloosterge-
waad te aanvaarden. Hij over
leed heiliglijk in die afzon
dering, in 1123, indenou-
derdom van bijna 88 jaren. 
Men heeft van hem zes 2?ro'e-
ven, de Levensbeschrijvin
gen van den heiligen Lici-
NIÜS , bisschop ~, en van den 
heiligen ROBERTUS, abt van 
Chaise-Dieu ; berijmde Lof
reden der Heiligen; een 
Commentarium op het Moog
lied ; en verscheiden andere 
werken, door domBEADGEN-
DRE verzameld , en te Men
nes , in 1708, achter die van 
HILDEBERT, 'in fol.-gedrukt. 
Deze in hunnen tijd geachte 
werken,. kunnen in den onzen 
dienen, om verscheiden pun
ten der kerkelijke tucht opte-
helderen. Tot meerdere bij zon
derheden, kan men raadple
gen : LTist. UU. deFrance, 
•lO.e dl . , bladz. 343 — 392. 

MARCA (JACOBDS CURNELÏ-
usj , een benedictijner ym de , 
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abdij van Mont-Blondin, -te 
Gend, in 1570geboren,be
oefende met roem de schoone 
letteren , en overleed te Bou-
ai, in 1629. De Vlaamsche le
vensbeschrijvers, zwaaijen hem 
loftuitingen toe, die overdre
ven schijnen, ofschoon men 
niet kan miskennen, dat hij 
een goede redenaar en nog 
beter dichter,is geweest. Een 
gedeelte zijner werken, is te 
Leuven, in 1613, in 8.™ 
gedrukt. Deze verzameling 
bevat redevoeringen treurspe
len en eene lofrede op de 
hertogen van Bourgondiê. 
Nog heeft men van hem: 
1.° Diarium Sanciorum7in 
Jambische verzen, Douai, 
1628, in '4.*?, en 2.<> Musce 
Lacrymant/es, 1628 , in 4 . t o 

dit zijn zeven treurspelen , 
waarvan de onderwerpen uit 
de H. Schrift ontleend zijn. 

MAKCA (PETRUS DE) , bis
schop van Gonserans, den 
24 Januari] 1594, te Gant, 
in Bearn, uit eene oude uit 
Spanje Oorspronkelijke fami
lie geborens onderscheidde 
zich reeds vroegtijdig door 
zijnen geest, en zijnen^ ijver 
voor de Catholijke godsdienst: 
jhij werkte, om, dezelve in 
Bearn te doen herstellen, 
en had het geluk van er in 
te slagen. Het is uit erken
tenis voor zijne zorgen, dat 
'hij, in 1621 den post van 
president bij het parlement 

J van Pau, e n i n 1639 diett 
van staatsraad verwierf. Na 
den dood zijner echtgenoote, 
omhelsde hij den geestelijken 
staat, en werd in'.1642'tot. 

•het bisdom van Conserans 
benoemd. Maar het hof van 
Rome, ontevred èn , dat hij. 
in het werk Concorde etc* 
(Overeenstemming van het 
Priesterschap met de Kei' 
aerlyke waardigheid), de 
voorregten van den H. Stoel 
had aangerand , weigerde hem 
langen tijd zijne bullen, en 
hij verkreeg dezelve eerst in 
1647, na zijne gevoelens op 
eenë gunstige wijze verklaard, 
en de noodige .verbeteringen 
in een ander werk beloofd 
te hebben, hetwelk hij te 
Barcelonann 4. t 0 liet druk
ken , en hetwelk zich in de 
uitgave in fol. van het voor
gaande w e r k bevindt. Hij 
ging verder, en droeg, aan 
INNOCEKXICS X, negen Steh 
lingen op , door 'elf regels 
wederlegd, waarin de ware 
leer der hiërarchie ontwik
keld wordt : men bemerkt dat 
deze negen stellingen bijna het 
geheele stelsel van FABROKI-
us bevatten. De bekwaam
heid, met welken hij eene» 
last vervulde, dien men hei» 
in Katalonië gaf, verwierf 
hem in 1652 het aartsbisdom 
van Toulouse. Hij had ziek 
in Katalonië zoo bemind 
gemaakt, dat, toen hij dooi' 
eene ziekte werd aangetas?» 
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die hem tot het uiterste bragt, i 
-de stad Barcelona onder an- I 
«deren éene openbare gelqfte' 
deed aan onze L. T. van MonU 
serrat, hetwelk er eene dag-
rqizé van verwijderd is, en in 
haren naam twaalf capucij-
nen, bloólvoets zonder voet
zolen, en t'waalf jonge maag
den mede blóotvoets, met 
hangende haren , en in lange 
witte gewaden derwaarts he
nen zond. .... MARCA maakte 
•zich gereed, om zich naar 
Touloiise te begeven, toen 
de koning hem in 1658 tot 
minister van staat benoemde. 
Hij bezat eene toegevende en 
buigsame inborst, zonder zich 

, echter ooit tot ingevingen te 
laten medesiepen, die met 
den pligt streden. Van het 
belangrijke overtuigd, om zich 
tegen de ontluikende sekten 

Je verzetten, legde hij er zich 
op toe, om den voortgang van 
het Jansenismus tegen te gaan. 
Hij vereenigde zich met de 
Jesuiten, tegen het werk van 
den beruchten bisschop van 
Iperen, en vervaardigde het 
eerst het ontwerp van for
mulier, waarin men de vijf 
stellingen, in den zin des 
schrijvers zou veroordeelen. 
Zijn ijver werd beloond door 
het aartsbisdom van Parijs; 
maar hij overleed op denzelf
den dag, waarop zijne bullen 
aankwamen, in 1662. Zijn 
dood gaf aanleiding tot dit 
boertige grafschrift: 

, Cigft 1'illüatre DR MARCA, 
Que Ie plus grand desroismar-

qua V , 
- Pour Ie prélat de son églïsej; • 

Mais la mort qui leremarqüa. 
Et qui se plait a la surprise, 
Tóut aussitót Ie démarqua. 

Deze prelaat vereenigde eenë"' 
groote verscheidenheid • van 
talenten: geleerdheid, öor-
deelkunde, regtskënnis. Zijn '• 
stijl is stout en mannelijk', •• 
vrij zuiver, zonder gewron- ' 
genheid en zonder verwar
ring. Zijne voornaamste wer
ken zijn : l.o De coneordia 
sacerdotii et imperii, waar- ' 
van de beste uitgave is die', 
welke na zijnen dood, door 
BALÜZE werd in het'licht ge-̂  
geven, Parijs, 1704, in fol. 
Dit is een der geleerdste wer
ken, welke over dit onder
werp bestaat. Men kan niets 
met dezelve vergelijken dan 
de uitmuntende verhandeling; : 

De Vautorité etc. (Övêr het 
gezag der beide magten) ; 
indien de grondbeginselen niet 
altijd naauwkeurigltjk dezelfde 
zijn, moet men zulks daaraan 
toeschrijven , dat BALUSIUS , 
aan den uitdrukkèlijken wil 
des prelaats niet heeft beant-

i "woord, daar deze hem bij 
zijn overlijden verscheiden 
veranderingen had opgegeven, 
om in het werk te brengen;. 
Wat de bijlage en aanteeke-
ningen van BAIV^ÜSbetreft, 
zoo zijn dezelve aan DE MAR
CA geheel vreemd. — 2.°Mis*-
loire etc, \GeschiedeMsva* 

file:///GeschiedeMs
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JSearn), Parijs, 164Ö,'. in 
fbl. Men vindt er nuttige 
ophelderingen in , over den 
oorsprong der koningen van 
Navarre, der hertogen van 
Gascogne, der graven van 
Toulouse enz.: men maakt-
uit dit 'werk groote denk
beelden op van de geleerd
heid des schrijvers. -—3,0 
Marca ffispanica, 1688, in 
fol. Dit is eene geleerde en 
belangrijke beschrijving, van 
Kalaloni'è', Jioussillon en de 

.grenzen. Het geschiedkun
dige gedeelte en de aardrijks
kunde worden er met naauw-
keurigheid in behandeld, en 
dit wérk kan zeer nuttig zijn, 
om de ware grenzen van 
Frankrijk en Spanje te ken
nen. — 4.a Bissertatio de 
primaty, Lugdunensi et ce-
teris prïmatihis, 16M, in 
8.vt>, zeer geleerd. -— 5.0 
Belation etc, {Verhaal kan 
hetgene er sedert J65B, in 
de vergaderingen der bis
schoppen, ten opzigte van 
de vijf stellingen verhandeld 
is), Parijs, 1657, in 4.*» 
Het is tegen dit, het Jan-
senismus niet zeer gunstige 
verhaal, dqtNICOLE,in 1657 
zijn Betga percontator i in 
4. t o in het Jicht gaf, in het
welk hij de bezwaren van 
eenen gewaanden Tlaamschen 
godgeleerde, over de verga
dering der geestelijkheid, van 
1656 ontwikkelt.—6.» Beni
ge belangrijke Verhandeling 

gen, onder anderen: De tem
pore susceptcein Gallus fi-
dei, Be eucharistia et missa, 
Depoenitentia, Be matromo-
nio, Be patriarchatu, con-
slanlinopolilano, Be stem-

• mate CHRISTI, Be magorum 
adventu , Be singulari pri
matu PETRI , Be discrimine 
clericorum' et Jaicorum ex 

jure divino, Be veteribus 
collectionibus canonum. *— 
7.° Eene Verzameling van 
eenige Godgeleerde Verhan
delingen, eenige in het Ia-
tij n , anderen inhëtFrarisch, 
door den abt FACET, vollen 
neef fan den geleerden aarts-
bisschop, in 166», in 4.'» 
in het licht, gegeven. De uit
gever versierde deze verza
meling met eene Latijnsche 
Levensbeschrijving van zij neu 
beroemden bloedverwant. De
zelve is uitgebreid ea be
langrijk, 

MARCASSÜS (PETRUS DE)I 
te Gimont in Gascogne in 
1584 geboren, werd met de 
opvoeding van den neef des 
kardinaals DE RICHEMEÜ be
last, en werd vervolgens hoog
leeraar der rhetorica, in het 
collegie la Marche, te Pa' 
rijs, alwaar hij in 1664 over
leed. Men heeft van hem 
Geschiedenissen, Romans, 
en Tooneelstuliken, die niet 
zoo veel verdiensten bezitten * 
met betrekking tot de zanien-
etellingj- als tot de «ede»» 
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Men. heeft" ook van hem Ver
talingen, (in het Fransch) 
Welke' beneden die van den 
abt DEMAROI.ES,zijnen vriend, 
zijn, [en Fransché verzen, 
onder anderen, eene berijm
de vertaling der Herders-
%angen van VIRGILIÜS, Pa
rijs}; 1621, in 4.to enz. Zie 

' de Memorïën van NICERON, 

8'li«:dl.]. 

• '* MAUCEAU (FRANCISCÜS SE-
VERINÜS DESGRAVIERS DE) , 
veldheer dër legerbenden van 
de ' Fransché republiek, te 
Chartres den 1 Maart 1769, 
geboren, was de zoon van 
eenen procureur in het sche-
pendom dier stad, en werd 
in het begin voor de balie 
bestemd. Maar hij verbond 
zich in den ouderdom van 
zeventien jaren, in het regi
ment van Savooye Carignan, 
en hij was sergeant op den 
oogenblik, waarop de Fran
sché omwenteling losbarstte. 
Toen MARCEATT zich den 14 
Julij 1789 met verlof te Pa
rijs betvond, mengde hij zich 
onder de voor de zaak der 
omwenteling gewapende bur
gers, en trok op aan het 
hoofd van een detachement 
der afdeeling van den Goe
den Raad [Bon Conseil). 
Tot belooning voor zijne trouw 
Verkreeg hij een onbepaald 
verlof. Te Chartres terug
gekeerd, verbond hij;zichop 
nieuw in het eerste batail

lon van JËure en Loire, Werd 
bijna even zoo spoedig tofc 
bevelhebber van hetzelve be
noemd, en vertrok naar de 
grenzen; hij maakte den veld-
togt van 1792 mede in het" 
leger van LAFAYËÏÏE , en be
vond zich met zijn bataillon 
in de stad Verdun, toen de
zelve zich aan de Pruissen 
overgaf: men weet, dat bij 
die gelegenheid, BE-AUREPAIRB 
zich uit wanhoop van het le
ven beroofde. Ofschoon MAR-
CEAÜ tegen de overgave dier 
plaats had geprotesteerd, was 
hij het echter, die als de 
jongste der officieren, werd 
verkozen, om de capitulatie 
aan den koning van Pruissen. 
over te brengen, die zijne 
tranen' zag vloeijen, en er den 
beweeggrond van bewonder
de. Hij onderscheidde zich 
gedurende het overige van 
dezen eersten veld togt, ver
zocht vervolgens om van het 
bevel van zijn bataillon vrij-' 
willigers, welker denkbeelden 
van vrijheid met de krijgs
tucht onbestaanbaar waren, 
ontslagen te worden. Hij ver
kreeg eene compagnie ruiterij 
in het pas opgerigte Duitsche 
legioen, dat naar de Weste
lijke departementen werd ge
zonden. ÜNTaauwelijks was hij 
in zijne bestemming aangeko
men , of hij werd door BOÜR-
JBOllE aangeklaagd, en als 
medepligtige van WESXERMANN 
f'n hechtenis genomen; maar 

http://deMarOi.es
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men gaf hem de vrijheid we
der. Eenigen lijd daarna ter 
hulp optrekkende van het 

.door de koningsgezinden aan
gerande Saumur, ontmoet 
hij dezen zelfden volksverte
genwoordiger,.die dooreene 
Bende Tendeërs wordt mede-
gesleept ; hij valt op hen aan, 
bevrijdt -BOÜRBOTTE, geeft 

. hem zijn paard, en zegt hem : 
» Beter is het, dat een sol
daat, zoo als ik , omkome , 
dan. een volksvertegenwoor
diger !" In den .ouderdom 
van 22 jaren brigade-gene-

• ml . geworden, voerde hij 
ad interim het ppperbevel, 
en won den 12 December, 
door KLEBER. ondersteund,, 
den geduchten slag van Mam,, 
waarin tien duizend repu
blikeinen , en twintig dui
zend Tendeërs sneuvelden. 
Vóór hel gevecht, gaven de 
naar de Fendêe gezondene 
afgevaardigden, hem de af
zetting van WESTERMANN o-
ver, en bevolen hem, den-
«elven oogenbjikkelijk van het 
leger te verwijderen. MAR
CEAÜ behield de afzetting in 
zijnen, zak, en na het win
nen van den slag, riep hij 
openlijk de verpligtingen ui t , 

' welke, hij aan den generaal 
WESÏERMAN had, en deed 
hem behouden blijven. Het 
was in deze omstandigheid, 

v ! n / e H l j O D 8 e e n schoone 
Vendeesche vrouw, m e t e e „ e n | j 
stomhoed op het hoofd en 

eene lans in de handen, dooi 
soldaten achtervolgd, voorde 
voeten van MARCEAÜ neder-
stort, en uitriep:.» red mij!" 
hij rigt haar op , stelt haar 
gerust, en besluit haar te 
redden; maareene wet straf» 
te met dendood^ dengenen, 
die aan eenenVendeër, met 
de wapens in de handen ge
vangen genomen, genade 
schonk. MARCEAÜ , aange
klaagd, stond op het punt, 
om ter strafplaats gevoerd te 
worden, toen BOÜRBQTTE van 
Pary's kwam aansnellen, en 
hem aan den dood ontrukte; 
maar noch de bescherming 
van. dezen afgevaardigde, 
noch de tranen van MARCEAÜ , 
waren in staat, om dejónge 
Vendeesche vrouw te redden, 
zij werd onthoofd. Na- de 
nederlage van Mans achter
volgde MARCEAÜ deTendeé'rs, 
met den meesten nadruk, en 
haalde hen bij Savenaij in, 
alwaar hij andermaal, door 
KLEBER en WESTEKMANN on
dersteund, hun leger ver
nielde, waarvan de ongeluk
kige overblijfselen naar JK#«^ 
werden gezonden, om aldaar 
verdronken of doodgeschoten 
te worden. MARCEAÜ verliet 
eindelijk dezen met het Fran-
sche bloed besproeiden grond. 
Het is van dit tijdstip afj 
dat de verbindtenis tusschen 
MARCEAÜ en KLEBER da'gtee-
kent, die den jongen'MAR* 
CEAH had voorgedragen, onv 



M A fi, 31 

het opperbevel over de bei
de legers van het -westen te 
voeren. ' I n hoedanigheid van 
divisie - generaal, tegen de 

'buitenlandsche vijanden /naar 
het leger van aéi'd&nnes, en 
vervolgens naar dat van Sam-
bre en Maas gezonden-, ging 
hij voort,,met zich door zij
ne dapperheid, zijne talen
ten , en 7/ijiïe menschliévend-
heid té onderscheiden. Zij
ne hoedanigheden maakten 
hém aan de Fransche solda
ten", én'- zelfs aan de vijande
lijke troepen dierbaar. • Te 
JFleurüs voerde hij het be
vel over den regter-vleuger 
des legers, en er werden 
twee paarden onder hem ge- i 
dood. Zijne divisie werd bij
na vernietigd; hij vocht toen 
als eenvoudige soldaat, aan 
het hoofd van eenige batail-
lons. In de veldslagen der 
Qurthe en der Moer, voer
de hij de voorhoede aan. Jn'i 
Octobèr 1794 maakte hij zich, 
aan het hoofd zijner afdee-
ling, meester van het ver
schanst leger der stad Kó-
blena, en diende met dezelf
de dapperheid, gedurende 
den veldtogt van 1795. In 
den iïundsrück,, sloeg hij , 
ondanks de hinderpalen, wel
ke de grond hem in den weg 
stelde, den vijand alom. In 
1796 werd hij met de be-
renning van Menfa, en met 
het dekken der Fransche gren
zen belast, terwijl JODROAN 

in Frankenland doordrong, 
en den 24 Julij v maakte hij 
'zich meester van de sterkte 
Königsteiii. Nadat JÓURPAN 
door den aartshertog KAREL 
was teruggedreven, belastte 
zich MARCEAU met het bevel 
van eene.der afdeelingen , 
belast om den aftpgt van dit 
teruggeslagen leger te dek
ken, en het gelukte hem , 
den vijand , op alle punten , 
waar hij zich bevond, te be
dwingen. In twee gevech
ten, welke, hij bij Limburg 
levérde, ontwikkelde hij zij
ne gewone dapperheid en ta
lenten ; maar, toen hij op 
den 19 Augustus, den Tij-
and ophield, om aan het 
Fransche legér dën tijd te 
geven, de naauwe wegen van 
Jlltenkirchen door te trek
ken , ontving hij een geweer-, 
schot, waaraan hi j , na ver
loop van eenige dagen, stierf. 
Op den 'oogénblik, waarop 
hij gekwetst werd , omring
den hem de officieren e» de 
soldaten met de tranen in de 
oogen; en hij zelf troostte 
hen, met den grootsten moed, 
en daar hij weigerde van naar 
gene zijde van den Mijn ver
voerd te worden, viel hij den 
volgenden dag in handen der 
Duitschers, die AUenkirchm 
binnen trokken. De veld-
heeren KRAÏ en HADDICK, 
bezochten hem dadelijk, en 
gaven hem alle bewijzen van 
achting en belangstelling. Dg 
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aartshertog KAREL zond hem 
zijnen lijfarts; maar zijne 
wonde was doodelijk, en den 
23 September 1796 gaf hij 
den geest. Nadat zijn lijk, 
door de Franschen was te
ruggevraagd, gaf de aartsher
tog het over, op voorwaar
de , dat men hem kennis ga-

. v e , van den dag, waarop 
hetzelve zoude begraven wor
den , opdat het Oostenrijk-
schen leger zich met het 
Fransche zou kunnen veree-
nigen, om hem de militaire 
eer te bewijzen. In de daad, 
werd hij den 25 September, 
onder het gebulder van het ge
schut der beide legers , in liet. 
verschanst leger van Koblen*,, 
waarvan hij zich, in 1794 
had meestergemaakt, begra* 
ven. Zijne overblijfselen wer
den in 1799 met die van 
HOCHE en CJHERIN -verceniod * 
en in 1801, stemde de sW 
Chartres , zijne geboorte
plaats, de oprigting van een 
openbaargedenkteeken te zij
ner eer. Het graf, waarin 
zijne asch rust, werd vofrens 
de teekeningen van W E E R 
vervaardigd. Ook heeft men 
hem, op de plaats, waarbij 
bet doodelijke schot ontvinc 
«ene gedenkzuil opgerigl: cTit 
gedenkteeken, hetwelk de vij
andelijke legerbenden steeds 
geëerbiedigd hadden, totdat 
de landen aan den linker
a - o e v e r met Pruisscit ver-
«enigd werden, is t e n g e v t ) I ( . 

ge • van eenïge territoriale 
schikkingen,' door hel Pruis-
siscli bestuur aangenomen, 
van gedaante veranderd, welk 
.bestuur echter door de dag» 
bladen heeft gemeend te moe
ten aankondigen, dat er niets 
in de ^ bestemming van het
zelve Js veranderd. MABCEAÏÏ 
is * zonder tegenspraak, een 
der Fransche veldheeren i die 
door- hunnen moed, hunne 
begaafdheden en hunne deug
den, hun vaderland hét mees
te tot eer hebben verstrekt, 
De beroemde dichter BtKOif 
heeft in deze bewoording, de 
gedachtenis van dezen krijgs
held gevierd: Zijn leven was 
roemrijk , korf, onsterfelijk. 
Hij vocht om aan &ijn va
derland de vrijheid weder 
te geven) hij was "auiver^ 
zoo als de %aak, welke hvj 
had omhelsd^ edel zoo als 
PMLUSJEMJIZIÜS en BRÜ-
TUS. Mij u/as grootmoedig 
en %ijne vijanden hebbén op 
zijn graf geweend. Men 
vindt belangrijke bijzonder
heden over den generaal fflU'R" 
CEAu, in de Noticesetc. (Ge-
schiedkündige aanteekenin" 
gen door SERGENÏ MAR* 
CEAU) , 1820, in 12.»». 
met platen. 

^MARCEL ( WILIEM) , door 
zijne verzen, zijne redevoe
ringen en overige geschriften 
bekend, was bij Bayeux ge
boren. Onder de paters van 
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het Oratorium gegaan zijn* 
' d e , werd hij in, 1640, als 

•hoögleeraar naar JRouanen, 
in het door den aartsbisschop 

:•• FRANCISCÜS DE HARLAI her
stelde collegie gezonden. Hij 
verliet eenigen tijd daarna 
het Oratorium, om in het 
collegie des Grassins, te Pa
rijs, den hoogleeraaïsstoel der 
welsprekendheid te beklee-
den. Hij stond op het punt, 
om openlijk de lijkrede van 
den maarschalk DE GASSION 
uitte spreken, toen het hem 
verboden werd, om in eene 
Catholijke universiteit, den 
lof van eenen man voor te 
dragen, die in de protestant-
sche godsdienst overleden was. 
Be zucht voor de geboorte^ 
plaats, riep h em haar Ba-
yeux terug, alwaar hij ka-
nonik en principaal van het 
collegie dier stad werd. Daar 

,hij eindelijk van de vermoei-
jenissen van dien lastigen 

ost, wilde uitrusten, begaf 
ij zich in 1671, naar de 

pastorij vanBasli, bij Caen, 
alwaar hij in 1702, in den 
ouderdom van 90 jaren over
leed. Het is op zijnen raad, 
dat de dichter BRÉBEÜF , zijn 
Vriend, de vertaling (in het 
Fransch) der Pharsaha van 
LUCANUS ondernam. 

MARCEL ( W I L L E M ) , een 
tijdrekenkundige, en advo-
kaat in den raad van Tou-

XVI. DEEL. 

lousë, in 1647 geboren,'en* 
te Artes, den 27 December 
1708, als commissaris der 
marine overleden, [was in* 
den beginne ondèr-bibliothe-
caris der abdij van den H. 
VICTOR, Hij volgde den heer' 
GEKARDIN iri het gezantschap 
van Konstantinopel, MAR
CEL bezat veel. lust voorden 
handel: tot commissaris bij' > 
den Deij van Algiers be
noemd, sloot hij , in 1677 , 
den vrede van Algiers met' 
LODEWIJK XIV, endeed den 
handel van Frankrijk in E-
gypte bloeijen]. Hij heeft 
nagelaten: 1.° ffistoire ela 
(Geschiedenis van den oor
sprong en voortgang der 
Fransche monarchie), 4 dl.n 

l 2 . m o Dit is minder eene 
volledige geschiedenis, dan' 
eene dorre en onnaauwkeu-
rige krohijk. —> 2.° Tablet-
tes etc. (Tijdrekenkundige 
tafels voor de ongewijde ge
schiedenis) , in 12.P10, wel
ke men minder leest, sedert 
het bestaan van den abt LEN
GLET DÜ FRESNOV , maar wel
ke aan deze niet ondienstig 
is geweest, -—3.° Tablet tes 
etc. {Tijdrekenkundige tafels 
voor de kerkelijke geschied 
denis), Par§s, 1682, in 
8.vo; een geacht werk, dat 
de naauwkeurigheid, en den 
geest van nasporingen met de 
regtzinnigheict en de wijsheid 
der grondbeginselen vereenig-
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de; door aan /hetzelve ceni-r 
ge meerdere uitgebreidheid 
en .ontwikkeling te geven, 
zou men er .het beste • leer
boek voor de kerkelijke ge
schiedenis van maken ; eeoe 
soort van werk, waaraan.wij 
de grootste behoef te hebben, 
daar de Jansenisten en filo
sofen, dit gedeelte der on-, 
derwijsboeken geheel besmet 
hebben. (Zie MACQDER), Dé 
Beknopte kerkelijke geschie
denis door LBOMOND, is bij
na ;het eenige werk in die 
soort., dat tot het onderwijs 
der jeugd, kan dienen.- (Zie 
Journéhist.et litt, 15 Sept. 
1787, b}z. 99>. 

H MARCEILA (ffeüigè), eene 
Romeinsche danje, omhelsde;, 
toen Zij, na een huwelijk van 
aeven maanden, weduwe was. 
geworden / . het kloosterle
ven. Verscheiden: aanzienlij
ke maagden stelden zich, on-, 
der' hare leiding, en de stad 

JELome was weldra vol kloos
ters, waarin men ,de levens
wijze: der Oostersche kluize
naars navolgde. MARCELLA 
raadpleegde in hare twijfe
lingendikwerf den H., IJlE-
ROMTMOS, en wij hebben de 
antwoorden , van deze» H. 
Kerkleeraar, in de,elf Brie
ven, welke hij haar,schreef. 
Zij'stelde haar grootste' ge
noegen in het lezen der ger 
wijde tboeken, » niet uit 
twislzucht, of om ef even 

gelijk de Farizeërs., mede te 
pronken, zegt de H. HIEKO-
MYMÜS, maar, om er nut uit 
te trekken; en te verdienen 
van dezelve te begrijpen, door 
de naauwkeurige vervulling-
aller wetten, die dezelve be> 

" vatten." Jïetfitationem legis 
non in replicando quos scrip" 
ia sunt, ut Judceorum exü* 
timant phariscei sed in op" 
re intelligens . . . ; ut post" 
quam mendata contplesset, 
tune se sciret mereri inUl-
ligentiamscripfurarum. (Zie 
EÜSTOCHIUM).. Zij had veel 
te lijden gedurende de plun
dering der stad Rome in 409; 
de. barbaren wilden haar de 
s.chatten, welke zij in navol
ging van den ïï. LAÜRÈNXIBS» 
in den schoot der armen ver' 
borgen had, doen. ontdekken. 
Bekommerd over het gevaar, 
aan hetwelk de onschuld W 
PRWCIPIA , hare geliefde gees-
telijke • dochter, was blootge
steld, wierp zij zich voor 'de 
voeten der soldaten, en smeek
te, hen, haar te sparen; de
ze , hunne woestheid verge
tende, geleidden MARCEHJ 
en PRINCIPIA, naar dé kf" 
van den fl. PAUI,ÜS, die* 
volgens de bevelen van AW 
RICH, hunnen aanvoerder» 
even als die van den H. "s" 
TRÜS, tot vrijplaats u&f 
dienen. Zij overleefde slecbu 
korten tijd. den ramp *j 
haar vaderland*, en overlee 

in-81 Óf. De H. flanic " 
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heeft haar Jfaien óp eene 
sierlijke wijze beschreven ~t in 
den Brief"aan PRINCIPIA, 
•Se Boek 9e Brief, uitg. Van. 
OANISIÜS. 

MARCELtlNüSl (Heilige), 
een Romein van geboorte," 
was de zoon van PROJECTUS, 
volgde den*22 December=295, 
denheiligen-Paus CAJÜS op, en 
onderscheidde zich' door zij
nen moed, gedurend e de ver
volging. De dona'tisten heb
ben hem beschuldigd van aan 
de. afgoden te .hebben geof-' 
ferd 5 de heilige AUGÜSTINUIS 
regtvaardigt hém, volkomen, 
in zijn boek: De unica bajpt. 
contra Pétilianutn, cap. 16. 
EÜSESIÜS , die men van zulk 
een aanmerkelijk verzuim niet 
tan verdenken , spreekt geen^ 
woord over deze daadzaak; 
en THEODORETUS bewijst nog 
meer, wijl hij uitdrukkelijk 
over MARCELLINÜS , alsmede 
over de vervolging spreekt,, 
waarin men wil, dat hij af
goderij zou hebben gepleegd: 
deze geschiedschrijver -verze
kert in tegendeel, dat deze 
Paus zich door de standvas
tigheid van zijnen moed on
derscheidde. Het is echter 
op deze lastering, dat men 
de gewaande geschiedenis 
van het berouw van MARCEL-
WNÜS , in een concilie van 

'Sinuéssa, > dat nooit heeft 
bestaan-, gebouwd heeft. De '\ 

uitvinder van * dit sprookje, \ 
even zoo' onhandig, als on--; 
kundig, valt in de tastbaars 
ste en belagchelijkste tegenV ' 
spraken (Zie pater PAGI , ad> 

• an. 303 , pater AiEXANDnE,» 
TilXEMoNT, en den kardinaal 
ORSI), Slechts de' donatistr 
PETIIJANÜS en de sektarissens 
van zijnen tijd, hebben dezer 
beschuldiging volgehouden;? 
hoe oplettend de eerste do-

.• natisten ook waren,. om ter* 
óndei'steuningvanhunheslech-, 
te zaak de geringste gebre
ken der Catholijke bisschop
pen en" vooral die der Pa«-: , 
sen op te sporen, hebben' 
zij nooit aan de Catholijke; 
Kerk eenen dergelijken val' 
van haar hoofd verweten'.' 
MARCELMNUS bekleedde den*' 
H. Stoel acht j aren , en over^ 
leed den 24 October 304" f 
even beroemd door zijne hei
ligheid als door- zijne kunde. 
De Kerk vereert hem. als" mar
telaar op den 26 April. Fa-
zijnen dood stond de Stoel 
van den H. PETRUS , tot in; 
3.08 open , zoo gevaarlijk was* 
het denzelven. te beklimm'énj;! 
uit hoofde van de onverzben-i-' 
bare wreedheid de* vervol^ 
gers. De H, MARCELLO volg
de hem opï 

- MARCELUNDS, (ffeiligef,; 
vvordt als de eerste bissehojp 
van JEmbrün beschouwdl Hij» 
overleed in 37*4, De. Jkm^ 

% : • • ' • • * •• • • 
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delingen vd%> zijn leven, zijn 
zeer onzeker. — Men moet 
hem niet verwarren met den 
H. MARCELLWUS, priester, 
die met den H. PETRUS den 
•duivelbezweerder, i n 3 0 4 te 
Rome, de martel kroon onU 
ving; n och met FUVIÜS MAR-
CELLINUS, volkstribuun, aan 
wién de II. AÜGÜSTIÏTÜS , zij
ne eerste schriften tegen de 
Pelagianen, en zijn groot werk 
over de Stad Gods opdroeg. 
Hij overleed in él.3. 

MARCEIXINUS , officier van 
het Romeinsche rijk en graaf 
van Jllyrië, in Dalmaiië 
geboren,' was kanselier van 
keizer JUSTINÜS , en , volgens 
CASSIODORUS , van keizer Jus-
TINIANDS. Hij is de schrijver 
eener Kronijk, getiteld: Chro-
nicon verum Orientalium in 
Ecclesiagestarum, die daar 
begint, waar die van den 
H. HIERONTMÜS eindigt, in 
3 7 1 , en die met 534 op
houdt. De naauwkeurigste 
uitgave van dit' werk, is die, 
welke pater SIRMOND,in 1616* 
in 8.™ leverde. Men heeft 
dezelve voortgezet tot in 566. 
CASSIODÖRUS spreekt er met 
lof over, en zegt dat MAR-
CELLINUS, nog twee andere 
werken in het licht had ge
geven , hot eene getiteld; 
JJe temporum qualitatibuset 
positionibus locorum, het an
dere: Jh urbibus CCBU et 
Mmrosolymis; maar dezel

ve zijn niet tot ons gekomen, 

MARCELLÏNUS. •— Zie AH-
MIANÜS M A R C E L U N Ü S . 

MARCELLÏNUS , bisschop van 
Jrezïo. — Zie IjfNOCMH-
IJS IV. 

MARCELLÏNUS. -~ Zie I V 
BlUS MARCELLÏNUS. 

MARCELLO (CHRISIOPHORÜS), 
een Venetiaan, kanonik van 
Padua, én aartsbisschop van 
Gorfu, had het; ongeluk om 
.bij de plundering van Home, 
in 1527, gevangen genomen 
te worden, Daar hij geene 
middelen bezat, om zijnen 
losprijs te betalen, hechtten 
de Luthersche soldaten, die 
in het keizerlijke leger wa? 
ren , hein bij Gaëta, in het 
open veld aan eenen boom, 
en rukten hem dagelijks eeV 
iien nagel uit. Hij stierf â n 
de gevolgen dezer mishande- • 
ling en door de guurheid der 
lucht. Men heeft van hem 
eene, verhandeling De ani
ma,. 1508, in fol. en eene 
uitgave der Ritus EcclesiV 
ctsticr, 1510, in fol. een 
werk door AüGUSTisrüS PA-
TRICIÜS , onder het pauselijk 
bestuur van INNOCENTIUS VIII 
zamen gesteld. 

MARCELLÜS, — Zie NONIUS. 

MARCEUVS (MARCTS CLAP-
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Dirjfi) > de Groqte. of de OM-
dé, een beroemde Romein» 
"werd, na bouwmeester en 
vöorwikker. te zijn geweest, 
yoor de eerste maal, in het 
jaar 222 vóór J . C., tot con
sul benoemd j hg voerde met 
voorspoed den oorlog tegen 
de Galliërs,, en doodde ei
genhandig den koning-VIR-
COMARiJS, [dié in Insubrië,. 
(het Milaneeche), regeerde. 
Bij deze gelegenheid "Was hij 
de laatste kapitein, die veld
heersbuit behaalde; slechts 
twee Romeinen ROMUMS en 
CORNELIUS COSSÜS , hadden 
de.nzelven vóór hem behaald]. 
Na bevel te hebben ontvangen, 
om naar Sicilië over te ste
ken , kon hij de Sijrakuzers 
inet zachtheid niet bedwin
gen, zoodat hij dezelve te land 
en ter zee belegerde. ARCHI-
MEDES. vertraagde de inne
ming van Syrdkusa geduren
de driejaren, door werktui
gen , die de werken der hele-
geraars geheel 'en al verniel
den ; maar de stad zag zich 
eindelijk verpligt, om zich 
over te geven. (Zie AKCHI-

MEDES , TZETZÈS.) MARCEL-
lirs had bevolen, dat meü 

• den schrandereri krijgsbouw-
kundige, die dezelve, zoo
wel verdedigd had , zou spa
ren , en vernam zijnen dood 
met eene buitengewone smart. 
Deze veldheer onderscheidde 
fcijne dapperheid in den oor

log tegen HANNIIUI. ïïijoyer-
, won hem tot tweemalen óny 
dèr de muren van Nole, "en 
verdiende, dat men hemdett 
degen der republiek noem
d e , even'gelijk FABIÜS/zijn 
ambtgenoot in het consulaat 
én in het veldheerschap ,#e£ 
Schildwas genoemd; Be 
voorspoed' van MARCEH/ÜS * 
verwekte hem benijders: hij 
werd bij het volk aangeklaagd, 
door eenën zijnen roem be-
nijdënden tribuun.. Deze groo* 
te man komt te Rome, en 
regtvaardigt er zich, enkel 
door het verhaal zijner hél!-
dendaden: den Volgenden dag 
werd hij voor de vierderiiSal 
tot consul verkozen , en vërr 
trekt oogenblikkelijk om &eö 
oorlog voort te zetten.. Zijl» 
dood was zulk eenen groot
ten veldheer niet vfaardige 
Ofschoon 60 jaren oud ,• be* 
zat hij de. levendigheid van 
een en jongeling. Deze leven
digheid sleepte hem zóo ver 
mede, dat hij zelf, en bijna 
zonder geleide, ter vsskenn ing 
van eenen post ging , welke dë 
legerplaats der Romeinen |vati 
die van HAUNIBAL scheidde. Be 
Karthaagsche veldheer , had 
er een detachement Numidi-
sche ruiterij in doen verber
gen, welke onverwachts op 
de kleine bende der Romei
nen > aanviel, die bijna ge
heel in de pan gehakt werd. 

I In deze hinderlaag werd M*|-
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«EUÜS in het jaar 20$ vóór 
i, C.gedood, HANNIBAL deed* 
hem met luister begraven. 
Jffet leven, van MARCELLUS ,. 
is door PLUTARCHUS beschre
ven , die hem met PELOH-
I>AS heeft gelijk gesteld. [Bij 
«ijne terugkomst van Sy-
Xacusa,; bragt MARCELLUS," 
standbeelden en schilderijen 
te Home; en hét gezigt dier 
meesterstukken , boezemde 
tien Romeinen voor de .eer
ste maal smaak voor de schoo-
W kuqste/in, De andere 
Romemsche veroveraars volg
den zijn voorbeeld. FABÏÜS 
dacht er geheel anders over. 
loen xnen hem na de vero
vering van Tarente voorstel
de, .om er de schilderijen uit 
weg te nemen, zeide hij: 
l> Laat ons den Tarentijnen 

- MAKCEILDS (MARCUS CLAU-
DIUS): consul, een der af-
stammeli.„gen van den voor
gaande, speelde eena rol in 
•de burgeroorlogen, en koos 
«e parlij van POMPEJUS te*en 
•CJHAI». Nadat deze over-
vinnoar was geworden , TOT-
Jande hij MARCE^US en riep 
hem vervolgens op verzoek van 
den senaat terug. [MARCELLUS 
•ftad geen genot van deze te-
yroepmg. Toen hü zich te 

'ZnAAIi(the te™g^keeren, 
doodde hem e e n ^ n e r s i a ; 

ven, de deelgenoot zijner bal« 
lingschap,,gebelgd dat hem 
dezelfde genade niet te beurt 
viel, met twee messteken, 
in het jaar 46 vóór J. C.]. 
Jlet. is voor hem dat CICERO, 
zijne lijkrede pro MlRCEk 
zo, eene der,schoonste tan 
dien redenaar, uitsprak. 

MARCELLUS (MARCUS COU« 
MUS) , klein-zoon van tien 
voorgaande, en zoon VanMiK" 
CELLUS en OCTAVIA, zuster 
van AUGUSTUS, huwde met 
JULIA, de dochter van dien 
keizer.' De senaat verhief 
hem tot bouwmeester. Ge
durende die waardigheid, 
wist MARCELLUS de alge'mee-
ne toegenegenheid te winnen. 
Niets vleide, de Romeinen 
meer, .dan het denkbeeld, 
dat hij AUGUSTUS eenmaal 
zoude opvolgen. Zijn vroeg
tijdige dood verijdelde deze 
hoop: hetwelk aan VIRGIHÜS 
deed zeggen, dat de schik' 
godinnen hem slechts aan 
de wereld getoond h<tddw> 
Het Tu MARCELLUS erif» 
hetwelk die groote dichter 
met zoo veel kunst, in•het 
6.« Boek van zijnen Mn&$ 
wist aan te wenden, deed 
den Romeinen, en vooral 
<Jer familie van MARCEM^ 
vele tranen storten. [OcJA-
TIA viel in onmagt, by>et 
lezen van deze uitdrukking f 
en beloonde daarna den dich* 
ter, door' hem 10,000 se$' 
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tercen» voor elk zijiiei1 ver-» 
zen te doen toetellen —- om
trent f 500 - » in het ge
heel ruim ƒ 21,000 — ] . 
Zijne lijkplegtigheid werd op 
algemeene onkosten gevierd, 
en zijne gedachtenis, door 
alles wat de achting en het 
leedwezen wisten uittedenken. 
[Men hield LÏVIA verdacht 
van hem te hebben doen ver
geven , ten einde daardoor 
den troon aan haren zoon 
TIBERIDS te verzekeren! AU
GUSTUS wijdde hem hét too-
neel toe, hetwelk G&SARhad ] 
begonnen , en dat door hem 
voltooid was.] 

MARCEM.US, een arts van 
iSeïs en Pamphylïè, leefde 
onder keizer MARCUS AURE.-
Iios. Hij vervaardigde twee 
heldendichten: het eene over 
de ylhoofdigheid(hjcanthrO" 
pie), eene soort van zwaar
moedigheid , welke degene 
die er mede aangetast zijn, 
in het overzettelijke denk
beeld brengt, van in wolven 
te zijn veranderd : het andere 
over de visschen. Men tindt 
fragmenten van het eerste 
in het corpus poetarum in 
MAITTAIRE. 

• MARCELLITS I {Heilige) een ] 
Romein, volgde,den 30 Juni] 
308 , den heiligen Paus MAR-
CELIINDS op ; hij onderscheidde 
zich door zijnen ijver eö gijne 

wijsheidw De regtvaardige 3gê~> 
strengheid, -welke hij ten op» 
zigte van eenen afvallige aan
wendde, maakte hem gehaat 
bij den tiran'MAXENTIÜS , die 
hem uit Rome verbandde. Hij 
overleed in 309 volgens pa
ter PA<JÏ, of in 3.10 volgens 
anderen. Hij wordt door Paus 
GELASIUS I , door den H. 
GREGORIÜS , en in dé Marte
laarsboeken, aan den heili
gen HIEROMTMÜS4 en.aan BEDA 
toegeschreven, een martelaar 
genoemd. 'De H,*Paus,BA-
ÏHASCÜS heeft zijn -grafschrift 
in dichtmaat vervaardigd. 

MARCEUUS II(MARtaxra* 
CERVIDS) , in 1501, te Fano-
geboren, was de zoon,'van 
den algemeenen ontvanger 
der inkomsten 'van den hei» 
ligen stoel;' hij volbragt met 
roem zijne studiën, en be£ 
haagde aan Paus PADMJS III ^ 
die -hem tot hóogstdeszélfë 
eersten secretaris benoemde. 
Hij vergezelde: den kardinaal 
FARNESE, neef van dien paus; 
naar Frankrijk, en maakte 
zich aldaar bemind door zijne 
zeden en1 zijne kunde. Te 
Rome teruggekeerd, verkreeg; 
hij van zijnen weldoener den 
kardinaalshoed, en wercli tot 
een der voorzitters van de 
kerkvergadering van Trente 
verkozen. Den 9 April 1555 , 
volgde hij onder den naam 
•van MiRCpLus, Paos Ju -
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uw UI op, en overleed aan 
•eene beroerte 21 dagen na 
zijne verheffing, terwijl hij 
zich gereed maakte, om de 
onlusten te bevredigen,; de 
misbruiken uitteroeijen, en 
de wetenschap en de gods
vrucht in de kerk te'doen 
bloeijen. Hij was zulk een 
vijand van het $epotis?nus, 
dat hij aan zijne neven zelfs 
niet toe wilde staan in Rome 
te komen. 

MARCEUUS, beroemde bis-

A R. 
< 

325 -bij., de kerkvergadering 
van Nicea tegenwoordig, ea 
onderscheidde er zijne wel» 
sprekendheid , tegen de ari-
aansche goddeloosheid. Hij 
verzette zich tegen de ver
oordeeling van den heilige» 
ATHANASIDS, in de kerkver
gadering van Tyrus, in 335, 
en in. die van Jeruzalemt 
waarin' hij met nadruk zijne 
stenv tegen' ARIÜS verhief. De 
arianen gebelgd, vervolgden 
hem met woede, en veroor« 
deelden zijne, verhandeling-
tegen JSXMRUS , bijgenaamd 
den advokaat der; arianen, 
als de dwalingen van SABEL* 
i l ts bevattende; zij zetten 
hem te IConstahtinopel i» 
336 af, en stelden in zijne 
plaats BASILIÜS , die zich door 
zijne welsprekendheid roem 
had verworven. MARCEIIÜS 
begaf ziph van Jncyra naar 
Róme,.Qxu Paus JÜLIÜS te 
bezoeken ; want het is altijd 
tot den Stoel van den heili
gen PETRUS , dat de verdrukte 
of de gelasterde bisschoppen 
als tot het punt des gezags 
en der kerkelijke eenheid, 
hunne toevlugt namen. (Zie 
AïHANASIÜS, JoxiüS I , l& 
NOCENXIÜS I). De Paus, dia 
hem onschuldig oordeelde, 
ontving hem in zijne gemeen
schap, en verklaarde in eene 
te Rome gehouden kerkver* 
gadering, dat de leer, in 
zijn boek, tegen de arianen 
bevat, overeenkomstig die der 

-MARCEUUS , of MARCEAU 
\Jiethge), een beroemd bis
schop yan Parijs, op den 
1 November in het begin 
der 5.o eeuw overleden, was 
den heiligen PRÜDENTIUS op 
dien bisschoppeiijken stoel 
opgevolgd. Zijn feest wordt 
den 3 November gevierd. 
4ijne overblijfselen vindt men 
te larijs, alwaar dezelve in 
de hoofdkerk bewaard wor
den. •— Er zijn verscheiden 
andere Herljgen van dien 
naam geweest: de ff. MAR-
CEUÜS? te Chalom-mr-
fö50"ei"179gemarteliseerd; 
«e H. MARCEILÜS, kapitein 
w het trajaansche legioen, 
T, Je * W ^ op den 30 
October 198„.voor het Ge-
r f , v a " J - C . onthoofd werd; 
de herhge MARCEUUS bisl 
senop vm^pamea, en mar
telaar in 383# ' imd\ 

file:///Jiethge
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kerk was» Be beroemde ver
volgde werd'andermaal ont
slagen , en in de kerkverga
dering van Sardica, in 347, 
hersteld. Nadat MARCELLUS 
op het einde van zijn leven 
vernomex. had, dat de heilige 
BASILIUS aan den heiligen 
ATHANASIUS , verdenking be
trekkelijk zijne catholiciteit 
had gegeven, zond hij hem eene 
geloofsbelijdenis , waarin hij 
uitdrukkelijk het sabellianis-, 
mus veroordeelde. Hij over
leed hoog bejaard, in 374. 
Na deze voor MARCELLUS 
300 gunstige getuigenissen, 
kan men er niet aan twijfe
len ,, of de heilige HILARJUS, 
de heilige BASILIUS , de hei
lige CHRYSOSTOMUS , SULPI-
Tiüs SEVERUS, die den bis
schop van Ancyra van sa-
bellianismus hebben beschul* 
digd, zijn door het geschreeuw 
der arianen bedrogen igewor-
•den. (Men vindt ditonderwerp 

,t zeer wel behandeld in Col-
lect. Patr, 2 dl. van dom 
MONWAUCON). Er blijft ons 
van MARCELLUS slechts een 
-Brief over aan Paus JÜLIUS , 
benevens twee Geloofsbelij ~ 
denissen in den H. EPJPHA-
Hcs, en eenige fragmenten 
van zijn Boek tegen ASTE-
Mus, in de critiek, welke 
•EUSEBIUS van CoBsarea er 
van geleverd heeft. 

MARCULUS {ffeiii$G)} te 

Jpantea, uit eetie adellijke 
en rijke familie geboren, 
deelde al zijn goed aaö de 
armen ui t , om zich naar 
den H. AXEXANDER, insteller 
der acemeten (nimmer sla
pers) te begeven. De heilige 
MARCELLUS werd abt van dit 
klooster, na JOANNES j op
volger van ALEXANDER, in 
447 , en overleed na het 
jaar 485. Zijne heiligheid/ 
en zijne wonderen, hebben 
hem in het Oosten beroemd 
gemaakt. r 

*-. MARCET (ALEXANDER), 
een beroemde geneesheer, 
te Geneve, in 1770 geboren, 
onderscheidde zich in den 
loop zijner eerste studiën, 
en ondernam, in 1793, met 
T H , DE SAUSSURE, de reis 
naar Engeland, In 1794 
met zijnen beroemden reis
gezel te Geneve teruggekeerd^ 
werd MARCET, onder voor
wendsel van het door hem ge
houden gedrag, als officier dér 
stedelijke krijgsmagt, door de 
democratische partij, weldra 
in * de gevangenis geworpen. 
De gebeurtenissen van den 9 
thermidor deden de deuren 
zijner gevangenis openen. 
Maar door een vonnis van de 
regtbank van dat tijdvak, 
werd hij tot een jaar huis-
selijke opsluiting veroordeeld. 
Intusschen verkreeg hij , niet 
zonder vele moeite dat dit 

€ 5 
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, vonnis veranderd werd, in 
! vijfjaren ballingschap eii eene 

zware boete: hij werd naar 
de Zwitsersche grenzen ge» 
bragtyen begaf zich naar 
üdmburg, ahyaar hij door 
de geleerden dier universi
teit met de edelmoedigste 
gastvrijheid ontvangen werd. 
Gedurende drie jaren stu
deerde hij aldaar, onder de 
JcroemdehoogleeraarsBucK, GBEGoiir, MoNRoenz, en in 

1.707,-,WOTd hij tot doctor 
in de geneeskunde bevorderd. I 
•Kort daarna kwam hij te 
Xow^practiseren. Verkree* 
aldaar den post van twee-
den geneesheer der gestich
ten onder den naam van 7e-
neeskundige bekend\ waarin 
de menigte van onvermogen
de zieken, kosteloos raadple
gingen en hulpmiddelen komt 
halen. Nog geen twee jaren 
later, werd MARCET tot ?e-

; neesheer van een der groot
ste'Ziekenhuizen xm Londen, 
da vanGpr, benoemd, in 
hetwelk hij, gedurende ver
scheiden jaren, den leerstoel 
der scheikunde bekleedde. 
Hg huwde met de dochter 
van eenen uit Zwitserland 
oorspronkelijken koopman van 
Srt^enT.. i8o2-werd 
v™ i S * " ? Rondere acte 

S S ^ v a n d e k o n i n t 

w«tieaardryk5kUndigem
0
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schappij, en hij is eett/der 
stichters geweest van de me-
dico-heelkundige maatschap
pij. Toen in 1809, na den 
Jogt van Walcheren, eene 
besmettelijke ziekte groote 
verwoestingen onder deBrit-
sche troepen aanrigtte, bood 
MARCET zijne diensten aan, 
en werd naar het militaire 
.ziekenhuis van Portsmoutk 
gezonden; hij werd zelf dooi
de besmetting aangetast, en 
was bijna een slagtoffer der-
zelve geworden. Kort daar
na deed hij afstand van den 
post van geneesheer in het 
ziekenhuis, en liet zelfs de 
praktijk varen, om zich uit
sluitend «met het onderwij
zen der scheikunde, en het 
nemen van proefnemingen in 
dezelve bezigr te houden. I» 
1814, kwam hij te Gerieve 
terug, alwdar hij in dealfa-
demie werd opgenomen, en 
door de stem zijner mede
burgers, tot lid van den ver-
tegenwoordigenden, en opper
sten raad werd verkozen.:ÉtR' 
CEÏ gaf-met den meesten 
roem, eene scheikundige cur
sus in het Laboratorium va» 
het museum, en in 1820 én 
•1821 deed hij eene reisnaar 
Italië,, MARCET is te Lon
den den 19 Octobcr 1822 
overleden. De voornaamste, 
zijner werken, üijn : ,l.o f er* 
handeling over eene ziekte, 
onder den naam van Ery-
thema mercuriale bekend.— 
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£è°, Over hef gebruik van 
Strampnium, —̂  3,° /^er-
slag aan het Fransche in
stituut betrekkelijk de mi-,] 
neralewaterenvan St* Paul, 
mét eene voorrede. i—.• 4.° 
Over het; moeder-gasthuis te 
Parijs. — 5.o Briefwisse
ling tusschen dogtor MAK-
CET en doctor JEN NE R, 
over de wij%e, om zich de 
vaccine-vloeistof te verschaf
fen. —- 6.o Over de open
bare scholen van Geneve. —-
7.9 Over de koepok-inen
ting , . en f éene menigte an
dere gepees- en scheikundi
ge verhandelingen ,• meest al-, 
Ie in de verschillende tijd
schriften van Londen opge
nomen. 

, MARCHAJÏD (JOAOTES Lo-

WIJK), te Lyon, den 2 Fe-. 
bruarij 1669 geboren, wordt 
voor den grootsten orgelspe-
lev. gehouden, die ooit be
staan heeft; RAMEAU erken
de hem voor zijnen meester, 
en leerde van hem de meest 
ophelderende gronden der 
harmonüi MARCHAHD kwam 
£eer jong te Parijs , en daar 
hij zich als bij geval in de 
kapel van het collegie van 
I*ODEWIJK den Groofe be
vond, op den oogenblik , 
waarop men den organist 
wachtte, om de goddelijke 
Dienst te, beginnen, bood hij 
zich aan, om hem te ver
vangen. Zijn spel behaagde 

zoo wel» dat de Jesuiten 
hem in 'het collegie behiel
den, en alles in het werk 
stelden, om zijne talenten 
verder te ontwikkelen. MAR-
CHAND behield steeds het or
gel hunner kapel, en wees 
gestadige voordeeligë posten 
van de hand, die men hem 
aanbood. De belangeloosheid 

„had even zoo veel deel aan 
die weigeringen als de er
kentenis. Hij bezat zulk ëe-
nen onafhankelijken geest, 
dat hij evenzeer, zijnen roem 
als zijne- fortuin verzuimde. 
Hij overleed te Parijs, ia 
1732. Men heeft van hem 
twee Boeken met Stukken 
voor het Klavier, door de 
kenners hoogelijk op prijs ge
steld ; en alles wat RAMEAV 
over de toonkunst geschre
ven heeft, is, grootendeels 
de vrucht der lessen van de
zen grooten meester» 

MARCHAND (PROSPER), in 
1675, te Guise in Picar~ 
dy'è geboren, werd reeds 
vroegtijdig te Parijs in den 
boekhandel, en in de ken
nis der boeken opgevoed. Hij 
onderhield eene geregelde 
briefwisseling met verschei
den geleerden, onder ande
ren met BERNARD , vervolger 
der Ifóuvelles etc. (JSerig-
tertiiit hel gebied der let-' 
ieren), en verschafte hem dó 
letterkundige anekdoten van 
Mrankrijk. MARCHAK» volg-
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d*,\m m 1.711 naar &ol-
landyom er in vrijheid het 
protestantismus uit te oefe-

' £ e 5 ' iü t w e l f c *8 omhelsd 
«ad. Hg zette aldaar eeni-
gen tijd den boekhandel voort • 
maar liet denzelven vervol! 
gens varen om zich uitshri* 

; tend met de letterkunde be-
«8• te honden. Deleennis 
derboeken en derzelver schrij
d e n de beoefening d « 
geschiedenis van Frankrijk, 

o m ^'gneia. Hg was ook 
een der voornaamste bewer-
*™J™^\ Journal littérai
re [Letterkundig Dagblad) 
van », Gravevkage, va? 1713 
tot 1737 ^enhilléverSeut? 
oksels aan de. meeste der 
-enge dagbladen Hij heeft 
«fel gehad aan het C/Je/ 
£ « * r , etc. (Meesterstuk 
*™ eenen onbekende), een 
hekelschrift van ST nv! 
« f H r e n aanteekeninJen 
geleverd op het hekelsdfift 
MEXIPWS: Deze JZtü 
--leedhoogbejaardfnT^ 
J B vermaakte aldaar het pe 
jnge vermogen, dat hem ovS-
Weef a a n een genootschap 
te sMage, voor de opvoe-
omg Van *»n „„i *Tvoe~ 
*rmen 1 " Zeicer aan*al 

Men heeft va)1 j , e f t l . l 0 
^tófosVè ëtc. (Gesc/iiedenk 
der boekdrukkunst.) Dit werk, 
vol nasporingen en aantee-
teekenmgen, verscheen te 
s Gmvenkage, in 1740, 

m 4.to in het licht. De gé-
leerde aanmerkingen zijn er 
zoo rijkelijk in verspreid,ie 
schrijver heeft de aanteekenin-
gen en aanhalingen zoo zeer 
opeengestapeld > dat .wanneer 
men aan het einde van-dit 
mengelmoesis, men niet weet, 
waaraan men zich ten opzig-
te van de behandelde onder
werpen houden moet, HER-
CIER, abt van Saint leger 
van Soissoné, heeftin 1773 
eene bijlage tot deze Geschie
denis geleverd, vol nasporin-* 
gen, en in den tegenwoordi-
gen staat der wetenschappen, 
met eene zeldzame naauw-
keurigheid, er, is in 1775, 
eene tweede uitgave in 4.t0 

van in het licht verschenen» 
—'2.oDicUonnaireetc. {Ge
schiedkundig Woordenboek 
enz.) >s Gravenhage, 1758, 
2 dJ.n, in fol. Men vindtin 
netzelve geschiedkundige bij
zonderheden, letterkundige 
anekdoten, bibliographische 
verhandelingen j maar er ko
men al te veel beuzeJingen 
m voor; de stijl is niet zui
ver, en de schrijver viert al 
[e veel bot aan de driftig
heid zijuer inborst-. Het is 
" " u "WW inBorsr. Jiet i» 
moegelijk meer geleerdheid» 
over zoo \rejnig beteekenen-

file:///rejnig
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de "onderwerpen, ten minste 
voor het gewone soort van 
lezers opeen te stapelen. -.—-• 
3.° Eene nieuwe uitgave van 
het Woordenboek en de Brie
ven van BATXE , van het Gym-' 
baluni mundi, enz. 

* MARCHANGY (LODEWIJK 
ANTOMIÜS FRANCISCUS D E ) , 
advökaat-generaal bij het hof 
van cassatie, ridder van het 
legioen van eer, en van de 
orde van. den H. JOANNES 
van Jeruzalem, den 28 'Au
gustus 1782, te Clamecy, 
in. het Fransche dep.* der 
Nievre geboren , maakte goe
de studiën, en wijdde zich 
vroegtijdig aan de magistra
tuur toe, waarin hij «enen 
gróoten roem behaalde, In 
den ouderdom van 22 jaren,, 
tot plaatsvervangend regier, 
bij de regtbank van eersten 
aanleg te Parijs benoemd, 
werd hij vier jaren later sub
stituut van den prokureur-
generaal, daarna algemeen ad-
vokaat bij het koninklijke hof, 
en eindelijk in 1822, alge
meen advokaat bij het hof 
van cassaties De eerste zaak, 
welke, de aandacht op hem 
vestigde was die van YIGIER. 
Hij sprak vervolgens in die 
van de Biographie univer-
Selle, in 1809 ; in die van 
den heer FÉRET , uitgever van 
den ffomme Chris, en van 
,eène staatkundige verzame
ling» getiteld: legere Ml- ' 

ettEL; in de zaak' van hel 
testament van den prins van 
Heniii, "en van de erfgena
men Van den maarschalk LAN-
WES in 1816, van den heer 
FIÉVEE in 1 8 Ï 8 , en einde
lijk in de zamenzwering van 

: la Rochelle, bij welke ge
legenheid hij met veel nadruk 
de Ontwerpen ontwikkelde, 
door eenige geheime .genoot
schappen , en voornamelijk 
door de Carbonari, tegen 
de dynastie der BOURBONS 
gevormd. , De verschillende 
posten, welke hij met even 
zoo vele reglschapenheid als 
moed vervuld heeft, beletten 
hem niet, om zich met ijver 
op de beoefening der letteren 
toeteleggen. Zijn eerste werk 
was een Dichtstuk over het-
geluk, in vier zangen, 1804, 
in 8.v° Dit dichtstuk is slechts 
de proeve eens jongelings; 
ondanks de talrijke Onvolko
menheden , werd hetzelve vrij 
wel opgenomen, want het 
verraadde eene ware dichter
lijke begaafdheid, Het werk, 
dat zijnen letterkundigen roem 
vestigde, ;is la Gaule etc. 
(Het dichterlijke GalU'è of 
Geschiedenis van Frankrijk, 
in desaelfs betrekkingen tot 
de dichtkunde, de weispre* 
kendheid en de schoone kun
sten) , waarvan hij achtereen
volgend, acht dl.n in 8.™, in 
het licht gaf: de eerste afle
vering, 1 e en 2.e deel, ver
scheep in 1813, Dedagbla-
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<ïen zwaaide dit werk grootétt 
lof toe, en het verdiende 
denzelven in verscheiden op-
zigten. Hetzelve is tol ge
leerde aanmerkingen, maar 
vrij dikwijls in eenen vér-
waanden en roinantischen stijl 
geschreven ; het schiet dik
werf in bevalligheid en zelfs 
Jn naauwkeürigheid te kort. 
Men herleest hetzelve echter 
altijd met vermaak; de bij
zonderheden welke men er 
in aantreft, bieden dernieuws-
giengheid een gestadig voed
sel aan, wijl dezelve onein
digen onuitputtelijk zijn , en 
wijl de schrijver dezelve, met
eene Bewonderenswaardig 
Kunst, rondom de gedenk-i 
waardigste gebeurtenissen de' 
schoonste instellingen, en de 
beroemdste personen der fran-
sche geschiedenis geschaard 
üeett, MARCHANGT heeft la
ter dit werk tot 6 deelen 
gebragt. Tfistdn de reizi
ger of frankrijk inde M 
eeuw Parijs, 1825 — 1826, 
m 8.vo, is e e n e s o o r t v a Q 

^na^'.ï*fni8'e,iidva^en 
?aq Met dichterlijke Gatlië, 
met -du onderscheid, dat de' 
schrijver er zich niet meer 
op toelegt, om ons de let-
terku^dige rijkdommen van 
frankrijk aan te toonen 

£ r e r d è z e d e ^ ^ -
d o o r L g e W T t e ö ' : « n l w t | 
S u m Set02en tijdvak te 
schilderend het schimt dat 
<** *%*<* gewii?"SS* 

dat Tristan de reiaiger voor 
frankrijk was, hetgene, 
wat deANAcöARSisvoor Grie
kenland is geweest. Ofschoon 
zijn werk met dat van tb 
abt BARXH^MT niét kan ge-
lijk gesteld geworden, sleept 
hij steeds den weetlust des 
lezers mede, door het dub' 
belé bekoorlijke des onder
wijs en des verraaaks; wijt' 
zijne reisverhalen door eene-

aaneenschakeling van belang» 
rijke tooneelen, van scbil-
derachtige tafereelen, van ge-
schiedkundige verhalen en van 
vurige verdichtselen, verle
vendigd zijü. » Een denk-

[, beeld, zeidedé Quóttdienne> 
heerscht in dit werk, het* 
welk aan onzen lóf niet moet 
ontsnappen; waat hetzalniet 
ontsnappen aan de beleedi-
giögén der onverdraagzame 
onkunde, die onverschillig* 
lijk j alle tijdvafckec en alle 
gestichten van onzen ouden 
maatschappelijkèn staat ver-1 

stoot • DEMAaciiANGY'bewon* 
dert openhartigJijk de zeden' 
en instellingen der tijden, 
welke hij ons doet kennen» 
Hij ontveinst de .verkeerdhe-
den; de dwalingen, de on
deugden en misdaden der-
zélve; niét j maar in deze on
vermijdelijke vermenging va» 
goed en kwaad, waaruit al 
net menschelijke is zatflen 
gesteld, vindt hij, dat hef 
deel van het goede veel ster
ker is, ;<jü dat hetzelve ui' 
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sterk ingewortelde gewoonten IJ 
voortvloeide, dieheiliglijk ge
handhaafd werden, en min
der dan de geschrevene wet
ten, en de staatkundige over
eenkomsten aan de dagelij k-
sche wisselvalligheden !der 
trotschheid en heerschzucht 
onderworpen zijn/' DEMAR-
CHANGÏ heeft een aantal pleit-
gedingen nagelaten, waarvan 
er ee'nige tot d« verzameling 
der Fransche balie behoorén-
en verscheiden belangrijke' 
werken, te weten: i . ° Es-' • 
sai etc. [Proeve over de 
maatschappelijke wederge
boorte en over de onsterfe
lijkheid der stiel), — 2.° 
Mémoires etc. (Gedenk" 
schriften .• over dé Fransche 
omwenteling);'— 3.9 Voy-
age etc. (Èeis in Zwitser
land.) ^— 4.° Comirientaire 
etc. (Verklaring van kei 
Charter), welke de schrij
ver heeft nagelaten. — 5.° 
Ze Siëgeetc. '(Bei beleg van 
iïant&ig),' in 1813 én an
dere. MARCHANGT is dèn 2 
Februarij 1826 overleden. 
Zijn uiteinde was dat, van 
een gelaten Christen, en 
zijne laatste oogenblikken ', 
zijn mei al de troostmidde-
len der godsdienst vergezeld 
geweest; het Fransche Noor
der dep.* had hem in 1823 j 
tot afgevaardigde benoemd, 
maar daar zijne toelating tot 

,-Öe kamer, 'qit hoofde van 
het, ontoereikende van. zijn 

aandeel; in" de belastingen-*,, 
eenige moeijelijkheden onder
ging, zag hij zich genood
zaakt , om zich te verwijde
ren. Maar hij werd in het 
volgende jaar opnieuw doof 
hetzelfde collegie derwaarts, 
gezonden, en kon alstoen aart 
zijnen, lastbrief beantwoorden» 

MARC^ANT «(PETRUS) , te; i 
Gouvin, in de Belgische pro
vincie Namen ? ,in 1,585 ge
boren, werd rekollet-mon- j 

• nik , onderscheidde zich door ; 
zijne kunde en de naau wkeu-
rige waarneming der kloos
terregels, en, werd tot de' 
eerste, posten zijner orde ver
heven. In 1639 werd hij 
tot algemeen commissaris be
noemd, met yolmagt over de 
provinciën zijner orde in 
Duitschland, de Nederlan
den, de Brittannische Ui-
landen enz. Hij is de stich
ter der provincie, van den 
Heiligen JOZEF genaamd, 
in Vlaanderen ; en met de 
eerwaardige zuster JOANNA 
TAN JESÜS-, is hij de voor
naamste bewerkérvan de her
vorming der franciskanen van 
Gend', Neering genaamd J 
deze congegratie is bekend 
onder den naam van Iter-
vorming der francisKaner-
zusiers, der boelvaaafdig-
heid van ZimHurg'.*, die dooc 
URBANÜS VII I , in 1634 werd 
goedgekeurd. Deze voor de 
kloosterlucht volijverige man 'f 
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overleed te Gend, den 11 
November 1661. Men heeft 
van hem: l.o Ex-positio Ut-
tercdis in regulam Sancti 
FRÜNCISCI, Jntwerpen, 
1631, in 8.vo — 2.o Sa. l 
cramenteeleregtbank, Gend, I 
1643, 2 d l .u in fo ] . , e n e e n 

derde te Antwerpen, 1650. 
üene godgeleerdheid, die te- ' 
genwoordig vergeten is, die 
Telereer godvruchtige dan 
fcondige zaken bevat,onder « 
anderen de verhandeling ge-
Weid: Sanctificatio san%ti 
JOSMÏII in utero, welke af-
5onde rh jk j e n t e i ? d e n 
ï9 , ^ 1633, z o o als de* 
zelve bilhjk verdiende, ver
oordeeld is - 3.0 Degelen, 
Toor de door hem geftichte 
religieuzen, e n z . _ Z i i n 

broeder JACOBVSMARCHANT, 
deken en p^toor van CoMw« 
heeft Z l c n mede door zijne I 

onderscheien; nog wordt op 
Fijs gesteld zijn ffortnspal 
torumi eene geleerd stichte-
^ e a nuttig werk, ofschoon 
geene gestrenge critiek be
k e n d e , eö waarin zeldza
me zaken voorkomen, die 
«en bezwaarlijk e rgensW 
ders zou vndf.n. Jl " 

««u vmaen en eeni<*e 
^ ^ . ^ a n d e h V n b S 

gegeven, j h E ^ S jliï 
overleed i„ i 6 4 8 ; 1 W 5 ' ï ï 9 

* • * « * « * * , en volge„5 an.' 

deren te #«9» in'1761 ge-
boren. Na uitmundende stu-
dien te hebben gemaakt, wil
de hij den geestelijken staat 
omhelzen; maar de omwen
teling belette hem zulks. Daar 
hij de onheilen van zijn land 
niet kon afweren, gebruikte 
hjj zijne pen, om diegene 
in een' helagchelijk licht te 
stellen, welke dezelve ver
oorzaakten. Al zijne voort
brengselen ademen vrolijkheid 
en eene geestigste critiek, en* 
zijn met vuur en oorspron
kelijkheid geschreven^ zi* 
hier de lijst derzelvej 1.° 
Jacobinèïde, een comisch-
heldendicht, in 12gezangen, 
Parijs, 1792, in 8.ro —2,« 
•lesjSabiats etc. (Eet' Ja< 
cabynscke getier). Parijs,-
1791 . - 1 7 9 2 , 3 dl.» in 
8.™, met platen, dit wasi 

een dagblad, dat wekelijks 
tweemalen in het licht ver
scheen, r—° 8t<> C/ironigws 
du manége., (Kronijk dar 
hsten), 1790, in 8 > ; dit 
was mede een dagblad, in 
onrijm en dichtmaat, er zijn 
8 $.<*> van in het licht ver
schenen. — 4.o La consti-
tution etc. (De constitutie 
tn straatliedjes), 1792, in 
8.vo __ 5>0 £f,s foenfaits 
etc. (De weldaden der na
tionale vergadering), 1792, 
in 8.vo _ 0#o D7et nationa
le J, D, C, 1755, in 8.™ 
Deze vier laatste voortbreng
selen , zijn in 4 dl.*» in 32."" 
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herdrukt. MARCHANT , over
leed te ICamerijk , den 27 
December 1793. 

MARCHE ( O H V I E R DE LA) , 
kronijkschrijver en dichter, 
de zoon van een Bourgon
disch edelman, in 1426 ge
boren, werd page, daarna 
edelman van PHIUPPUS den 
Goede,' hertog van Bour-
gondië, LoDEWijK X I , onte
vreden op IA MARCHE , wil
de dat PHILIPPÜS hem dezen 
getrouwen dienaar zoude uit
leveren , maar deze vorst liet 
hem antwoorden , dat indien 
de koning of iemand anders, 
eenigen aanslag op hem 
maakte, hij er voldoening 
voor %oude eischen. [Hij 
had zich den haat diens ko-
nings op den hals gehaald, 
wijl hij hem belet had, den 
graaf DE , CHAROLAIS , zoon 
des hertogs, en later KAREL 
de stoute genaamd, op ie 
ligten]. Later hofmeester en 
kapitein der lijfwacht van 
dien vorst geworden zijnde, 
diende'hij hem met ijver. 
Na den dood van KAREI. , 
die in den slag van Nancy, 
in 1477 sneuvelde, verkreeg 
OMVIER DE-LA MARCHE den 
post van opperhofmeester van 
MAXIMIMAAN van Oostenrijk, 
die met de erfgenamen van 
Bourgondiën in den echt 
trad. Hij had denzelfdeh post 
onder den aartshertog P H I -

XVI. DEEI,, 

I IPPÜS, en werd na den dood 
van LODEWIJK XI, in gezant
schap naar het hof van 
Frankrijk gezonden. Hij o-
verleed te Brussel in 1501. 
Men heeft van hem: Memo-
riênoi Kronijken, van 1435 
tot 1492 , te Lyön in 1562, 
in fol., te Gend in 1566, 
in 4 t 0 , te Brussel in 1616, 
en te Leuven in 1645 , in 
4,to gedrukt. Dezelve zijn 
opgenomen in de Verzame
ling en memoriën, om te 
dienen tot de geschiedenis 
van Frankrijk, 8.e en 9.e 

dl.n. Deze memoriën, welke, 
in datgene wat den stijl be
treft, bij die van COMMUNES -
moeten onderdoen; overtref
fen dezelve welligt in opregt-
heid. Men vindt in dezelve 
belangrijke bijzonderheden, 
over het hof der beide laat
ste hertogen van Bourgón-
dië, waaraan de schrijver 
was verbonden geweest. De 
gebeurtenissen wórden in de
zelve op eéne platte en ver
warde wijze verhaald, maar 
dezelve ademen openhartig
heid, — 2.o Traites etc, 
(Verhandelingen van eenige 
Fransche edellieden, over 
de tweegevechten en onder-, 
panden van gevechten), ia 
S.vo, Parijs, 1586. — 3.» 
Triomphe etc. (Zegepraal 
dereeredames) 1520 in 8.v°èa 
verscheidene andere werken, 
iif handschrift bf gedrukt. 
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* MABCHE (JOANNES FJRAN-
CISCBS JJE 'LA) /bisschop van 
$?, Poï-de-Zeon" in hét fr. 
t1ep.fr Finisterre, in 1729 
in het diocees van Quimper, 
•uit eene oud-adéllijke. fami
lie van Bretagne geboren 
begaf ;zich in de krijgsdienst, 
en werd in 1747 töt den 
rang van kapitein bij het re
giment der koningin-infante-
rie bevorderd. Na den vrede 
van Aken, verliet hij de 
dienst ," hervatte zijne stu
diën ,: 'en omhelsde den gees
telijken staai. Hij was in 
den beginne on der wijzen d-
Jcanonik, en gr-oot-vikaris van 
Tréguler, hij werd vervol
gens met de abdij van ét. 'Au-
din-des-Bois, in hét diocees 
van St. Brièux voorzien", en 
in 1772, tot het bisdom van 
fSt. Pol de Leoh benoemd. 
Hij deed. alstoen afstand van 
zijne abdij , e n wijdde,zich 
geheel toe aan de zorg voor 
ïijne kudde. Jaarlijks be
zocht hij zijn diocees, hij zat 
zelf 'voor in de afzonderin

gen (retraites), welke zijne 
priesters hielden, en door 
«ene wijze bezuiniging vond 
hij hef middel tot overvloe
dige aalmoezen, en zelfs tot 
het oprigten van nuttige ge
stichten.' Zijn diocees heeft 
hem een schoon collegie en 
een klein seminarie te dan-
iken. In het begin der Fran-
sche omwenteling werd zijn 
stoel wjrriétigdj maar hg 

ging niettemin voort, zijne 
bedieningen uit .te oefenen, 
tot op den óogenblik, .waarop 
hij gewaarschouwd werd,dat 
men zich van zijnen persoon, 
veilde meester maken, hij 
zich door de vlugt aan de 
vervolgingen meende te moe
ten onttrekken, waarmede 
toenmaals de getrouwe gees
telijkheid bedreigd werd. Ka 
êenigen tijd te hebben om-
gedoold , begaf hij zich in 
Maart 1791, te Boscof, aan 
boord van een Engelsch schip, 
zonder iets mede te nemen; 
maar hij vond te Londen* 
werwaarts hij zich begaf, de 
edelmoedigste gastvrijheid. De 
markgraaf van BÜCKVNGHAM, 
de beroemde BÜRKE en an
dere vermaarde Erigelschen, 
droegen hem eene bijzondere 
vriendschap toe. Den 20 
Augustus 1791 vaardigde de 
bisschop van Zéon uil .Lon
den eênen herderlijken brief 
en een bevelschrift uit, om 
z i j n e diocesanen tegen de 
scheuring te bewaren.' Hij 
hield zich ook bezig, om de 
verbannen priesters, welke 
in Engeland aanlandden, te 
hulp te kómen; en. daar het 
getal derzelve dagelijks toe
nam, en de giften niet meer 
aan de oneindige behoeften 
beantwoordden, stelde hij. 
eene algemeene inschrijving 
voor, die BÜRKE, door een 
klein geschrift ondersteunde. 
R p è ; en edelmoedige Engel-

http://t1ep.fr
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schen yereenigden zich ; de 
bisschop Tan Leon stelde; den 
nood zijner landgenoóten voor, 
en er werd overvloedige hulp 
aangebragt. PIÜS VI zond 
hem den 2 September 1793, 
'eene breve, om hem geluk 
te wënscheh met zijnen ijver 
jegens zijne landgenoóten, en 
MONSIEUR schreef hem uit 
ffamm, den' 10 Februarij 
1793, om hem te kennen te 
geven, hoezeer hij door zij
ne zorgen getroffen was. De 
.bijdragen van. bijzondere per
sonen, waren niet toereiken
de,' om in dé behoeften van 
de groote menigte 'priesters 
en uitgeweken te voorzien, 
die naar JEngeland gevlugt 
waren, er werd dus eene 
voordragt aan het parlement 
gedaan, omeene jaarlijksche 
som, aan de' ondersteuning 
dier eerwaardige ballingen 
toe te staan. Deze som Werd 
eenpariglijk goedgekeurd, en 
de bisschop van Leon met 
het toezigt over de uitdee
ling derzelve belast. Hij ver
kreeg daarenboven voor de 
Fransche geestelijken liet kas
teel; van Winchester, aldaar 
'hij *er meer dan 800 bijeen 
verzamelde. Hij verleende 
daarenboven geestelijke "en 
tijdelijke hulp aan de gevan
genen' zijner natie. 'Tot zij
ne laatste ziekte'eindelijk; 
die hem naar het graf sleep
te , Vervtiïdë 4SJ met even 

D,2 

«00 véél ijver als 'goedheid, 
de bedieningen van liefdadige 
heid, welke men hem had. 
toevertrouwd. MONSIEUR 'j 
broeder des konings., kwam 
hem tot tweemalen bezoeken > 
en wilde zijnen zegen ont
vangen. Deze godvruchtige 
bisschop eindigde zijne loop
baan den25 November 1806•'; 
naauwelijks zoo veel nalaten
de , dat men er de koslen 
zijner begraving van kon bes
talen, die, zoo als hij zulks 
had aanbevolen, allereenvou
digst was. 

- MARCHE COÜRMONT (IGNA-
XIÜS HüGAKI DE I A ) , Oud 
•kamerheer van den markgraaf 
van Bayreuih, en kapitein 
in 'dienst van, Frankrijk', 
•onder de vrijwilligers van 
WÜRMSER, werd te Parijs; 
in 1728 geboren, en over* 
leed op het eiland Bourbon, 
in 1768. Hij had veel gê  
reisd in Italië, in Duitsbh~ 
iand en in Polen. "Men hoeft 
-van hein: 1.° Brieven van 
A%a, om tot vervolg op de 
Peruviaansene brieven, te 
dienen, in 12.™°; eenwerb, 
niet beter,' dan datgene', 
waarop het geënt isi — 2.P 
Staatkundige pröeïie óver de 
'vöórdeelën, %oelke >FraMh~ 
rijk üü de verovering ïjaii 
minorkahan -trekken* ̂ -* M 
'onpartijdige bevrijde? -, 'êëh 
dagblad y 'dat geeh ^vbig naÖ; 
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* MARCHÉNA (JOzfeF)j een 
Spaansche letterkundige i in 
1770, te Üirera in Jnda-
lusi'é geboren, maakte goede 
studiën , en bestemde - zich 
voor den geestelijken staat. 
Een tpómeloos verlangen om 
nieuwe kundigheden, .op te 
doen, deed hem met gretig
heid de wijsgeerige werken 
najagen, die in Spanje ver
boden waren. Hij putte, uit 
dezelve gevoelens, die met 
de Catholijke godsdienst strij
dig waren, en veroorloofde 
zich,, om dezelve aan den 
dag te leggen i; de geloofson-
derzoekers noodzaakten hem, 
Spanje te verlaten, hij nam 
de wijk rv&tFrankrijk, al
waar de om vf en teling begon 
los te barsten. Zijne ver-
iklecfdheid aan de girondijn-
sche partij, deed hem, na 
den 31 Mei, teBordeauxm 
hechtenis nemen, en naar 
Parijs vervoeren, alwaar hij 
tot den 9Thermidor, gevan
gen bleef f hij verkreeg ver
volgens eenen post in de bu
reaus der commissie van al
gemeen welzijn, terwijl hij 
tevens aan de redactie van 
den Amideslois medewerk
te. Bfadat hij later staatkun
dige schotschriften tegen TAI-
WEN, LEGENDRE en FREROIT 
had geschreven, klaagden de
ze hemden 13Fendèmiaire 
<Octoberl79S)aan; hij zag 
zich verphgt, Frankrük te 
verlaten, welk land het wet-

gevend ligchaam hem later 
weder toestond binnen te ko
men. In 1801 werd hij aan 
de administratie van het le
ger van den Rijn als secre
taris van den generaal-en-chef 
MOREAU verbonden, en met 
de opneming van de staat
huishoudkunde van verschil
lende gewesten van fiuitsch-
land belast. Na het vertrek 
van MOREAÜ naar zijne bal
lingschap , leefde MARCHESA 
in de vergetelheid., tot op 
het tijdstip van den eersten 
inval. der Franschen in Span* 

je. Het bestuur van JOZE? 
benoemde hem tot chef eener 
afdeeling van het ministerie 
van binnenlaiidsche zaken: 
tegelijkertijd schreef hij een 
dagblad , ten voordeele van 
het nieuwe stelsel, en deed 
tevens zijne vertalingen, in 
het Spaansch van den Tof' 
tuf e en den MenschenhateV 
{Misanthrope'), te Madrid 
ten tooneele voeren. Met het 
leger in Frankrijk terugge
keerd , vestigde hij zich tfl 
Mmes, alwaar hij een aan
tal Spaansohe vertalingen Tan 
Fransche wijsgeerige werken 
in het licht gaf. Na de om
wenteling van 1820 haastte 
hij zich, om mrar Spanje 
terug te keeren, en in het 
begin van 1821 is hij te Ma
drid 'm eenen behoeftig6*1 

staat overleden. Men heeft 
van MARCHENA : 1.° Jëè*ig* 
overwegingen » w de Fra^' 
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seke vlugtelingen, 1795, in 
8.v*.— 2.°Proeve van god-, 
geleerdheid , n 97 , in 8.vo; 
dit niet zeer regtzinnige ge
schrift, werd gehekeld, door 
HECKEI , in een stuk getiteld: 
SECKSLctanMidRCBENA 0-
ver de onbe'èedigdèpriesters, 
in 8.vo .— a. ?. Fragmentum 
JPETRQNII ex Bibliot/ieca 
sancfi Gcdli aniiquissimo 
manuscripto excerpturn ,/iunc 
primum in lucem ediium, 
1800, in 8.vo; dit fragment 
is ondergeschoven. MARCHENA 
zélf is er de schrijver van j 
de geleerden hebben het , om 
de zuiverheid des Latijns, 
lang als van PETBONIÜS be
schouwd.— 4.° Blik op de 
magt,de welvaart en de 
bevolking van Groot-Brit' 
tanni'è door Br. GLARKE , 
1802, in 8.Y«> — 5.° Umi-
Ho o dela educacion, Bor
deaux y 1817 , 3 dl.n in l2.nio 
•— 6.° Cdrtas Persianas 
escritas . en , frances por 
Montesquieu, 1818, in 8J° 
1821 , in 12.mo — 7.° JVo-
velas de F'oltaire, Bordeaux, 
1819 , 3 dl.» in 12.*na _ 
8.° Manual de inquisidores 
para uso de la inquisicion, 
1819, in 8.V», uit hetFransch 
vertaald. — 9.° La Europa 
despues del congreso de a-
quisgran> 1820, in Ï2.J»"*, 
naar het Fransch.. — 10.° 
Be la Ubertad religiosa, 
Saar het Fransen van BENOIÏ , 

- . •• ; / . » 

1820, in 8.w — 11.° Leo 
l ciortes de. filoso-pkia moral 

ij elocüencia, 1820, 2 dl.* 
in 8.v? — 12.° Julia o la 
nueva Heloysa 11821, 4 dl.» 
in 12.»ïa enz. 

MARCHESINI (N.), te Beg-> 
gio geboren, werd religieus 
•der orde van den H. FRAN-
, ciscus. Volgens SIXTDS van 

Sienna, FQSSERIN en 0 ÜMN , 
ieefde hij in 1450, en vol
gens WADDING en m CANGE, 
in 1300. Deze.- godvruchtige 
religieus is voornamelijk be- . 
kend door een werk, geti
teld : Mammotveotus sive Ex~ 
positia in singula Biblité 
capitula, uitgegeven door de 
zorg van HEIJE TON LAUFFEÜT, 
kanonik der stiftkerk van. Lu-
cerne, ,en te Menfa, dooE 
PETRUS SGBÖFFER , in 1470 
of 1480, in fol. gedrukt j . 
zeer zeldzame uitgave. Het
zelfde werk is later verschei
den malen, onder de ver
schillende titels van Mam-
motraetus , Mammetrectus^ 
en Mammotrepton gedrukt. 
SIXXÜS van Sienna zegt,, dat 
de schrijver dezen titel aan 
zijn werk heeft gegeven, om 
te kennen te geven dat zalks 
als eene borst was r welke 
hij den jongen geestelijken-
aanbood , die in de weten
schappen niet ervaren waren,. 
Yoor het overige is de stijl 
.van. hetzelve niet gekuischt.. 
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WADDMG schrijft aan dezen 
religieus andere werken toe, 
die in handschrift zijn geble
ven , en die men te Jssisê 
en Rome bewaart. 

MARCHETTI (ALEXANDER), 
een geleerde Italiaansche let
terkundige, den 17 Maart 
1633, ie Pontonno in Tos-
hanen, aan den weg van 
Florence naar Pisa, uit eehe 
beroemde familie geboren, o-
penbaardc reeds in zijn per
ste jaren talenten voor dé 

, dicht- en wiskunde. Hij was 
de vriend van den geleerden 
BOJRELLI, en volgde hem in 
1679 in den leerstoel der 
wiskunde te Pisa o^.' Hij 
overleed aan eenc beroerte, 
op het kasteel van Pontorr 
mo, in 1714. Men heeft 
van hem . Gedichten 1704 , 
in 4.t°, en geachte natuur
en wiskundige verhandeling 
gen, onder welke men on
derscheidt die De resistentia 
Jluidorum, Florence, 1699, 
in 4. t°. Men heeftvan hem 
ook een vertaling, in Itali
aansche veizen van LUGRE-
l'tvs, Londen, 1717, in 8.vo 

en Amsterdam {Parijs), 
1754, 2 dl.% in8.va. Deze 
laatste uitgave, door GEREAÜLT 
in het licht gegeven is meer 
sierlijk dan naauwkeurig. Zij
ne vertaling wordt om der-
zelver' getrouwheid- op "prijs 
gesteld , .en levert met naauw-
jfezelheid al de ongerijmdhe

den • van het oorspronkelijke 
terug. Hij is veel minder ge* 
slaagd, jn zijne, Italiaansche 
vertaling in . vrije verzen, 
dér werken van ANACREON, 
£ueca, 1707, in.4,*o. Zijn 
leven is aan. het hoofd zijner 
gedichten te Venetië, in bfit 
herdrukt. Men kan ook raad» 
plegen"; betgene wat FABRO-
HIPS. in zijne Fitce ïtalorum 
doet. excellent er over, zegt. 
Men ziet genoegzaam door de 
keuze der oorspronkelijken, 
welke hij vertaalde, welke 
zijn smaak was in het stuk van 
wijsbegeerte en redekunde* 

MARCHI (FRANCISCÜS DE)., 
een llomeinsch edelman, te 
Bologna in de 16.e eeuw 
geboren, was een der be
kwaamste kcijgsbouwkundise» 
van zijnen tijd. Hij is de 
schrijver van een goed werk, 
getiteld: BeW'\architectura ' 
militare, in 1596, tè.Mres-
cia, in gr. fol. gedrukt,met 
161 platen. Dit is de eeni-
ge uitgave welke er vaii. 

be
staat, ofschoon verscheiden 
bibliographen het tegendeel 
hebben geschreven. D.it boek 
is zeldzaam;. en volgens de. 
Italianen, komt deze groote-
zeldzaamheid .niet zoo zeer 
daaruit voort, wijl het niet 
herdrukt h, maar wijl ver
scheiden Fransche bouwkun
digen , die zich vele uitvin- • 
dingen van MARCHI hebben 
toegeëigend , zoo vele exem' 

file://'/architectura
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plat'ën aan.dén handel heb
ben onttrokken,, als hun mo
gelijk is geweest. LoDEWIJK 
MA'RIJÏI heeft ér eene prach
tige uitgave van geleverd» 
flopte ,• 1810 , 5 dl.a in fol. 
óf 6 ' d ï > in 4.*o Het l.a 
deel hevat de voorloopige in
leiding van den geleerden uit-, 
gever en de Bibliotheca is-
tprico-critica de fortificazi-
one permanente ; het 2.e dl. 
bevat ffliova lezionee,com-
menti; de ou,de tekst maakt 
hét 3.e uit. Men kan over 
dezen krijgsbomykundige eene. 
zeer naauwkeurige leven-
sohets raadplegen, inhet6. e 

deel der Scrittori Bologne-
si, door den graaf FANÏÜZ-
zti Ook bestaat er eene door 
YMTÜRI. . 

MARCHIN of 'MABSIN (FER-
DIÏTAND graaf yan), uit eene 
Luiksche familie, was de zoon 
Tan JOANNES GASPARD , d ie , 
na onder de Fransche troe
pen te hebben gediend, in 
de dienst van Spanje en des 
rijks overging, en in 1673" 
overleed. Zijn zoon FERDI-
SAND , te Meckelen., in 1656 
geboren , begaf zich, na den 
dood van zijnen vader naar 
Frankrijk. Hij was 17 ja
ren oud, doch openbaarde 
reeds veel lust, om zich te 
ónderscheiden. Tot brigadier 
der ruiterij benoemd, diende 
hij in 169Ö in Flaunderen 

D 
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en werd: in den slag-van Fleu-
res gekwetst, In 1693,"was 
hij. bij den slag van Neerr 

winde, en .bij de inneming 
van Charleroi tegenwoordig* 
en begaf zich vervolgens naar 
Italië, In den. successie-
oorlog, werd hij als onder-

. handelaar en ah krijgsman 
gebruikt. Hij was tot beide 
beroepen evenzeer geschikt-, 
wijl hij moed, beleid, en een 
zeer gezond verstand bezat. 
LODEWIJK XIV benoemde hem 
in 1701 , tot buitengewoon 
gezant bij PHILIPPÜS V , ko
ning v^n Spanje, die hem» 
zijn eerste gehoor gaf aai* 
boord van het schip, het* 
welk hem naar Italië ov.er-
bragt. Hij begaf zich ver
volgens naar Buitsc/ilcmd, 
zijne diensten onder dén he r 
tog van Bourgondiè voort
zettende, die hem in, 1703, 
de maarschalks - brieven ter-
hand stelde. Hij voerde het. 
bevel over den aftogt van. 
den slag van Hochstadt, in 
1704, ea scheen aldaar veel
eer een; goede officier, dan 
een bekwaam veldheer te 
zijn. Eindelijk naar Itali'è 
gezonden zijnde, om.de krijgs-
verrigtingen van den hertog 
van Orleans» volgens deJbe-
velen van het hof, te bestu
ren , stelde hij zich in den 
slag van Turin in 1706 ge
leverd, heldhaftig aan het 
gevagr bloot. DoodeKjk ge*-

http://om.de


•56 Wt A K. 

M 

kwetst, werd hij krijgsgevan
gen gemaakte Een wondarls 
ran den hertog van Savaoi-

>e, zette hem het 'dijbeen 
af, en hij overleed eenige 
oogenblikken na de kunstbe
werking , zonder gehuwd te 
zijn geweest. Bij het verla
ten van Fersailles, om zich 
lïaar^het leger te begeven, 
had hg aan den ioninor voor
gesteld, dat men de"vijan
den in geval zij voor Turm 
verschenen, met de veree-
rfigde magt behoorde te ge-
moet te trekken, en hen niet 
in de- verschansingen af te 
wachten, alwaar men slechts 
8,000 m a n in slag0r({e i o a 

stellen Maar de rampen van 
trctnkrijk had den raad ver
dagen gemaakt, en het be
vel, om in de verschansin
gen te blijven, werd bekrach
tigd. De Fransehe uitgewe
kene, d.»e de Geschiedenis 
vcw prins MüGENiua ae-
schreven heeft, 5 dl n°ïa 

i'?f° heeft aan m
 MAÈCHIN 

™et genoeg regt doen we
gvaren ; hij schrijft hem 
ten onregte het verlies van 
den veldslag toe; hij bedriegt 
ilch evenzeer met te z e I 
p n , dat de maarschalk het 
leven verloor door de uit-
barstmg v a n e(?ni * 
huskrnid, daar hij S n 

ranten-ujdinge,! heeft mJL 
schmen. n° herto*"an l ï 

evenzeer, op eene vooï den 
heer MARCHIN beleedigende 
en gelijkelijk onnaauwkeuri-
ge wijze. 

MARCHIONI (CARLO), eeu 
bouwkunstenaar en beeldhou* 
wer van Jrezzo, bloeide in 
de I3.e eeuw, onder het 
pauselijke bestuur van IN-
ifocENTirs III. Men maakte 
van zijne kunst te MomeW 
in zijne geboorteplaats ge
bruik. Daar hij in eéne eeuw 
leefde, welke met de oor
deelkundige regels der ouden 
in de bouwkunde onbel 
was, moet men zich niet 
verwonderen, dat de mees
te der werken van MAUCHI-
ONI, met beeldhouwwerk, 
zonder keuze en zonder smaak 
overladen zijn. 

MARCIANA , zuster van kei
zer TRAJANUS, in 113 n» 
J. C. overleden, was, naar 
men zegt, een voorbeeld van 
deugd en grootheid van ziel, 
Haar broeder liet haar tot 
•diigusta, uitroepen. Zij leef
de in eene volmaakt goede 
verstandhouding met Pioll-
NA, hare schoonzuster, en 
aeze verbindtenis bekoorde 
net hof. MARCIANA werd we
duwe, doch de naam van 
haren echtgenoot is onbekend, 

MARCIAJTUS , keizer van 
•KonsiantinopelVfeïA in 891 ( 
wit eene Tracische weinig? 
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hekénde 'familie geboren, Be
stemd, om Romeinsch kei
zer te worden j was hij in 
den beginne eenvoudig sol
daat. Vertrokken zijnde, om 
dienst te nemen, ontmoette 
hij het lijk van een pas ge
dood mensch ; hij bleef stil 
staan, om dit lijk te be
schouwen ,'en werd ontdekt; 
men hield hem voor den moor
denaar, en stond op het punt, 
om hem de doodstraf te doen 
pndergaan, toen men den 
schuldige ontdekte. Onder 
de krijgsbenden opgenomen , 
klom hij van rang tot rang 
tot de eerste waardigheden 
des Rijks. De troon van Kon-
stantinopel, door de "zwak
heid van THEODOSIUS II ont
eerd , wachtte hem. In de 
daad, nadat PULCHERIA , zus-
Ier" van THEODOSIUS, meeste-
resse van het Oostersche rijk 
was geworden, en haar ge
zag wilde bevestigen, dacht 
zij hetzelve te moeten deelen 
met MARCIANUS , eenen man, 
in het krijgsberoep zeer er
varen , en die met eene die
pe kennis van zaken, veel • 
ijver voor het Gatholijke ge
loof, en eene zeldzame deugd 
vereenigde. Hij was weduw
naar , en- had uit zijn eer
ste huwelijk eene dochter, 
BÜPHEMIA genaamd, die met 
JLNTHEMIUS, later Westersch 
keizer, in den echt trad. 
Terwijl PULGÏÏEBIA hare hand 

B 
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aaö' MARCIANÜS aanbood, 
maakte zij hem tevens de 
gelofte bekend;, welke zij had 
afgelegd, om ! in den maag-
delijken staat j te blijven le
ven, en er werd onderling 
bepaald, dat] het huwelijk 
geen inbreuk óp deze gelofte 
zoude maken. I (Zie PÜLCHE-
RIA ~— Heilige -—,).: Geheel 
het Oosten veranderde van 
aanzien, zoodra hij de kei
zerlijke kroon droeg. ATTILA 
liet aan den nieuwen keizer 
de jaarlijkschej schatting vra
gen, welke ÏHEODOSIUS II 
hem betaald had. MARCIA-
MÜS antwoordde hem op eenen 
ouden Romein waardige wijze: 
» Ik heb slechts goud voor 
mijne vrienden, en ik .be
waar het staöl voor mijne 
vijanden." De regtzinnigen 
zegevierden, en de ketters 
werden te keef gegaan. Hij 
vaardigde eene strenge wet 
tegen deze laafsten ui t , riep 
de verbannen bisschoppen te
rug, belegde (ip verzoek van 
den H. LEO I> in 4 5 1 , ee
ne algemeene kerkvergadering 
te Chahedonïè, en vaardig
de verscheiden edik ten u i t , 
om datgene té doen in acht 
nemen, wat er in besloten 
was. Met genoegen herin
nert men zich de" schoone 
woorden van dezen keizer, 
toen hij onder de Vaders 
dier kerkvergadering zitting 
nam: » Wij komen, naar 

* iX\/\ 
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bet voorbeeld van den god-
vxuchtigen keizer KONSTAN-
MJN, in uwe kerkvergadering 
zitting nemen\ niet, om er 
eenig gezag ; uitteoefenen , 
paar om er-het geloof te be
schermen , opdat men voortaan" 
niemand meer,, door kwade 
raadgevingen zou kmmen ver
leiden , om zich van u afte-
wheiden.» (Conc. C/ialced 
<™t. 6)„ Be belastingen wer
den afgeschaft, de- ondeugd 
gestraft en de cleugd beloond, 
/yn bestuur werd de Gul
ven eeuw geïioemd. Deze 

^ groote man, maakte zich ge7 
\*eed, om tegen GENSERICH, 

overweldiger van "jfrika, op 
te trekken, toen de dood 
hem wegmaaide,enhemaan 
de achting en toegenegenheid 
onttrok, der beide rijken 
van het Oostea en het Wes
ten, m 457, na een zes ja-
i*ig bestuur, gedurende het
welk hij zich dén roem van 
eenen werkzamen vorst en 
eene veel omvattende genie 
had verworven. 

. MARCIOJS', eon aartsketter, 
in de 2fi eeeiw te Sytiope 
(eene stad in Ponlus) gebo
ren ; van welke stad zijn va
der bisschop was, verbond 
zich in den beginne aan de 
stoïcijnsche wijsbegeerte. Na 
overtuigd te «ijri van eene 
maagd tot onoer te hebben 
gebragt, werd. hij door zij-
fc&n vader uit de kerk ver

dreven. De wanhoop-nood-
zaakte, hem , zijn vaderland 
te verlaten, en zich naar 
•iïomè te begeven, alwaar 
hij den ketter CERDO 'tot 
meester, verkoos. Deze dwee-
per wijdde hem in de leer 
der beide grondbeginselen 
m, het eene goed en het 
andere kwaad, bewerkers van 
geluk en ongeluk en onder-
iing het gebied der wereld 
verdeelende. Om dit "valsche 
leerstelsel beter te handha-
ven , gaf hij zich geheel over 
aan de beoefening der wijsbe
geerte en aan de kunsfder 
drogredenaars. De dweep-
zuchtige leerling van ÓEGDO 
voegde nieuwe droomerijen 
i>Ü die van zijnen meester. 
Hij, randde het oude Testa
ment aan , door valsche haar-
kloóverijen men kan er over 
oordeelen, door de navol
gende opwerping: in het 
boek Genesis, zeide Cfod 
tot ADAM, na de zonoV 
dndM , wddr %ijt gij? 
» Wqartoe deze vraag?" 
merkt MARCIOW op eene def
tige wijze aan: » wist God 
dan niet, waar ADAM was?" 
ftene dergelijke spitsvinnig-
heid scheen hem een-wijs 
argument tóe, even gelijk de 
zoogenaamde Filozofen van 
de vorige eeuw, die niet 
bloosden van nog kinderach
tiger tegenwerpingen te ma
ken .* VOLXAIRE vooral heeft 
zich in dit vak onderschei" 



M A K , 59 

den» MABCIQK erkende geene 
opstanding,' dan voor degene, 
die 'zgne, jeejf zouden volgen. 
Deze verleider dpr maagden 
veroordeelde het huwelijk»-
en nam enkel diegene aan, 
jyelke in, de oqthouding leef
den. Het \leeschwas, vol
gens hem j het. werk van het 
kwade grondbeginsel; en, J f 
jö. was slechts met een inge
beeld ligchaam op aarde ver
schenen. Hij verzekerde, dat 
jde -MESSIAS , ter belle neder
gedaald, KAÏN, de Sodomi-
ten,, en , alle overige godder 
Joozeö, vijanden .van.God.den' 
Schepper , had verlost, maar 
4at Hij er de aartsvaders, de 
profeten en deregtvaa.rdigen, 
ple zijne getrouwe aanbid
ders waren, ingelaten had* 
ÏSenige ouden hebben he-* 
weerd, dat hij drie grond
beginselen had aangenomen, 
een goed, vader \a,n J . C, j 
een kwaad, dajt; de, duivel 
was; een derde tusschenbei
de, dat de Schepper der 
wereld was. —Men verzen 
kert, dat hij ook de.ziels
verhuizing en de eeuwigheid 
der stof aannam. Deze ket
terij , jn onderscheidene bij
zondere sekten verdeeld, ver
spreidde zich te Home, in 
Egypte, in Palestiria, Sy
rië , Per&ië en het eiland 
Cyprus. De Marcioniten ont
hielden zich van vleescb,, ge' 
-brinkten niet dan water, zelfs 
bij de offeranden , en vastten 

dikwerf. De leerlingen ,van 
MAIÜCION hadden eene groote 
minachting en eenen grooten 
afkeer voor, God den Schep
per. THEODOREXÜS had eenen 
negentigjarigen Marcioniet ge
kend, die van de levendigste 
smart doordrongen was, .tel
kens als de behoefte, om 
zich te voeden, hem nood
zaakte , om van de voortbreng
selen van God den Schepper, 
gebruik te maken.- «Toppunt 
van. ongerijmdheid , zegt een 
schrijver, en waarvoor men 
den menschelijken geest niet 
in staat zou rekenen, in
dien er niet zoo Yele voor
beelden van bestonden*, in 
het oogloopende straf van de 
zucht, om te dogmatiseren, 
tegen het geloof der kerk, 
en die voldoende moest zijn^ 
om aan de nieuwsgezinden 
alle geloof te ontnemen." 
Men heeft deze dweepers den 
dood als een verzekerd geluk 
zien te gemoet snellen; maar 
men ziet duidelijk genoeg, 
het groote verschil, dat men 
m,oet maken, tusschen de 
ijlhoofdigheid van eenige dol-
zinnigen, en den kalmei} 
en beraden moed, met wel
ken millioénen Christenen, 
wijzen, wijsgeeren , overhel
den, ooggetuigen, door,hunne 
oogen en hunne zintuigen, 
van de daadzaken onderrigt 
en- overtuigd, in alle gewes
ten des aardbols, den dood 
hebben ondergaan. lm-

file:///leeschwas
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ïüitUNus zegt, De pr(eSm 
«r»>/,.3.e;Hoofd.l dat MAR-
Clou berouw gevoelde, en dat 
men hem te Home beloofde, 
hem weder in den schoot der 
kerk op te nemen, op voor
waarde, dat hij zoude trach
ten , om diegene, welke hij 
misled had, beter te onder-
ngten., Hij stierf, terwijl hij 
aan datgene arbeidde, wat 
men hem had voorgeschreven, 
-fcenige schrijvers zijn van ge-
joelen, dat zulks veeleer op 
CORDO, dan op MARciowvan 
toepassing is. Men zegt dat 
MARCIOJT een werk had ge
schreven: De TegensteWn* 
gen- genaamd, in hetwelk 
Jiy beweerde, verscheiden te
genstrijdigheden in het oude 
en nieuwe Testament aan te 
toonen. Hij was het, die te 
Xome, den H. PoLYCARrus 
ontmoetende, hem vraagde: 
Wosczs «oS? tot antwoord 
ontvmg, Msco primogeni-
turn Satan^. Lmn^u, J 

^ . O. SCHMIDT en andere 
JJmtsche godgeleerden, heb-

Verhandelingen geschreven, 
over de vervalschingen van 
het nieuwe Testament, aan 
MARCKW toegeschreven. (Men 
*'e ook SCHELLING, De Mar
ine evistolarumPwlfe. 
mendatore). • ..-

de jtyiskers,. was de eerste 
der Plebejers', die in het 
jaar 354 vóór J. C. met de 
waardigheid van Dictator 
werd vereerd. 

MARCK (VAN DER), eenoud 
uit Westfal&n oorspronkelijk 
geslacht. — MARGK (EVIIARD 
VAÏT DER),* door sommige 
schrijvers de kardinaal van 
Bouillon genaamd, uit een 
beroemd en in groote man» 
nen vruchtbaar huis gespro
ten. In 1505 tot bisschop 
van\ Luik verkozen, was zij
ne eerste zorg, om over de 
gewigtigè verpligtingen nn 
zijnen niéuwen staat na te 
denken. Door eene afzonde
ring van zes weken in het 
kartuizerklooster van luik, 
bereidde hij zich voor, offl 
het priesterschap te ontvan-
gen en tot bisschop gewijd 
te worden. Na den bisschop-

'dl1 1(Cms>» *™™~ 
MvenTh «verwinnaar der 
twvernaien^ der Toskanén en 

gen en tot Disschop 
te worden. Na denbL» 
pelijken stoel beklommen te 
hebben, beijverde hij zich, 
om de rampen te herstellen, 
welke, de oorlogen in het 
hem toevertrouwde gewest 
hadden aangerigt, en om het
zelve in den staat eener goe
de verdediging» te stellen, 
door het versterken van ste
den en verscheiden kasteelen. 
Hij belette door gestrenge 
wetten, dat zijne onderdanen 
deel namen aan de oorlogen > 
welke de naburige lande? 
verwoestten, deed de gods
dienst b]oeijt&}, ga onder-
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scheidde zich voornamelijk 
door zijnen ijver, om zijn di
ocees, tegen de nieuwe dwa
lingen te behoeden, welke 
jte zijnen tijde de naburige 
natiën begonnen te besmet
ten. Ondanks zijne buiten
gewone, waakzaamheid, was 
de ketterij in zijne staten ge
slopen ; 'hij gaf zich alzoo 
geene rust, alvorens de
zelve uitgeroeid te hebben; 
hij gebruikte te dien einde, 
ijverige en verlichte lieden ; 
degene, die weigerden het 
oor aan, hunne onderrigtin-
gen te leenen, werden ver-
Bannen en die op eene hard
nekkige wijze voortgingen, 
de dwaling te verspreiden, 
met den dood gestraft. In 
den beginne aan de belangen 
van Frankrijk verbonden, 
liet EVRARD dezelve varen, 
daar hij tot heil van zijnen 
staat, en tot dat xan&uitsch-
land, vermeende zich aan 
KAKEL van Oostenrijk, ko
ning van Spanje te moeten 
verbinden , die hem het aarts
bisdom Valencia gaf, en voor 
hem in 1521, van Paus LEO 
X , den kardinaalshoed ver
wierf. De kardinaal Pöxus, 
door PATJIUS III naar Enge-
landgezonden., met oogmerk, 
om dat koningrijk, tot den 
schoot der kerk terug te 
brengen, vernomen hebbende 
dat HENDRIK YIII zijn hoofd 
op prijs had gesteld, vond 
tfewo veilige schuilplaats bij 

EVRARD, die hem .met de 
bewijzen van eer en onder
scheiding ontving, welke aan 
zijne verdienste en zijne waar* 
digheid betaamde. De Paus 
beloonde er hem voor door 
hem tot legaat a latere te 
bevorderen. Hij overleed den 
15 Februarij 1538, Men ziet 
in de hoofdstad, en in het 
geheele land van Luik eene 
menigte gedenkteekenen zijner 
milddadigheid. Men bewon
dert vooral te Luik hel rui* 
me paleis der bisschoppen, 
en in de hoofdkerk,, zijn 
verguld metalen praalgraf > 
bij zijn leven vervaardigd, 
en dat zeer schoon is uit
gevoerd. Hij verrijkte de 
schatkamer zijner kerk, met 
een aantal zeldzame en kost
bare stukken , en stichtte ee
ne gedenkwaardige processie, 
de vervoering van den hei
ligen LAMBERTÜS genaamd. 
SLEIDANÜS, een kweekeling 
.van LÜÏHER, heeft veel kwaad 
van dezen prelaat gesproken; 
men kan er ligtelijk de re
den van gevoelen: hij had 
toegestemd, om van den ko
ning van Spanje, eene abdij 
der Nederlanden, in bene
ficie te ontvangen; maar de 
Belgen verzetten zich ten 
sterkste tegen deze schending 
hunner regten. Men kan in 
het Brabantia van SANDERTJS 
de geschiedenis van dit ge
schil zien. LODEWIJK Dow 
«• Amcg i heeft hejt leven 



I ( I I 

w U A «, 

iWI 

' i1 

van. dien' prelaat in het licht 
gegeven, in het tweede deel 
zij hér geschiedenis der fcardi-
nalen. 

MARCK (WILLEM VAN DER) , 
vrijhéer van LÜMÉI, [onder 
welken naam hij in de ge
schiedenis der Nederlanden 
gewoonlijk voorkomt], In den 
beginne ianonik - penriing-
xneester van Luik, daarna 
een der veldh'ééren van dé 
Calvinisten in &Q Weder lan
den , onderscheidde ziéx min
der door zijnen; moed , dari 
door eene bloeddorstige 
dweepzucht, die hem de DES 
ADRETS - van lïe/giedeed noe-, 
men. [Daar zijn gelaat veel 
naar dat van een wild zwijn 
geleek, en hij zich véél in 
het Ardenner-woud had op
gehouden , zoo gaf men hem 
den bijnaam van het Arden-
ner<-Wild%wijn. Hij was uit 
eene beroemde Wetfaalsche 
familie gesproten]. Men kan 
zich geen denkbeeld vormen 
van de folteringen , welke hij 
dén , Cathoiijken, en/ vooral 
den priesters en religieuzen, 
die hem fn handen vielen, 
deed verduren. Hij was het, 
die de bèfpernde martelaars 
van Gorkitm, door folterin
gen deed omkomen, .die de 
BUSIRISSEN nie"t zouden heb- j 

I hen uitgevonden (ziè PIEK), 
•én die nóg -gruwelijker tau-, 
telingen omtrent den geleer
den én' godvruchtigén MÜSI-
ÜS (zie dat artikel f ) uitoe-
fende.̂  [In zijne jeugd had 
hij zich schuldig gemaakt 
aan verscheiden geweldadig-
heden aan "het hof'van den 
bisschop van Luik, 'in het
welk hij was "opgevoed, «n 
doodde . er RICHARD , «e; 
gelbewaarder van dien pre* 
laat. Uit het paleis Verdre
ven t nam hij zijne 'toe-plugt 
tot LODÉWIJK XI, aan mé 
hij beloofde, "de jLuikenaars 
aan het muiten te doen slaan. 
Hij hield woord, .overrom
pelde den bisschop in een« 
hinderlaag, en doodde hem, 
door den houw eener' W-
Tot veldheer der Luikenaars 
benoemd , verwoestte hij Bra-
band, en vereénigde hij zich 
•pet REMTITS van Lotharin
gen, legen Oostenrijk. Ue 

aartshertog MAXwniiAAir, 
sloeg hem, en na FREDBR« 
VAN STORN, den Vriend van 
LÜMEI omgekocht te hebben, 
verraadde deze hem , en le
verde hem aan den aartsher
tog . over, dié hem naar 
Maastricht deed vervoeren, 
alwaar hij in 1485, in den 
ónderdbm vaft 40 jaren ont
hoofd werd.] 

• V e r t a l e r ; 



"»S A »» " G3 

MARCK (ROBERT TAN DER) , 
tweede van dien naam, her
tog van Bouillon, prins van 
Sedanj broeder van den voor
gaande , diende onder koning 
LODEWIJK XII , en was in 
1513, met twee zijner zo
nen , bij den slag van Novare 
tegenwoordig. Men zeidéhem, 
dat zij (gewond in eenen sloot 
waren big ven liggen: hij neemt 
hondierd gewapende man
schappen , snelt naar de aan
gewezene plaats, dringt, on
danks de hinderpalen , van 
een doorsneden grond, door 
zes of zeven gelederen van 
zegepralende Zwitsers, ver
wijdert dezelve, vindt zijne 
beide" zonen op den grond 
liggen, en doet „dezelve ver
voeren. Door de aanzoeken 
zijns broeders overgehaald, 
ging hij tot de partij van KA-
REI, V"over, met wien hij 
echter weldra oneenig werd. 
Hij verzoende zich alsloen met 
Frankrijk t-GO. dreef de ver
metelheid zoo ver, dat hij 
den keizer eene uitdaging 
zond, ROBERT VATT DER MARCK 
overleed in 1535. BRANTÖ-
ME heeft hem in het l.e dl. 
van het leven van de Fransche 
veldheeren, 1740 een artikel 
toegewijd. , 

MARCK (ROBERT TAN DER) , 
derde van dien naam, eerst 
onder den naa/n van heer van 
Fleurangès, daarna onder 
dien vag hWtog van Êotiil-* 

Ion, en prins van Sedan be
kend , oudste jzoon van den 
voorgaande, onderscheidde 
zich- door zijne • dapperheid 
onder .de besturen van LODE-
WIJK XII , en !FRANCÏSCDS I , 
en werd de jonge waaghals 
bijgenaamd. Hij was met 
zijnen vader bij den slag van 
Novare tegenwoordig, en ont
ving aldaar 46 verwondingen. 
Hij was evenziier tegenwoor
dig bij de veldslagen van Mct-
Hgnan en Pavia in 1525. 
In dezen laaitsten gevangen 
genomen, werd hij naar Sluis 
in Vlaanderen gevoerd; hij 
schreef aldaar de Geschiede
nis der gedenAwaardige za
ken in Frankrijk, in Italië 
en in Duitschland, vanj603t 

totJ5%J'voorgevallen./Dezelve 
word t ge vonder,! achter dë Me-
marien van MARTIN en W I I . -
iw DU BEILAI*- LANGEI , dooi
den abt LAMBÉRT in het licht 
gegeven, Parijs, 1753, in 
12.m° 7 . e dl. met beoordee
lende en geschiedkundige aan-
teekeningen vari den uitgever. 
De stijl derzeke is eenvoudig, 
duidelijk en ongekunsteld; 
maar de partijdigheid voor 
Frankrijk is al te duidelijk. 
Hij werd in 1526 tot maar
schalk van Frankrijk bevor
derd. In 1536 in Péronne 
gevallen zijnde, werd hij al
daar door een leger keizerlij
ken ingesloten j hij onderging 
vier aanvallen , ondanks het 
vuur van 72 slakken geschuts, 
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en dwong de- vijanden* om 
met een aanzienlijk verlies 
den aflogt lp kiezen. Hij 
overleed in hut volgende jaar. 

MAIICK (ROBERT VAN DER) , 
vierde van dien naam, zoon 
van den voorgaande, bijge
naamd de hertog en maar-, 
schalk van bouillon, ver
kreeg den maarschalksstaf in 
1547, bij zija huwelijk met 
eene der dochters, van' de 
hertogin van Falentinois , 
minnaresse van HENRIK II. 
Hij diende bij de verovering 
van Metz, in'il552, en werd 
in Normandij'é tot luitenant-
generaal benoemd. Toen de 
keizerlijken ija het volgende 
jaar Sesdin belegerden , ver
dedigde hij zich zoo veel als 
hij kon, en Vverd bij de ca
pitulatie krijgsgevangen ge
maakt. Hij overleed in 1556, 
iraar hij zeide, aan vergif. 
Hg vleidde zich dat deSpan-
jaards hem genoegzaam vrees
den , om zich van hem te 
ontdoen; maar deze roma
neske overtuiging heeft geen 
geloof gevonden. — Zijn zoon 
HENDRIK RÖBERT VAN DER 
MARCK, hertog van Bouil
lon, volgde hem op, in het 
bestuur van Normandijë, be-
gnnstigde aldaar de.protes
tanten Wier gevoelen hij 
heimelijk volgde en liet slechts 
eene dochter, na in 1594 
overleden. Zij Was g e h u w d 
met HENDRIK DE u TOUR 

D'AÜTERGNE, dien zij tot ha
ren erfgenaam benoemde, of-, 
schoon hij geene kinderen 
bij haar had verwekt. 

MARCK (JOANNES VAN DER) , 
MARCKIÜS, een protestantscli 
predikant te Sneek, in 'Fries
land, , in 1655 gebpren, was 
hopgleeraar in de godgeleerd» 
heid te Franeker, daarna 
academisch, predikant hoog-
leeraar in de godgeleerdheid 
en kerkelijke geschiedenis te 
Groningen , [in 1686, be
kleedde hij het hoogleeraar-
ambt in de godgeleerdheid 
aan de Stichtsche hooge-
school], en in 1689, begaf 
hij zich naar Zegden, al
waar men hem dezelfde pos
ten als ie Groningen toe
vertrouwde. Hij overleed al-, 
daar den 30 Jahuarij 1731, 
een aantal werken nalaten- t 
de, waarvan de voornaamste 
zijn: l.o Ferhandelingeii, 
tegen die van pater CRASSEÏ» 
over de Sybillen, Frane
ker, 1682, in 8,vo —. 2." 
Compendium theologioe, J^" 
sterdam, 1722, in 4.t0 -
3.° Verscheiden geschriften 
tegen J. BRAUNIÜS, zijnen 
ambtgenoot, die een voor* 
stander van het Coccejanis-, 
mus was. — 4,0 ComMen" 
tarium op de profeten JG' 
GEUS, ZACBARIAS en M*. 
LAcmAS,Jmsterdam, 1701. 
2 dl.a _^ 5,0 Op het boe\ 
der Openbaring, Utrecht'i 
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.1699 , 2 dl:» Hij. heeft daar* ' 
.enboven verscheiden andere 
boeken, der H., Schrift ver
klaard, —• 6.° Exercitatio-
nes Biblicce, in 8 dl.?, af
zonderlijk en op verschillen
de plaatsen gedrukt. 7.° -— 
Mxercitationes miseellaiiice, 
Amsterdam, 1690. Dezelve 
handelen zoowel over de Ou
de als nieuwere 'ketterijen : > 
onder de laatste telt hij die 
<ler geestdrijvers en sociniar 
nen, als een echte protes
tant , zich wel. onthoudende 
van het papismus te verge
ten.- Men heeft eenige zij
ner letterkundige werken ver
zameld, in 2 dl.» in 4.*°, 
.-Groningen, 1748. Al deze 
werken bewijzen , dat JOAN-
NES VAN DER. MARCK, in de 
kennis der H. Schrift en der 
.gewijde oudheden ervaren 
was, maar zij bewijzen ook 
dat zijn oordeel niet tot, het 
verlichlste behoorde. Hij 
schepte er vermaak in , om 
er eenen ijdelen praal van 
geleerdheid in uit te kra
men ; zijn haat tegen, de Ca-
tholijken, bekleedt bij hem 
dikwerf de plaats van rede. 
Zijn stijl is duister en verward. 

* MARCK (LA),, beroemde 
kruidkundige. — - Z i e XA-
MARCK, 

MARCQNVIUE , of MARCOU-
TÏLLE(JOANNESI>E), heer-van 

Montgoubert',• werd in het 
voormalige Fransche gewest 
Perene, in 1540 geboren; 
Hij is enkel-bekend, dooreene 
zedelijke en zonderlinge ver
handeling, vrijgoed voor zijnen 
tijd, en die, nog door de boe
kenvrienden gezocht.,wordt. 
Dezelve is getiteld : l . p De 
la bonté etc; (Overde goed
heid en kwaadheid der-vrou
wen), in 16 . m o , Parij's, 
1586, herziene en verbeter
de uitgave. Pfog bestaat er 
van hem: 2.° DePheur etc, 
{Over het geluk en ongeluk 
des huwelijks), Parijs, 15,64 
— 7 1 , in 8.w —. 3.° De 
la bonne etc. .(Over de goe
de en de kwade, tong), Pa
rijs > 1573, in 8.vo MAR-
CONTILLE leefde nog in 1574, 
maar het tijdstip van *>ijn 
overlijden is onbekend. 

MARCQÜL of MARCULPHÜS 
(Jffeilige) , te Bayeux ; van 
adellijke ouders geboren, werd 
een beroemde prediker. Hij 
stichtte, door koning CHIL-
JDEBERT ondersteund, te Nan-
teuil,"bij Coulanoes:, een 
klooster, en overleed hei-
liglijk, in het jaar 558. Er 
bestaat onder zijnen naam eene 
beroemde kerk te Corbeny, in 
het diocees van Laon, aan 
den heiligen REMIGIUS van 
Reims ondergeschikt, alwaar 

. men een gedeelte zijner re-
Hkwtën bewaart* Men.rofipt 
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voornamelijfc zijnett Jbijstand 
,in, tegen de kliergezwellen. 
het is aldaar, dat de konin
gen van Frankrijk, hetzij 
in persoon, of door een' 
hunner aalmoezeniers, na te 
Reims gezalfd te zijn, eene 
jnegendaagsche devotie gaan 
houden, uit erkentenis voor 
-de genade, die hun is me
degedeeld, om.door de voor
spraak van dien Heilige, de 
klier- of kropgez«vellen te 
genezen, 

MARCÜLFE of MARCÜIPHUS , 
«en Fransche m o n n i k , die 
men v/il, dat in de 8e eeuw-
geleefd heeft, schreef inden 
ouderdom van 70 jaren , 
•eene verzameling van For
mulieren der in zijnen tijd 
meest gebruikelijke 'akten. 
Indien deze formulieren in 
eenen barbaarschen stijl zijn , 
is zulks niet de schuld van 
den schrijver; men sprak 
toenmaals niet beter. Zijn 
werk, zeer nuttig voor de 

•kennis der kerkelijke oudheid 
•en der geschiedenis der ko
ningen van Frankrijk van 
het eerste geslacht, wordt in 
2 boeken verdeeld. Hét eer
ste bevat de koninklijke Char
ters, en het tweede de Jc-
ten der bijzondere personen, 
ÏÏIEKOJSYMUS BrGNoir gaf deze 
verzameling in 1613, ing.vo, 
met zeer geleerde aanmerkin
gen , m het licht. Dezelve 
werd tegelijkertijd in het Co-

desc legum antiqmrum van 
IINDENBROK gedrukt, Frank
fort, 1613, in fol., en in 
de Biblioth. Patrum. Bi» 
IÜZIÜS leverde er eene nieu
we uitgave van in de Vzr* 
zameling der Capitularia, 
1677, 2dl.n in fol., die de 
naauwkeurigste is. 

MARCUS [Heilige), évan-
gelieschrijver, na de verrij
zenis van J . C. tot het ge
loof bekeerd, was de leer
ling en de tolk van den ft. 
PETRUS. Men gelooft, dat 
hij het i s , dien deze Apos
tel zijnen geestelijken %oon. 
noemt, wijl hij hem voor 
JESDS CHRISTUS had voortge-
•bi'agt. Toen de H. PETRBS 
zich voor de tweede maal 
naai* Rome begaf / vergezel
de MAjacr/s hem derwaarts. 
Het was aldaar, dat hij zij0 t 
Evangelie- schreef, op ver
zoek dergeloovigen, die hem 
verzochten , hun datgene 
schriftelijk mede te deeie»> 
wat hij door den mond van 
den H. PETRUS vernomen had. 
I r bestaat een exemplaar van 
dat Evangelie, hetwelk men 
beweert van" zijne hand *« 
zijn, en dat uit zeven lca-
terhs is zamengesteld, waar
van er twee door keizer IÜ* 
REt IV medegenomen, <$ 
het geheel te Jquilea gevon* 
den had, XQ Praag zorgvuj' 
dig bewaard worden; de W 
overige worden te f<m^ 
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bewaard. MONXFABCÖN en 
anderen beweren, dat dezel
ve op de Egyptische papytïis-
plant geschreven zijn; ande
ren, zoo als SCIPIO MAÏT?ET , 
houden staande, dat dezelve 
van katoen-papier zijn; men 
zegt dat dezelve bijna onlees
baar zijn geworden. Zulks 
moet wel het geval zijn, wijl 
men niet overeenkomt, ten 
opzigte van de taal, in wel
ke de H. MABCUS dezelve 
geschreven heeft; sommigen 
beweren, dat dezelve in het 
Grieksch, en anderen , dat 
ze in het Latijn zijn, Men 
verzekert, dat dit Evangelie 
bijna niets anders is dan eene 
verkorting van dat van den 
•H. MATXHEÜS, De schrij
ver gebruikt dikwerf dezelfde 
bewoordingen, verhaalt de-
ïelfde geschiedenissen, en 
ontwikkelt dezelfde omstan
digheden; Hij voegt er dik
wijls nieuwe bijzonderheden 
bi j , die over den teks^ van 
den H. MAITHEDS een groot 
licht verspreiden. Men vindt 
in zijn Evangelie, even als 
bij , de drie overige geschied
schrijvers van JESÜS CHRIS
TUS , die onnavolgbare een
voudigheid, welke de waar
heid der daadzaken gevoelig 
maakt, door den aard van 
het verhaal zelven. Set is 
niet aldus dat men uitvindt, 
zegt een filózoof dezer eeuw 
(«T. J, ROOSSEAO). Zij doe-

len er niet op, om bewon
dering voor hunnen meester, 
in te boezemen; zij spreken 
koeltjes over zijne leer, zijne 
wonderen: zij maken geene 
aanmerkingen om den luister 
derzelve in hét oog te doen 
vallen. Zij verhalen zijne 

, schandelijke strafoefeningen j 
'zoo wel als de eerbewijzen 
en toejuichingen des volks;. 
Ibi èrucifixerunt eiïm , la-
trones unum a dextris et 
altermi a sinisiris, ziedaar 
de hoofdgebeurtenis dezer ge
schiedenis; De H. HiERONr-
Müs verhaalt, dat het laat
ste hoofddeel van het Evan
gelie van den H. MARCUS, 
van af het 9e vers, te zijnen 
tijde in de Grieksche exem* 
plareh niet wordt gevonden; 
maar hetzelve is niet te min 
geloofwaardig, wijl het dooi
den- H. IRÈNEÜS eri door ver
scheiden oude kerkvaders er-
kend, en het da'arenboveri in 
andere exemplaren gevonden 
wordt. Wat de Liturgie, 
en het Léven van den heili
gen BARNABAS betreft, die 
men aan dezen gewijdeü 
schrijver heeft toegeschreven, 
zoo is het zeker, dat geen 
van beide van hem is. Na
dat keizer CIATJÖIUS al de 
Joden uit Rome verdreven 
had, begaf zich de II. MAR-
CDS naar Egypte, om er het 
Evangelie te prediken, en 
stichtte de kerk van Alcxan" 

2 
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drie* -Ziedaar, wat wij door 
.eene oude en standvastige o-
verlevering vernemen: de o-
verige omstandigheden van het 
Jeven en den dood van dezeft 
Evangelieschrijver, in zijne 
Handelingen zijn twijfelach
tig, ofschoon dezelve zeer oud 
zijn; zij schijnen reeds in de 
4e eeuw in Egypte bekend 
te zijn geweest. Men gelooft 
te Feneti'ê zijne overblijfse
len té bezitten. Zijn feest 
•wordt den 25 April gevierd. 

MARCÜS, jioofd- derMrei» 
anen of Marcasianen,• zij 
verwierpen het sacramjerit dos 

' doopsels, en vervingen het-
i zeke door eene sqorttvan in« 

wijding, welke zij verlossing 
noemden. Zij hielden staan
de , dat JESUS CHRISTUS flipt 
wezenlijk had,geleden, en zg 
namen -een grondbeginsel v®\ 
het kwaad aan. » ijfen be? 
hoort aan te merken, zegt 
een bekwame godgeleerde, 
dat indien, in de tweede 
eeuw, het geloof der Chris-
ten-kerk niet geweest was, 
dat door de eonsacratie der 
eucharistie, het brood en de 

f wijn, in het ligchaam en' bloed 
van J. C. veranderd worden j 
de aartsketter MARCÜS niet 
op het denkbeeld zou zijn 
gekomen, om deze verande-
r i n g j door een geveinsd won
der-, zigtbaar te maken, en 
mdien men niet geloofd had, " 
dat .het priesterschap , aai) 
de priesters bovennatuurlijke 
magf gaf, zou deze bedril 
ger zijne toevlugt niet tot 
eene begoocheling hebben be* 
hoeven te nemen, om te *>Ï 
vertuigen, dat hij de volheid 
der priesterlijke magt hezat. 
Het iŝ  daarom voor; eeiieö 
godgeleerde nuttig, 'om. de 
verschillende dwalingen det 
oude en nieuwere ketters, h^ 
ongerijmd dezelve ool̂  wezen 
mogen, té leeren Jtennen! * 
de .waarheid schittert nooit 
beter dan door derzelyer tó* 

MARCUS , een ketter, en 
leerling van TAIENXINIJS in 
*le tweede eeuw, nam eene 
viervoudigheid in God aa«, 
.zamengesteld uit het onuit
sprekelijke , het stilzwijgen
de , den vader en de waar* 
heid. Hij; legde er zich voor^ 
namelijk op toe, om de vrou
wen te verleiden, vooral 
diegene, welke of rijk of 
schoon waren. Dejhebzucht, 
de wellust en de eerzucht, 
zijn ten allen tijde de bron 
der ketterijen geweest. KAR-
cos nam kelken, met water 
en wijn, zich daarna hou
dende , alsof hij dezelve naar 
de wijze der Calholijken con
sacreerde, vertoonde hij der 
zelve vol met een rood vocht, 
aan het welke hij den naam 
van bloed gaf. Hij stond aap 
de vrouwen toe, om tecon-? 
sacreren. De heilige IRKNEÜS 
beschrijft de bijgeloovigheden 
en bedriegerijen van dezen 
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genstëïling met de dwaKng." •• 

MAÏICÜS (Heilige),' een 
Romein, volgde den 18 Ja-
riuarij 336 pp Paps "SILVES-̂  
TER I , en stierf den 7 Oc- ', 
tober van hetzelfdejaan [Hij 
werd te Home op het.kerk
hof begraveh/dat zijnen; naam 
draagt]. Méti, schrijft' hem 
ëenen brief loe, aan den Hei
ligen • ATHA'NASÏÜS , -en aan de 
bisschoppen van Egypte ge-
rigt; maar de Critici stel
len dënzelven in den rang ; 
tier ondergeschoven strikken. 

MARCÜS , bisschop van Are* 
t&usa, onder KONSXANTIJN den 
Cfroote redde het leven aan 
Jummjs , die later keizer 
werd. Hij was in 347 bij 
de kerkvergadering van Sar-
dica: tegenwoordig , e ï i bij 
die van Sirmi'ch in 351 en 
359. Ofschoon het formu
lier, hetwelk hij in deze 
laatste kerkvergadering ont
wierp , noch naauwkeurig, 
noch genoegzaam met de Ari-
anen strijdig was, zoo schijnt 
het echter dat zijne gevoelens 
regtzinnig waren. De Hei
denen vervolgden hem onder 
de regering Van JUMANUS den 
Afvallige, wijl hij eenen 
tempel, aan de afgoden toe--
gewijd , had vernietigd. Hij 
besteedde zijne overige da
gen, om de voorstanders van 
het Heidendom te bekeeren. 

Hij overleed onde* JOVIIHANÜS* 
óf onder YALENS* 'De. ïf. 
GREGORIÜS van IFuziansë? 
zwaait hem den grootsten lof 
tóe. De Grïekschèkerk verW. 
eert zijne gedachtenis op dé» 
23 Maart. / ' 

MARCUS , bijgenaamd de 
Godvruchtige, een beroemde 
kluizenaar der 4.e eeuw, 
waarvan er in dé bibliotheek 
der kerkvaders,^ negen J^ery 
handelingen bestaan. 

MARCÜS ANIOWIÜS, — t\b 
ANTONIÜS. •• 

MARCUS AÏTTONÏÜS RAIMOIT-
» I , een beroemde graveur, 
te JSologna geboren , schepte 
bij het zien der prenten vaii 
ALBERX DÜRER , smaak voor 
het graveren in koperen pla
ten. Hij beproefde zijne krach
ten tegen dien beroemden 
graveur. Hij begon het Lij~ 
den, hetwelk die meester in 
36 stukken geleverd had, te 
copieren, en graveerde op 
zijne platen, even als hij, dè 
letters A. D. Dè proef zij
ner talenten was volledig. De 
kenners bedrogen zich met 
dezelve. Intusschen werd 
zulks door Aï-BERT DURER 
ontdekt, en hij deed eenè 
reis naar Venetië „ enkel om 
klagten tegen zijnen mede
dinger in te brengen. MAR
CUS ANÏONIÜS is ten opzigte 
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van RAPHAëü datgene geweest', 
wat AUDRADT in de laatste 
eeuw ten opzigte van den 
beroemden XEBRUA was; bij 
is zijn geliefkoosde graveur 
geweest, en terwijl hij zijne 
werken en zijnen roem ver. 
spreidde, heeft hij voor zich 
«elven een onsterfelijk eer-
teeken opgerigt. Het is te 
betreuren, dat hij! dikwerf 
een vcrfoeijehjk gebruik van 

g " e t a , e ,n t c n h e e f t gemaakt. 
fU was het, die volgens de 
leekemngen van Jauüs Bo-
«UiVüs, de platen graveerde, 
levoordeschandehjkeklink: 

^chten van den Jrètvn^ 

• vï? f ftalst' Paus
 BEMENS 

*U liet hem m eene gevan
genis opsluiten, waaruit hij 
ontsnapte, om zich naar Fll 
« t e begeven. Hij over
leed in 1540, 

MARCÜS AüREtms YBRUS 

1 2 1 , uit de oude familie 

vïLZ"m?m $ehoren> •<»*• 
n a l ? T ° 8e b o o r te den 

l i ü^me tLüc jü sTERüsa l s 
„aZ

 aanSenomen. [De jon-

fr
e
n^

A"trDs openbaarde reeds 
^JjUjdig eene bijzondere 
zucht voor do wijsbegeerte, 

d e ^ A \ U S , b c ; n o c ^ e h e m , in 
den ouderdom van 6 ^ 

( lot ridder,-deed hem, 15 
jaren oud zijnde, de ftian-
nelijke toga- aanvaarden, en 
vertrouwde hjïm later dea 
post van stadhouder van J?o-
»2e toe: toen eenige jaren 
later,, de keizer zich eenen 
opvolger wilde geven, ver-
KOOS hij ANTorafirs, op vooi* 
waarde, dat hij'het purper 
aan MA4CÜS AÜREHCS zoude 
R e e n e n . .Van''dien'doge» 
blik af liet MARCÜS AÜRH? 
UÜS de jagt, de openbare 
spelen, de schpuwtooneelenf 
de ügchaamsoefeningen yareo, 
en oefende zich in de we
tenschappen onder Apoiio* 
WS. j JVa den dood van !»• 
TOïriïfDS.'den 7 Maart Ï6i, 
werd MARCÜS AÜRELIÜS met 
eenparige stemmen als keizer 
uitgeroepen > die Xucius.f*\ 
RÜS als ambtgenoot aannam, 
en hem zijne dochter luci-
,WA ten huwelijk gaf. Deze t 

'keuze strekte "hem niet tot 
eer; want TERÜS onteerde 
den troon, door een verwijfd 
leven en eerlooze zeden. MAE-
CÜS AÜREMUS handhaafde met 
meer roem de eer van den 
wijsgeerigen mantel, dien hij 
reeds in den ouderdom van 
12 jaren aanvaard had. Zijn 
openbaar leven scheen matig 
en gestreng, zoo als dat nn 
eenen Sloicijn. Keizer ge
worden zijnde, herstelde Jij! 
het gezag van den senaat, t 

.. en was zoo onafgebroken bij 
1/ derzelver vergaderingen te-
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genwoordig, alsof hij de min
ste senator was. Niet alleen 
raadpleegde hij met de ver-
Standigsten der stad, deshofs 
en des senaats over allerlei 
fcrijgs-, burgerlijke en staats
zaken, maar voegde zich nog 
eer naar hun gevoelen, dan 
het zijne te volgen. » Het 
is redelijker, zeide hij, het 
gevoelen van verscheiden ver-* 
lichte personen te volgen, dan 
hen te noodzaken, om zich 
aan dat van een enkel per
soon te onderwerpen." In
dien hij oplettend was, om 
te raadplegen, was hij het 
niet minder, om ten uitvoer 
te doen brengen. Hij zeide, 
» dat een keizer niets lang
zaam ,; noch met overhaas
ting moest doen, en dat het 
verzuim, in de kleinste zaken, 
invloed had op,de grootste." 
Het Romeinsche volk , sedert 
lang ontaard, steeds tot vleije-
rij en laagheid genegen , wil
de te zijner eer tempels en 
altaren oprigten. MARCÜSAO-
KEUBS wees dezelve van de 

•hand, terwijl hij met eenè 
in die duistere tijden" eenig-
zins vergeeflijke ijdelheid zei
de j » De deugd alleen doet 
de menschen aan de goden 
evenaren^ Een regtvaardige 
koning heeft het heelal tot 
tempel, en de deugdzamen 
zijn de priesters en bedie
naars deszelven." Onder zijn 
bestuur verwoestte een alge

meens pest het' rijk. Op dei 
ze plaag volgden aardbeving, 
gen ,'hongersnood, overstroo
mingen, rupsen, eh dit al
les werd zoo gedocht, dat 
het Romeinsche rijk:deszelfs 
eindpaal scheen te naderen. 
De Germanen j de Sarmaten" > 
de Quaden en deMarcoman-
nen, van deze rampen gebruik 
makende , sloegen in Gertnct-
ni'è aan het muiten» Terwijl 
hij troepen afzond, om hen 
te beteugelen, belastte hij 
zijnen ambtgenoot, om tegeh 
de Parthers op te trekken: 
maar VERAS hield zich te 
Antioohi'é op , èn liet aan 
den beroemden AVIMÜSCAS-
SUJS , zijnen luitenant, den-
roem over, om den vijand 
te overwinnen, die te Mu-~ 
ropa volkomen geslagen, en 
gedwongen werd, den Vredfr 
duur te koopen. Kort daar
na deden de Marcomanneö 
eenen inval in Italië. MüR*-
ces AUREMUS trok hen met 
YJGRÜS tegemoet, en dreef 
hen naar hun land terug'. 
Nadat VERÜS overleden was* 
ging hij voort, hen in Ger-

f manie te vervolgen. De vij
anden hadden vele verwoes
tingen aangerigt. MARCDS Atf-
REE10S wreekte er zich over 
op de Christenen, die on? 
schuldig waren, en die zelfs 
met de Heidenen in de ram
pen des rijks badden gedeelde 

I Hij beval tegen hen eea$ 
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wreede rervolgirig. Er wa
ren een aantal martelaren, 
onder welke men de beroem
de heilige JTEHCITAS, eene 
Romeinsche dame, met hare 
zeven zonen onderscheidt, 
üfndat de barbaren eenen 
nieuwen inval hadden gedaan, 
dreef de keizer hen ander
maal terug, en gebruikte de 
oogenblikken van rust, welke 
de vrede hem schonk, om 
wetten te maken of te verbe
teren,, om de weelde en de 
algemeene losbandigheid te 
bestrijden ; maar al deze ont
werpen , hadden voor het 
grootste gedeelte Weinig uit-, 
werksel, JEèn nieuw verbond 
der Marcomannen en Quaden 
bragt den keizer in groote 
verlegenheid. Daar het volk 
geene .nieuwe belastingen kon 
betalen , liet MARCUS' ACRE-
MUS de kostbaarste meubelen 
van het rijk, de edelgesteen
ten, standbeelden, schilde
rijen , het gouden en zilveren 
taatwerk, zelfs de kleederen 
der keizerin en harepaarlen 
verkoopen. Deze oorlog duur
de langer, en de uitslag des
siel ven was twijfelachtiger dan 
de eerste. Het was gedu- * 
rende denzelven, dat MAR
CUS AÜREUDS, door de vijan- j 

den in een Woud in Duitscb-
land in i e t naauw gebragt, 
op de gebeden van het Mili-
tijnsche legioenen, dat Chris» 
telijk was, eenen overvloedi-
gen regen bekwam, die zijiï 
leger, op het punt om van 
dorst te versmachten, laafde; 
WARBDRXON; heeft de waar
heid van dit wonder; tegen 
de kwade scherts van Vol-
TAIRE betoogd. WESTóN,eeff 
andere Protestantschè Én-
gelschman, heeft hetzeke 
evenzeer in, eene Verhang 
lingt in 1748, tegen W 
CLERC en MOÏLE in het licht 
gegeven, verdedigd. De ge
beurtenis heeft, zelfs aan de' 
Heidenen zoo weinig natuur
lijk toegeschenen, dat PoR-
PHÏRÜS en GGAÜDIAMS de
zelve aan toovenaars hebben 
toegeschreven. TERTUIXIANÜS 
Spreekt er over als over eene 
algemeen bekende en onte
gensprekelijke daadzaaky eff 
verwijst tot tweemalen, de-
Romeinen naar den brief ra»: 
MARCUS AÜREHÜS, die de-* 
zelve verhaalt, en aan den God 
der Christenen toeschrijft (*)-
De heilige APOIIINARIUS bragt 
haar zelfs bij MARCUS AÜBB-
Wtus in herinnering, aan wien 
hij een Ferdedigschrift, w\ 

f< 
' ( ?ebede fLr^ R " f S ZeJ3e l B ;*w«lvéri , dat hij bif toeval door -?_\D.e£?.tt-dOT Christen soldaten resten had l , « k m J . ASh;l,n»,,M 

veten, d a t L I L C » » i i - kenners der Latjjnsche taW 
en dat het n t a f f i f è / h ? ^ ^ S e è , n - ? n e n k e l e n » | f e l uitdruk*,* 

u «wrue, MARCU3 Am&Livs zou gevressd hebben, d»»H«' 
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kracht en welsprekendheid, 
ten' gunste der Christenen 
zond» De keizer verbood, 
dat men mensehen zou be
schuldigen , wier onschuld en 
deugd hij kende; hij beval, 
TRAJANUS overtreffende, dat 
uien de aanbrengers zoude 
Straffen; maar, door eene 
verregaande ongerijmdheid, 
wilde hij echter, dat de be
schuldigden de tegen hen be
paalde straf zouden onder
gaan. Zoo zeer is het waar,-
dat zwakheid, menschelijk 
opzigt, slaafsche onderwer
ping - aan heerschendé voor-
oordeelén, dikwerf dezelfde 
uitwerkselen hebben, als eene 
openbare wreedheid. Indien 
de , Christenen booswichten 
waren', waartoe dan het straf
fen der aanbrengers? En in
dien zij deugdzame menschen 
waren, waartoe dan hen zel-
ven te straffen? maar in die 
duistere tijden gevoelde zelfs 
de geregtigheid, de algemeene 
wanorde der zedeleer. De 
overwonnen barbaren onder
wierpen zich in 175, in het
zelfde jaar dat AVIDIÜS CAS-
SIÜS zich tot keizer deed 
uitroepen. MARCÜS AÜREMUS 
maakte toebereidseien, om 
tegen hem optetrekken; maar 

• JE 

deze muiteh'ng werd dooreen 
honderd man van zjjn kföer 
omgebragt. Men zond het 
hoofd van dien ellendeling 
aan den keizer, dié weigerde 
hetzelve te zien, en aan al 
de steden, die zijne partij 
omhelsd hadden, vergeving 
schonk. Hij begèf zich naar. 

; Athene, benoemde er open
bare onderwijzers, aan welke 
hij jaarwedden toekende, en 
verleende vrijheden. Na eene 

; achtjarige afwezigheid, te 
Rome teruggekeerd, gaf hij 

,aan eiken burger acht goud 
stukken, deed hun "eene al
gemeene kwijtschelding van 
alles wat zij aan de openbare 
schatkist verschuldigd waren, 
en verbrandde voor hunne 
oogen op het openbare plein 

: de akten, die hen totschul-
! dënaars verklaarden. Hij rigt* 
te ook een aantal standbeel
den op , ter eere van de veld-
h-eeren van zijn leger, die in 

, den laatsten strijd gesneuveld 
waren. Na zijnen zoon Coift-
MÖDUS tot zijnen opvolger be
stemd te hebben, begaf hij 
zich voor eenigen tijd naaJr 
£avinium , en legde zich met 
meer geestdrift dan ooit op de 
wijsbegeerte toe. Hij zeide dik
werf: » Heil het volk, welks 

5 

denen aanstoot te geven» indien hg duidelijker had gesproken. Hel 
oorspronkelijke van het edikt van dien vorst bestond nog, toen TER» 
ÏULUANUS en de heilige HIKRONYMUS schreven. Zie den heiligen 
HiBRoN^Mua over de kronijk van EusEmü*, op het jaar 179, en TUK-
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koningen, wijsgeerenen welks 
wijsgeeren toningen zijn!" 
JEen door jde ondervinding 
verworpen grondregel, en die 
al mogt dezelve ook waar 
zijn, in zijnen mond en in 
zijne toepassing, voor de uit
drukking der trotschheid en 
«igenbaat kon gehouden wor
den: maar dus was de ver
blinding dier gewaande wij
zen, zij oefenden het goede 
enkel uit, om er zelf met 
geestdrift over te spreken, 
én er anderen over te doen 
spreken. Een nieuwe inval 
der Jfoordsche volken dwong 
hem om de wapens optevat-
ten. Hij trok tegen hen op, 
werd te Pfeenën ziek, en 
overleed te Sirmich, in 180 
in het 59.e jaar van.zijnen 
ouderdom, na eene regering 
van 19 jaren, als een met 
groote deugden begaafde vorst 
beschouwd, maar die ook 
ondeugden bezat, onder wel
ke men eene met de ware 
wijsheid onbestaanbare ijdel
heid , eene toegevendheid, 
die in zwakheid ontaardde, 
en die vooral den Christenen 
groote onheilen heeft berok
kend , en eene onredelijke 
yerkleefdheid opmerkte, voor 
mannen, die hém onteerden, 
en die hij van den troon zou 
hebben verwijderd, indien 
hij het aJgemeene welzijn, 
even zeer als zijnen persoon
lijken roem had ter harte 
genomen. De keuze van VE«. 

RÜS tot zijnen ambtgenoot, 
en <van den eerloozen CoffiMö-
Dus tot zijnen opvolger, zijn 
voldoende, om de lofspraken,. 
welke latere filozofen hem 
hebben toegezwaaid van over
drevenheid te beschuldigen. 
Hij was met de beruchte 
ANNIA FAUSTINA, eene too* 
melooze losbandige vrouw t 

in den echt getreden, in. 
plaats van haar tot haren 
pligt terug te brengen^ be
loonde hij diegene, welke 
hareminnarijen onderhielden, 
en overlaadde zich lafhartig* 
lijk met eene schande, die 
zelfs een wilde niet zou heb
ben kunnen verduren. JA-
GOBÜS MARCHAND heeft eene 
Verhandeling geschreven, 
om de gedachtenis dezer MES* 
SA3HNA in eere té herstelfen; 
maar al deze in del8.eeeuw 
gemaakte verdedigingen tegen 
de getuigenis der oude ge- f 
schiedehis, hebben op eenetï 
bondigen geest tegen de ge- , 
tuigenis der oude geschiede
nis, geenerlei invloed. Men 
heeft van MARCDS AüRE-
IIÜS 12 Boeken met zedelp* 
ke , overwegingen, Londen» 
Grieksch en Latijn, 1707, 
in 8.vo, Glasgow, 1752. 
De keizer heeft in deze o-
verweging, datgene opgeno
men , Wat de zedeleér der Sto
ïcijnen het beste aanbiedt. 
(Zie EPICTITÜS). Men erkenr > 
in dezelve dikwerf de gewij
de bqeken, waaruit de oü& 
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wijzen de meeste hunner ze-
deljjke . grondregels , hebben 
geput, -zoo als in de volgen
de zinsnede, welke eene ge-
wigtige en. verhevene waar
heid uitdrukt, maar welke 
niets minder is, dan een'e ont-r 
dekking van JÜARCüs, AUKE-
XIUS-*;.» .De ^waarlijk groote 
en verhevene ziel, is 3ie 
welke zonder gemor alles ont
vangt, , wat de. Hemel hem 
goed, en kwaad toezendt .*.; 
jdie zich geheel en a l , en 
met zijnen geheelen veil ten 
opzigte van datgene, "wat 
jaijn, lot en zijn gedragbetreft, 
in de handen der Godheid 
s t e l t . , . ; die ^nkel op den 
weg der wet wil wande
len, en God wil volgen, 
wiens wegen alle regt, en 
wiens oordeelen alle, regt-
„vaardig zijn." Deze zelfde 
vorst, die zoo heerlijk over 
de Godheid sprak, dreef het 
Bijgeloof tot de grootste bui
tensporigheden. Men zag hem 
de offers vermenigvuldigen, 
allerlei gruwelen, en vreem
de religiën invoeren, die 
vóór hem, bij de Romeinen 

.onbekend waren geweest. Hij 
deed herhaalde pogingen bij 
.den senaat, om te bewer
ken, dat men de goddelijke 
eer aan HADRIANÜS , zijnen 

.voorganger * bewees, wiens 
gedachtenis door verscheiden 
misdaden bezoedeld was. Hij 
dreef de goddeloosheid , nog 
veel verder, door de afochu» 

welijke• FAJJSTINA in den rang 
der godinnen te stellen, daar 
hij te harer eereeenpn' tem
pel stichtte, zilveren stand
beelden oprigtte, vereenigin-
gen van maagden instelde, 
die naar haar Faustinianen 
werden genoemd; en de nieuw 
getrouwde vrouwen verpligt-
te , om met hare echtgehoo-* 
ten , aan de gewaande godin 
een offer te komen opdragen,. 
Bij den dood van LUCIÜS 
JVJERUS , zijnen ambtgenoot ', 
wiens naam bij. alle welden-
kenden in afschuw was, nood
zaakte hij den senaat, hem 
als eenen God te vereeren. 
GATAKER en de schrijvers van 
het leven van MARCUS AU-
p.BUVS, dat aan het hoofd 
der %edelyke overwegingen t 
uitgave van Glasgów, 1752 
is geplaatst i hébben vrüch-
tëlooze pogingen !n hét werk 
gesteld, om de afgoderij én 
verschillende ondeugden van 
dien vorst te bewimpelen. 
Zijne geheele geschiedenis 
bewijst eene valsche, opge-
blazene, baatzuchtige en door 
stelselzucht bedorvene in
borst; de verbijstering van 
zijnen geest evenaarde die 
van zijn hart j hij was door 
bijgeloof en door filozofie de 
vijand der Christenen. Öók 
hebben, zoo als een waarne
mend geschiedschrijver zulks 
opmerkt, de ongebondenste 
dwingelanden het Christen
dom minder vervolgd, dan 
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de keizers, welke zich den 
naam van wijsgeer aanmatigt 
den. » Die COMMODUS, zegt 
h i j , van wien men ons zult 
een slecht denkbeeld geeft, 
die woeste CALIGULA , die 
bloeddorstige TiBERlüS héb
ben niet vervolgd ; maar de 
wijsgeer TRAJANUS, dé wijs
geer ANTONINUS, de wijsgeer 
MARCUS AURELIUS, de wijs
geer JULIANUS zijn vervoJgers 
geweest; van al de wijsgeeri-
ge keizers, is slechts TITUS 
de eenige, die niet vervolgd 
heeft; maar hij regeerde 
slechts twee jaren.*' Zie SE* 
NECA , en het .eindë van het 
artikel TIBERÏÜS. THOMAS 
heeft eene lofrede van kei
zer MAUCÜS AURELIUS dat 
welligt het beste zijner wer
ken is" vervaardigd. [MARCUS 
AUREMUS had , tot onderrig-
ting van zijnen zoon commen-
tari'èn op zijn leven geschre
ven ; maar dezelve zijn niet 
tot ons gekomen. Hóg bestaat 
er van MARCUS AüREiiuseenë 
briefwisseling met FR ONTO\ 
door den heer MAI in de 
bibliotheek van het Vatjkaan 
ontdekt, en teliome in 1819 
in het licht gegeven., en 
denige brieven, die in het 
Leven van ARIBÏÜS CJSSIUS 
en van PESCEÉNIUSJVIGER,, 
door SFAUTUHUS, gévondeh 
worden.] ' 

MARCUS D'AVIAMO , dus ge
noemd,- wijl htj geboöi'tïg 

W{»s van Aviano, eeri vlek 
in Frioul, den Venetië 
nen toebehoorende, was Ie* 
roemd door de gave: der 
wonderen, welke men hel 
toeschreef. Keizer LEOPOIÓ 
Het hem te Weenen ko* 
»ien • en hij door reisde een 
aantal gewesten, alom èé 
volkep verzameld vinden* 
de , om hem te zien, 'ét 
tot de kracht zijner zege» 
ningen en gebeden zijne toe; 
VJugi te nemen. Hij oyef-
leed in 1690. 

;MlRCüS EuGENICÜS, dien 
men dok MARCUS VAN EFBZB 
noemde, wijl hij aartsK^ 
schop dier stad was, vrerfl 
in 1439 in den naam der 
Grieksche bisschoppen mi* 
de kerkvergadering van Jtó" 
rence gezonden. Hij verde
digde aldaar mét veel vtiar 
de scheuring, en wilde M ' 
vereenigingsbesluït niét on
derteek enen. Te £"onston-
tinopel teruggekeerd,.verhief 
hij zich tegen de kerkverga
dering van Florence. Meö 
heeft van hëm verscheiden 
over dat onderwerp hafldf* 
lende schriften, wellce inde 
Verzameling der Jterkvergor 
deringen gevonden wordefl» 
$ri' andere werken, waarin 
fele verbittering tegen de Ia* 
ijnen en den Stoel van defl 
ï. PETRUS doorstraalt. % ' 

overleed weinige dagen "* 
zijn. geschil met BARÏH«*Ó* 
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MEÜS van Florence, terwijl 
hij protesteerde, ,» dat hij 
niet wilde; dat iemand der
genen , welke het vereeni-
gingsbesluit hadden ondertee
ltend, bij zijne lijkplegtigheid 
tegenwoordig zijn, noch God 
voor hem bidden , zonde." 
Zoo zeer is het waar, dat 
de dweepzucht-, de afschu
welijkste en treurigste voor
werpen tot afgoden verheft! 

'MARCÜS TAN ÈFEZE oordeel
de , dat de scheuring der 
.Christelijke kerk, van die 
eenige bruid van J . C. eene 
weldaad was, waaraan men 
alles behoorde op te offeren. 
Hij had eenen broeder, Jo-
AWNES genaamd, die met hem 
te Florence kwam , en die 
mede een geschrift tegen de 
in»die stad gehoudene kerk
vergadering in het licht gaf. 

MARCÜS PAULUS^ een be
roemd reiziger. — Zie PAU-
J.ÜS. 

* MARCUZZI (SEBASTIAHBS) , 
een geleerde geestelijke, te 
Trevisa, den 20 September 
1725 geboren. Zijn vader 
was onderwijzer der toon
kunst, en een beroemde or
gelspeler. MARCUZZI volgde 
in het begin hetzelfde be
roep ; maar hij beoefende 
later de godgeleerdheid, het 
kerkelijke en burgerlijke regt, 
en werd zeer ervaren in alle 
takken der menschelijké kun-

digbedeni Na in 1755 ,' te 
JPadua den doctoralen hoed 
in de godgeleerdheid te heb
ben ontvangen, keerde hij 
naar Trevisa terug, alwaar 
hij gedurende twee jaren leer-
cursus opende, die door den 
jongen adel bezocht werden. 
In 1757, begaf hij zicht naar 
Civida~del-friuli, alwaar hij 
in hoedanigheid van kapel
laan en organist, der be
roemde stiït-kerk dier stad 
verbleef, en de, algemeene 
achting verwierf. Haar tre
visa teruggeroepen, bekleed
de hij aldaar den leerstoel der 
regtsgeleerdheid van 1763 tot 
1770. MARCDZZÏ werd om r 
trent dezen tijd aan het hoofd 
van eene der voornaamste 
parochiën der stad geplaatst, 
en met het opzigt en het 
onderwijs $er jonge geeste
lijken belast; hij werd ook 
tot examinator Synodalis be
noemd en overleed algemeen 
betreurd, den 19 Februari} 
1790. Er bestaat van hem: 
•l.o Dissertatio in MJTTH. 
XXI, 9 , Quicumque dimi-
serit etc. inqua Mc locus ex 
jRebrmorum aptiquitatibus 
illustratur et Catholicoc sen
tenties auctoritas preedica-
tur, Trevisa, 1752. V-2.0 
Dissertaxione sopra i mi~ 
racoli, Trevisa, 1761. ~ r 
3.° Miftessionl e pratiche 
per Ie differenti feste e tem-
pi delfanno, nuova tradu-
%iom dal Francese, ija$-
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tel - Franw, ï 762.- — '• 4.o 
Discorso sopra la passione 
del nostro Signore, con un 
breve raggionamenlo intor-
ro all' eloquen&a sacra, Tre-
visa, 1763i — 5.oEpisto-
lo pastoralis JETIERONYMI 
HENRÏCI BMTRAMINIMI-
AZZI, episcopi felirensis, 
elogium, ïrevisa, 1778. 
— 6.° HlERONTlMlÏÏENllI-
CI BELTRAMINI MlAZZI, 
episcopifeltrensis, elogium, 
Ïrevisa, 1769. — 7.o if0. : 
tizie intorno a monsignor 
GlROLAMO EENRICO BEL-

'TRAMÏNi MlAZZl,etc. ar-
richite con note etc. Vene
tië, 1780, De bisschop Mi-
AZZI had in zijne letteren 
MARCÜZZI tot meester, en be
stuurder zijner geestelijke op
voeding gehad. Men vindt 
m het 43e dl. van het Gi-
ornale de' letterati d'Italia , 
Modem, 1798, blz. 61 
de lofrede van MARCDZZÏ en 
de hjst zijner gedrukte wer-
fen, en van diegene, wel-
Ae m handschrift zijn geble. 
Ten. « » 

{Bassin de Zatona), te 'Per* 
sailles gewerkt, waarin dié 
godin en hare kinderen, iri 
marmer worden voorgesteld̂  
en aan de schoone groep, 
welke in eene der nissen van 
de grot van APPOILO te F'w-
sailles was geplaatst, van 
Waar dezelve naar de tuinen 
van dat paleis zijn vervoerd. 
Men ziet nog verscheiden an
dere groöte werken, die tof 
eer, verstrekken , aan de be
kwaamheid en den uitgelc* 
zen smaak dier beide broe» 
ders. Dezelfde talenten ver
bonden hen ten naauwste, 
•welverre dat dezelve, zoo al» 
zulks gewoonlijk het geval 
:is, eerie oorzaak van verdeeld
heid en afgunst zoude zijn. 

MARD {ffeiligé). — Zie 
-REBIOJTD, . 

MARcr (BAMHASAK) , een 
beeldhouwer van Kamerijk, 
w 1674, in den ouderdom 
van 54 jaren overleden, was 
de broeden van GASPARD, 
J e m 1679, in den ouder
dom van 56 jaren overleed. 
Deze be ide geleerde kunste-
mars hebben gezamenlijk aan 
de toaUrhak vm L4TmA 

MARDOCHEOS, oomyoflie* 
ver volle neef van EsïHEB» 
vrouw van ASSUERÜS , koning 
van Perzië, Deze vorst had 
eenën gunsteling, AMAN ge
naamd , voor wien hij wil
de, dat iedereen de knie zou 
buigen. MARDOCHEUS alleen 
weigerde, om zich aan de
ze laagheid te onderwerpen, 

. welke daarenboven in tijden» 
waarin de menschen zich tot 
goden opwierpen , en er de 
eerbewijzingen van najaag" 
den , voor eene soort van af-

,göderij kon gehouden worden: 
eene ernstige en meer d»0 
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Voldoende reden, om de wei
gering van MARDOCHEÜS té 
regtvaardigen. AMAN, gebelgd, 
verkreeg eene vergunning Van 
den koning, om op eenen 
zelfden dag al de Joden te 
doen ombrengen. Hij had 
reeds voor zijn huis eene galg, 
ter hoogte van 50 ellen doen 
óprigten, om er MARDO
CHEÜS aan op te hangen. De
ze gaf berigt aan de konin

g i n , zijne nicht, van' het. 
tegen zijne natie, gevelde 
vonnis. Deze vorstin maak
te gebruik, van de teeder-
heid, welke de koning haar 
bewees, om hem de gruwe-
•len van zijnen gunsteling te 
•ontdekken. De koning, ge-
lukkiglijk van zijne verblin
ding genezen , gaf den post 
'van AMAN aan MARDOCHKÜS 
en noodzaakte dien boosaar-
digen staatsdienaar, zijnen vij
and op een paard gezeten, 
met den koninklijken mantel 
omhangen, en den schepter 
in de hand door de straten 
der hoofdstad, in zegepraal 
"rond te voeren, voor hem 
uitroepende: Mzoo aal hij 
'geëerd worden, dien de ko-
™ning wil eer en. AMAN werd 
vervolgens aan dezelfde galg 
gehangen, die hij voor MAR
DOCHEÜS had doen gereed 
maken. (Zie ESTHER, HA-
MAN). De meeste crititci zijn 
van gevoelen, dat MARDO
CHEÜS de schrijver is van het 
ianonieke boek ESTB£R , of

schoon eenige gedeelten van 
eene andere hand schijnen, 
welke waarschijnlijk die van 
ESXHER is, (zie dat art,) 
Men schrijft hem ook eene 
Verhandeling toe over de 
Joodsche kerkgebruiken en 
gewoonten f die tot de tal-
mudische behoort; maar liet 
is ontegensprekelijk dat dit 
laatste boek, lang na den 
leeftijd van MARDOCHEÜS gé
schreven is. Het kan door 
eenigë Joden van denzelfden 
naam geschreven zijn. 

MARDOCHEÜS, een rabbijn , 
de zoon van ELIEZER COMRI-
NO , een Jood van jfconstan-
tinopel, is de schrijver van 
een Commentarium in hand
schrift, op het Peniateucurri. 
•SJMON, die over dit 'werk 
spreekt, geeft den tijd niét 
op , waarin de schrijver van 
hetzelve heeft geleefd. MAR
DOCHEÜS , overleed in' 1611, 
den roem anlatende, van een 
der geleerdste mannen van 
zijn land en zijne natie te zijn. 

MARDONIUS , schoonzoon van 
DARIÜS, zwager van XERXES , 
koning van Perzi'é, voerde 
het bevel over de legerben-, 
den van dezen Jaatsten vorst 
tegen de Grieken, nam de 
stad Athene in , en behaal
de verscheiden andere voor
deden ; maar de fortuin week 
van hem in den; slag van 
Platea, waarin hij in 4&0 
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vóór J . C. de overwinning 
en het leven verloor. 

MARE (WIIAEME. DE LA) , 
MARA , een Latijnsche dich
ter , uit eene adellijke fami
lie van het voormalige Fran-
sche gewest Cqtentin, in 
flormandyë geboren, was 
achtereenvolgend secretaris 
van verscheiden kanseliers. 
Het hofleven moede, begaf 
hij zich naar (Jaen, al waai
de universiteit hem het rec
toraat opdroeg. In 1510, 
tot schatmeester en kanonik 
der kerk van Coutances be
noemd, overleed hij aldaar 
in die waardigheden. Men 
heeft van hem. twee dicht-
stukken, welke bijna over 
hetzelfde onderwerp hande
len , het eene getiteld : CM- ' 
maira, Parijs, 1513, in 
4.*°; het andere voert ten 
titel De tribus fugiendisu 
genere , ventre et pluma, 
Parijs, 1512, in 4.to 

i s • üommenta"rius de bêh 
burgundico. Dit is de g«f 
schiedenis van den oorlog m 
1636, Dijon, 1641, in4>: 
dezelve maakt een gedeelte 
uit van zijn Historiconm 

I
Btirgundice consjpeetus, h 
4 . t o , Ï689. De schrijver deelt 
in dit werk, eene lijst Tan 
stukken mede, betrekkeljji 
de geschiedenis van Bom 
gondië, welke hij zich voort 
stelde, in het licht tegev» 
[Deze geleerde letterkundige, 
was in briefwisseling, «wt 
bijna al de beroemde manne|i 
van Europa.' Hij verkreeg; 
van IIODEWIJK XIV het'orde!-
teeken van den heiligen Ml" 
CHAël en eene jaarwedde, ea 
-besteedde vijftig jaren, <w? 
al de gedrukte engeschreyeo 
werken, betrekkelijk de §&; 
schiedenis van Bwrgonm 
te vereenigen. Deze kostbar 
re verzameling, door zijnen 
kleinzoon aan Hollandsche 
boekverkoopers verkocht, 
werd op kosten van den re
gent, door den abt nfi lofr 
vqis teruggekocht, en bevind' 
zich in de koninklijke biWf 
otheek van Parijs. Het ü 
de catalogus dezer verzame
ling, welke hij in het HcW 
heeft gegeven, onder den titel 
van Historicorum BurguF 
dioe conspeotus. Hij Heet" 
ook een ige Xevembeschïf 
vingen geleverd]* •••'"" 

MARE : (NÏCOUAS J>B "**)' 

MARE (PHIHBERI DE LA), 
raadsheer bij het parlement 
van Dijon, alwaar hij in 1615 
geboren werd, zeer ervaren 
in de letterkunde en in de 
geschiedenis, schreef in het 
•Latijn bijna even' zoo zuiver, 
als de president DE THOU, 
volgens wien hij zich gevormd 
«ad Hij overleed te Dijon, 
in 1686, na verscheiden wer
ken l n bpt licht te'hebben 
gegeven. Het meest bekende 1 
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deken der commissarissen van 
het Chdlelet, werd in 1639, 
te Jfóisy-lè-Grand', bij Pa
rijs geboren ; onder het be
stuur van LÖDEWJJK XIV werd 
hij met verscheiden gewiglige 
aangelegenheden belast. Deze 
vorst vereerde hem met zijne 
achting; schonk hem eene 
jaarwedde van 2,000 livres. 
Gedurende, het gebrek aan 
levensmiddelen in 1693, werd 
IA MARE met de bezorging 
van voorraad in Champagne 
belast, alwaar hij den op
stand tot bedaren bragt, en in 
Parijs, alwaar hij de rust wist 
te handhaven. LA MARE over
leed te Parijs, in 1723. Men 
heeft van hem een belangrijk 
werk, getiteld: Traite elc, 
(Verhandeling over de Po
litie) , 3 dl.n in fol. waarbij 
de heer I E CLERC DU BRILLET 
er een 4.e heeft bijgevoegd. 
Dit werk is al te uitgebreid, 
dan dat er niet eenige mis
slagen in zouden geslopen zijn, 
maar deze onnaauwkeurighe-
den, moeten niet beletten f 

om 'het diepzinnige der na-
sporingen te erkennen. Men 
vindt in hetzelve eene breed
voerige ontwikkeling van de 
geschiedenis der invoering der 
policie, van de bedieningen 
en voorreglen van derzelver 
overheden, al de weiten en 
reglementen, die dezelve be-

* treffen. De beide eerste dee-
len moeten bijlagen hebben, 

XVI. DEEL, 

. K. _ S i / 

die in* de tweede oitgavë van 
1772 zijn ingesmolten; het 
3.e is nog van 1 7 1 9 , en 
het 4.e van 1738.' , FRÈMIN-
VILLE heeft er een uittreksel 
van geleverd , onder den ti
tel van verhandeling over de 
policie, en DESSARTS heeft 
het gedeeltelijk versmolten in: 
zijn JDictionnaire etc. {Al
gemeen Woordenboek der 
policie; maar deze beide 
werken kunnen: dat van LA, 
MARE niet vervangen. 

MAR^CHAL DE SALON (LE) 
(FRANCISCÜS MICJIEL) De hoef-
smid van SALON is even zoo 
beroemd in de geschiedenis 
van LODEWIJK XIV, als het; 
IJzeren Masker. Zie hier 
hoe de hertog van SAINT^ 
SIMON er in zijne Memoriën 
over spreekt. » Eene zon
derlinge gebeurtenis deed ie
dereen veel redeneren. Er 
kwam regtstreeks te Ver-
sailles, een hoef-smid uit 
Ket stadje Salon in Proven-
ce, die zich tot BRISSAC , 
majoor der lijfwacht des ko-
nings vervoegde, dien hij in 
het bijzonder wilde spre* 
ken ; hij werd door de af
wijzingen , die hij ontving, 
niet afgeschrikt, en gaf zich 
zoo vele beweging, dat de 
koning er van onderrigt werd, 
die hem deed weten , dat hij 
niet op zoodanige wijze met 
iedereen sprak. Dehoefsmid 
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hield aan, en zèidé,'dat in
dien -hij bij den koning werd 
-toegelaten, hij <hem dingen 
:zou zeggen., die zoo geheim 
-en zoo zeer aan hem alleen 
-bekend waren, dat hij wel 
zou zien, dat hij de zending 
had, om hem te. spreken, 

-en hem gewiglige vlaken ie. 
openbaren, dat.hij midde-
•Ierwijl ten minste wënschte 
ondervraagd te worden, en. 
dat hij verzocht om tot een' 
zijner ministers van staat te 
worden verzonden. Daarop 

'liet de koning Hem zeggen,, 
Tan zich naar BAEBÉsiEüS.te 
Üegeven , aan wien hij bevel • 
had gegeven, van hem te 
•hoeren. Hctgene, wat véle 
bewondering baarde, "is dat 
4eze hoefsmid, die pas was 
aangekomen ,-en die zijn'land 
«och zijn beroep nooit ver
laten had, met BARBÉSIEUX 
a id wilde te doen hebberig 
en dadelijk -antwoordde, dat 
hij* gevraagd had, oni tot,ee-.| 
fien minister van staat 'te 
worden verzonden 5 datBia-"" 
BÉSIEUX zulks niet was, en 
dat hij enkel tot eenen mi
nister wilde spreken. Daar
op noemde den Jconing DZ 
POJIPONE, en zonder eenige 
tegenkanting noch antwoord, 
begaf de hoefsmid zich naar 
denzelven. Hetgene, Watmen 
*«« «e geschiedenis te weten 
kwam, is zeer beknopt. Zie 
ner hetzelve. Deze man , 

laat van buiten terug komen-

Jf de , bevond zich ondereenra 
boom , in ie taabijheïd van 
/Salon, door een'groót licht 
omgeven., Eene persoon'ün 
het wit, en daarenboven ko
ninklijk "gekleed, schoon, 
blond en zeer schitterend 
noemde hem bij zijnen naam, 
en zeide hem van haar wel 
aan ie hoöreri,, sprak meer 
dan een lialf uur .met 'hem., 
vertrouwde 'hem 'toe dat zij 
de koningin Was, die de echt-
genoote des konïngs was ge
weest ; beval hem, dert̂ dlven 
te gaan bezoeken, en hem 3e 
dingen bekend te maken., die 
zij 'hem üad medegedeeld; dat 
God hem op zijne gefaeele rei» 
zoude bijstaan,, ••enjfiat' door 
het zeggen aan den Jkoning 
van eene geheime zaak, dje 
alleen de 'koning wist, èn die 
door'niemand dan doer&ern 
kon geweten zijn, hijde waar- , 
heid erkennen zoude van alles 
watttij hem had medetedee-
len: dat, indien hij niet da
delijk met den koning k°n 

spreken , hij vragen zou, ot& 
met een' zijner ministers yan 
staat te spreken,, en dat h'J 
vooral niets aan anderen ,_We 

I zij ook wezen mogten, z°tt 

mededeeleri, en dat "hij zekere 
zaken., voor den/konhig'Z°,a 

voorbehouden; dat hij «poedif 
vertrekken moest, 4at M> 
hetgene, wat hem bevolen r 
was, onverschrokken en vaaf-
diglijk moest ten uitvoer bren
gen ; en dat hij zich verze-
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fcerd Icon houden, dat hij, 
indien hij verzuimde om zij
nen last te volbrengen^ met 
den dood, zou gestraft wor
den. De hoefsmid beloofde 
olies, en oogenblildcelijkver
dween de koningin, en hij 
bevond zich in de duisternis 
bij zijnen boom. Hij legde 
zich aan den voet van den-
zelven neder, . niet • wetende 
of hij droomde dan of hij 
waakte, en begaf,zich ver
volgens naar zijn huis , over
tuigd , dat zulks eene begoo
cheling eri dwaasheid.was, 
waarover hij zich bij niemand 
beroemde. Toen hij twee da
gen daarna, dezelfde plaats 
weder voorbij ging. open
baarde zich het zelfde ver
schijnsel voor hem andermaal, 
terwijl hij op dezelfde wijze 
werd aangesproken, en hem 
daarenboven verwijtingen over 
zijne twijfeling en herhaalde 
bedreigingen werden toege
voegd , eindelijk werd hem 
bevolen, aan den bewind
hebber van Provence bekend 
te gaan maken, wat hij ge
zien , en het bevel, dat hij 
ontvangen had, om zich naar 
Versailles te begeven, en 
dat hij hem zeker middelen 
zou verschaffen om zijne reis 
te doen. Ditmaal bleef de 
hoefsmid overtuigd; maar tus-
schen de vrees der bedreiging 
gen en de bezwaren der uit
voering dobberende, wist hij I 

'F 

niet Waartoe te besluiten, 
steeds het stilzwijgen in acht 
nemende over heigene er was 
voorgevallen. Hij bleef acht 
dagen in deze besluiteloosheid. 
Eindelijk als 't ware tot het 
besluit gekomen, de reis niet 
te ondernemen, en dezelfde 
plaats weder voorbij gaande^ 
zag en hoorde hij nog zulke 
verschrikkelij lee bedreigingen, 
dat hij aan niets meer dacht, 
dan om te vertrekken. Twee 
dagen daarna, ging hij te 
Aioc den bewindhebber van. 
Provence bezoeken, d ie , 
zonder bedenken , hem ver
maande , zijne reis te vervol
gen, en hem in staat stelde, 
om zulks in een openbaar 
rijtuig te doen. Men heeft 
er nooit meer van geweten. 
Hij onderhield tot driemalen 
den heer DE POMPONE,- en 
was telkens langer dan twee 
uren met hem. DE POMPO-
ME, gaf er verslag van aan 
den koning in het bijzonder, 
die wilde dat POMPOJTE er 
breedvoeriger in den staats
raad over zoude spreken, 
waarbij Monseigneur niet te
genwoordig was, en waarin 
zich alleen de ministers be
vonden , die toenmaals be
halve hi j , waren de hertog 
van BBAÜVIUIERS, PONTCHAR-
XRAiïr en FORWT en niemand 
anders. Deze raad duurde 
lang, welligt sprak men ook 
over andere zaken indenzel-
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-ven. -Hetgene, wat later ge
beurde was, dat de koning 
den hoefsmid wilde onder
houden : hij hield zich niet 
voor hem verborgen r, hij ont
ving hem in zijn kabinet, 
«n liet hem den kleinen trap 
•beklimmen-, die op de mar
meren plaats uitkomt, en wel-
.ken hij afging, wanneer hij 
aicb naar de mis begaf, of 
dat hij ging wandelen. Eeni-
ge dagen daarna 'liet hij hem 
andermaal op dezelfde wijze 
tot zich komen, en 'telkens 
bleef hij langer dan een uur 
met "hem Ie zamen, en was 
zeer bezorgd van door nie
mand te kunnen beluisterd 
-worden. Daags, nadat hij 
zich voor de eerste maal met 
hem onderhouden had, ter
wijl hij dcnzelfden kleinen 
trap afging, om zich," op de 
jagt te begeven, begon de •• 
heer DE BURAS, die den staf 
had, en die op eenen voet 
van aanzien en vrijheid stond, 
om alles aan den koning te^ 
peggen , wat -hem behaagde , 
over dezen hoefsmid met min
achting te spreken , én het 
•ongepaste spreekwoord te ge
bruiken , dat hij een gek., 
of dat de koning niet adel
lijk was. Bij deze woorden 
bleef de koning staan, en 

zich ,tot den maarschalk DÏ 
DÜRAS wendende , hetwelk 
h i j , al gaande bijna nooit 
d e e d , zeide hij hem: Ah 
dat &oo is, ben ik niet adel
lijk ; want ik heb mij lang 
met hem onderhouden) hj 
heeft mij toegeschenen ah 
•met een &eer gezond ver
stand begaafd, en ik ver
zeker u, dat hij op verre» 
niet. gek is. Deze laat
ste woorden werden met eo-
ne indrukwekkende •;" deftig-
heid uitgesproken ^ die de om
standers zeer deed verbaasd 
staan. 3Sa het tweede on
derhoud, bekende de koning, 
dat die man hem iets hd 
gezegd, hetwelk hem voor 
meer dan twintig jaren w« 
overkomen , en dat hem al; 
leen bekend was , wijl 1)| 
het nooit aan iemand, w' 
het ook wezen mogt, gezegd ^ 
had,- en hij voegde erj>ij« 
dat het een spookverscliijnse' 
w a s , s hetwelk hij in hf' 
bosch van Saint - Gert»<& 
f ) had gezien en. waar»»* 
hij zeker was , nooit gespro
ken te hebben. Hij itf 
zieh nog verscheiden nwfn' 
op eene zeer gunstige wijf 
over dezen hoefsmid uit, ")e 

op zijnen last voor alles tfaS 

schadeloos gesteld, op 

y0ti[ > «• V « A d £ l»\t' bunphtn* hertog; van Bourgenii», "-fa 
«pookvewchün l̂ i * 1 " ,hi* b0 , c l1 v a n fontainebleau was? «»W 
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ten des Eonfngs werd terug
gezonden, en behalve zijne 
vertering noggenoeg geld ont
ving, terwijl devorst tevens 
aan den bewindhebber te\Pm-
vehec liet schrijven,, van hem 
bijzonder, te bescherme», en 
Zorg te dragen"± dat ,. zonder 
hem uit zijnen stand ërr zijn 
beroep te trekken, het hem 
voor zij rie overige: levensda
gen aan niets ontbrak.. ïïet 
opmerkelijkste- daarbij is, dat 
geen der ministers er* ooit 
over lieeft- willen, spreken,. 
Hunne verirouwélijleste vrien
den , hebben hen bij herha
ling op allerlei' wijzen ge
koetst, zond-er hun een en
kel woord te kunnen afper-

* sen ; allen hebben op dezelf
de wijze aan het gesprek eene 
afleiding' gegeven, zijn be
gonnen te lagchen en te 
schertsen:, zonder ooit de ge
ringste opheldering omtrent 
deze zaak te doen ontsnap
pen. Bit is mij wedervaren 
met de heeren DE BEAÜVIX.-
£IKRS en DE PoMXCHARTflAItï 
en ik weet door hunne ver-
trouwelijkste en gemeenzaam-
ste vrienden, dat zij het niet 
verder hebben kunnen bren
gen zoo min als die van de 
heeren DEPOMPONE en BE TQB-
cr. Beze hoefsmid, die een 
man van 50jaren was, wiens 
familie in het land te goe
der naam en -faam sWnd, 
openbaarde m zijne eenvóa-

digHei'd'veer ̂ o n d .verstand r 

belangeloosheid ëin zedigheid ... 
Hij vond artydV.dat-mènlieöi* 
te veel gaf r scheen fiietmefc 
de minste nieuwsgierigheidi 
bezield, eii< zoodra 'hij rdent; 
koning en den heer DE,P;OM"-
i-öiïE gesproken Had ,. scheen:, 
hij naar zijne terugreize te-
verlangen > en zeide dat hij „ 
tevreden „, van; zijne, zending'; 
^olbragt te- Üebbeni,, niet*-
meer te- doen had,, dan naar-
zijne haardstede terug te keé-
rerv degene, die hem,ver
zorgden,,;stelden alles, in het 
werk, om iets- van hem te> 
vernemen;-. hij antwoordde-
niets, of zeide:, Hete is mijy 
verboden te spreken, en brafe 
kort af, zonder zich- in het? 
minste door hétgene,, wat hij 
vroeger was-, te doen. afschrik-
.ken;, sprak nochi over Fa~~ 
rijs ,, noch., over het . hof yj 

antwoordde met twee woor
den aan degene,, die hem-
ondervraagden, engaf te ken
nen, dat hij ongaarne aldus-
gevraagd werd j . over hetge-
ne- wat hij verrigthad , ont 
snapte hem geen woord meer ,* 
dan hetgene- w<at ik zooeven; 
gezegd heb*,, eri vooral gee-
aerlei grootspraak.. Hij liet 
zich-- volstrekt niet uit over 

'. de Mtdiéntiën > die hem ver— 
leend waren , en stelden zich-
tevreden, met den koning,, 
dien hij gezien had te prij
zen; doch met zeer weinige 
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woorden, zondef te kennen 
te geven of hij hem in ko
ninklijk gewaag, óf op eene 
andere wijze had gezien, en 
wilde zich nooit over den 
heer ÖJE POMPÖNE uitlaten; 
en wanneer men er hem over 
sprak , antwoordde h i j , dat 
hij eenen -minister had b e - l 
zocht, zonder zich te ver-\ | 
kJaren op hoedanige wijze, 
noch hoe, dikwijls; dat hij 
hem niet kende; daarop 
zweeg hij , zonder dat men 
•hem iets meer kon doen zeg
gen. Hij vatte zijn hand
werk weder op , en heeft 
Jater op zijne gewone wijze 

( geleefd. Pit hebben de aan-
zienJijksteri van Provmce ge-, 
tuigd, en dit heeft mij ook 
de aartsbisschop van Jtrles 
gezegd, die steeds een ge
deelte 'des jaars te Salon', 
doorbragt, alwaar hij zijn 
Buitenverblijf had. Er is zoo 
veel niet noodig, om de we
reld veel te doen redeneren; 
men redeneerde dus pok veel, 
zonder iets te hebben kun
nen opsporen, of dat eenig 
gevolg van deze zonderlinge 
reis, desnülfelaarsheeft kun
nen voldoen." Na jal de bij
zonderheden dezer • zonder* 
ïinge gesch ieden is met • al de 
openhartigheid der goede 
trouw, te hébben verhaald, 
had de hertog van SAINT-* 
SIMON, elders niet de rede
nering van eenen verstande-
looze behoeven aan te ha)en, 

die zegt, dat het slechtsee-
ne listige kuiperij van Me< 
vr,ouw DE MAINXENON was; 
.wijl hij zelfs daar verzekert, 
dat de hoef smid haar nooit 
noemde, en haar'nietgeaim 
heeft, en dat: deze kuiperij 
zonder doel en zonder gevolg 
zou zijn geweest. — Er ii 
voor het overige in zijn ver
naai eehig gering verschil, 
met dat, hetwelk de schrij
ver van het Zeven desddw 

phins, hertogs van BOUT* 
\gondië, van dezelfde gebeur
tenis levert; doch wat de 
hoofdihhoud betreft, zoo to
men dezelve overeen. Men 

. Joest i« dit laatste werk ee* 
nige bijzonderheden, die be
trekking schijnen te hebben 
met de geschiedenis van diefl 
hoefsmid, die alleen dezelve 
schijnt te kunnen verklaren. 
Zoo als bijvb. de volgende: 

» LoDEWijK XIY, stelde ĝ  * 
noeg vertrouwen in de wijs
heid en bescheidenheid, des 
dauphins, om zich aan heni 
over zekere geheel geheime 
zaken te openbaren , die zcltë 
niet in den raad behandeld 
worden, » Kort na den dood 
van monseigneur, zeide die 
prins, schonk mij de koning t 
onder het zegel der geheif 
houding, het grootste kwf 
van vertrouwen, hetwelk 
een vader aan zijnen'zoon 
Jrnn geven , en, dat nimntef j 
uit mijn geheugen zal ü>o>" 
.den gewisoht. Ik deed Ae0 
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eénw nadere- vraag bètrek'-
Jïelijii hetgene, wat hij inij 
neide i ten opzigte van wel
ke hij niet van pas oordeel
de,, mij voldoening ie ge
ven; en hij zeidemij mét 
eene teederheïd, die mij de 
tranen afperste.. Iji HEB 
ff GENOEG, GEZEGD MIJN, 
ZOON y TE UWER, ONDER
WIJZING, SET OFERIGE 
MOET IK. VOOR BEl MIJNE 
SEHOITVEN. ....». Wie-zou yo 
.God,, uwe oordekien niet 
vreezen /'* Ook is het slechts 
daarop dat men kan toepas
sen , hetgene wat. LODEWIJK 
XIV zeide,. na. in- het jaar 
JD700, te hebben toegestemd , 
de kroon van Sparye,. aan 
zijnen- kleinzoon t& verze
keren , te weten;-; >r dat ' hij 
zijn vertrouwen noch in zijne 
magt, noch in zijne talrijke 
nakomelingschap stelt, en dat, 
daar de raadsbesluiten Gods 
ondoorgrondelijk zijn, hij ee*--
ne treurige toekomst als eene 
mogelijke zaak beschouwt, 
welke hij den Hemel bidt ,. 
van af te wenden." In de 
Memoriën van den maar-' 
schalk DE VILLARS , komt 
er eene zinsnede voor, die 
tot dezelfde gebeurtenis be
trekking schijnt te hebben.. 
» Het jaar 1712 , begon on
der de noodlottigste voortee-
kens.. Tader, moeder en 

F 

kihd> binnen acbidagen weo"* 
gemaqid en in hetzelfde graf 
opgesloten. , De hertog van 
MJOTJ , onze tegenwoordige-
koning,, werd enkeï gered f 
omdat men. bij. hem" mindet, 
geneesmiddelen" aanwendde» 
dan. bij, de overige'; . De ko
ning verdroeg deze ongeluk
ken-, met eenen heldhai'trgen 
moed $„• daar hij .zelf bevelen 
gaf,., en- liet ceremonieel re
gelde, dat in de hoven-,, en 
vooral in Frankrijk, eene 
staatszaak is., maar toen ik 
voor de eerste maal na de
ze treurige gebeurtenissen de 
eer had, hem te Marly te-
zien,, maakte destandva&tig»-
heid .des vorstes plaats v-oor 
de gevoeligheid des naénschen,. 
Er ontrolden hem tranen-^ 
en hij zeide mij op eenen 
ontroerden toon, die mij; 
schokte: » Gif ziet mijnen 
staat, mijn-, Keer de maar
schalk; er zijn weinige-
voorbeeldenvanhetgene, wat". 
mij overkomt,, en dat men 
in dezelfde week, zijne/i* 
klein-zoon , zijne klein-doch-
ter en hunnen zoon, alle-
veelbelovende en teeder. be
minde voarzverpen, ver He-
ze* 'God straft mij, ik heb-
zulks wel verdiend. Iküat 
er misschien in de andere-
wereldminder om lijden^)?*' 
[Een boer uit het Fransche 
4 

(*) Deze woorden van LODEWJJK XIV,. kunnen ongetwijfeld ni«*" 
aadecs zijn dan de uitdrukking der Christeljgke onderwerping, w®r 
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ffewtsl-Beauce, MAKH* «e-
mamd heeft in 1819 bij 
ioning LODEWIJK xnil, om-
«rent eene gelijfcsoortige t a a k 
vervuld, ds die, welke in 
dit artikel, .van den hoef-

WIJK XIF ontwiJcfceJd is.] 

f * J{AtócH^,(PEX«ÜSSïL-
*ANüs),eeu letterkundige, 

1/50 ge|boren, legde zfch i„ 
den begmne toe op de pleit-
f a J » d a a r »Ü echter vrees-
f e ' . v a n i n die loopbaan niet 
^ slagen, bepaalde hij zich 
iot de .letterkunde, eri be- ( 

S°» -in., de herderszangen, 
door eemgestufclcen, onder 
den naam van den Herder 

totrANVs, in het licht ge-

gevew. JDeze proeven vet* 
schaften hem den post Tan 
onder-bibliothecaris, in hel 
oollogie Mazarin. MARlk 
CHAL deed in 1781, eene 
tweede verzameling vari ge
dichten in het licht verschij
nen , maar hij had nog geene 
zijner beginselen van godde-

I loosheid aan den dag gelegd, 
dje hem öp eene zoo treqrige 
wijze hebben berucht ge
maakt. Weldra schudde hij 
datgene af, wat hij de voor-
oordeëlen noemde, en gaf ; 
eene menigte losse stukken 
in het licht, in welke hij 
zijnen haat tegen alie gods
diensten, en vooral tegen die 
van zijri land durfde aan den 
faS 7eu$en' Zijne verschil
lende werken deden hem zij" 

««dem&rmal?%£? W««' n o c h waarschouwing ie «or-
<«en «amenhanff dezer L ^ K v i m e n e r a , , d e r s over oordeëlen door 
«>et de-volgende a a n n . e r l S e i e a i a > , «" v°»ral door deze woorden 
Dauphins,% 7 e r f f i t i iff" v a n 'd e« ^hrijver van het Leven dei 
derWerpen des gespreks S ^ q f f o n ' V M e " k e u d e ffeene a n d e r e fln' 
»'*•»/den scholeen S . e n l p r ' l . l V 6 ^ " v e r l ( W «chii»te«ng«; 
groeten voort, dat zich 1 «Wdwl'nffe gevoelens, vloeide hel 
*>•! het^lve vond: d a f f c , . f d e r h

f
e t v o I k verspreidde en inga»? 

i'HAN aan DAV.D! w a f kom™Zi?** LO?WK » V , even als N*' 
d.gheid welke h i j t o e n T a a . a n W " ' a k e n » dat God de fcoetvaa* 
» " voldoening voor de ei££?»? P 1 6 6 ^ , , 5 5 0 " ^ aannemen, maar dat 
«•• volken J,a*d gegeven ffhv»e"' W e I k e hii i n zijne jeugd aau# 
'••en, als d e Z e 4 > h a " | ^ L > 5 , J n e m a g t even zoo vernederd/«f 
*r«rS..ood zijne staten ym,rftheven w a s '' d a t ^ oorlog en de !><£• 
InMegiighêid *«*,„• t a S * " , v e r w ° e s t e « i en dat hijzelf, M.* 
* « ™ « er «er S l ü ^ 0

k
0 7 ° ï ° « 2 ' » < ^ h a p *<>u tegenwoordig^ 

«etgene wat wij te dien nn.,f,f*L wV?kk? Bl)ruit z o u ontsnappen'T 
f oudheid weinfr voorb^PiSf*• » het- **«»*« hebben, is d W * 
<•** een vorst nV^t i , e d e n * " " » , n d i e n dezelve mogten bestaaft' 
«Poed a l / d ^ L I ™ van vl^enden « £ 
Je gelatenheid als s & ? , ? * ? • ?f0 0 ' f w?ageweest, meeven*oo*« 
tegenSp„eds L d o n t v a n ^ ' ^ ' a , s , d»e ™rsty'de harde les dei 
len des hongértnoods d2 ^ n J

I ) e s onS? «kkige oorlogen, de grufff 

Wmtethmingm ier 7.» jFraflicAe «»#»«*.) 
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nen post in het.eolJegie Ma-
zarin verliezen, en berok
kenden hem eene viermaand-
sche gevangenschap te Saint 
Zazare, verscheiden zijner 
boeken werden zelfs doof 
beuls handen verbrand. Ge* 
durende de Fraösche om
wenteling, toonde MARÉCHAE 
zicli een warme voorstander 
van de misdaden'Van dat tijd
vak, Hij was de vriend van 
CHAUMETTE; en ha hem te 
hebben geholpen,, in het op-
rigten van altaren, 'aan de 
redetoegewijd , vervaardig
de hij redevoeringen ter eere 
van de godiii, en lofzangen 
van die nieuwe èeredienst. 
Op het einde zijner dagen, 
zag hij zich veracht, en be
gaf zich naar- Montrouge , \ 
omy zoo 'als hij zëide, het 
zonlicht, meer ;op zijn ge
mak te genieten. , Het is al-", 
daar, dat hij' den 18 Janu-
arij 1803 overleed. Deze 
Eerder SYLVANÜS had eene 
gestalte, eene houding én 
een gelaat, die op verre na 
den naam niet regtvaardig-
den, welke hij zich gegeven 
had. Alles bij hem boezem
de verachting in, en scheen 
slechts gevormd te.zijn, om 
zich met zijne schandelijke 
voortbrengselen te vereenigen. 
Onder de door hem nagela
tene werken, willen wij aan
halen: 1.° Bergeries (Ifer^-
dersdiehten) t Parijs, 1770 

in. 12.»»,' —...2.' JSagè d'or 
{De gulden eeuw), eene ver
zameling van herder-vertel
sels, ibid, 1.782, in 12.HW 
— 3.° Fragmènts etc. {Frag
menten van een zedelijk 
dichtstuk over God), Pa
rijs, 1781, in 8 > ° , onder 
dezen titel herdrukt • LeLu-
crece Francais, 1798, ; in 
8.Yo1 Bit is een zeer onze
delijk en ongodsdienstig dicht
stuk. •— "4.° Tombeau- etc. 
[Qraff laats van J'.J.Hotrs^ 
SËAU), 1779, in 12."?o .— 
5.° JLivre etc, (Boek aan 
den zondvloed ontsnapt), 
1784, in 12.010 :* dit zijn 
Psalmen in den Oosterschen 
stijl, en het is dit werk» 
hetwelk hem den post van 
onder - bibliothecaris in het 
cöllegie Marazih, deed ver
liezen. ?— 6.a Mecueil etc. 
(Verzameling van Fransche 
zede-dichters), 1784, 2 dl.» 
in 18.»o MARÉCHAÏ, heeft 
den geschiedkundigen be-
knopten inhoud geschreven, 
behoörende tot het wérk; 
7.° Costumes etc. (Burger
lijke gebruiken van alle be
kende volken), 1784, in.S.va 
— 8t° Parijs en de land
steden, of Keuze van de 
beste gedenkteekenen ' der 
bouwkunde in Frankrijk, 
1787, in 4.*> — 9.° Al
manak der regtschapèn lie
den, 1788. De almanak, 
waarin MABÊCHAI de heili-

5 .' . 
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Egen vatï- zijn- [maaksel heeft: 
geplaatst, en waarin ,. door 
eene- goddelooze bijeenvoe
ging,; "ij JBSDS'G'HKÏSTOS tus-
schen NIKON- en SPMÖSA heeft 
gesteld, werd door beulshan* 
den> verbrand , ea de schrij
ver iöi •Mcdnt~Lazaii,e opge
slotene— 10. ° Foyages etc* 
{Me&en van P%mJGORAs)y 

1799,. 6 dl.» m 8i*v- Men 
jsindt in dit werk 'ee-nige-spo
gen- vafe geleerde- aanmerkin
gen, maar men moest door 
den. partijgeest even? zpo ver
blind zijn- als-LALANOE., om 
hetzelve* fiaet den AKA-CHAJR- . 
SIS. van den- abt BAJITHÉEEMT 
te vergelijken. Be schrijver 
hadi eerst zijn? haadschriffc 
voor tien duizend francs y aan 
den boekverkooper FAUCHE.•, 
te Mamburg:, verkocht,. maar 
My bernantyheizelve , om er» 
zoo als hij zeide, de laatste 
jhawl' aan- te leggen, en- de 
jkoöper stond geheel» verwon
derd. , diE werk té Parijs in 
het licht te zien geven. — 
I l . °P'our etc. {Voor m te
gen den bijbel), 1801', in 
§VTO _ - 1%° Dictionnaire 
etc-, (fFo&rdenboefider god-
verzahevs) , Parijs, 1Q0Ö, 
in 8»TP- LiXiroE. heeft er 
eene dubbele bijlag&van' hc-h* 
derd twintig bladzijden bij
gevoegd , in- alle opzigten 
waardig, om er een gedeel
te- van ait te maken. Dit 
trewige , werk, waarop de 
schrijver het zegel1 zijner srod» 

deloosBeliJ.Beeft'gedrult, Be
veelt zich in geenerlei op-
zigt; de stijl van- hetzelve is 
onbeschaafd onriaaüwkearig, 
de- bijzonderheden- vervelend:-
pok is hetzelve geheel in d? 
vergetelheid vervallen.,—1&*-

JSistoire etc~ {Jlgfimeeneg&" 
sckiedenis in, den. stijl der 
opschriften), Parij's,. 1800̂  
gr., m S,vo} in hoofd-lettèra 
gedrukte Bit geschrift is niet 
beter, dan het voorgaande,' 
men vindt in hetzelve al de 
ongodsdienstige gfondhegih-
selen» des schrijvers, .MAIÜS*-
CHAt. heeft aan verscheiden' 
andere werken' medegearbeid-
en artikels geleverd aan de-

; Revohtiions de Pari?, &&m 

PRDMIOMME , in het licht ge
geven.. Hij heeft daarenbo* 
ven verseheiden-dichtstukke» 
vervaardigd., waarvan de 
meeste tegenwoordig, verge
ten zijn.. 

4 MARiCHAI. (AMBROSIPS^ 
aartsbisschop van jBaltimors t 

in 1769,. te Ingré,bïj Of 
Uans geboren „ volbragt zij
ne godgeleerde stadie- in hej 
seminarie dier stad, enwei'a 
ifl 1792 „naar de Fereenigd* 
Staten' gezonden, na muf 
dispensatie, wegens zijnen ou» 
derdom,. tot priester te sg» 
gewijd. Men zond hem naat 
eene missie,. orn zich in he| 
gebruik der Engelsche taa 
te oefenen, en men; 
te hem vervolgens hetzij i» 
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het seminarie, hetzij in het 
collëgie van Georges-Town, 
alvorens zich-de JWuiten met 
het bestuur van hetzelve had
den belast. Toen het con
cordaat van 1801, aan dé 
bisschoppen vergund had, 
om hun seminarie tot stand 
te brengen, riep de heer 
EMJERY , overste van Saint-* 
Sulpicé , verscheiden leden 
zijner congregatie, uit Ame
rika terug, en MARÉCHAI. , 
die tot dit getal behoorde ", 
kwam in 1803, in Frank
rijk terug. Hij werd ach
tereenvolgend , hoogleeraar in 
de seminariën van Saint-
Flour, van Jix en van Ly~ 
OM, en schreef eene Ver
handeling over de devotie 
tot het H. Mart, waarvan 
men èen uittreksel vindt In 
n.° 5 4 1 , van den Ami de 
laReligion. Menftildehein, 
na dep dood van den heer 
CoNCANEff, tot bisschop van 
New-York benoemen; maar 
MARÉCHAI. wees deze eer van 
de hand; kort voor den dood 
van den heer JLEONARDÜS NÉ-
AL, aartsbisschop van Bal-
timore, werd hij met den 
titel van aartsbisschop van 
Stauropolis, tot coadjutor 
van dien prelaat benoemd 
(22(Julij 1817). Zijn voor-
zigtig en wijs gedrag deed 
hem door zijne diocesanen 
beminnen, en het gelukte 
hem de nieuwe hoofdkerk 
tan Sallimore te voltooijen. 

Na eene reis, welke hij in 
1822 voor ,de behoefte van. 
zijn diocees, naar Muropa 
deed, keerde hij naar A-
meriha terug om den vrede 
en dé eendragt, op verschei
den plaatsen te herstellen, 
waar de verdeeldheid heersch-
te. Hij ging voort zijn bis
schoppelijk bestuur -door tal
rijke Weldaden té kenmer
ken , en overleed den 29 
Januarij 1728. Het Dag
blad van Ballimore heeft' 
hem eene Levensschets toe
gewijd. . Ook kan men over 
dezen waardigen prelaat raad
plegen N.o 1574 van 19 Sep
tember 1829 van den Ami 
de la Meligion, 

MARES, -— Zie DESMARES. 

* MARESCOT (ARMANDÜS 
SAMUEI, , markgraaf van), 
oud algemeen inspecteur der , 
genie, pair van Frankrijk, 
commandeur der orde van den 
H. LODEWIJK enz. den 1 Maart 
1768, te Tours geboren, 
stamde van de Italiaansche 
famillie der MARESCOTII af, 
eene dergenen welke in 975 
door keizer OÏTO verkozen, 
werden. De tak, tot wel
ken de persoon'behoort, die 
het onderwerp van dit arti
kel uitmaakt, kwam zich 
tegen het einde der dertien
de eeuw in Frankrijk ves
tigen, en werd aldaar op 
eene eervolle wijze, 'm M 
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kanselarij en Mj het leger 
geplaatst. De jringe MARES-
cox studeerde in hetcoJlegie 
la Flèehe, daarna in dé mi
litaire school van Parijs•', 
welke hij in 1776 verliet, 
om in het koninklijk corps 
der genie te treden. Hij was 
kapitein, toen hij in 1792 
hevel ontving, om een corps 
Tan zeven a acht duizend man 
te* JRijssel geformeerd, on 
gecommandeerd, door den 
generaal THEOBAID- DÏLLOWJJ 
wiens lot hij bijna gedeeld, 
had, naar Doornik te ver
gezellen. Belast, om de be
langrijke stad Sijssel en een 
gedeelte der Noordelijke gren
zen in staat Tan verdedi
ging te stellen , deed hij zich 
vier officieren der nationale 
garde toevoegen, en het is 
pp deze wijze dat de instel
ling van de adjuncten der 
genie, waarvan men later 
het geheele nut erkende, is 
-begonnen. Later volgde hij 
in hoedanigheid van adju
dant, zijnen vriend, den ge
neraal CIÏAMPMORIBF , en ge
durende het beleg der cita
del van jfnfwerpen, onder 
tle bevelen van MIRANDA, 
bestuurde hi j , gezamenlijk 
tóet den bataillon-chef Dxs-
•IEAU; , de werken, die den 
29 November ,1792 de over
gave ten gevolge hadden; 
Hij weigerde, om aan de 
afvalligheid van DÜMOÜRIBZ 
deel te nemen* T© Mymel 

teruggekeerd, bragt hij,.be
halve de werkzaamheden, 
welke de toestand der plaats 
vorderden, een verschanst 
leger voor vijftien tot acht
tien duizend man tot stand, 
en nam. deel aan verschillende 
gevechten. Door de revolui 
tionaire club van Htjsselm-
geklaagd, begaf hij zich naar 
Parijs": maar BoüCHOïiK, 
minister van oorlog, zond 
hem met den rang van ba* 
taillon-chef der genie voor 
Toulon, en hij organiseerde 
aldaar het ee;rst dat .corps 
van werklieden, dat beroemd 
geworden,, onder den naam 
van bataillon van sape.ursf 

eindelijk dien van regiment 
der 'genie heeft ontvangen, 
Na de inneming, dier stad» 
had hij een zeer hevig ge" 
schil met BONAPARTE, die hel 
bevel derzelye van SAIICEÏW* 
BARRAS, MOLTEDO en Ro- * 

PESPIERRE den jonge .TJMM~AE.IUU£. • aen jonge 'W 
onUangen , en die wilde dat 
men alle plans- en mem»' 
riën tot deze vesting.be-
höorende bij hem zonde 
brengen. De bevelhebber de* 
genie weigerde zulks, maa* 
bood hem een werk aan* 
hetwelk hij voor den mini*' 
ter van oorlog had vervaar
digd, en dat nog zijn eigen
dom was. MARESCOX *era 
ia 1794 naar het Hoorde1* 
van Frankrijk beroepen ,8»" 
waar hij voortging gewig '̂S6 

diensten te bewpen eö &* 
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1 September deszelfden j aars 
tot brigade-maarschalk be-
npemd werd;. Ondanks zijne 
onafgebrokene tegenwoordig
heid bij het leger , werd zijn 
naam op de lijst der uitge
wekenen-geplaatst, en zijne 
goederen te koop geveild, op 
denzelfden oogenblik, waar
op hij tot divisie-generaal 
werd benoemd; maar de* tus-
schenkomst van CARNOT deed 
dezen strengen maatregel ver
ijdelen. Be generaal MAIUES-
COT werd in 1795 aan het 
hoofd van het wapen der 
genie in de Pyrene'én ge
plaatst ; na voor eenen oo
genblik mèt het bevel van 
het geheele veroverde grond
gebied te zijn belast, ver
trok hij naar Landau, dat 
door acht duizend Oostenrij
kers berend werd, en het
welk hem geliikte te ontzetten. 
In de jaren 1797 en 1798 
voerde hij nieuwe werkzaam
heden uit bij de legers van 
Mijn en Moezel, van Buitsch-
land, van den JDonau en van 
den Mijn , en werd vervol
gens door BONAPARTE onder 
het getal der leden eener 
commissie geplaatst, met de 
voorbereidselen tot den togt 
tegen Engeland belast. Hij 
voerde het bevel over de ge
nie onder MASSENA , in den 
veldtogt van JTplvelië, en 
na lid te zijn geweest van 
de militaire commissie, bij 
het Directorium opgerigt, 
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werd hij met het •opperbe
vel van Mem belast, het
welk de vijand-had schijnen 
te bedreigen. Na den 9 No
vember 1799 teruggeroepen, 
werd MARESCOT in de maand 
januarij 1800, tot eersten 
inspecteur der genie benoemd,. 
met voorregten, welken de*-
zen post gelijk stelden met 
dien van algemeen-directeur 
der vestïngwerken, vroeger 
door de maarschalken van 
Frankrijk uitgeoefend. Hij 

'vergezelde den eersten con
sul, op den nieuwen Itali-
aanschen veldtogt, en het 
was volgens zijn verslag, dat 
de aftogt van den St. Ber-
nards-berg, dien de Oos
tenrijkers als volstrekt her-
senschimmig beschouwden , 
ten uitvoer werd gebragt. Na. 
de overwinning van Maren-, 
go, te PaHjs teruggekomen, 
wijdde hij zijne zorg toe aan 
de administratie van het corps 
der genie,en der vestïngwer
ken , inspecteerde de beide 
volgende jaren, gezamenlijk 
met den admiraal Rosn.£.Y, 
de kusten van Mochefort tot 
aan het eiland /Walcheren r 

werd vervolgens met het al
gemeen bevel belast van de 
corps der genie, in verschil
lende legerplaatsen, van J/OK-
treuil tot Duinkerken ge
vormd, voor den ontworpen 
togt tegen Engeland. Jn 
1804, tot groot-officier van 
het Hgipen van eer, en kan-
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didaat-bij den behoedenden 
senaat benoemd, werd hij 
den 2 Febraarij 1805 tot 
groot-adelqar ' verheven en 

; maakte vervolgens met den 
,, keizer den veldtogt mede, 

die in hetzelfde jaar met 
. den slag van. Justerlit% ein-
..digdev In de maand Maart 
1808, ontving MARESCOT, 
met. den titel varirijksgraaf, 

.de inspectie van al de ste
eden der Pgreneön, zoowel 
'in Spanje als in Frankrijk. 
IIij werd daarenboven belast 
met de erkenning van Gi
braltar en Cadix, en zag 
zich verpligt, ten gevolge 
van den opstand des gewes-
tes, om bij deze laatste stad, 
de beweging van het armee-
corps van den generaal J)v-
FONX te volgen, d ie , na den 
noodlotligen slag van JSaylen, 
op den 22 Julij, te Jndvjar 
een niet minder noodlottig 
verdi-ag onderteekende. MA
RESCOT, die het onderteekend 
had, werd hij bij zijne terug
komst in Frankrijk afgezet, 
en zijne echtgenoote, die se 
dert 13Ó8 holdame was, ver
viel mede in ongenade. Ka ee-
ne .driejarige, gevangenschap 
wees men in Maart 1812, aan 
den generaal destad Tours, 
als ballingsplaats aan, alwaar 
hij tot aan den val van het 
keizerlijk bestuur verbleef. 
Den 8 April 1814, door het 
provisioneel bestuur in den 
post van eersten algemeenen 

f lnspecteur der.genie hersteld, 
daarna door den graaf van 
Jrtois tot koninklijk com* 
missaris, i n de 20." militaire 
divisie benoemd, werd hij 
later, achtereenvolgend tot 
ndder, commandeur en groot
kruis der .orde van den H. La-
DEWUKbevorderd, Gedurende 
de honderd dagen, benoem
de men hem lot inspecteur 
in het , Vosges r Gebergk; 
maar onder de restauratie, 
werd de post van eersten in
specteur der genie vernietigd, 
en de generaal MARESCOT werd 
óp jaarwedde gesteld, krach
tens de beschikking, die de 
oude veldheeren, welke den 
ouderdom van vijftig jarenhe» 
reikt hadden van de dienst 

, uitsloot. In de bevordering 
der pairs van den 5 Maart 
1819 begrepen, ontving hij 
ook den titel-van markgraaf , 
en overleed te Fendóme, 
den 25 September 1832. P 
bestaat van hém; ï.o Rek* 
Uon etc. {herhaal der voor
naamste belegeringen, doof 
de Fransche legerbenden» 
sedert het jaar J79® in M' 
ropa ondernomen of uitga-
staan), Parijs, 1806, ia 

8.vo 2.0 Mémoire etc. (fer-
handeling over het'gebruik 
der vuurmonden, om de gra
naat-kogels in grooten ge
tale te werpen) — in de 
verzameling; van het Instituut 
van 1799 — 3.0 Mémoires, 
etc. (Verhandelingen 6ver& 
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*ond&i'aarBsche , versterkin
gen)'[in 'het 4.° deel van het 
Journal de ftJEvóle poly-
tecfmique). Eenaantal versla- ; 
gen.,memoriën.^aanteekenin-
gen enz», In'handschrift in de :: 

• depots der vestingwerken en'in 
«die van 'het-corps -der genie. 

,.,,.MARETS (JTJSTÜS) , een '3e-
•«uit, te Antwerpen geboren, 

. .snaak te zich zeer bekwaam 
•in -de .Gneksche <̂ n Latijn-
iche 'letterkunde,, -welke Ihij 
gedurende verscheiden,jaren 
onderwees. Hij had een Ono
masticon zamengesteld, "het

we lk niet is an het licht ge-
;|feven,; er bestaai van 'hem 
-eene uitgave van HOIUTIUS ; 

« tltnet aanteekeningen,, die be-"• 
knopt,, geleerd en oordeel-' 

. .kundig zijn', Keulen 1648. 
•33r.'kom"t aan het einde ee-

/i 'e methodische tafel voor.., 
der door HORATIÜS gebruikte 
Woorden en spreekwijzen. De-
•ze Jesuit overleed, den 13 

, ̂ December 1637, in den «>u-
-derdorn -van 4 8 jaren. 

, , MARETS (ROEIANÖ BES), 
.'4e Parijs, in 1594 geboren^ 

advokaat bij het parlement, 
iezócht in den beginne de 
pleitzaaL, doch liet dezelve 

, varen., -om zich op de let
terkunde töe té leggen. Hij 
overJeed in 1653, in den 
ouderdom van 59 jaren, als 
een. goede beoefenaar der 
•fcaaije wetenschappen en eo- J 

nen uitmuntenden'cr.jtticiisl)e-. 
: schouwe!. 'Hij was de 'leer-

Jing yaa patei'PEXAUgeweest., 
; en onderhield zich dikwerf 

«net denzelven over den zui-
: veren Latijnschen fitijL Men 

'heeft van 'hem eene verza
meling Jbatijnsche 'briesen* 
vrij zuiver geschreven, envöl 
zeer oordeelkundige aanmer
kingen over de taalkunde en 
schoöne letteren :dezelvevoe-
ren ten titel.: HILLANM MA-
•&KSU.J epistotcurum philo-
logicarum libri duo. Deze 
brieven,, welke 'hij in '-zijne . 
studeerkamer schreef, ver
schenen eerst na zijnen dood:., 
'in 1655, in het licht en la-
Ier in 1686., in 12.n"> 

MARETS im 'Susx-Bomim 
(JOAKNES JDES), broeder van 
den -voorgaande, te Parijs,y 

in '1595 geboren, was eea 
der eerste ledenvan deJVan-
•sche akademie. 'De kardi
naal van RicHELiEU,dieniÏHJ 
in de -zanienstelling -zijner 
treurspelen behulpzaam was, 
benoemde hem tot .algemeen 
iegenboekhouder <ler tuilen-
gewone middelen van oor
log, en tot algemeen secre
taris der marine van den Ze-
vanL Hij overleed te Pa
rijs in 1676., ten huize van 
den hertog van RICHEJÜEU , 
wiens* hofmeester hij was. 
De laatste dagen van DES 
MARETS grensden zeer nabij 
aan de «dwaasheid , maar dio 
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sombere en zwaarmoedige 
dwaasheid, welke dè wreed
ste van alle ; is,'•..Hij heeft 
in het Hebt gegeven: 1.° 
Verscheiden tooneelstukken, 
[onder welke men onder
scheidt Les F"isi.onnaire$. 
(De geeétdnjvers) en ME-
RAME ; dit laa tste stuk werd 
vervaardigd,, ter opening van 
het tooneel, hetwelk de kar
dinaal van BïcRELteu in zijn 
paleis had doen bouwen; 
JSPJSJE was zijne eerste 
proeve. Men heeft zijne too-
neelkundige werken onder 
den titel van Théatre de DES 
MAREÏS gedrukt]. —- 2.° 
Zes Psaumes etc. (De psal
men van DjriD omschre
ven). — 3.Q Le tomheau etc. 
(ffet g^uf van den kardi
naal vanRiCHELlEü), eene 
ode. — 4,° Office etc. (De 
getijden van de ff. Maagd 
berijmd), -^- 5.° Le vertus 
etc. (De Christendeugden), 
een dichtstuk in acht zangen. 
—"6.°. De-4. boeken der JT#-
rolging van J. C. 1654, 
. in 12.0»0, zeer slecht in Fran-
sche verzen vertaald. —7.° 
CLOFJS(ÜZODOFEÏÏS, oihet 
Christelijke Frankrijk) », in 
36 boeken , EUEVIER ,1657 , 
in i2.Mio, een dichtstuk , zon
der genie, over een onder
werp , dat dezelve behoorde 
op te wekken. — 8.° La 
conquëte etc. (De verovering 
van Fmnche-Comtè). — 9." 
Les dèlices etc. (De geneug

ten des geestes), een onver' 
staanbaar werk, waarmee 
men den spot gedreven heeft; 
zéggende, • dat men in Ü 
errata moest plaatsen: M-
Hees (geneugten), hes M* 
lires (%inneloosheden). H| 
wil in dit werk het boef 
"der Openbaring verklaren; 
maar hij kwijt er zich op 
dezelfde wijze van, als Jü-

,IUEÜ, NEWTON en RONDO ( 

er zich later van gekweten 
hebben."— 1Q,° Jvis é, 
(Raadgeving van den iï> 
Geest aan den koning). Van 
al zijne werken is dit hef 
dolzinnigste, Hij verzekert 
ïn hetzelve, dat God hem 
gezonden heeft, om het men-
schelijke geslacht te ksnot-
xhen; Hij belooft aan 1> 
DEWIJK XIV, hét rijk der 
Mahomethanen , en een leger 
van 144,000 man, die on
der zijne leiding,, de va» ' 
godsdienst zouden herstellen. 
— 11.° Eenige Schrifieh 
tegen de hekeldichten van 
BOIIEAÜ en tegen de leer-
lingen van JANSENIÜS en»' 
Zijne gedichten zijn flaaiw?) 
slepend, onnaauwkeurig; &!)n 

onrijm met hoogdravende, op' 
geblazene uitdrukkingen door-
zaaid, die het lezen derzel-
ve nog vermoeijender m&& 
dan zijne vereen. Hét *** 
terwijl hij aan zijnen G\°' 
ns werkte, dat hij i » ' 
verbeeldde, dat God zelf h«"" 
geholpen had, om dit w«rt 
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ten einde te brengen f én dat' 
Hij hem tot groöte dingen 
voorbewaarde. Hij gaf zich 
vervolgens aan eene kwalijk 
be'grepene godsvrucht over, 
en schreef vooral voor de 
vrouwen stichtelijke werken. 
Hij deelde bij voortduring in 
de bescherming der familie 
RlCHELIEÜ, 

MARETS (SAMTCEL DES) , in 
1599, té Oüemond in Pi-
mrdij'è geboren, volbragt zij
ne studiën , te Parijs, te 
Sautnur en te Genevé. Hij 
werd predikant van verschil-, 
lende proteslantsche kerken , 
daarna hoogleeraar in de god
geleerdheid te Sedan; te 
'j? Hertogenbosch en te Gro
ningen , en overleed in deze 
laatste stad in 1673. BATLE 
wil, ons de uitgebreidheid zij
ner kunde doen bewonderen, 
maar zijne voortbrengselen 
getuigen deze aanmatiging. 
De vrucht van zijnen arbeid 
bepaalt zich genoegzaam tot 
onderwerpen van geloofsge-
schillcn ; en indien men uit 
hetgene, wat hij daarover 
in het/licht heeft gegeven 
de personaliteiten, de be-
leedigingen, de uitweidin
gen , de. dwaasheden, zoo 
als om te bewijzen dat de 
Paus de Antichrist is enz. 
wegneemt, zou de verzame
ling niet veel meer beteekenen. 
G. BUKMAN over des MARETS 

XVI. DEEL 

sprekende, zegt; Firulentis-
simi ingenii homo nullis-

fere theologts suo tempore 
viveniibus pepercil (Traject. 
erud.284). Verscheiden zijner 
werken, zijn door protestan
ten wederlegd, die echter zijn 
Collegium theologicüm, Gro
ningen , 1673, in 4.*ó op prijs 
stellen. Het is aan hem, en 
aan HENDRIK , zijnen oudsten 
zoon, dat men de uitgave 
van den Eranschen bijbel te 
danken heeft, op gr. papier 
in fol. ELZEVIER, 1669, on
der dezen titel: La Sainle 
bible etc» (Be' JBT. Schrift 
in het Fransch, nieuwe uit
gave ,' volgens de vertaling 
van Gerieve, met de aan-
teekeningen van den flaam» 
schen bijbel") die vanJoAN-
.jf'jss, BIOBATJ en anderen, 
enz. door de zorg van SJ~ 
MuëL en HENDRIK DES MA
RETS, vader en zoon), Am
sterdam, ELZEVIER, 1669, 
3 dl.» in fol. Zie hier het 
oordeel, wat Ricir. SIMOJT, 
er van velt: » DES MARETS 
haalt de plaatsen aan, welke 
het niet noodig i s , aan te 
halen , en waarin gewoonlijk 
geene enkele moeijelijkheid 
voorkomt. Indien hij iets ver
haalt , hetwelk hij uit goe
de schrijvers heeft ontleend , 
bederft hij zulks geheel en al 
door hetgene, wat hij er bij
voegt. Daarenboven zijn zij
ne uitdrukkingen eene aan-

G 
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'houdende wartaal ...; In de I 
aanteckeningen, welke hij van ' 
anderen heeft ontleend, kiest 
hij gewoonlijk diegene, wel
ke zijne vooroordeelen begun
stigen, -zoniet.-ie onderzoe
ken , of dezelve naar waar
heid zijn,^ . . . . , . Jfet één 
woord; dit geheele groote 
••werk met aanmerkingen op 
de vertaling van Qeneve, is 
geheel .bedorven geworden,, 
door de weinig oordeelkun
dige hijvoegselen yan DES 'MA
ARTS , die , behalve , dat hij 
geene genoegzame -bekwaam
heid heeft gehad, om eene 
goede keuze te doen, dezel-' 
TQ verzameld heeft."" [Mist. : 
«rit. du F. J". blz, 3S9.), 
Kog 'heeft men ran dezen 
godgeleerde , eene Xatijnsche \ 
.Catechismus, over de genade, 
in 1651, in het licht gege
ten. Dezelve is bijna niets 
anders dan eene vertalm» der
gene , vyelke -FurDAü,° een 
beruchte Jansenist, een jaar 
.te voren had uitgegeven. In 
deze catechismus beweert DES 
MARETS, dat de Jansenisten 
•in hun gevoelen over het stuk 
-van genade, met de/CaM-
ixisten overeenstemmen. 

MAREIS.—Zie BESJURETS; 
AILLEBOIS en REGJÏIEB. . 

martelkroon te Jntiachïè in 
Pisidië, in 275. Hare A> 
ten bezitten geene geloofwaar
digheid,; ook heeft de kerk 
er niets van in den Room-
schen «brevier Willen lasschen. 
Zij Wordt genoemd in de lh 

; laaien., welke in de oude 
Romeinscheorde zijn gelascl)t> 
zoowel als in de oudste al
manakken der Grieken, Hoi 
Was in de ï'l.e eeuw, gedu
rende de kruistogten, datha-
re vereering van het Oos
ten naar het Westen over
ging. Haar feest werd op 
den 20 Julij bepaald. Tfr 
DA heeft twee lofzangen, W 
eere van deze heilige vervaar
digd. 

MARGAREÏHA { JSfeilige), 
koningin van Schotland, i« 
Hongarije, in 1*046 gebo
ren, was eene achter-nicht 
' « den heiligen koning IfiD»* ! 

-ARD den Belijder, en <k 
zuster van EDGAR, w^* 
dien heiligen koning moest 
opvolgen. Wiltmidefiï' 
overaar noodzaakte hen, fluB 

'heil in de vlugt te zoeken. 
Zij landden id Schotland®^ 
en werden onthaald doof 
MA£coiiiIII,diedesterfleJ 
belang in hun ongeluk stel
de, daar hij zelf een derge
lijk had ondervonden, e" te 

hunnen voordeele, eene»^?' [ 
digen oorlog tegen • de ver | 
heeren van WIWEM voerde-
MARGARETHA gaf aan Se*»' 

MARGARETHA (ffeilige)-

^S" e k e n MARm genoemd, «ntvmg, ,n a a r men meent dé 
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land het toóneel aller deug
den, die MALCOLH ZOO zeer 
troffen, dat hij naar hare 
tand dong. De prinses werd 
in het jaar 1070 gehuwd en 
als' koningin gekroond. Met 
MALCOMÏ vereenigd, bedien
de zij zich enkel van den in
vloed ,, dien zij op dezen vorst 
had, om de godsdienst en de 
regtvaardigheid te doen bloei-

j e n , om het geluk der Schot
ten t& bevorderen, en om aan 
haren echtgenoot hare gevoe
lens inteboezemen, die hem 

-tot een' der deugdzaamste 
koningen van Schotland heb
ben gemaakt. God zegende 
dit huwelijk, door hun kin
deren te geven , die niet ont
aardden van de deugd der
genen , van welke zij, naast 
God, het leven hadden ont
vangen. EDGAR, A&EXAIÏDER 
en DAVID , hunne zonen, 
strekten achtereenvolgend , 
door hunne deugden en hun
ne godsvrucht, den troon van 
Schotland tot eer ; MATHII.-
DA, hunje dochter, huwde 
met HENDRIK I , koning van 
Engeland (zie MATHILDA,, 
'koningin van Engeland?) Het-
gene wat vooral dit geluk
kige paar onderscheidde, was 
hunne teederheid voor de ar
men en ongelukkigen. MAI-
COMI liet de hoofdkerk van 
Durham bouwen, en sticht
te de bisdommen Murray en 
CatAneffi, hervormde zijn 

huis, en voerde wétten inr 
tegen de weelde. MARGAUE4 
ÏHA had de smart j haren 
echtgenoot te verliezen j die 
bij de belegering van het kas
teel Mnwick in Northum-* 
herlandsneuvelde , en over
leefde f dit verlies niet langi 
Zij overleed den 16 Novem
ber 1093, in het 47.e jaar 
van haren ouderdom en werd 
in, 1251, door INNOCENÏIPS 
IV, gecanoniseerd. Haar Ze-
ven is beschreven, door DIE-
DERIK , monnik van Durham -, 
haren biechtvader, en door 
den heiligen AELRED. De kerk 
viert haar feest op den 10 
Junij. Men leest den naam 
van MAICOLM I I I , in verschei
den, almanakken van Schot
land. •• 

MARGARETHA VAN CORÏO-
tfA (Heilige), te Alviano, 
in Toskanen geboren, gaf 
zich in hare jeugd aan al de 
begeerlijkheden eener bedor-
vene natuur over; maar het 
gezigl van het lijk eens'mans, 
aan wien zij zich had over
gegeven , veranderde haar in, 
eenen oogenblik: zij boette 
hare misslagen door eene ge
strenge en langdurige boet
vaardigheid, begaf zich in 
de derde orde van den H. 
FRANCISCÜS, waarin zij het 
voorbeeld aller deugden .was, 
en overleed te Cortona, den 
22 Februari) 1297. BEN&-
2 
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DICTÜS XI I I , canoniseerde" 
haar in 1728. EnarZeven, 
door haren biechtvader 'be-, 
schreven .is door BouANDUs ,• 
in het licht gegeven. Men 
vindt er voorzeggingen in^ 
waarvan er eenige óp deze 
laatste tijden betrekking schij
nen te hebben. . 

MARGARETHA VAN ISATEN-
KA , aldus genoemd, naar d« 
plaats waar zij haar 'gewoon 
verblijf hield , was te fiussz, 
«en stadje trachea JTaënea 
en 'Ravenna geboren» Zij 
verloor het gezigt toen zij 
pas drie maanden oud was, 
en men verzekert, dat zij 
*ich, van hare prilste jeugd 
af, aan de grootste gestreno--
heden gewende. De ziekten", 
waaronder zij gedurende 14 
jaren gebukt ^ing, haar on-
^verwinnelijk geduld, i n d e 
beleedigmgen , welke zij had 
te verduren, hare geestdrift 
•om zielen, voor J . C, te 
winnen,, maakten haar"het 
voorwerp van de openbare 
vereering. Men vraagde haar 
v̂an alle kanten om raad, en 

-U, SERAPHINDS DE FURMO 
regulier kanonik van den H. 

JOANNES TAN LAïEfiANEN, 
schreef degene, welke zij hem 
J"ide pen gaf voor een ge 

•soj , waarm toenmaals allerlei 
heden traden, en dat later 
«ene congregatie van reed-
W geestelijker,werd. £ 

is wijzer dan deze raadge
vingen, en met uitzondering 
van hetgene, wat de gestreng" 
heden betreft, die er in ont
wikkeld zijn, voordegene, 
die inr de maatschappij «*• 
Jen. getreden, komt er nieft 
in voor, dat niet volkomen; 
aan eiken Christen past. MAR» 
GARETHA, overleed den 23Ja-
nuarij 1505, in den ouder* 
d-om van 63 jaren. Op W* 
zoek van EREDERIK I I , «** 
tog van Mantua, liet fav* 
tos I I I , in.1537, onderzoel 
doen naar de wonderen, die 
aan haar graf plaatshadden; 
maar deze zaak werd niel 
voortgezet,; en, het is wol;* 
bariglijk dat FERRARIUS haa? 
den, titel van GduUaligh 
heeft gegeven en haar in <je 
lijst der heiligen van / / # 
heeft geplaatst. . 

MARGAREIHA MARÏA AW-
COQUE, in 1645, te J5* 
thecourt, in BoivrgovMif 
boren, openbaarde reeds i» 

. hare kindschheid , , vele god»" 
vrucht en deugd. ^Reeds> 
den ouderdom van tienja1, 

ren, wijdde zij zich aani* 
sche 

adebe-
bespiegeling toe, en schee» 
roet buitengewone genade be* 
ganstigd. In 1671 J>egafzïl ö"«ougu. m ion pega'-ï 
«ich in het klooster der Jfr 
zoeking van de' II. • M««P 
van Paray-le-Monial>9 

Charolais, werd na &?, 
driemaandsche beproevinglB 

het noviciaat toegelaten;, eB 
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"was van toen af een voor-
• Beeld van 'wijsheid, onder
werping en geduld. Zij over
leed den 17' October 1690, 
na 'bijgedragen te hebben, 
tot de verspreiding derde- . 
Tt)tie tot het H. Hart van 
Jjssus-,, èehë devotie Welke 
atfdersgezindeh, als eènë Ver
regaande dweeperij hebben 
uitgekreten, doch waarin de 
van hartstogten vrije men
sehen , niets dan eene een
voudige redelijkheid hebben 
gezien (*). Nadat de bis
schop van Pistojist., in eene . 
algemeene onderrigting, te
gen deze devotie was uitge-

*varen , schreef Paus Plus YII 
hem in deze bewoording: 

: • • • G 

Nimis profèGfö piirati sit» 
rtius te inmagistfum erec-
iüm esse, ut dissidid etshi-
dia partium jaïn'pvöi)iden~ 
tid sanctcè èedes composita 
prorswsquè ohsoleta itefuin 
esöcilares. Sancla hceó se» 
des modum jam 'turbis èt: 

quoQstiorvibus imposuit, sa-
tisque declarafiit, quö sü6-
stantia illius devotivnis qb~ 
omni cefrté stiperstitiosd ina-
terialitate immunis revefa 
spectet, ut in symbolica eo?» ' 
dis imagine immemam c/ia~ 
ritatem effusumque amorem 
divini Medemptoris nostri 
meditemur atque veneremuK 
Pater GAMFBT en de heer 
COIXEÏ , hebbén eene fat-

(*) De Abt DE FELLER, bezat valsehe en zonderlinge denftbeeldèn-
jbetrekkelijk.de devotie töt;.het; H. Hart. , Om er'zich een denkbeeld 
* van te maken, kan men hét art. GALIFET raadplegen, aan hetwel-

ke wij niets hebben willen veranderen, ons voorstellende, ominde-
ze aanteekening, de valschhéid der leer te doen gevoelen, welke 
hij ontwikkelt en bijna alleen in de Kerk verdedigt. Vooreerst ziet 
liij in de devotie tot het H. Hart, slechts eene zinnebeeldige devo» 
t i e r die ons de liefde des Verlossers herinnert. Hetwelk niet naauw» 
keurig, en hetwelk, sine addilio gezegd, valsch is , zoo als het 
eenvoudige verslag hetwelk de Kerk van deze aandoenlijke devotie 
geeft, zulks bewijst. Daarna hekelt hij met eené zeer ongepaste bit
terheid, de devotie tot het Hart van MARIA welke hij beweert, dat 
men vermengt met de devotie tot het H. Hart van JESUS , en welke-
hij verzekert door CLEMENS XIII veroordeeld te zijn, wijl die Paus, 
bij de instelling van dit feest van het H. Hart', niet van dat va» 
het Hart van MARIA spreekt. Twee dwalingen, welke hetnietmoei-
jelijk is te wederleggen, wanneer men de- gevoelens der Kerken dep-
geloóvigen, omtrent het H. Hart van MARIA kent, hetwelk metv 
nooit met dat van haren Zopn heeft verward, maar dat men eer
biedigt als het levendigste afbeeldsel der volmaaktheden van den 
goddelijken Zaligmaker der menschen» Men moet de beoordeelingen 
welke BK FELLEK, geleverd heeft, van de werken van pater EÜDES. 
en pater GAMFET , die zoowel over het Hart van MARIA geschreven-
hebben , wantrouwen. Zie de zesde uitgave van het werkje: Exel-
fonce de la (têvotion au Sacré Cceur de JESUS, Parijs, 1810.— 
Men vindt er eene wederlegging in van den Abt BE FELLER, 1, Dl. 

Aantekening van tte Bezorgers der 7,« uitgavt tauiuil 
PELLERS Woordenboek. 

http://jbetrekkelijk.de
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handeling over dit onder- j 
werp geschreven, (zie GALI-

,ttf). De heerLANGüET, aarts
bisschop van Sens, heeft het 
Zeven dezer religieuse be-

.schreven; hij heeft er eeni-
ge harer schriften bijgevoegd ; 

-jer iomén zonderlinge zaken 
en denkbeelden in voor (*). 

MARGARETHA, koningin van 
Frankrijk, oudste dochter 

„•van RAIMÜNDOS BERESTGARIÜS 
I I I , graaf van Provence, en 
prins van Kataloni'è, trad 
in 1234 in den echt met den 

. Jheiligen LomynjK. Zij volg
de dien vorst in 1248 naar 
JSgypie, en beviel te Da-
miute» \TX 1250 van eenen 
zpon, .bijgenaamd TRISXAW , 
wijl hij in zeer noodlottige 
omstandigheden ter wereld 
Jbwam. Drie dagen te vo
ren, had zij het berigt ont-

- vangen, dat haar gemaal ge
vangen was genomen, zij werd 
er zoo zeer door ontsteld, 
dat zij 'eiken oogenblik hare 
Jkamer vol Sarracenen waan
de te zien, zij liet eenen 
SOjarigen ridder bij zich wa
leen, welken zij verzoent haar • 
te onthalzen, indien zij zich 
meester maakten van de stad. 
De ridder beloofde haar zulks 
en zeide haar in zijne een
voudigheid (volgens JOINVII-

I I E ) , dat h§ van hetzelfè 
' gevoelen was geweest, air 

vorens zij er hem over ge
sproken had, » Zoodanig/' 
zegt een latere schrijver, wgs 
in die tijden, welke wij als 
barbaarsch beschouwen, de 
eerbied voor de deugd,.en 
de afschuw voor alles, wt 
eenige, zelfs onwillekeurige, 
inbreuk op dezelve kon m^ 
leen. Indien men het OW 
dreven <?r van moet Iakea, 
moet men nog veel meer ¥ 
lage lafhartigheid, en het 
eerjooze zedebederf veroor-
deelen, die datgene verkwist) 
wat onze voorouders, als ho
ven den. prijs des levens bv 
schouwden," De, Sarracene» 
waren niet, in staat J)addi 
te overrompelen; maar 9f 
den dag, dat de koning 
beviel; wilden de Pisaansch 
en Genueschë troepen, <t'ei 
in bezetting lagen, o n * ' 
ten, wijl zij niet hW]\ 
werden. Deze vorstin, J» 
moed, liet de voornaam"8 

officieren aan het voetene'11' 
de van haar hed komeo,® 
sprak dezelve op zulk «*? 
onverschrokken, en mannelf' 
ten toon aan, dat «jf*» 
lafhartigen noodzaakte, f j 
plaats niet te verlaten. *D \ 
Frankrijk teruggekeerd, «f 
«ij de raad van haren &M' . 

.pafóf ' 
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genoot, dié in alles, naar haar 
gevoelen vernam, doch het-
aeive niet altijd opvolgde. 
Zij _ overleed te Parijs,, in 
1295, in den, ouderdom van 
76 jaren, in liet nonnen
klooster der heilige Ci.ARA>,. 
hetwelb zij gesticht had. Ais 
oudste zuster van ' BEATRIX., 
die met den graaf van .Jn* 
jou, broeder des konings, 
was gehuwd r wilde zij aan* 
spraak maken op de- erfop
volging van Provence-, maar 
zij slaagde niet, daar de ge
woonte des lands was, dat 
de vaders het regt hebben, 
firn. eenen erfgenaam te kie
zen. Haar lijftogt was op 
de Joden aangewezen, die-
haar bij kwartalen betaalden 
'219 livres, 7 sous en & de
niers. Zij was eene der 
schoonste vrouwen van> haren 

•tijd, en nog wijzer dan zij 
, schoon was. Nadat eéa Bro-
vencaalsoh dichter baas een-
stuk over den minnenhandel 
had opgedragen r verbande zij 
hem naar de eilanden drHie~ 
res* Haar geest was zoo oor
deelkundig, dat vorste» haar 

: verscheiden malen, als scheids-
- vrouw in hunne geschillen ver
kozen. [MARGARETHA schonk 
elf kinderen aan LODEWJJK 
IX]. 

MARGARETHA VAN BOÜR-
GONDlë, koningin van Frank
rijk . dochter vaa ROBERT I I , 

Cf 

hertog van1 Bowgondië 9, 
klein-dochter, door hare moe» 
der van. den EL LoDEWijK,, 
en vrouw van LODEWÏJK deib 
Twistgierige (ffutin), ko
ning van Frankrijk,, werd,, 
na van- echtbreuk te zijn o-
vertuigd, in 1:314, in het 
kasteel Gaillard, bij Jnde» 
ly opgesloten,, waarin zij,, 
in het volgende jaar , met 
een servet gewurgd werd, en» 
PHIMPOTS D''AraAT, haar 
minnaar, werd levend gevild» 

MARGARETHA VAN, OOSTEN
RIJK, eenige dochter van kei
zer MAXIHIMAAN I , en vaa 
MARIA VAN BouRGOKWë, werd ( 

in 1480 geboren. Na dent 
dood van hare moeder, zond 
men haar naaf. Frankrijk:,, 
om aldaar met de kinderen-
van koning LODEWIJK XI te-
worden opgevoed. Kort daar-
na werd zij aan den dauphin* , 
verloofd, die onderden-naam 
van KAREL "VIII den troon? 
beklom. Maar nadat die vorst,, 
in 1491, zijne hand aan A-N-
NA.* erfgenaam van Bretagne,, 
gegeven had,. zond hij MAR
GARETHA,,. vóór de voltrek-* 
king des huwelijks, aan ha- • 
ren vader terug^ FERDINAND» 
en ISABEEIA, koning en ko
ningin van Kastiliëf dede» 
haar in 1497 , voor hunne» 
eenigen zoon, JOANNES, in
fant van Spanje, ten huwe-r \ 
lijk vragen» Op reis naar 

4 
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hare», bruidegom, werdha^r 
schip door eenen .hevigen 
storm overvallen, die haar 
den ondergang nabij bragt. 
Het was in dit uiterste, dat 
zij het volgende boertige graf
schrift voor zich vervaar
digde: 

Ci-gft MARGOT, la gente de-
moiseJIe, 

Qu'eut deux mar is , et si mou-
rut pucelle. 

Vrij aldus vertaald: 

Hier rust MARGRIET, "als schoon 
beklaag-d; 

ver tegen het lutheranisme 
en andere ontluikende sek
ten , die even zeer met de 
rust yan den, 'staat, als met 
het heil der godsdienst stre
den algemeene achting. Deze 
vorstin overleed te MecAekn, 

. den 1 September 1530. MAB-
" GARETHA lief verscheiden wer

ken na, in onrijm en dicht
maat, onder anderen: Dis
cours etc. (Ferhaal ham' 
ongelukken en haars levens), 
JOANNES I E MAIRE schreef te 
harer eere He couronne ma-
guaritique, te £yon, in 1549 

..gedrukt. Al de bloemen de
zer kroon zijn niet even le
vendig; maar men vindt in 
deze, verzameling, vrij belang
rijke bijzonderheden over deze 
vorstin, en verscheiden, harer 
kwinkslagen. [De koninklijke 
bibliotheek in Frankrijk.,^" 
zit eene verzameling in hand- , 
schrift van hare liedere» * 
en men vindt verscheiden ha
rer brieven in dè Becueihto< 
(Fer%ameling van , brieven 
van LosmruKXII). Meer
dere bijzonderheden deze' 
vorstin vindt men in deJ#* 
moiré etc. {Geschiedkundig 
verhandeling over de bibli
otheek van Brussel), &00t j 
I-A SERNA-SANTANDER ,ls$> \ 
in 8.voJ, 

MARGAREXJIA VAN VAIOISI ; 

koningin van Navarre > wiet 

ware naam was MARGARKïflA 

TAN ANGOÜLÉME , BHster *an 

Zij had twéé mans, en stierf 
toch maagd. 

Indien MARGARETHA werke
lijk deze boerterij, te mid
den van de schipbreuk heeft 
,vervaardigd, moet men geen 
•zwak denkbeeld van de onver
schrokkenheid harer ziel heb-
-ben; en in,de daad, zij bezat 
dezelve in eenen hoogen graad, 
zoo als zij zulks bij andere 
gelegenheden aan den dag 
jcgde. Nadat de infant, haar 
echtgenoot, kort daarna over--
leden was, huwde zij in 1508 
metPHlMBERTUs den schoone, 
hertog van Savooije. Drie 
jaren daarna weduwe gewor
den zijnde,,zonder kinderen 
te hebben, begaf zij zich 
naar Duitschland, tot den 
keizer haren vader. Zij werd 
vervolgens landvoogdessé der 
Nederlanden, en verwierf 
zich aldaar , door hare voor-
zigtigheid eii door haren ij-
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FRANCISCUS 1 , en dochter van j 
KAREL van, Orleans , hertpg 
van Angoidêmei en «van Loui-
SE van Savooije, werd den 21 
Dec. 1492, te Angouleme 
geboren. Zij trad in 1509 in 
tdenecht met KAREI, , laatsten 
hertog van Alengon, eersten 
prins van den bloede en con-
nestabel van Frankrijk, te 
Lyon, na de inneming van 
Paviu, in 1525 overleden. 
De prinses MAGARETHA , treu
rig over den dood van haren 

* echtgenoot} en de gevangen
neming van haren broeder, 
deed eene reis naar Madrid, 
om er den koning , geduren
de zijne ziekte op te passen. 
Bij zijne terugkomst in Frank-
•ryk, betoonde FRANCISCUS L 
haar zijne dankbaarheid. Hij 
noemde haar gewoonlijk üijn 

- hartje (sa mignonne) het 
Grietje der Grietjes (laMar-

guerite des Marguerites) {*), 
en bevoordeelde haar aanmer
kelijk, toen zij in 1526 met 
HENDRIK koning van Navarre 
in den echt trad. JEANNE 
D'ALBRET , moeder van HEN
DRIK IV was de vrucht van 

• dit huwelijk. De ijver, met 
welken zij bezield was, om 
alles te leeren , deed haar het 
öor leenen aan eenige pro-
testantsche godgeleerden, die 

G 

Haar met hunne dwalingen 
besmetten. Zij ontwikkelde 
dezelve in 1533', in een door 
haar geschreven.werkje, geti* 
teld: Iliroir etc. (Se spie-
der aoiidige %ieï), dat door 
de Sorbonne gecensureerd 
werd. Op het einde harér 
dagen, opende zij de oogen 
voor de waarheid j en over
leed opregtelijk bekeerd, den 
2 December 1549, in het 
kasteel Odos in Bigorre. De
ze vorstin beminde de kun
sten , en beoefende eenige 
derzelve, met het beste ge
volg. Zij schreef op eene 
öngedwongene wijze in on-
rijm en dichtmaat. Hare ge
dichten verwierven haar den 
bijnaam van tiende zanggo
din. Men bezong haar in 
verzen en in proza. Menzéide 
van haar dat zij eene parel 
(Margüerite) was , die al de 
parelen van het Oosten in 
waarde overtrof. Het is 
moegelijk, om geloof te hech
ten aan de deugd, die eenige 
geschiedschrijvers, bij haar 
voorondersteld hebben, wan
neer men hare werken kent, 
die zeer dikwijls zedeloos zijn, 
en die de jonge losbollen nog 
tegenwoordig met vermaak le
zen. LA FONTAIWE heeft er 
de hoofdinhoud van verschei-

(*) ''Zinspelende tevens op de bloem van dien naam in 
hel jtfederduitsefi Madelief genoemd; ook in de Byhd-
«praak: De parel der parelen. „ V e r t a l e r , 
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den zijner vertelsels \yh g e p u t . 
Men heeft van haar* l.v Hep-
•lameron, of de verhalen der 
koningin van JVavarre, 1588 
in 4 ^ ; 'S GravenhagelChar-
tres), 1733, 2 dl.* t l , i n 

12.™, 1698, 2 dl.*, in 
8.w, met platen van ROMA-
HÜS m HOOGDE • .ffmze, 1780 
•— 1781, 3 dl.» in 8.vo m e t 
de platen van CHODOWIECKI • 
een werk, dat door bedor
ven ezers enkel is gezocht, 
7 d e f e l & strijdigheid met 
de goede zeden. — 2 .o £es 

Marguerites etc. {De pare
len van de parel der vor
stinnen), in 1547, in &vo 
gezamenlijk uitgegeven, d o o r 
JOANMS DE LA HATE, haar' 
kamerdienaar. Men vindt in 
deze verzameling van gedich
ten vier mysteriën, ofgods-
f^f^ blijspelen, m\^e 

kuchten. Deze zonderling 
stukken, waarin het gewijde 
met het ongewijde wordt ver
mengd, zijn zonder verheven
heid, en bieden slechts vele 
natuurlijkheid aan. — 3 ofien 
zeer langdradig en zouteloos 
gedicht, getiteld/eTnoWee 
etc. (de Zegepraal des Lams). 

77 t£ la Cwptainte etc. 
{deJTeeklagtvooreenen ge-
vangene), waarschijnlijk voor 
^ S C I S C D S I , is e e n i f S 
»«nder slecht. C H , 8 z i n s 

üen- I* Met ï552«eboren 

trouwde- fa t m met de» 
prins van Bearn, later Ito* 
BRIK IV, J)e jonge prinses' 
bezat toenmaals den gehee-
len luister der schoonheid en-
der jeugd ernaar haar echt
genoot bezat haar hart niet! \ 
zij beweerde zelfs later m 
aan dit huwelijk slechts eeoe 
schijnbare en ged wongene toe
stemming te hebben gegeven. 
HENDRiKverbond zich aan ver
schillende minnaressen: en 
MARGARETHA volgde zijne on* 
geregeldhedén niet dan̂  al te 
zeer na. ïn 1582, aanH 
Fransche hof gekomen zijn,- * 
de , gaf zij zich aan al hare 
zwakheden over» Koning KA-
REL I X , haar broeder, veel 
wijzer en deugdzamer, dan 
hem de schotschrijvers van 
den Barthelsnacht afschilde
ren, deed "haar voor eeni-
gen tijd door eene verachte* , 
I p e behandeling, in zich 
zelvo terug treden. MARGA" 
RETHA maakte gebruik van 
de excomm unicatie, door SlX-
.«ra f, tegen haren echtge
noot uitgesproken, maakt» 
zich meester van Jgénois» 
ea vestigde zich te Jg#* 
waaruit hare ongeregeldhe
den en hare knevelanjen haar 
deden verdrijven. Genood- ; 
zaakt om de; vlugt te neme» ; 
naar Auvergne, gedroeg!"! | 
zich als eene ligtekooi en een» j 
gelukzoeksten Haar leven vw» \.; 
aeer onrustig, tot op den 00- ; 
genblik, dat zij inliet-*** 'i 



4eel van Usson werd, opge
sloten , waarvan^ij zich mees-
teresse maakte, na het hart 
van den markgraaf van CA-
NIIXAC, die er haar in op
gesloten had , te hebben ver-, 
overd, HENDRIK IV, koning 
van Frankrijk geworden zijn
de , liet te Èome^ om de 
verbreking van zijn huwelijk 
verzoeken. De .Paus benoem
de commissarissen om op de 
plaatsen de beweeggronden 
van dit verzoek te onderzoe
ken, die waren, dat MAR-
GARETHA, met geweld gedwon
gen was t om dit huwelijk 
aan te gaan, en dat de ko
ning en de prinses bloedver
wanten in den derden graad 
zijnde, niet zonder dispen
satie hadden kunnen trouwen. 
MARGAREXHA beweerde, dat 
pp den oogenblik zelfs, dat 
het huwelijk voltrokken werd, 
qn in tegenwoordigheid des 
priesters, men haar een ligt 
stootje aehter tegen het hoofd 
had gegeven en dat dit het 
eenige bewijs van toestem
ming was, hetwelk men van 
haar verkregen had. Nadat 
$e commissarissen alles on-

, derzocht hadden, velden zij 
een vonnis, waardoor zij het 

, huwelijk als nietig verklaar
den ; hetzelve werd in 1599 
door CIEMENS VIII bevestigd. 
MARGAREXHA, vrij van hare 
banden, verliet in 1605 liet 
kasteel van Ussonl en kwam 
zich te Panjs vestigen, aU 
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waar zij in de Seiné-Straat 
een schoon paleis.liet bon
wen , met uitgestrekte tui
nen , die de rivier bestreken ; 
zij leefde aldaar tot in 1615, 
in welk jaar zij onder den 
omgang met geletterden , en 
en in godvruchtige oefeningen 
van deze wereld, scheidde. 
Zij was de laatste prinses uit 
het huis van Talois, uit 

'hetwelk al de prinsen, zon
der nakomelingschap overle-, 
den waren. Men heeft van 
haar; l.o Poèsies [Gedich
ten) , waaronder er eenige 
gelukkig geslaagde voorkomen. 
— 2.° Mémoires (Gedenk
schriften) ,van 1565 tot 1582, 
in 1628 door AUGERDEMAU-
XÉON in het licht gegeven. 
MARGAREÏHA schildert zich in 
dezelve af als eene Vestaal-
sche maagd. De stijl derzel-
ve is ongekunsteld en aange
naam, en de,bijzonderheden 
belangrijk en vermakelijk. Go-
DEFROT heeft er te Luik, in 
1713 eene goede uitgave in 8.v° 
van geleverd. De heer MoN-
GEZ , regulier kanonik, heeft 
de . Geschiedenis dier vorst
in , in 1777, 8.vo geleverd. 
Er heerscht een ligtzinnige 
en filozofische toon in,, dia 
de geschiedenis vroeger niet 
kende. [MARGAREXHA sticht
te het klooster der Dochters' 
van het heilige hart, en dat 
der religieuzen kleine Augus
tijnen genaamd. Dit gebouw 

I werd,.gedurende deGTOwefl-
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teling in een Fransch Mu
seum herschapen; hetzelve 
is in 1820 afgebroken]-. 

MARGARETHA, koningin van 
Noorwegan , dochter van 
"WALDEMAR I I I , koning van 
Benemarken, en vrouw van 
IIAQÜIN., koning van Noor
wegen, werd in 1387 op 
den troop van Denemarhen 

•geplaatst, en op dien van 
Noorwegen, door den dood 
van haren zoon OtAüs, die 
deze beide koningrijken in 
zijnen persoon vereenigd had. 

• ALBERTÜS, koning van^we-
den, den dwingeland zijner 
adellijke 'onderdanen ,. deed 
dezelve tegen' hem aan het 

• muiten slaan; zjj boden hun
ne kroon aan MAGARETHA aan, 

-in de hoop, dal zij hen van 
hunnen koning bevrijden zoo. 
De dwingeland bezweek, na 

' «e n«n f even jarigen even zoo 
hardnekkigen alswreeden oor
log, en zag zich in 1394 
genoodzaakt, afstand van den 
troon te doen, ten einde de 
vrijheid terug te bekomen, 
welke hij in den slag van 

• ^«/co^ï^verlorenhad. MAR-
GARMHAV de SOTAMÜS t*m 
tetMorden bijgenaamd, döpr 
nare overwinningen, meeste
r e j an drie kroonen, vorm
de het ontwerp, om de 
verecmgmg aerfelve duur-
™™ te maken. D e j , 
J ? ! L ' * * » van >Dmm&>.\ 
MH , óviedmm tfoorivogen, ! 

| te Catmar, in 1397 bijeen
geroepen , ontwierpen eeoè 
plegtige wct> volgens welke 
de drie koningrijken slechts 
ééne ,énkele monarchie moes
ten uitmaken. Deze beroem1' 
dé acte, onder den naam van 
Galmarsche unie bekend» 
rustte op drie grondslagen; 
de l.e dat de koning'bij voort
during verkiesbaar zou zijn; 
de '2 , e dat de vorst verpligt 
zou wezen, om 'beurtelings 
zijn verblijf in de drie ko
ningrijken te houden; de 3.' 
dat elke staat zijnen senaat» 
zijne wetten en voorregten 
zou behouden. Deze veree* 
niging der drie koningrijken» 
in den eersten opslag zoo 
schoon , was de bron van der-
zei ver verdrukking en onge
lukken. MARCAREIHA schond 
zelve al de voorwaarden der 
vereeniging. Nadat de Zwe
den verpïigt waren gejveesh 
haar hare eeden te binnen te 
brengen, vraagde zij hun, 
of zij er de titels van had
den. Men antwoordde haar, 
door haar dezelve voor W 
houden• » bewaar ze ^ 
wel, hernam zij, en ik,"8' 
de steden , vestingen en cita
dellen-des rijks nog beter be
waken. . . ' .» MARGAEEI^ 
behandelde de Denen •»»!. 
beter dan de Zweden, ett^ 
overleed , door beide weiWff 
betreurd, te Flensburgtfn. 
1412, in den ouderdom, 
59* jaren. De hertog va» 
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JPommeïen, haar neefy dien 
zij, zich in bet s bestuur der 
drie koningrijken had toege
voegd, volgde 'haar op, , on
der den naam tan ERICH XIII. 
3$ARGARETHA bezat de be
kwaamheden eener» heldin V< 
eüjeönige hoedanigheden eener 

-vorstin. Wanneer de wet 
aan hare ontwerpen niet hin
derlijk was, deed zij dezelve 
met eenen loffelijken moed 
ten uitvoer brengen ; en, na 
hare eigene belangen was de 
openbare, orde ,< het meest ge
liefkoosde -voorwerp harer 
zorgen. Hare zeden waren 
niet al te zuiver; maar zij 
trachtte deze ongeregeldheid 
door goede werken en voor
al door de giften, welke zij 
aati;de kerken deed, te ver
goeden: maar volgens de ze
deleer, van het evangelie is 
niets in staat, om, de zuiver
heid des harten, en de op-
regtheid des' geestqs te ver
vangen. Hare staatkunde was 
behendig en dikwerf arglis
tig. Toen koning WAIDE-
MAR> in zijne nog jonge doch
ter , de trotschheid der ziel, 
en de redmiddelen des gees-
tes ontwaarde, zeidehij,dat 
de natuur zich, bij hare 
schepping bedrogen had, en 
dat zij in plaats van, eene 
vrouw te vormen, eenen held 

'had willen daarstellen. [MAR-
GARETHA deed de godsdienst 
eerbiedigen, breidde het gees
telijke regtsgebied van den 

bisschop van Droniheim u i t , 
en beproefde de bekeering,-
der Laplanders. Het was on
der; hare bescherming, dat 
er zendelingen in dié, bevro-; 
zene luchtstreken doordron-' 
gén] .> ,< 

MAUGARETHA VAN ANJOTJV 
dochter van RENATUS van 
Anjoui koning van Sicilië, 
en vrouw van HENDRIK VI y 
koning van Engeland, was 
eene ondernemende, moedige, 
en onwrikbare vorstin. In 
1425 geboren, trad zij in 
1443 met dien vorst in den 
echt. Zij bezat al de be-
gaafdheden die lot het be
stuur en al de hoedanighe
den, die tot den krijg ge
vorderd worden. Zij oefende 
zulk eenen invloed op haren 
echtgenoot ui t , dat zij on
der zijnen naam regeerde. De 
Engelsche natie, door hare 
fermiteit gebelgd, besloot van 
meester te veranderen. Ri* 
CHARD , hertog van York, 
maakte gebruik van de gis
ting der gemoederen, om zij* 
ne regten op de kroon te 
doen gelden. [Hij droeg zij
ne regten voor, als afstam
meling en bondgenoot van 
RICHARD I I , 'van Lancaster, 
die het huis van York ont
troond had ; dit gaf aanlei
ding tot de bloedige twisten, 
bekend onder den naam van 
de Wifte Roos (YORK) en 
de Roode Roes (LANCASTER.) 
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MARGARETHA meende den 
hertog te kunnen bevredi
gen , door hem tot bescher
mer des koningrijks te be
noemen. HENDRIK VI ver
viel in eene volslagene ver
standsverbijstering , zoo dat 
MARGARETHA met de volheid 
der opperste magt werd be
ileed]. De hertog van York 
stelde zich aan het hoofd 
van een leger, sloeg HEN
DRIK VI , in 1455, te St! 
Albans en maakte hem krijgs
gevangen. MARGAREIHA, wil
de hem in vrijheid*stellen, 
om zelve ook vrij te zijn. 
Haar moed was grooter dan 
hare ongelukken. Zij ligt 
krijgsbenden, bevrijdt haren 
echtgenoot door eene over
winning, werd bevelhebster 
van haar leger, en hield ha
ren zegevierenden intogt in 
Londen, De müitelingen wer
den niet ontmoedigd. Zij le
verden in 1460 met den graaf 
van Warwickam hun hoofd, 
ie Nort'Aamion slag aan de 
koningin. MARGARETHA werd 
overwonnen, HENDRIK ander
maal gevangen genomen en 
zijne gemalin op devlugtge- ji 
dreven. Zij doorkruiste al de Ij 
gewesten, om een leger op 
de been te brengen, ofschoon 
Londen en het parlement 
zich tegen haar verzetten. 
Zij bragt 18,000 man bijeen , 
trok tegen den hertog van 
YORK op, overwon en dood- II 
de hem te fTuhefield be« I 

reikte WARWICK, èn Whefc 
ongeluk, om, in 1461, te' 
Barnds-Eeats, bij St, JU 
bans, eene volkomene-over* 
winning op hem te behalen, 
De graaf van IA; MARCHH, 
door den dood van zijne» 
vader, hertog van York ge# 
worden, liet zich, door. WAR-
WICK ondersteund, onderde» 
naam van EDÜARD IV, tot 
koning van Engeland kroo-
nen. MARGARETHA was meef 
dan ooit in de noodzakelijk* 
heid, om te vechten, D» 
beide vijandelijke legers be« 
vonden zich te Tawnton, 
aan de grenzen van het laad-
schap York in elkanders te
genwoordigheid. Het was al
daar, dat de bloedigste veH* 
slag geleverd werd, die ooit 
Engeland ontvolkt heeft* 
"WARWICH was volkomen ze
gevierend, en de jonge EDP* 
ARD IV werd op. den troon 
bevestigd. De verlatene MAR" 
GARETHA stak naar Irank-
rijk over, om de hulp va" 
LODEWIJK XI in te roepen, 
die haar dezelve weigerde. 
Deze onverschrokkene vorst"1 

keerde naar Engeland le; 
rug, leverde in 1462, H 
Exham eenen nieuwen sH 
en verloor denzelven andef* 
maal. Verpligt, om detfji* 
tot haren vader te nemen» 
•kwam zij weldra terug, o® 
de muitelingen te beteugel^* 
[WARWICH , de vijand »«» 
MARGARETHA, reden hebhen" 
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ide, om zich over den" door 
hem op den troon geplaats
ten EDUARD IV., te bekla
gen, riep na zes jaren de 
koningin haar Engeland ter 
rug, verklaart zich tot hoofd 
'•der roode roos, of der par-
tij van LANCASTER , en be
vrijdt HENDRIK VI uit den 
Toiver van Londen. MAR-
GAREXBfA begaf zich naar een 
-klooster,, De hertog van SoM-
MERSEX , een harer veldhee-
ren, stelt haar óp nieuw aan 
het hoofd zijner partij. Zij 
werd met haren zoon in 1471, 
in den slag van Tewkesbury, 
krijgsgevangen gemaakt Men 
brengt den jongen prins voor 
EDÜARD 5 de onverschrokken
heid zijner antwoorden ver
bittert den vorst, .en hij 
wordt vermoord* MARGARE-
XHA .wordt in den Tower ge-
bragt, alwaar zij bijna on
der hare oógen haren echt
genoot . met dolksteken ziet 
•afmaken. "LOBEWIJK XI kocht 
haar in 1475, voor 50,000 
kroonen los, en nam haar 
in zijne staten op]. Na ein
delijk in twaalf veldslagen, 
de regten van haren gemaal 
en van haren 'zoon te heb
ben gehandhaafd, overleed 
zij in 1482, als de ongeluk
kigste koningin", echtgenoote 
an moeder van Europa. De 
nakomelingschap zou haar 
meer geëerbiedigd hebben, 
indien zij haren roem niet 
had bezoedeld, door den 

moord ' van den hertog vaït 
Glocester, den oom van den 
koning haren echtgenoot, 
wiens invloed haren nijd ver- _ 
wekte, en dien zij '• onder 
voorwendsel eener zamenzwe-
ring Het ombrengen. Men 
zie de . Geschiedenis de&êr 
koningin, door denabtPRÉ-

l'vöx, Jmst.t 1740,inl2.»«» 

MARGAREXHA VAN FRANK
RIJK, dochter van ERANCIS* 
c u s l , in 1523 geboren, be
oefende de letteren, en ver
spreidde, naar het voorbeeld 
van den koning haren vader , 
hare weldaden, over de ge
leerden. Zij trad in 1559 
in den echt, met EMMAKDEL' 
PHIMBERI, hertog van Sa-
•vooije. Deze vorst erkende 
het geheele geluk, eene zoo- , 
danige echtgenoote te bezit
ten, en hare onderdanen 
noemden haar eenpariglijkde 
moeder des volks. Toen 
HENDRIK I I I , bij zijne te
rugkomst uit Polen, Turin 
doortrok, gaf zij zich zoo 
vele beweging, om dien vorst 
en de heeren van zijn gevolg 
wel te onthalen, dat zij eene 
pleuris opdeed, waaraan zij 
den 14 September 1574 o-
verleed. Deze vorstin ver
stond.het Grieksch en Latijn, 
en paarde niet die kundig
heden verhevene deugden en 
eene-teedere godsvrucht. 

MARGARETIU , hertogin van 
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Parma, landvoogdes der Ne
derlanden, was eene natuur
lijke dochter van keizer KA-
REL Y , en van eene adellij
ke Vlaatnsche dame. Zij werd 
opgevoed bij MARGARETHA 
van Oostenrijk, dochter van 
keizer MAXIMILIAAN I , en la
ter bij MARIA, zuster van 
KAREL V , en weduwe van 
LODEWIJX, koning vmffon-
cjarij'è', zij werd door den 
keizer haren vader uitge-
huwd, aan ALEXANDER van 
MEDICIS , hertog yari Flo
rence. Nadat die prins in 
het jaar 1537 vermoord! was, 
huwde men haar andermaal 
nit, aan ÖCTAVlAiSfüS .FARNE-
SE, neef van den Paus PAU* 
IUS III, MARGARETHA was 
met dit huwelijk niet zeer 
tevreden,, en scheen eenen 
echtgenoot Ie verachten, die 
de mannelijke jaren nog niet 
bereikt had. Zij zeide bij 
deze gelegenheid op eene 
geestige wijze,, dat het hare 
bestemming was, om géene 
gemeenschap met hare echt-
genooten te hebben; dat zij 
slechts een twaalfjarig meisje 
zijnde, eenen zeven en twin
tigjarigen man had gehuwd; 
en dat in eenen ouderdom, 
waarin zij reeds vrouw was, 
men haar een dertienjarig 
kind ten huwelijk gaf. ' Na
dat OcxAViANüs, met. zijnen 
schoonvader den togt naar 
Jfrilia had gedaan, kwam 
h y , na eene tweejarige af

wezigheid , terug, en ontving 
van MARGARETHA,groole be
wijzen van teedere liefde. Hij' 
werd tot hertog van Parm 
en Piacema verheven, en 
de hertogin beviel van twee 
mannelijke kinderen. Zij werd 
bijzonder van het Nederland* 
sche volk bemind, „over het
welk, koning PHILIKPÜS H> 
haar broeder, haar in 1559 
als landvoogdesse' benoemde, 
Haar grondregel, zegt SlRi* 
DA, was, dat de verschrik* 
king een slecht middel was, 
om de Belgen aan zich te 
verbinden,, en hunne toege
negenheid " te winnen.' Mal* 
apudBelgas terrore vene' 
ratio comparatur. Toen de 
hertog van ALBA haar in 1567 

'was komen vervangen, begaf 
zij zich naar Italië, en wijd
de zich aan de godsvrucht 
toe, waarvan zij vroegerden 
zachten indruk , onderde 
leiding van den H. IGNATIBS 
Van Loyola had gesrnaa"; 
Alvorens te sterven, had ^ 
den, troost, van in het jaar 

1578, haren zoon, AlEXjK' 
DER van Parma, na #?* 
JÜAN van Oostenrijk, wel|ce 

in die betrekking don l^iS 

DE REQUESENS, den opvolgel' 
des hertogs van AJCBA , «a(1 

vervangen, ais landvoogd der 
Nederlanden te zien. MAR" 
GARETHA overleed te QrtMf-
in het koningrijk Napels, 'n 

de maand Januarij 1586 0l 

1587. • De geschiedschrrers 
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spreken zeer voordeelig over 
de hoedanigheden dezer prin
ses. Niet alleen bezat zij een 
verstand zeer verheven boven 
dat, hetwelk men in eene 
persoon van haar geslacht 
kon. vooronderstellen 5 maar 
zij bezat oökdègeheele geest
kracht en den moed eens 
mans. Zij Was daarenboven 
zoo sterk van ligchaamsge-
stel, dat,, wanneer zij zich 
pp de herten-jagt begaf, zij 
gewoon was, even zoo dik
werf als de klöekste jagers, 
.die soms onder de vermoei-
jènisscn van dergelijke jagten 
bezweken, versche paarden 
te nemen, 

MARGARETHA , dochter en 
erfgename van FLORIS IV , 
graaf Van Holland', is be
rucht door een sprookje. Na
dat zij aan eene vrouw, wel
ke zij tevens van echtbreuk 
beschuldigde, eene aalmoes 
had geweigerd, strafte haar 
God, door haar in het jaar 
1276, van 365. kinderen , 
zoo mannelijke als vrouwelij
ke, 4e doen bevallen. Deze ge
schiedenis wordt voorgesteld 
op eene groote schilderij, in 
de kerk van een dorp [Zoös-
duinen], bij 's Gravenhage, 
en bij deze schilderij , ziet 
men twee groote koperen 
bekkens, boven welke men 
beweert, dat de 365 kinde
ren ten doop werden gehou-

XVI. DfiKfc. 1 

den. Maar hoe vele fabels 
zouden er niet bevestigd wor
den , indien het voldoende 
was, om eene schilderij ter 
bekrachtiging derzelve aan te 
halen. Het is waarschijnlijk;, 
dat dit sprookje daaruit is 
ontstaan, dat mert gezegd zal 
hebben, dat MARGARETHA 
vaii aoo vele kinderen is be
vallen , als er dagen in het 
jaar • %ijn, een ongepaste 
kwinkslag, ,welke men nog 
tegenwoordig soms op den 
laatsten dag des jaars her
haalt , om de eenheid onder 
den schijn van een groot aan
tal te kennen te geven. Voor 
het overige is het vermogen 
der vervloekingen eene onbe
twistbare zaak j ofschoon het 
niet waarschijnlijk is, dat de
zelve ooit zulke buitengewo
ne uitwerkselen heeft te weeg 
gebragt. De geschiedenis le
vert daarvan de ontegenspre-
lijkste bewijzen» Defl» Schrift 
verklaart zich evenzeer voor 
dezelve : Maledicenti tibi in 
amaritudine anima; exau-
dietur deprecaiio illius: 
exaudiet avtem eum qui fe-
cit illum. (Ecci. IV, 6). •— 
Er is eene andere MARGA
RETHA geweest, de vrouw 
van eenen paltsgraaf, d ie , 
volgens MARTINÜS CROMER, 
GCICHARMN, die hem heeft 
nageschreven, en vijftig schrij
vers, die deze bijzonderheid 
na hem , met het eenvoudig-
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ste vertrouwen hebben ver
haald, te Krakau, van 3 6 , 
alle levende kinders beviel. 
Men kan echter niet ontken
nen dat er eenige voorbeel
dden van eene verbazende 
vruchtbaarheid zijn geweèsL 
Pic DE LA MIRANDOIE spreekt 
over •tweevrouwen, waarvan 
de eene van negen en dean-
dere van elf kinderen beviel. 
In zijne Volks-dwalingm 
verhaalt JÖÏÏBÉRÏ, dat de 
groot-moeder van de mark
gravin DEjtfONXL'up, erfgena
me van het huis van BOVJL-
I E in Jgenois, bij eene en-
Jkele bevalling negen dochters 
ter wereld ijra'gt-, die alle 
leefden, en uitgëhuwd wer-
•den , en welker graf men nog 
ten tijde van JOÜBERX, in de 
hoofdkerk van Jgen zag, 

* MARGUERITTES (JOANNES 
ANTONIÜS TEI&SIER, vrij heer 
van) te fflmes den 30: Jülij 
1744 geboreh, was afgevaar

digde van den Franschen adel 
bij de algemeene staten, en 
verdedigde bij dezelve het al-

iaar en den troon. Yerschei-
den redevoeringen , welke hij 
van de tribune uitsprak, on
der andere- het verslag het-
welke hij gaf van de in 1790 
te Mmes voorgevallene on
lusten, verwierven hem eenen 
grooten roem als redenaar, i 
Hij liet in 1794 het leven I 
op het revolutionnaire scha
vot , als bewerker of mede-

pïïgtige dtr aamenzwerk' 
gen van het zuiden; Vrij» 
heer dei' staten van Zangue* 
doe zijnde, bediende hij ziek 
van zijnen invloed tot heil 
van zijn gewest, en hield zieli 
voornamelijk bezig roet de 
verbeteringen in het aankwee* 
ken van den moerbeziënbooa 
én de opvoeding van de zij-
worm , van zoo veel belang 
te Mmes, " alwaar 'hij röaire 
was, en :alwaar de bewerking 
der zijdestoffen,, het grootste 
gedeelte der .-bevolking heu$ 
houdt, 'Zijne fortuin "wasliet 
erfdeel van den behoeftige, 
en dikwerf vond men he» 
des nachts de wandelperkeR 
bezoekende, om de ongeluk-
ktaen, die geene >afldere 
schui lp laa ts h a d d e n , ep te spo
ren « n onde r dak te brengen. 
M e n heef t van hem:: ï . ° $ i s ' 
cours etc. (Medevoering over 
de komst van JboDEWfi 
ZFI m de kroon), Am
sterdam, 17,75, in 8S0^ 
2;o £a Eêvohition eta. (•«*. 
•omwentelingen van P<>rfu" 
gal), een treurspel aan de» 
koning van Portugal /»#" 
dragen,, en met. roem i « M 

'rijk':, i n tegenwoordigheid ?a,n 

h e t h o f , g e s p e e l d , ll^'f 
8;vo — 3 ï 0 Ojjuscules f' 
{Kleine geschriften over^ 
amphitlieater van Niw^~~ 
4.o Instructian etc. {?nd11 
rigt over de ojcivoedi^^ 
zywormen). De vrijheer!»^ 
&ÜERIÏXES was lid der a»a" 
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demiën van Mmes, Lyw, 
JSéaiers en fflontauban, 

MARGIJNIO (EMMANUÉI.) , de 
Zoon van eenen koopman van 
Gandia , kwam in 1547 met 
zijnen vader te Venetië, en 
opende aldaar eene Grieksche 
boekdrukkerij , uit welke ver
scheiden werken zijn in het 
licht verschenen. Nadat zijn 
huis door eenen brand ver
teerd was, keerde hij naar 
zijn vaderland terug, en werd 
bisschop van Cerigo. Hij 
overleed op het "eiland Can-
dia in 1602, in den onder-
derdom van 80 jaren. Men 
heeft van hem in het Grieksch' 
Anacreontische lofzangen, 
te jingsburg', in 1592 door 
H^SCHÉLIÜS-in het licht ge
geven, en in 1601 , in 8.v° 
herdrukt. Zij zijn een bewijs 
zijner bekwaamheid voor het 
Lierdicht, Men heeft van 
hem nog 'andere gedichten 
in het Corpuspoeiarum'grce-
corum, Geneve, 1606 — 
1614, 2 dl.» in fol. 

MARIA, oudste zuster van 
MOZES en AaROtf, en dochter 
van AMRAM en JOCHABED , 
werd in het jaar 1578 vóór 
J . C. gebaren. Toen de doch
ter van PHARAO , MOZES aan 
den oever des JYyls vond lig
gen , bbod zich.de daarbij 
tegenwoordige MARIA aan, 
om voor dit kind eene voed 

stervrouw op te sporen. Na
dat de prinses hare aanbie
ding had aangenomen, begaf 
zich MARIA naar hare moe
der , aan wie men den jon
gen MOZES ter opvoeding gaf. 
Men is van gevoelen, dat 
MARIA met HÜR, uit hét ge
slacht van JÜDA in den echt 
trad; maar men ziet niet, dat 
zij kinderen'heeft geHad. Na 
den 'doortogt der Jioode mee, 
en de geheele vernieling van 
PHARAO , stelde MARIA , zich 
aan het hoofd van de vrouwen 
harer natie, en hief met de
zelve den plegligen lofzang 
Cantemüs Domino aan, ter
wijl MOZES denzelven aan het 
hoofd van het mannen-koor. 
zong. Toen SEPHORA, de vrouw 
van dezen laatste, in de le
gerplaats was aangekomen, 
had MARIA eenige geschillen 
met dezelve, en trok haren 
broeder ASRON in haar be
lang. Beide morden tegen 
MOZES ; God werd er door 
vergramd, en bezocht MARIA 
xnet eene melaatschheid, van. 
welke Hij haar, op het ge
bed van MOZES weder genas, 
na haar echter veroordeeld te 
hebben, om zeven dagen bui
ten de legerplaats te blijven. 
Zij overleed bij Cades, in 
het jaar 1452 vóór J . C. 

fl % 

MARIA {Bitterheidder zee), 
allerheiligste maagd; moeder 
van onsen heere JESUS CHRIS-

http://zich.de
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TUS, uit het geslacht van j u -
JU en de familie van DAYID 
huwde den heiligen JOZEF , 
dien God haar gaf om bewaar
der van - hare maagdelijkheid 
Je-zijn (zie JoACHïilen AFJII-
«Aarns-Juiaüs) het -was teJVa-
aareth, dat de engeLGABRiël 
door God gezonden werd, 
om haar te -boodschappen dat 
zij den zoon des allerhoog-
sten zou ontvangen, Be hei
lige maagd door dé redetdes 
engels verbaasd, vraagde hern 
•nederig hoe hetgene hij zei-
de, muverviild kunnen wor
den wijl %ij geenen man 
bekende. D e Engel GABRIO! 
-verzekerde haar, dat zij door 
de werking des üT. Gees'* 
tes ontvangen' j&ou. Toenbe-' 

\ -tuigde de M. Maagd hare ion-
verwerping door deze woor
den t » Ik ben de dienst
maagd des Beeren dat .mij 
-geschiede naar uw woord.'1'' 
ï)e Zoon Gods -werd alstoen 
mensch in haren kuisehen 
schoot. Eenigen tijd daarna 
ging zij hare nicht:, de H. 

-EUZABEÏH bezoeken , die van 
den JET. JOAWES den fiooper, 
zwanger was. Het kind van 
EMZABETH , sprong op in^den 
schoot tan zijne moeder, daar 
hei dengenen voelde naderen , 
waarvan het de voorlooper 
moest zijn. Het was bij deze 
•gelegenheid dat MARIA , den 
ïewonderenswaardigen lof
gang Magnificat anima mm 
Dominum uitsprak,een eeuwig 

.gedenkteekeo Van harenede-
righeid en dankbaarheid, een 
lofzang vol van diep gevoel en 
de héérlijkste denkbeeldenVan 
de Godheid, een treffend ta
fereel van de Voorzienigheid 
die de nederigen verheft,de 
irotschen nederstort, die de 
magtigen beschaamt, om de 
zwakken te beschermen en 
de behoeftigen te verzadigen, 
Hoe klein zijn de oude pe
dagogen , ,welke men wijsgèe-
ren noemt, mannen vol zin* 
spreuken' en kwinkslagen, die 
hier en daar "eenige goede of 
kwade zedespreuken over de 
Godheid hebben gezegd, te
genover deze eenvoudige en 
nederige Maagd , die zonder 
inspanning zoowel als zonder 
aanmatigingen öns dat vol
maakte geheel van groote en 
heerlijke denkbeelden heeft 
gegeven. (Zie AïfiU,' vrou# 
van EECANA). In hetzelfde 
jaar begaf zicfr MARIA •&* 
JOZEF naar Bethlehcm, va» 
waar hare familie oorspron* 
keiijk was, om. zich iö ^ 
algemeen register te doenin* 
•schrijven,- volgens het bevel 
vöö'keizer AUGUSTUS. Erbf 
vond zich toenmaals in die 
kleine stad, eene zoodanig» 
toevloed van volk, dat zij gf" 
noodzaakt wareri , zich 'ft 

eehen stal te begeven.< ÏÏ0* 
is daar waar JESÜS CffliUSï̂  
geboren werd in den schort 
der armoede,, en des- gefl* 
van alle gemakken en i»eB" 
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schehjken luisterj die het 
kenmerk van zijn -rijk moes
ten uitmaken. MARIA zag 
met bewondering het bezoek 
der herders en de aanbidding 
der wijzen, en veertig dagen 
na de geboorte van haren 
Zoon, ging zij hem in den 
tempel opdragen en nam in 
acht, hetgeen ter zuivering 
der vrouwen voorgeschreven 
•was. MARIA volgde daarna 
JOZËÏ, die bevel had ontvan
gen om naar Egypte te gaan > 
tën einde het Kind aan de 
•woede van HEUODES te ont
trekken ; zij keerden niet eer
der naar Na%areth terug dan 
na den dood van dien dwin
geland. Zij woonden in die 
stad en gingen er niet uit , 
dan om alle jaren eens naar 
het Paaschfeest te gaan ; zij 
namen JESUS mede toen de-
ze den ouderdom van 12 ja
ren bereikt had, en Hem ver
loren hebhende, vonden zij 
Hem, na drie .dagen in den 
tempel, gezeten in het mid
den der leeraars. Er wordt 
niet meer over de H. Maagd 
in het Evangelie gesproken, 
lo.t op de bruiloft te Kcma, 
waar zij zich met JESÜS be
vond i, die er zijn eerste won
der deed, op het verzoek 
van zijne Moeder. Zij volgde 
haren Zoon naar Caphar~ 
naum, en Hem overladen 
ziende door de menigte, die 
gekomen was, om Hem Ie 

. H 

hooréh',' bood zij' zich aèn;, 
om er Hem van* te bevrij-
denr Het Evangelie'zegt nog; 
dat deze H. Moeder bij het 
kruisigen van hareil Zóony 
tegenwoordig was, en dit 
JE§US CHRISTUS haar aan-zij-
nen welbeminden leerling 
heeft aanbevolen, die- haar , 
bij zich ontving. Me'ii gelooft 
dat na de Hemelvaart waar*! 

van zij getuige was, deze H. 
Apostel haar mede naaf Ufeze; 
nam, waar zij in eenèn zeer 
hoogen ouderdom o-verleed > 
zonder dat men eènige bij
zonderheid' van haren dood; 
weet. Het is slechts door 
eene godvruchtige overleve-' 
ring, waarvan men reeds irt 
de zesde eeuw gedenkteeke-
rien vindt, ;dat men gelooft r 
dat zij oogenblikkehjk na lia-

• ren dood verrees, en dat haar 
' ligehaam in den Hemel werd 
opgenomen. Het feest van de ' 
Hemelopneming is eigenlijk 
dat van har-en dood , zonder 
eenige merkbare betrekking; 
(indien men daarvan de les
sen uitzondert. welke uit den 
H. JOANNES DAMASCENÜS ont
leend zijn), Op hare opstan
ding. Het is echter ten on-
regte dat 'LAUiror, én na 
hem een leeraar van Leuven r ' 
eene menigte gezaghebbende 
schrijvers en argumenten heb
ben aangehaald, öin het denk
beeld der ligehamelijke He

il meiopneming te vernietigen» 

3 : • . • : ! . . ' . • • • ' „ : • • • • ' 
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een godvruchtig én. redelijk 
gevoelen, dat men zeker moet 
stellen onder het getal waar
bij men niets waagt .met.de* 
zelve aan het Christenvolk te 
doen aannemen en die men 
piet kan aanranden, zonder 
eene soort van ergernis te 

. geven. Yele kerkvaders en 
onder anderen de H. BER-
ÏTARDUS, hebben met ijver 
de deugden van de Moeder 
Gods geroemd, [DUQUESME , 
heeft de Grootheden van 
MARIA, 1791 , 2 dl.», in: 
,12.moï in het licht gegeven \ 
een werk dat alles bevat, 
wat men het bondigste en 
stichtelijkste over de gehei
men der H. Maagd kan zeg
gen.] Onder de latere heeft 
pater ARGENTEAÜ, een groot 
werk geschreven over" de 
GroothedenvanMj&lA. LA-
FÏTAU, heeft het Leven en 
de geheimen der ff. Maagd 
1759, pater EUDES VAJTME-
ZERAI, een boek orevhelff. 
hart van MARIA geschreven. 
Verscheiden schrijvers en bij
na alle Christelijke redenaars, 
hebben hunne krachten be
proefd over dit onderwerp, de 
begaafdheid en de godsvrucht 
der Christenen zoo zeer waar
dig 

MARIA anders SAÜOME. *— 
(Zie SALOMÉ) 

MARÏA CLEOBHAS , dus ge
naamd,' wijl zij de eehtge-

noote van CIEÖPHAS , anders 
AIPHEÜS was, wordt in het 
Evangelie de - zuster van de 
Moeder van JESÜS genoemd. 
Zij had tot zoon den H.JA» 
COBOS dm Mindere, den IL 
SIMON en den H. JDDAS en 
eenen zekeren JOZEF, broeders, 
dat is volle neven, van de» 
Heer. Zij geloofden vroeglij* 
dig in JESDS CHRISTUS , volg
de Hem na op den Caln* 
rieberg en was bij zijne be
graving tegenwoordig. M 
Zondags vroeg in den mor
gen naar zijn graf gegaan 
zijnde', met eenige andere 
vrouwen, .vernamen zij i"' 
den mond der Engelen, dat 
JESÜS CHRISTUS verrezen was 
en zij gingen dit berigt aan 
de Apostelen brengen. Men 
weet geene andere bijzonder» 
heid uit het leven van MAKW» 

MARIA zuster van 3ÏAR-
ÏHA en van LAZARUS, —2io 
MAGDALEIÏA. 

MARIA {ffeüige), sJa«j> 
van TERTULLUS, Romeinscn 
raadsheer, wijdde bijzonder 
aan het vasten die dagen toe, 
op welke de Heidenen hunne 
goddelooze feesten vierden» 
Gedurende de vervolging TB» 
BIOCEEXIANÜS, haar meester» 
die haar, ter oorzaak «>n 

hare naauwkeurigheidenhsr* 

getrouwheid, om al hare p%* 
ten te vervullen, beminde» 
en vreesde haar te'verliezen» 
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Spande alle pogingen in om 
haar te bewegen, den, afgo
den te poeren, maar niets 
kon h|re standvastigheid doen 
wankelen,. eindelijk werd de 
regter onderrigt van hetgeen 
er plaats had j hij deed haar 
opligten en liet haar met zoo 

4ele wreedheid kwellen , dat 
het volk er openlijk over 
morde; zoodat men verpligt 
was,, haar van de pijnbank 
lo§ \& maken en de heilige 
ging haar leven eindigen door 
•eenett gelukkigen dood, in 
eene eenzaamheid. BALESIÜS , 
heeft de geloofwaardige han
delingen dezer heilige ia het 
Kcht gegeven» • 

MARIA, eene vrouwuit het 
-vlek Batkecor, dochter van 
EliEAZAa,. had met haren map 
de wijk genomen naar Je
ruzalem. Zij bevond er zich 
gedurende het beleg dier stad , 
door Tixus.. Een verschrik
kelijke hongersnood* nood
zaakte de inwoners zich van-
doode ligchamen te voeden.. 
Eens ontnamen haar de sol
daten na haar al hare edel
gesteenten ontstolen te heb
ben ,. ook nog. datgene wat 
tot het leveja noodig was-

. Deze VTOUW. van- honger ster
vende rukten haren xoon van 
de borst doodde hem, deed 
hem braden at er een gedeelte 
van eji bewaarde het overige 
wor eenen. anderen tijd. jDê 

soldaten- op den -reuk vaff 
.deze wreede spijs binnentre-

, dende r noodzaakte haar hu» 
:te toonen, hetgeen wat zij 
had doen braden.. Zij bood 
het hun1 aan, om te eten, 
maar zij hadden, er zulk een 
afschuw voor;, dat zij ziek 
huiverende verwijderden. Al
dus bewaarheden zich de voor
zegging van MOZES , in den 
lofzang Jvdite Goeli, vijftien 
eeuwen te voren vervaardigd: 
Goiigrebabo super Mos ma~ 

Ja, et sagittas, meas com-
plebo in eis. Consumentuf 
fame.. . 

MARIA VAN EGYPTE {heiU~ 
ge) verliet haren vader en-
hare moeder in den ouder
dom van 12 jaren en, leidde 
tot in haar 17:.e jaar te Alex-
andrië een. losbandig lèven^ 
Door de nieuwsgierigheid met 
eene schaar pelgrims naar Je
ruzalem . gevoerd, om bij het 
feest der verheffing des hei
ligen kruises tegenwoordig, 
te zijn, gaf zij zich daaraan' 
de grootste buitensporigheden 
over. Zich onder de menigte 
gemengd, hebbende om in de 
kerk te komen, gevoelde zij 
zich tot drie of vier maal 
terug gehouden r zonder erfir* 
te kunnen te komen. MARIA, 
door zulk eerr hinderpaal ge
troffen, nam het besluit van 
leven te veranderen" en vooral 
hare ongeregeldlieid door boet-
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vaardigheid Ie voldoen. Ver
bolgens naar de kerk terug
gekeerd zijnde trad zij er zon
der moeite binnen en aanbad 
het kruis. Denzelfden dag 
ging zij uit Jeruzalem, trok 
over de« Jordaan en begaf 
zich naar de uitgestrekte woes
tijnen die aan gene zijde van 
de rivier zijn. Zij bragt er 
vier jaren door zonder iemand 
te zien, van de voortbreng
selen der aarde levende, en 
de strengste levenswijs voe
rende. Een kluizenaar. Zo-
ZIMUS genaamd, haar in het 
jaar 420 ontmoet hebben
de , zag haar in het eer
ste voor een spook verschijn
sel aan, zoo zeer hadden de 
zonnestralen en het gurelucht-
gestel haar misvormd. MARIA 
'stelde hem gerust, vraagde 
hem zijnen zegen , verhaalde 
hem hare geschiedenis, ver
zocht hem' haar de heilige 
communie te brengen. Zozl-
MÜS ging haar in het volgen
de jaar op witten donderdag 
bezoeken en diende haar het 
heilig sacrament toe. Hij 
keerde het volgende jaar, der
waarts terug en vond haar 
ligchaam uitgestrekt pp het 
zand met een opschrift op 
den grond: » Abt ZOZÏMUS 
begraaf* hier het ligchaam van 
de ellendige MAKIA ',, ik ben 
denzelfden dag gestorven toen 
ik het heilig sacrament ont
vangen heb. Bid voor mij." 
Men voegt er bij dat ZOZJJW 

| verlegen zijnde met het del-, 
ven een er grafplaats er een 
leeuw kwam, die zich met 
dit werk' belastte. De ge
schiedenis van MARIA is door 
eenen gelijktijdigen schrijver ; 

beschreven; intusschen trek- ! 

ken eenigë critici dezelve in ; 
twijfel, uit hoofde van de bui- i 
tëngewone omstandigheden» 
welke dezelve bevat; ni'aarin- ; 
dien deze reden voldoende • 
was, om de getuigenis der 
tijdgénooten te' verwerpen, 
zouden de best bewezene ge
schiedenissen in gevaar zij" 
om onder de fabelen gerang
schikt te worden. 

MARIA 'D GIGMBS (heilige) 
geboren teMveïle, in het jaar 
1177, trouwde in haar veer- , 
tiende jaar en ging voorlig 
de ••> gestrengheden , welke2!) 
gewoon was van haar teeder* , 
ste jeugd af uit te oefenen-
De beide echtgenooten deel-
den gemeenschappelijk hunne 

goederen aan de armen uit)en 

'heiligden zich in de dienst van 
een arm Laprozen-huis ,ƒ '£ 
'lembrouck genaamd, dig^Ü 
Mvelles. Na verloof ^ 
twaalf jaren vermoeid dooi 
den toevloed van het volk.dat 
de roep harer deugden W" 
waarts lokte, dachtMARWzlC" 
naar de priorij van Oio»*** 
moeten begeven, korteW 
aan de Sambfe gebouwd en 
stierf aldaar den 23 W 
1213, in den ouderdom v«B 
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36 jaren. De beroemde JA-
COBÜS VAN VITRI , die de roem 
harer deugden naar deze woes
tijn * had gelokt, heeft haar 
leven beschreven, welk in Su-
EIOS ,, data Sanctorum is op
genomen. Men bewaart het 
handschrift te Oignies. Bins-
SÈRET bisschop van Wanten: 
heeft, het in het Fransch ver
taald, Leuven 1609 in — 
12.MO * Men heeft er eene 
nieuwe verbeterde uitgave van 
geleverd, Namen 1719AR-
NOLD 'D ANDILLY heeft er me
de eene vertaling, van gegeV 
ven, maar waarin verscheiden 
uitlatingen zijn, waarvan er 
sommige óp redelijke gronden 
steunen; — Z i e CHRISTINA DE 
BRUZÖ. 

MARIA VAN ARAGONJ doch
ter van SANCHO I I , koning 
van Jlragon en vrouw van 
keizer OTÏO I I I , kwam ^vol
gens eenige geschiedschrijvers , 
door eenen even zoo schan
delijken .dood om, als haar 
leven was geweest. Zij be
weren dat deze prinses, na 
eenen graaf van Modena, 
vruchteloos te hebben aan
gezocht, om aan hare lusten 
te voldoen, hem van "de mis
daad beschuldigde, welke hij 
niet had willen begaan. De 
al te liglgeloovige keizer liet 
dezen schuldig gewaandën on
schuldige onthoofden. De 
vrouw van dea graaf van ha-

ireni •; echtgenoot de waarheid 
vernomen hebbende, bood 
aan zijne onschuld door de 
vuurproef '. te bewijzen. ,'Men 
-bragt een ijzer en een groöten 
-kolengloed'aan, en toen het-
-zelve geheel gloéijend was, 
-nam de gravin het zónder aati-
•doening, en hield' het inihi-
re, handen, zonder zich te 
branden. De keizer verbaasd 
en verschrikt l ie tde "kèize--
rin in 998 op een' brandsta
pel werpen, en boette door 
deze regtvaardige straf,. dein 
onregtvaardigen dood vtajiden 
graaf van Modena. Meer dan 
twingtig oude en nieuwe.ge
schiedschrijvers , verhalen de-
•jze daadzaok als eene onler 
gensprekelijke waarheid. Mu-
JRAXORI heeft „dezelve bestre
den, en getracht aan dezelve 

•alle waarschijnlijkheid te ont
nemen. .Maar wat- eY ooK 
van deze geschiedenis in het 
jbijzonder wezen moge, men 
kan niét ontkennen, dat de 
regterlijke proefnemingen, die 
om de talrijke misbruiken, 
later door de canons verbo
den werden, dikwerf hebJbëö' 
gediend, om de waarheid inët 
luister te doen zegevieren* 
» De ijver van het geregten 
» de jnoeijelijkheid der ont-
» dekking, zegt een geschied-
«» schrijver, de eenvoudigheid 
» der tijden, het groot ver-
» trouwen; in den eeuwigen 

U •» Regeer en de som van Gods-

; $••-. • ' • ^ : . : . ' - v . : . / : . 
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» regering-f ófie- de Christen 
yy Tolken y gedurende deze 
» eeuwen bestuurderroaakten. 
7r dikwerf die bewijzen krach t-

\ •.»• dadig * en mei* moest bé~ 
»• stuiten de geloofwaardig-
»* stë daadzaken te ontken-

•••& . neiz> indien men zich dn-
» vöorzigfciglijk wilde verzel-
> ten tegen hetgene- er door 
» eene menigte gelijktijdige-
» schrijvers en dikwijls door 
» onberispelijke ooggetuigen) 
» van verhaald wordt." Zie 
KARJÏL. isfe» QroQte. EÜGENÏ-
vs I I , PETRUS IG-NBOS* : • 

MARIA ,. dochter ra» KEN-
Bïtnc I I I , hertog van Mm-
hand,, huwde met Pirajppos 
den Stoute koning van Frank-
rijk, m 1274- Zij werd twee 
jaren daarna beschuldigd ,de» 
oudstea der aonen, die haar 
man bij zijne eerste vrouw,. 
MAMA van dragon, verwekt 
had, door vergif te hebben 
doen, sterven, \hx BROSSE, 
eerst baardseheerder, daarna 
fbegunstigd kamerheer des ko-
•mügs, was haar beschuldiger J 
MARJJA,, ZOU gevaar geloopen 
Rebben met den dood gestraft 
•te worden, zoo sterk waren 
de kenteekenên ; indien haar 
broeder JAN , hertog van Bro^ 
vand niet een ridder gezon
den had r om door een twee-
'geveeht de. onschuld der ko* 
:mng, B t e r e g t V a a r d i B a a r 

f ^ n l d i g w , d i e \ i j n e k s . 
terwgen met, kon volhouden, 

werd opgehange». [Pfliffl1-
nus de Stoute, had vooraf 
eene bagijn van fflwlks, 
welke men. met de gaaf vait 
voorzegging bezield waadc, 
doen raadplegen:: deze ver-
kJaarde de koningin, voor on* 
sehulc|ig,, en aeidedat è 
misdaad uitgeoefend:was,doof ! 
eenea man x die dagelijtsiff 
de tegenwoordigheid desio-
nings was.. Intusschen .zo» 
de koningin,, zonder de hulp 
baars broeders, de doodstraf 
hebben ondergaan.] M f̂1 

heeft PHILIFEÜS III , 3&Ja* 
f ren overleefd „ en overleed 

eerst in het jaar 1321,. Haa» 
ligchaam werd in de fiw 

;eiskaner kejfk te Pavijs, <® 
haar hart i» de jaqobijner 
kerk bijgezet, 

MARIA, VAN ANJOU , on** 
dochter van* LOD£W#K »* 
koning va.n Wapels^nnM* 
van KAREL VII, koning WB 

Frankrijk, stierf op w,s 

terugreize va» St.. J<%0 ,B 

Galicïé, in de abdij Y* 
Ghaieliers in Poitou, » «e: 

jaar 1463,, 5&' j,aren- ooi 
•zijnde. Zij was eene vorsU» 
van- eene zeldzame v e r ^ T 
te „ die haren man benuW16 

welke baar niet b e n ) » 
die werkte om hem tol. *<>' 
ning te verheffen , terwijlü? 
slechts aan zijne vert»»*?" 
dacht, en zijne onvers6'11^ 
ligheid &oo ver dreef» j * 
hij haar antwoord weigert 
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MARIA YIN .OOSTENRIJK , ko
ningin van Hongarije en Bo
hème , dochter van PHILPPUS , 
aartshertog van Oostenrijk en 
koning van Spanje en van 
JOANNES van Jragon, en zus
ter van de keizers KAREL V 
en van FERDINAND I , geboren 
te Brussel, den 13 Septem-f 
her 1503 huwde in 1521 met 
LODEWIJK, koning van Hon
garije , die in het jaar 1527 
in den slag van Mohacz, sneu
velde. Deze dood trof de ko
ningin gevoeliglijk, die later 
aan een tweede huwelijk nooit 
heeft willen denken, ofschoon 
«ij door verscheidene vorsten 
aangezocht werd. Haar broe
der, KAREL V , gaf haar de 
landvoogdijschap der Weder* 
landen, welke zij in 1531 aan* 
vaardde. Zij deed koning 
HENDRIK II den oorlog aan 
en terwijl keizer' KAREL V , 
haar broeder, Met% in het jaar 
1562 belegerde, maakte zij 
eene afleiding van wapens in 
Picardij'è, Hare voorzigtig-
heid, maakte haar bijzonder 
dierbaar bij het volk, hetwelk 
zij gedurende 24 jaren regeer
de. Zij ging naar Spanje in 
1556 en overleed aldaar in 
weinig dagen na den dood 
van KAREL V ERASMUS droeg, 
haar een werk op, getiteld: 
vidua CBRISIIANA gedrukt 
in 1529. 

MARIA I koningin van En
geland geboren den 2 Fe

bruari] Ï5l 5 was de doch ter 
van HENDRIK VIII en van 
CATHARINA van Jragon. JE-
DUARD VI had stervende zijne 
nicht, JOANNA GRAT , tot troon 
opvolgster verklaard, en er MA
RIA , die den troon volgens regt 
toebehoorde, van uitgesloten. 
De hertog van "Nórlhumbeir-
land, schoonvader van JOAN
NA , riep haar uit als koningin, 
Wierf een leger, om de ge
waande regten zijner schoon
dochter te 'handhaven. MA
RIA had weldra eene geduchte 
partij , en talrijke soldaten. 
EXIZARETH , hare zuster, kwam 
zich ook met duizend paarden 
bij haar Voegen; de muitelihge 
werd in hechtenis genomen» 
en MARIA liet hare mededing-
ster, den vader, schoonvader 
en den echtgenoot der onge
lukkige onthoofden. De nieu
we koningin was der Catho-
Hjke Godsdienst toegedaan: 
om dezelve te doen zegevie
ren, huwde 2ij'.in' 1554 met 
PHILIPPÜS I I , zoon van KAREL 
den vijfde. Deze beide echt-» 
genooten werkten met een' vu-
rigenijveraan dit groote werk» 
waarbij- zij de gestrengheid-
meenden te moeten voegen». 
Het parlement trad in hunne 
inzigten. Het had onder HEIT-
DRIK VIII de protestanten ver» 
volgd, zegt VÖLTAIRE , het 
moedigde dezelve aan,onder 
EDUARD VI en het verbrand-, 
de dezelve ónder MARIA» 
» Acht honderd pereonea v w 
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den t zegt deze geschiedschrij
ver, aan de vlammen over
gegeven." Maar men weet 
dat zijn haat tegen de Room
sen e Godsdienst hem alles 
deed verminken. HoüCED, 
een Engelsch schrijver telt er 
slechts 277 , en RAPIN DE 
Tonus 284 ; die schrijvers 
zijn niet verdacht en men 
kan gelooven:, dat dit getal 
nog overdreven is. De kar
dinaal Poius j door Paus Ju-
IIDS III gezonden,: om En" 
geland mei de Catholijke kerk 
te vereenigen, keurde deze 
strafoefen ingen open lij k a f . 
Deze prelaat zeide met recfen, 
dat'het eenige middel om de 
ketterij uitteroeijen, was de 
ketters te stichten en niet om 
hen van het leven te beroo-
yen. Maar HENDRIK YIII en 
EDUARD.hadden de Catholij-
ken verbitterd, door Enge* 
land met hun bloed te over-
stjt'oomen, en dit voorbeeld 
werd noodlottig aan de voor
standers der scheuring en der 
ket ter i j .De inborst van MA
RIA stak daar en boven af 
met hevige middelen en men 
zag haar dikwijls de bitter
heid harer onstuimigste vij
anden met eene zachte en 
buigzame reden beantwoor
den. (Zie HA VIEL) MARIA 
stond PHIMPFÜS, haren echt-? 
genoot, tegen Frankrijk bij , 
haire vloot besliste de over
winning tan Grevelmgen, 
tüorafgegaan door ,de: volko;. 

mene nederlaag der Fian» 
schen te St. Quentin; maar 
Calais werd haar door den 
hertog van Guise o'ntweldigd 
en de vloot, die zij zond, \ 
kwam, slechts aan, om dr 
Fransche 'standaards in de 
haven geplant te zien. Zf 
rustte eene tweede vlootuilj 
van 120 schepen, toen zijde» • 
19 JNCovember 1558 overleed 
Haar ijver voor de Godsdienst 
was niet genoeg verlicht ;tnaM 
zij bezat echter uitmunten
de hoedanigheden, zuivere 
zeden én echte deugden, De 
pracht en de ondeugden wer
den van haar hof verbannen. 
JtiNGüET schildert MARIA,» 
een zeer slecht vervolg op de 
algemeene geschiedenis, mel 

afschuwelijke kleuren af, ter-
wijl hij van EHZABEÏH, d'e 

Engeland met het bloed oer 
Gitthohjken overstroomde,lw , 
verkwist; ziedaar de.joint» 
der wijsgeerige wéegŝ ™' 
De gestrengheid tegen .de sec- • 
tarissen uitgeoefend zijna 

schuwelijke misdaden, «iaar 

de moord der Catholijke» 
maakt 4de held uit. Zie FBR-
MjrAjsfo/.II, JACOBÜS II,TaI" 
IIPPUS, II . Deze koningin van 
Engeland heeft brieven n*. 
gelaten, de eeneinbetI>llJn 

hebben den lof van ERASWS 

verdiend, de andere in "f' , 
Fransch zijn geenö aandacht 
waardig. 

: MARIA I I , Wningin. W ' 
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Engeland oudste dochter van 
JACOBÜS I I , koning van .#«-
geland', in het paleis van $?. 
James in 1662 geboren, huw-. 
de in 1677 niet WILLEM HEN
DRIK van Nassau, prins van 
Oranje «n stak métj haren 
echtgenoot naar Bolland o-
•ver, waar zij tot in 1689 
verbleef; «ij hielp dezen prins 
JACOBUS II onttroonen, stak 
•weder naar Engeland over, 
-werd gezamenlijk met haren 
echtgenoot tot koningin uit
geroepen en hloösde niet den 
troon van haren vader te be-
icleeden. Zij stierf in 1695 
in het paleis Kinsington', 
tian de kinderziekte, 453 ja-
Ten oud zijnde, 

" MAMA 'STÜABT , koningin 
Van Frankrijk en Schotland, 
•geboren 7 December 1542 op 
liet kasteel Linlithgoto>, eene 
kleine stad 7 mijlen van E-
dimburg gelegen, dochter van 
JACOBUS v , koning van Schot
land en van MARIA van Lot
haringen troonopvolgster van 
haren vader, acht dagen 
na hare geboorte. HENDBIK 
VIII, "koning van Engeland 
wilde haar in het huwelijk 
doen tred-en met prins EDU-
ARD , zijnen zoon , ten ein
de beide koningrijken te ver
eenigen-; maar daar dit hu
welijk geen plaats had ^huw
de zij in 1558 met ÏRAWCIS-
«us II dauphin van Frank-, 
*"3$"* soon en opvolger van 

HENDRIK II. [Zij was in den 
ouderdom van zes jaren in 
Frankrijk gekomen} en werd 
door HENDRIK I I , in een 
klooster •geplaatst j, alwaar zij 
ee'öe zorgvuldige opvoeding 
ontving.' Zij \yas nog gééne 
veertien jaren /oud, toen zij 
in tegenwoordigheid des ko-
nirigs en van CATHARWA DE 
MEDÏCIS , eene door haar za~ 
mengestelde Latijïische rede
voering uitsprak, waarin zij 
bewees, dat het den vrouwen 
welstaat de letteren te beoe
fenen]. 'Nadat I'RANCISCÜS II 
in 1560 overleden was, stak 
zij weder naar Schotland 
-over, en ging een tweede 
huwelijk aan met HENDRIK 
SÏDART , haren neef, meer 
bekend onder, den naam van 
lord Darnley. Nadat deze 
vorst door de hand der mui
telingen was -omgekomen, 
w erd MARIA genoodzaakt, den 
graaf van Bothwell een' 
der moordenaars van. hare» 
echtgenoot te huwen. Daar 
de muitelingen aan wier hoofd 
de graaf van Murray, na
tuurlijke zoon van JACOBÜS I I , 
(zie MÜRRAY) was, de ko
ningin wilde te gronde hel
pen, even als" zij zich van 
den koning hadden ontdaan, 
randden zij hare eer en. hare 
deugden aan , door vuilaardige 
lasteringen die de sekte-geest 
en filozofische dweepzucht, 
vijanden van al de Christen 
helden, tot ons heeft werge? 
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hragt. Men vooronderstelde 
minnebrieven aan den graaf 
van Botkwell, waarvan de 
oorspronkelijke nooit ten voor
schijn zijn gebragt-, men be
schuldigde haar van moord 
aan haren man gepleegd, en 
door deze kunstgrepen ge
lukte het, Schotland tegen 
haar op te zetten. Tan haar 
leger verlaten , was zij ver-
pligt, zich aan de zamengé-
zworenen over te geven eb de 
kroon aan haren zoop afle-
staan , men dwong haar den 
graaf van Murray tot regent 
te benoemen, die haar met 
slechte behandelingen over
laadde en zijne inborst in gee-
nen deele vermomde, daar hij 
zijne wenschen en zijne listen 
bekroond zag. De norsch-
heid van den regent verschafte 
der koningin eene partij. Zij 
ontsnapte uit de gevangenis, 
hgtte 6,000 man, maar zij 
werd overwonnen en ver-
phgt, eene schuilplaats in I 
Engeland te zoeken, waar f 
zij slechts eene ' gevangenis 
vond en, eindelijk na 18ja
ren van ellende en gevangen
schap den dood. EMZABETH 
deed haar in den beginne met 
eer in Garlisle onthalen: 
maar liet haar zeggen, dal" 
daar %{j hasehuldïgd was 
Van den moord kaars écht-
genoots, %ij %ick er over 

noest regtvaardtgen. Men 
fienoemde commissarissen /«n || 
« e n hield haar te Tutbury \ 

| gevangen , onder voorwend» 
! sel van haar proces te instme* 

ren. Het groote ongeluk 
van de koningin 'MARIA was, 
vrienden te hebben in hare 
ongenade. EUZABETA vreesde 
dat zij haar soms ontvlugten 
en den troon weder beklim
men zoade. Zij beweerde, 
eene zamenzwering onldeif 
te hebben. Het proces te 
beschuldigden werd weidt» 
opgemaakt, een aantal ne« 
roemde mannen en anderen, 
al te zeer bekend door hunne 
verkleefdheid aan de konin
gin MARIA of aan het Ca» 

tholijke geloof, ondergingen 
jde doodstraf. De meeste 
geschiedschrijvers hebben 
hen als volkomen onschuld 
en als voorbereidende slajl* 
offers tot een grooter offer 
beschouwd. Men kent dj* 
schoone dichtregels van den 
sierlijken schrijver van 'iet 

Theatrunt Cru^elitatis 6* 
reticorum: 

Post varias cladcs miseror""1 

ët cjBfiis at'ervos, ,, 
Insontum, corous èxorna»n» 

tacula mater, ,B, 
Suppjicio et regum aoror e> 

dissimu conjux. 

JVa deze bloedige strafoefewfl' 
gen , liet IMZABETH MARIJ' 

-hare gelijke, vonnissen w 
als/of zij hare onderdane *•» 
geweest. » Twee en » " ; 
tig leden van het parlefflen], 
zegt VoLTAiRB,. '&* «ldetS 

steeds de wreedheden 



•• M A 

4e Catholijken uitgeoefend, 
ioejuicht: » en vijf regters 
Tan het koningrijk gingen haat 
in hare gevangenis te Fot* 
ieringhai, ondervragen,. Zij 

_ protesteerde, *naar zij ant
woordden nooit Was.-eenv.ou-
•nis onwettiger, en nooit was ; 

<een pleitgeding onregtvaar- , 
ïdigeri Men stelde, haar de 
eenvoudige afschriften van • 
rh"are brieven voor en nooit 
de oorspronkelijke, men deed 
»de getuigenissen harer secre
tarissen tegen haar gelden., 
inen vergeleek dezelve niet 
met de hare; men beweer-
-de haar te over tuigen door de 
^getuigenis van drie zamenge-
xworenen , die men had doen 
•sterven, waarvan men <ien 
idood had kannen uitstellen, 
«om dezelve met haar te.ver
gelijken. Eindelijk, wanneer 
men met al de formalitei
t e n , die de billijkheid voor 
de minste -der menschen vor
dert \ was te werk gegaan, 
wanneer men bewezen had 
dat MARIA , overal hulp en 
wrekers zocht, dan kan 
men haar niet misdadig 
verklaren. ELIZABEÏH had 
geen ander regtsgebied over 
haar dan dat van den mag-
*ige op den zwakke en on
gelukkige." Maar hare wree-
de staatszucht eischte den 
-dood, van dit doorluchtige 
slagtoffer* MARIJ*. , werd ten 
dood veroordeeld en onder
ging denzelven, met «ene 

% m 
standvastigheid van «iel, waar
d e de grootste mannen niet 
altijd in staat aijh.., M0n wei
gerde haar, .-haren aalmoe
zenier en al bare verzoeken, 
betrekkelijk hare begxavenis* 
De graaf van Kent, tot be-
•stuur-der der strafoefening be
stemd, verweet haar tot ha
ren laatsten oogenblik, haar 
bijgeloof, dat is te zeggen, 
het Catholijke geloof Het 
scheen dat meri had beslo
ten, haar hare godsdienst, 
met haar leven te -ontweldi> 
gen, maar haar moed was 
boven alles verheven. De 
graaf het cruiciiix , dat zij 
in hare handen hield bespot
tende , zeide haar, dat het 
in het hart was dat zij J B -
SÜS CHRISTUS moest dragen, 
MARU antwoordde bedaard: 
.» dat wanneer men zijn beeld 
onder de oogen bad, zijne 
liefde zich gemakkelijker in 
het hart ontvlamde," Toen 
zij hare kleederen moest af
leggen, wilde zij niet dat 
de beul zulks deed , zeggen
de i » Dat zij niet gewoon 
was, zich door dergelijke 
edellieden te laten bedienen." 
Na eenige gebeden uitgespro
ken te hebben, werd zij den 
18 Februarij 1587, in den 
ouderdom van 44 jaren ont
hoofd. Het hoofd werd eerst 
met den derden slag van het 
ligchaam gescheiden, en de 
Jbeul toonde dit hoofd dat 
'twee kroonen gedragen had, 

http://Was.-eenv.ou
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aan de vier hoeken van het 
schavot, als dat van eenen 
booswicht. Ziedaar het treu-

. rige uiteinde van de beroem
de MARIA STÜARÏ , eene even 
zoo schoone als deugdzame 
vorstin. Koningin van Frank
rijk, door haar huwelijk met 
FRANCISCÜS; I I , koningin van 
Schotland, door hare ge
boorte , bragt zij de helft 
van haar leven in kluisters 
door en stierf eenen wree-
den dood. Hare verkleefd
heid aan de * Catholijke gods
dienst, hare regten op En
geland, en volgens eenige ge
schiedschrijvers, hare schoon
heid maakten hare misdaad 
uit. Deze laatste grieve zou 
ongeloofelijk schijnen, zonder 
de zeer bekende bijzonder
heden der zucht om te be
hagen van ELIZABETH en ha
re ijverzucht tegen MAMA , 
die zoo ver ging dat zij ha-• 
ren naam niet mogt hooren 
uitspreken. De zachtheid vari 
hare inborst, de bevallig
heden van haren geest, de 
bescherming, waarmede zij de 
letteren vereerde, (de roem 
waarmede zij dezelve beoe
fende , hare standvastigheid 
in hare ongelukken , hare ver-
tleefdheid aan de godsdienst 
ha rer voorvaderen, hebben 
hare gedachtenis voor alle 
gevoelige rnenschen dierbaar 
gemaakt, maar vooral voor 
de Catholijken , die haar als 
eene martelares hunner gods

dienst hébben beschouwd, 
In het zelfde jaar vanharen 
dood gaf men een werk in 
het licht getiteld: Martel' 
dood van MARIA koningin 
•van Schotland, weduwe 
van • Frankrijk; bevattenè 
het ware verhaal van M 
aan haar gepleegdeverradt 
op aansporing van EiSi-
&ETB) door welke è 0* 
gens, lasteringen en «^ 
sche beschuldigingen tefl 
deze «eer deugdzame, fa' 
tholijke en beroemde vore* 
opgehelderd èn hare o»* 
schuld bewezen' wordt, $" 
dimburg, in 8.*° Daar"[ 
daadzaken toen geheel versch 
waren, en, het onmogelijk 
zou zijn, geweest, er stiu-
feloos valsche voor te d» 
gen, zoo verdient dit'w^ 
het grootje vertrouwen. iP1 

de waarheid van deze 8«' 
schiedenis , wordt met ffljf. 
nadruk en kracht oW* 
keld, in het werk gc«e!J' 
Geschiedkundige'en cw' 
sche nasporingen over 
voornaamste bewijze*1 vafi 
beschuldiging aan M^R 

SXUART, ten laste geleg^ 
met een onderzoek va,1l

n 
geschiedenissen van * 
BERTSQN en HüMt. " 
werk uit hét Engelsch ver 
taald, Parijs'j,. 1772, 
12.m° Men moet vooral » 
zen hetgene, wat de scWJ * 
•ver dier Nasporingen, » 
van de tekst dier &&*" 
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brieven, zoodanig als dezel
ve, thans in een schotschrift 
van BÜCHANAN bestaat. Men 
•bewijst in hetzelve ontegen
sprekelijk, dat die tekst, als de 
oorspronkelijke beschouwd, 
valsch en ondergeschoven is.: 
Men toont aan, dat de be
schuldigers, van MARIA, S Ï U -
AKT, zelve de bewerkers van 
de misdaad waren, waarvan 
zij hunne vorstin .beschuldig
den. Men ziet hen eene as
sociatie vormen > en zich in 
de dienst van ELIZABETH 
verkoopen/ Men zag MÜR-
RAT , Sodr zijne eerzucht ge-: 
dreven en door dé hoop, 
van eene door EUZABETH , 
beloofde ondersteuning ge
voed , zich aan het" hoofd 
van éenen opstand plaatsen, 
die zijn werk was / met het1 

wel bekende voornemen, om 
den koning té dooden en zich 
van de persoon der koningin 
meester te maken. Men ziet 
hem en zijne deelgenoolen, 
in eene menigte van zamen-
zweringen legen hunne vor
sten , tot aan den dood dés" 
konings treden, zich veree
nigen om den graaf van Bath-
ioeil, van dezen dood pleg-
tiglijk te regtvaardigen, van 
welken men denzelven als een 
der voornaamste bewerkers 
kende, vervolgens aan het 
huwelijk van de koningin met 
dezen heer werken en dit 
huwelijk eenmaal gesloten 

XVI. DJSEI,, 

zijnde, dezen zelfden BOXH-' 
WEIX , openlijk beschuldigen, 
de moordenaar van den ko» 
ning te zijn; geheel Schot
land, tegen hém én .té-* 
gen dé koningin , (die zij in' 
zijn ongeluk wikkelen, terwijl 
zij hem laten ontsnappen) / 
in opstand brengen. Ziedaar 
de ontwikkelde daadzakan, 
in deze Mtsporingen over 
MARIA STUART; zij zijn van 
het grootste geAvigt, om tot 
het leven Van deze ongeluk^ 
ldge vorstin te dienen, wel
ke het hare vijanden gelukt 
is , om tot in de laatste na
komelingschap te lasteren. 
Zij verspreiden een nieuw-
licht over hare geschiedenis 
en geven de natuurlijkste en 
best bewezene verklaring der 
tegenspraak, die haar gedrag: 
scheen aan te bieden. Alles., 
wat de schrijver in dit werk 
beweert, wordt door aanha
lingen gestaafd, aan welke 
het onmogelijk i s , iets re-
delijks te kunnen tegen in
brengen. De tegenwerpingen 
van D. HÜME en van Ro-
BERÏSON , werkluigelijk door 
onkundige en slaafsche schrij
vers herhaald, worden er op 
de bondigste wijze in Weiïer-
legd. Meri kan raadplegeii 
de Verdediging van MJRM 
STUURT, door GitBERr'Srw--
ART, 2 dl.» in 12.««o Me-
jufvrouw KERAWO , heeft in 
hare Geschiedenis van Êx.1*' 
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ZASETS, de onschuld dier 
koningin en de gmwzaam-
heden van JjkiZABErH en van 
MURRAY, enz. volkomen in 
het daglicht gesteld. Kor
telings nog heeft DE SE-
YEllNGES, in 2 dl.« in &vo 
JEene Geschiedenis van MA
RIA STUART, volgens ge
loofwaardige aden ontwor
pen , en met onuiigegevene 
stukken verrijkt', in het licht 
gegeven. Deze geschiedenis 
vereenigt met de verdiensten 
fan stijl, eene gröote naauw-
fteurigheid. De schrijver heeft 
ér al de gevoeligheid van ha
re ziel in uitgedrukt en door 
de aandoening, die men bij j 
het .lezenNder rampspoeden 
dier ongelukkige koningin 
ontwaart, kan men oordee-
len 'hoezeer hij dezelve ge
voeld heeft. Hetgene wat 
HÜME en de oude schrijvers, 
napraters van BÜCHANAN, 
met schande moet overladen, 
is de openhartigheid van 
CAMBBEN , die ofschoon de 
vriend en gunsteling van 
EtiZABETiï en een dweepzuch-
tige voorstander van de An-
glikaansche hervorming ssijn-
4 è y zijne pen voor de las* 
teringen geweigerd en MA
RIA van alle beschuldiging 
vrij gepleit .heeft >• (zie HES-
BüRN,MvKRAy.) DeFransehe 
anthologie,, heeft verscheiden 
dichtstukken door MARIA 
.STUART vervaardigd, verza
meld. 

MARIA DE MEDICIS , doch
ter van FRANCISCÜS II DE ME
DICIS , groot-hertog van ïos-
kpme, en vrouw van -HENDRIK 
IV , koning van Frankrijk, 
werd te Florence den 26 a-
pril 1573 geboren. Haar hu
welijk met HENDRIK IV werd 
in 1600 voltrokken, en in 
1610 werd zij, na den èop{ 
van den ioning, tot regentes 
van het Ironingrijk benoemd 
De hertog van Fpernon, fcp-
lonel-generaal van de infan
terie noodzaakte het parle
ment haar het regentschap te 
geven: een regt dat tot dus
verre enkel aan de algemee* 
ne staten had toebehoord, 
MARIA DE MEDICIS te gelijk 
voogdes en regentes Êocht 
aanhangelingen voor het geld 
dat HENDRIK de Groote^' 
zameld had om zijne natie 
magtig te malen. De staat 
verloor zijn aanzien van bai" 
ten , sen werd inwendigd"01' 
de prinsen en de groote hee" 
ren verscheurd. De partijen 
werden bevredigd door ee" 
verdrag in 1614, door hetw^ 
men aan de misnoegden alles 

toestond wat zij wilden; «aaar 

dezelye ontwaakten op nieW 
kort daarna. MARIA geheel!"* 
aan den maarschalk D'ANCBB 
en aan GALIGAÏ, zijne eqhtge-
noote, overgeleverd, verbjtter* 
de de muitelingen door dit ge" 
drag. De dood van dezenmaar* 
schalk, op bevel van LoDSWfi 
XIII vermoord, deed de" 



M A R; ttl 

burgeroorlog ophouden. MA
RIA werd naar filoïs verbannen 
van waar zij naar Angouleme 
ontvlugtte. RICHELIEU, toen
maals bisschop van Zugonen 
later kardinaal verzoende de 
moeder met den zoon in 1619. 
Maar MARIA, misnoegd over 
de niet uitvoering van het 
verdrag, ontstak op nieuw den 
oorlog en was weldra verpligt 
zich te onderwerpen. Na den 
dood van den corinestabel 
LÜTNES , haar grooten tegen
strever , was zij aan het hoofd 
Van dèn raad; en, om beter 
haar ontluikend gezag te be
vestigen, deed zij erRlcHE-
MEU haren gunsteling en op-
perbewindhebber, in opne
men. Deze kardinaal, op ver
zoek der koningin ten top
punt van grootheid verheven,, 
wilde van haar niet meer af
hangen : MARIA DE MEDICIS , 
deed hem van'het ministerie 
ontslaan. De koning, die hem 
uit zwakheid had opgeofferd, 
ofierde hem op zijne beurt 
zijne moeder door eene ande
re zwakheid op. De koning
in zag zich verpligt in 1631, 
naar Brussel te vlugten. Se
dert dien oogenblik zag zij' 
haren zoon, noch Parijs niet 
meer, dat zij met dat prach
tige paleis, het Luxembourg 
genaamd, met waterleidingen, 
die tot op haren tijd onbe
kend waren geweest, en met 
de openbare wandel wegen, die 

de naam van -ófekoningin 
droegen had verfraaid. Uit 
het diepst harer schuilplaats 
eischte zij regt van hét Pa-
rijssche parlement, welks ver-
toogen zij zoo dikwijls ver
worpen had. Men ziet nog 
tegenwoordig haar verzoek
schrift » Smeekt MARIA , ko
ningin van Frankrijk en Wa-
varre, zeggende dat zij sedert 
den 23 Februari] in het ka
steel van Compiegne gevan
gen heeft gezeten, zonder be
schuldigd noch verdacht te 
zijn geweest." Welke ver- -
troostingen en welke les voor 
de ongelukkigen 1 De wedu-
we van HENDRIK den Groote, 
de moeder van eenen koning 
van Frankrijk) ,de schoon
moeder van drie vorsten, had 
gebrek aan .het noodige , en 
stierf in behoefte, en wél te 
Keulen, den 3 Julij 1642,, 
68 jaren oud zijnde. De 
bron der ongelukken van deze 
vorstin, mét eene afgunstige 
stijfhoofdigheid en heersch-
zuchtige inborst geboren, was 
eenen geest ontvangen te heb^ 
ben, verre beneden hare 
heerschzucht. Zij was onder 
HENDRIK IV niet gelukki
ger geweest dan onder Lo-
DEWIJK XIII. De minnares
sen van haren gemaal ver
oorzaakten haar het grootste 
verdriet, en zij ontveinsde 
hetzelve niet. Zij hield niet 

\ op aan haren echtgenoot even 

2 . •• ' ' . ; 
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-zoo gegronde., als. nuttelooze 
verwijtingen te doen ;, hevig 
van natuur dreef zij hare 
driftigheid eens zoo.ver, dat 
zij den arm opligtte om hem 
te slaan. Zij bezat echter 
godsdienstig gevoel en was 
godvruchtig. Zij had in 1620 
het nonnen klooster van den 
Calvarieberg gesticht. Zie , • 
haar Zeve?2 te Para ' s , in 1774 
in het licht gegeven, 3 dl. 
in 8V0 —' Wij hebben nog 
•de geschiedenis van 'demoeder 
en zoon, Amsterdam, 1730, 
2 dl.»1 in' 12.m° die den 
naam van MEZERAY draagt; 
jmaar men is van gevoelen , 
dat dit werk, zoo belangrijk 
in het raadplegen roet be-* 
trekking tot deze koningin.., 
van RICHEMEU zelven is, en 
een gedeelte uitmaakt van 
eene volledige geschiedenis, 
die deze beroemde minister 
had zamengesteld. 

heden verdroeg, beantwoord
de "aan al hare andere hoe
danigheden. • LODEWMK be-
weende haar, en zëide bij 
haren dood: ziedaar heiee
nige verdriet, wat mij m§ 
heep aangedaan. Men k-

.weert dat zij het was, die 
zich nog in de andere vre-, ! 
reld met het heil van 'hm , 
echtgenoot, bezig houdende, 
aan den beruchten hoefsffl» 

: van Salon, (zie MARECHAU* 
SALON) verscheen. Déze w 

, dige en godvruchtige vorstin 
; bezat daarenboven zeer vet* 
hevene gevoelens, getuig?11 

het antwoord hetwelk zij eens 
aan eene carmeliternon 0.af» 
dje zij verzocht had, haar» 
het onderzoek van haar ge* 
weten tot eene algemeene 
biecht behulpzaam te zij"; 
Deze religieuze vroeg haar," 
zij vóór haar huwelijk ntf' \ 
getracht had, de jonge hef» 
van het hof van den 10»>S 
haren vader te behagen. 0 
neen mijne moeder, an" 
woordde zij , er tvarengf 
ne koningen» 

MARIA THERESIA keize"'»' 
-koningin van Jffonganje 

van Bohème, geboren deP* 
Mei 1717* was de dochter™" 
keizer KAREI, VI, en,van 1WJ-

ZABETH-CHRISXINA van B^n 

mjkr-Wolfenbuttel. •B»"'' > 
de keizer den aartshertog wj] |. 
OPOLD, zijn eenigen zoo" *? 
toren had, voedde hg »!F 

MARIA THERESIA van Oos-
tenrijk, dochter van PHILIP-
PUS IV, koning van Spanje, 
geboren te Madrid'va. 1638, 
huwde in 1660 met LODE-
WIJK XIV, en stierf in 1683, 
45 jaren oud zijnde; zij was 
eene wezenlijk deugdzame 
en wijze vorstin , maar LODE-
WIJK XIV, die toenmaals in 
den ouderdom van verstrooi-
jing en minnehandel was, 
achtte haar meer dan hij haar 
beminde./ Het geduld met 
hetwelk zij zijne trouweloos. 
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0üdste dochter „ MARIA THE- ; 
"HESIA, op in het vooruitzigt 
van haar tot erfgename zij
ner uitgestrekte staten te naa
ien. Reeds in 1713 had hij 
des beroemde Pragmatique 
Sanctie"uitgevaardigd, door 
Welke, bij.gebrek aan man
nelijke kinderen , zijne erf
opvolging aan de oudste zij
ner dochters moest overgaan : 
eene beschikking aan welke 
hij gedurende bijna 30 jaren 
werkte , om aan dezelve een 
geheiligd kenmerk te geven, 
en welke hij dóór al demo-
•gendheden van Europa , die 
er eenig belang bij" konden 
hebben , om er de uitvoering 
van te beletten, deed be
krachtigen.. MARIA THERE-
SIA werd den 12 Februarij 
1736 aan FRANCISCUS STE-
PHANÜS van Lotharingen, la
ter keizer onder den naam 
van FRANCISCUS I , (zie zijn 
artikel) uitgehuwd en be
klom na den dood van KAKEL 
VI, den 20 October 1740 voor
gevallen , den troon. De ge
beurtenissen , die dezen dood 
volgden, deden weldra zien, 
dat de prins EÜGÉNIÜS reden 
had gehad te zeggen, » dat 
een leger van'honderd dui
zend man beter de Prag
maticus Sanctie zou hand
haven, dan honderdduizend 
verdragen." Europa werd 
met manifesten overstroomd, 
voorloopers van het onweder 

hetwelk tégen dézet vorstin 
broeide. De koning van 
Pruissen doorkruiste te raid-, 
den van den strengsten vorst > 
aan het hoofd zijns legers, 
Silezië, en ontving te Bres-
lau de hulde der staten van 
deze schoone provincie; bij 
deze overwinning voegde hij 
die van 3föravi'è. Van- eene 
andere zijde drong de keur
vorst van Beijeren, KAKEL AL-
BERï,, bij Frankrijk, er op 
aan, hem de kroonVan Bo
hème en des keizerrijks te ver
schaffen , het gelukte hem het
zelve in zijne belangen te win
nen , ofschoon het plegtiglijk, 
tijdens de uitwisseling van het 
groothertogdom Toskane t e 
gen de hertogdommen van 
Lotharingen en Bar, de 
Pragmatique Sanctie had 
erkend. De eerste pogingen 
van KAKEL ALBERT werden-
door den schitterendsten uit
slag bekroond. Hij liet zich 
XQ'Linfa tot aartshertog van 
Oostenrijk, te Praag tot ko
ning van Bohème, en in 1742: 
te Frankfort, tot keizer, 
onder den naam van KAREL 
TH (zie dat artikel), kroo-
nen. MARIA THERESIA, zich te 
fKeenen niet veilig achtende r 

was verpligt geweest, in het 
jaar 1741, de vlugt te ne
men. In deze droevige om
standigheid werpt zij zich in 
de armen der Hongaren, roept 
de stalen van dat koningrijk 
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bijeen, verschijnt voor hen, 
houdende den zoon op ha
re armen, dien zij ter wereld 

"had gebragt, en sprak hen 
'in het Latijn aldus aan: 
» Verlaten van mijne vrien
den, vervolgd door mijne 
vijanden, door mijne naaste 
bloedverwanten aangerand, 
heb ik geen ander hulpmid
del dan in uwen moed, in 
nvve getrouwheid en in mijne 
standvastigheid. Ik stel in 
uwe handen, de dochter en 
den zoon van uwen koning, 
die van u hun heil verwach
ten." Bij dit tooneel gaan 
de Hongaren, dittrotscheen 
oorlogzuchtige volk, dat se
dert twee honderd jaren niet 
opgehouden ,had, het juk van 
het huis van Oostenrijk te 
verwerpen, eensklaps van den 
afkeer tot de opregtste toe
genegenheid over, trekken 
hunne sabels en riepen met 
eenparige stemmen uit: Mo-
riamur jpro rege nostro MA-
JIIA THERESIA. Nooit kwam 
eene hulp beter van pas en 
nooit welligt werd dezelve 
minder verwacht* Naauwe-
lijlcs bleef er eene stad voor 
.MAMA THERESIA over, om 
er haar kraambed te houden,, 
zwanger zijnde, schreef zij 
aan de prinses CiïAiUOTTE van 
Lotharingen, hare schoon'* 
moeder, in een oogenblik, 
van eene diepe droefgeestig
heid ; maar dit was de eind
paal harer ongelukken, te 

midden van zoo vele tegen-
spoeden heeft deze doorluch
tige vorstin voor zich hare 
groote talenten, hare stand
vastigheid «n de liefde van 
haar volk. Yan de oevers der 
Brave en Save kwamen tot 
dusverre onbekende vollen 
te voorschijn, die zich met 
de Hongaren vereenigen :ifl» 
krijgshaftigen ijver, hunne 
zonderlinge kleeding, lp 
woest voorkomen, zijn nog 
in het geheugen van hunne 
vijanden, met de herinnering 
hunner daden gegraveerd, 
KEVENHUILER aan hun hoofd» 
herovert Oostenrijk. Mnt^\ 
Passau, Munchen,, openen 
hunne poorten voor de Öos-
tenrijkers. MARIA THEM^ 
sluit een verbond met En
geland > dat haar hulp in j p 
en krijgsbenden verschafte) 
zij tracht den koning van 
/Sardinië te doen wankelen-
maakt den koningvan/V»** 
sen van het bondgenootschap 

los, door hem den l l J " n | 
1742, bijna geheel ••'$*««* 
en het graafschap 'Glatz » 
te staan (zie de verschillend8 

gebeurtenissen van dezen oot-
Jog in het artikel foVQM* 
KAREL 'rAN'.LOTBARlM** 
BROITN t KARFL M0A' 
NUEL van Savooije). M*"?} 
THERESIA liet zich den J i 

Mei 1743 te Praag ^°' 
ningin van Bo/iemekroov&> 
Zestien duizend Engels^" 
staken de zee over, voegde 
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zich bij dé Oostenrijkers, Ha-
noveranen en Hessen, en trok
ken naar Frankfort. 'GEORGE 
II en zijn zoon, de hertog 
van Cumberland begaven zich 
naar het kamp * de slag van 
Ettingen werd: den 27 Jiinij 
1743 'geleverd; de overwin
ning verklaarde zich voor het 
leger van MAMA THÉRÈSIA, 
en ontnam aan den keurvorst 
van Beijeren (zie KAREE VII), 
alle hoop om het Keizerrijk 
te behouden. De koning van 
Sardinië) aan wienmenhet 
eigendom van eenige Mila-
nesche gewesten had afge
staan , wapende zich voor de 
koningin van Hongarije. Zij
ne wapens zegepraalden dik
wijls en verschaften aan het 
huis van Oostenrijk voor-
deelen, die wél tegen de op
offeringen die het gemaakt 
had, opwogen. Het verdrag 
van Breslau hield den ko
ning van Pruissen slechts 
voor eenen, tijd tegeil. Hij 
deed in 1744 eenen nieu
wen aanval op Bohème, ter
wijl de keurvorst van Sak
sen , koning van Polen een 
vriendschapsverbond te War
schau met MARIA THERE-
SIA sloot. In 1745 werd 
het oorlogstooneel naar de 
Nederlanden overgebragt, 
een gewest, waarin volgens 
de uitdrukking van SIRADA 
MARS, zijne gewone woon
plaats schijnt gevestigd te 

hebben, terwijl hij bij. de» 
andere Volken slechts reist* 
In alias terras peregrina?i 
Mars ao circumferre heh 
lum, Mc armorum sedem 
fixisse videtïir. Bijna alle 
steden1 openden hare poorteiï 
voor LODEWIJK. XV (zie zijn.» 
artikel). Devlaktenvan Fort-
tënoi van Bocoux van- Za~ 

feldt waren met lijken bedekt,; 
de wateren "van- de Maas en 
de Schelde gevèrwd door het 
'bloed der overwinnaars en-
der overwonnenen 5. te mid
den der voor- en tegenspoe
den, die zich tegen elkander 
opwogen, heeft MARIA THE-
jRESlA den troost, om den 4 
October 1745 de keizerlijke 
kroon op het hoofd van haren-
echtgenoot te plaatsen;, de 
plegtigheid had te Frankfort') 
even als in vredestijd, plaats* 
Middelerwijl behaalde de io -
ning van Pruissen nieuwe 
voordeelen te Friedberg en te 
Prandnit». Zij bevrijdde zich 
op nieuw van dezeD vijand 
door het verdrag van Bresden 
den 25 December van het
zelfde jaar. Eindelijk na ee
nen achtjarigen oorlog werd' 
er een algemeene vrede aait 
Europa verleend , door het 
verdrag van Aken den 1$ 
October 1718 onderteek end, 
en MARIA THERESIA,. diemen-
had gemeend te verdrukken , 
scheen aldaar eene luisterrijke 
zegepraal te behalen. Alha-

4/ 
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re zorg strekte er zich daarna 
toe uit," om de wonden tan 
haar votfc te genezen , de 
rampen door den oorlog ver
oorzaakt, te herstellen. Maar 
in navolging van FREDERIK, 
•wilde zij een groot aantal troe
pen behouden, da teen groot 
nadeel voor hare staten was, 
slechte uitwerkselen op de ze
den en hartstogten des volks 
had , aan de administratie 
een' gang van geweld én 
willekeur gaf en de onaan
gename gebeurtenissen, on
der het volgende bestuur 
voorgevallen, voorbereidde. 
De goede vorstin wist niet , 
'dat- om hare staten te ver
dedigen, het een even zoo 
slecht als nutteloos middel 
was. om een groot leger op 
de been te hebben (zie FRE
DERIK I I , en LODEWIJK TI). 
Intusschen waren de open
bare zaken steeds het doel 
harer bemoeijingen. De ha
vens van Triest en Fiu-
me werden voor alle volken 
geopend. Livorno breidde 
zijnen, handel in den Le
vant en in Oostindiëuit. De 
haven van Oostende ontving 
schepen , beladen met voort
brengselen van Hongarije ; 
kanalen , in de Nederlanden 
geopend, bragten in den 
schoot van derzelver steden, 
de rijkdommen der Beide-
fpdi'ë®. /Zfee/ieu werd ver
groot en verfraaid; fabrijken! 
van lakens, porselein, spie- ' 

gels, van zijden stoffen etiz. 
vestigden zich in derzelver 
uitgestrekte voorsteden, en 

'men zag weldra de navol
gers in de kunsten zich met 
hunne voorbeelden gelijkstel
len. Om de wetenschappen 
te doen bloeijen, rigtte MA
RIA THERESIA hoogeschofei 
en collegiën op , onder tfel-
ke men datgene bewonder
de» hetwelk te JVeenen ba
ren naam draagt , en dat 
door haren zoon vernietigd 
werd; zij stichtte scholen voor 
teeken-, schilder- en bouw
kunde. Zij legde te Praag, 
te Inspruck openbare boek-
verzamelingen aan; prachti
ge observatoriums verhieven 
zich te Weenen, te Grot* 
en te Tyrnctu, en werden 
met telescopen verrijkt, die 
de geheimen der hemelen 
aan DE HEJÜLS y M Bosco-
WICHS, DE HAUAYS ontdek
ken: de van SWIEÏENSJ d e J 

SXORKS, d e MÉXASTASIOSSEN» 
de CHAPEIAINS ontvangende 
weldaden, die hunne talen
ten verdienen. Men kan et 

echter aan twijfelen, of doof 
op deze wijze de wetenschap 
pen te verspreiden, en "et 

onderwijs in de letteren en 
bespiegelende onderwerpt»1 

algemeen te maken, zij aa? 
hare volken zoo veel go?" 
heeft gedaan, als zij wel vj'" 
de (zie FREDERIK Wn***1'; 
If arp zorgen strekten zich o-
ver al. de klassen van burg«rs 



M A R . 137 

Van den staat uit; de gewon
de» oude en zwakke solda
ten ontvingen de geestelijke 
«en tijdelijke.hulp , in zinde
lijke en heilzame hospitalen, 
de officiers-weduwen, de a-
dellijke juffers enz., vonden 
hulpmiddelen in verschillende 
gestichten, door de mensch-
lievendheid en godsvrucht van
deze goede vorstin gevormd. 
Het scheen dat de vrede lang 
zou duren , vooral nadat 
Frankrijk, zoo lang de me
dedinger van Oostenrijk, met 
hetzelve den 1 Mei 1756 een 
yerbond sloot j maar dezelve 
Werd door eenen onverwach-
ten inval gestoortl, dien de 
koning van Pruissen in de 
maand October van hetzelfde 
jaar in Saksen deed. Hij 
trok naar Bohème, BROWN 
hield hem tegen door den 
slag van Lowosit%, waarin 
de twee partijen zich de over
winning toeschreven. In de 
lente van liet jaar 1757 ver
scheen FREDERIK aan het hoofd 
van honderd duizend strijd-» 

c bare mannen op de hoogte 
van Praag, de slag begint 
onder de muren van deze 
hoofdstad. BROWN gewond, 
ziet zich verpligt, de wijk in 
de stad te nemen, de over
winnaars berenden en bom
bardeerden dezelve. DAXJN 
nadert, drijft de Pruissen te 
Chotsewitm terug , en werpt 
dezelve overhoop; doet het 

beleg opbreken, redt Bohème 
door de overwinning en geeft 
aan de troepen den moed en 
dat vertrouwen terug , die 
de roem der overwinningen 
van FREDERIK hun, als ware 
het, hadden doen verliezen,: 
Het is bij gelegenheid van 
deze overwinning dat MARIA 
THERESIA de militaire orde 
van haren naam denfcSJulij 
1757 instelde. Deze oorlog 
was eene der bloedigste; nooit 
leverde men zoo vele gevech
ten. De Oostenrijkers had
den voor^ en tegenspoeden , 
maar zij waren meer over* 
winnaars dan overwonnenen. 
Zij zegepraalden, te Hoch-
kirchen, te Kunersdorf, te 
Maxen, te Landshut, te 
Siplitz. Prins KAREL maqkt 
zich meester van Breslaii, 
NADASXI van Schweidnitz, 
en HADDICK en LASCÏ van 
Berlijn. Men bewondert bo
venal den togt van LAUDON 
tegen Schweidnitz, door 
welken hij op den 1 October 
1761 dit dorp met de stad 
een talrijk garnizoen, eene 
geduchte artillerie en buiten
gemeen groote stapelplaatsen 
in eenen nacht veroverde. De 
wapenen van MARIA THERE
SIA , schenen slechts één aan
zienlijk verlies gedurende de
den oorlog te ondergaan; het 
was de slag van Leuthen of 
van Lissa, waarin het leger 
den 5 December 1757 bijna 
5 
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vernietigd werd; deze ne
derlaag werd gevolgd door de 
inneming van Brèslau, en 
het gevangen nemen van ze
ventien duizend Oostenrijkers. 
Het verdrag van Mubertsburg 
den 15 Februarij 1763 ge
sloten, bragt Buitschland 
weder op den voet, waarop 

, liet voor den oorlog was. 
MARIA THERESIA slaagde- er 
i n , haren zoon JOZEF tot 
fioomsch koning in het jaar 
1764 te doen verkiezen. Zij 
herstelde de oude orde van 
den heiligen SÏ£PHANUS, en 
nam den titel aan xanjpos-
tohschekoningin, ter ge
dachtenis van den vurioven 
ijver, voor het geloof, en van 
een zeker apostelambt, dat 
die grooten koning op den 
troon had uitgeoefend. Deze 
titel aan STEPHANUS door SYL-

. TESTER II gegeven, was'voor 
MARIA THERESIA vernieuwd 
geweest, dooreene breve van 
CLEMENS XIII, in 1 7 5 8 d t . 
gevaardigd. Te Inspruck 
met hare geheele doorluchti
ge familie zijnde, ter gele-
genheid van het huwelijk van 
haren zoon IEOPOID , later 
groot-hertog v a n Toskane\ 
met de infante, MARIA LOUISA 
van Spanje, verloor zij ha
ren echtgenoot, keizer FRAÏT-
oiscusl, die door eenen on-
verwachten dood den 18 Au
gustus 1765 werd weggerukt. 

S d l e n oogenblik^verliet 
«J den rouw niet, en ^ v e r 

beeldde zich' hare droefheid 
niets anders te kunnen ra> 
ligten, dan door te Impruck \ 
een kapittel van domjuffers ie : 

^stichten, wier bediening is, 
om voor.de rust van dien ge
liefden echtgenoot te bidden, < 
In 1772, sloot zijeeneow 
eenkomst met IREDEWKII, 
koning van Pruissen', fflffltf 
CAXHARINA I I , keizerin w 
Rusland, om/VeM, har
tens'oude titels, te verbrok* | 
kelen; dit verdrag gaf haat 
bijna geheel Bood-Buslani 
Zemberg werd de hoofdstad 
dezer nieuwe staten, die/o-
domerië en GaUicié^ werden | 
genaamd., Deze aanwinst d» ; 
vele redeneringen en bittere 
hekelingen ontstaan, anderen 
hebben het,slechts als eene 
gedwongene •'. navolging ot" 

; schouwd , van hetgene twee 
magtige naburen hadden f , 
daan. Door 'den dood van 
MAXIMILIAAN JOZEF» &®~ 
vorst van Beijeren, in •>•"' 
voorgevallen, ontstak de oor
log op nieuw tüsschen PM*" 
sen en* Oostenrijk; maar»6" 
zelve was niet vruchtbaar 
in gebeurtenissen, de legers 
schenen altijd verdedigend^ 
wijze te Werk te gaan, de' 
zelve werd den ISMeily^ 
door den vrede van Te?B"* 
ten einde gebragt, d'e . 
staten van het huis van WJ 
tenrijk met een klein gedeel
te vm Beyeren wWf:.' 
Jfa eene lange en gelode 
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.regering, zag MARIA 1,'HERE-
'SIA haar einde naderen, met 
den moed, die haar gedu
rende haar geheële leven ken
merkte. Haar dood was die 
van een Christen held, die 
het leven verlaat, zonder zich 
te beklagen, en de groothe
den, zonder dezelve te be
treuren. Zij ontsliep,te Wee-
nen, den 29 November 1780. 
De nakomelingschap zal haar 
ten allen tijde als eene der 
grootste vorstinnen beschou
wen , die geregeerd heb
ben. Zij had een voorkomen 
yan grootheid, opgeluisterd 
door de bekoorlijkheden der 
schoonheid, die haar voor 
de schoonste vorstin van Eu
ropa deed doorgaan: zuivere 
en zachte zeden veradelden 
hare bevalligheden , eene 
krachtvolle uitspraak, eene 
heerlijke stem, dekennis van* 
talen in hare staten gebrui
kelijk, een bevallig voorko
men , in één woord, haar 
geheel uiterlijke toonde aan, 
dat zij geschapen was, om te 
regeren, en indien men ee-
nige trekken ter volmaking 
van haren lof wenschen kon, 
zouden dezelve zijn, een vas
ter-karakter, zich meer ge
lijk blijvende inzigten en ee
ne krachtdadiger tegenkan
ting tegen ontwerpen, die 
hare ware bedoelingen te
genwerkten. De godsdienst 
werd gedurende hare vege-
ring altijd geëerbiedigd, ea 

als den, hechtslen-steun van 
den troon, en als het veilig
ste onderpand van de ge
trouwheid der onderdanen 
beschouwd. Het vloeken werd 
strengehjk verboden-, de los
bandigheid en de ligtzinnig-
heid beteugeld, de slechte 
boeken uitgeroeid , de ha-
sardspelen verboden. Maar 
de overhelling van eene door 
eene valsche wijsbegeerte me-
degesleepte eeuw, de steeds 
toenemende besmetting der 
ondeugden, die er de onver
mijdelijke vruchten van zijn, 
de verkrachting der openbare 
zeden, de verzwakking der 
oude grondbeginselen van or
de en deugd, hebben niet 
veroorloofd, dat haar ijver 
met eenen volkomen goeden 
uilslag bekroond werd. Als 
de laatste spruit vanhethuis 
van Rabsburg, dat gedu-

I rende vele eeuwen den eer
sten troon en zoo vele ande
re troonen van Eurofa be
kleed had , en met eene aan
eenschakeling van voorspoe
den , die aan hetzelve den 
bijnaam van FEMX gavpn, 
heeft zij door de gebeurtenis
sen , die haren dood heb
ben gevolgd, de zegeningen 
van hare familie in hét 
graf mede genomen. [Ha
re bekwaamheden en deug
den , maakten haar zoo eer
biedwaardig, datFREDKRIKlI 
aan D'ALEMBERT schreef:... 
Ik heb b$ haren dood neer 
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opregte tranen gestort, zij 
heeft haar geslacht en den 
troon tot eer verstrekt; ik 
heb den oorlog tegen haar 

. gevoerd, doch ben nooit haar 
vijand geweest. Zij heeft 
acht kinderen gehad, onder 
welke JOZEFII , LEOPOID I I , 
eerst groot-hertog van Tos-

'kane, MARIA CAROMNA , ko
ningin yan Napels, en de 
ongelukkige MARIA ANTOINEÏ-
TE , koningin Tan Frankrijk], 

MAMA LEczmsKA, koningin 
van Frankrijk, dochtervan 
STANISLAÜS koning van Po
len, hertog van Lotharin

gen, en van CATHARIITA 0 -
PAMNSKA , geboren den 23 
Junij 1703, volgde haren 
vader en hare moeder te 

' PFeissemhurg in den Flzas, 
toen zij verpligt werden Po- ' 
len te verlaten. Zij was al
daar sedert zes jaren, toen 
zij door koning LODEWIJK XV 
ten huwelijk gevraagd werd , 
zij huwde dezen vorst, den 
5 September 1725, die bij 
haar twee prinsen, en acht 
pWnsessen verwekte. Door 
eénen wijzen en verlichten va
der onderrigt, was zij op den 
troon het voorbeeld der Chris-
tendeugdën, zich enkel bezi<* 
houdende met de teederheid 
van den koning haren echt
genoot te verdienen , om aan 
de prinsen e n prinsessen, 
hare kinderen, godsdienstige 
gevoelens m te boezemen t en 

om weldaden over 3e- kei'-
ken en in deh' schoot der 
ongelukkigen te verspreiden. 

' Vijandin van de hoofschekui-
perijen , bragt zij gerusteda-
gen door in de uitoefening 
der godsvrucht. Maar de 
vroegtijdige dood van de» ; 
dauphin, haren zoon,vader ! 
van LODEWIJK XVI, wMn \ 
gevolgd . door dien van to
ning SXANISLAÜS, haren* ' 
der, doordrong haar met de 
levendigste smart. Deze vor
stin i zoo zeer het Jeedgevoel 
van Frankrijk'waardig,be
zweek den 24 Junij 1768• 
in den ouderdom van 65ja* ; 
ren. De abt BOISMOND sp» 
hare lijkrede, voor deFran-
sche ak'ademie den 22 -No
vember 1768 uit. DeaDt 
PROYART, heeft haar ^ 
beschreven, 

* MARIA ANTOIP*» > 
SÉPHE JEANNE van Ow* 
rijk, koningin van• 1 ^ 
r p , echtgenoote tanW»"" 
WIJK XVI, dochter van Kei
zer FRANCÏSCUS I> e n ] 
keizerin MARIA THEB*SU' 

geboren te JWeenen den 2 

November 1755. Hare op
voeding werd zeer zorgvuldig 
in acht genomen; jongD08' 
was zij reeds bekend rnet DJ 
Fransch,Engelsch,Ilalwa»sJ 
en zelfs met het Latijn, "i 
ontving les in de toonkunstv^ 
den beroemden <*H>G*» . 
maakte verbazende iow*nü 
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gen, onder dezen bèwonde-
renswaardigen meester. Bij 
de vereenigde'voorregten der 
geboorte en der opvoe
ding , paarde zij al de ove
rige gaven der natuur; met 
eene volmaakte schoonheid 
begaafd, trok zij de aan
dacht van het hof van /Fee
zere tot zich, dat haar niet 
alle hulde omgaf, toen zij 
verpligt was hetzelve te ver
laten , ten einde naar Frank
rijk te gaan, om de groot
heid en de ongelukken van Lo-
BJEWIJKXVI te deelen. Deze 
prins was nog slechts dauphin 
toen de hertog van CHOISEÜL 

dit huwelijk bij het hof van 
Oostenrijk onderhandelde» 
MARIA ANTOWETTE ontving 
bij haar intrede in Frank

rijk het vleijendste onthaal; 
feesten, vreugd ebed rij yen , 
vergezelden haar van Straats
burg tot f^ersailles waar zij 
den dauphin den 16 Mei 
1770 huwde. Dit huwelijk 
werd onder de noodlottigste 
voorteekens gevierd : ieder 
een weet dat meer dan twaalf 
honderd personen te Parijs 
bij gelegenheid der feesten 
die er gevierd werden, om
kwamen (*) en dat op dien 
dag der plegtigheid zelve te 
Kersailhs een verschrikke
lijke regen de spelen en open
bare vermakelijkheden kwam 
storen. Even als de dauphin 
stelde ook MARIA ANTOINEITE 

een levendig belang in het 
lot der ongelukkige slagtof-
fers, en zond al het geld, 

(*) Indien, zegt een tijdscliriftschrijver, de tegenwoordige gebeur
tenissen tot waarschöuwing der toekomst kunhen" diehen; zoo zijn do 
bloedige bruilofstfeesten van L'ODBWIJK XVI en van AINTOINETTE , 
waarbij meer dan 1200 menschen, door èenige en onverklaarbare 
toevallen, het leven verloren, een verschrikkelijk voorteeken geweest. 
Indien de voorgevoelens iets zijn, Wat zal men dan van de tranen 
van MAKIA. 'ANTOINK'I'TK zeggen, toen zij naar Frankrijk vertrok, 
van het plotselijke besluit, dat zij te Lints nam, om naar Weenen 
terug te keeren, van de dikwerf' herhaalde kreten, te Augtburg, 
ten mintte, niet naar FrankrijkI 7iiet naar Frankrijk! zoo dat de 
keizerlijke resident, alle bedenkelijke moeite had, om de reis te 
doen vervolgen? De voorteekens en voorgevoelens, zegt een andere 
schrijver, verschaffen ongetwijfeld aan de verbeeldingskracht een 
uitgebreid veld, waarop dezelve zich ligtelijk verdwalen kan. Men 
ziet geheele natiën > gewoon om alles te verklaren wat er voorvalt: 
Qeng quat'-omnia interpretatur, zoo als pater SCHMIT zulks vau de> 
Turken heeft gezegd. Men moet echter niet ontkennen, dat wan
neer geheel buitengewone gebeurtenissen, door groote onheilen zijn 
gevolgd, men dezelve als voorteekens als voorafgaande kennisgei 

vingen der toekomst, heilzaam voor degene, welke er gebruik van we
ten te maken, en welke zich aan die voorzienigheid houden, waar» 
van er gezegd wordt: Dedisti meluentibu* te Signifiationem, ut 
fugiant a facie arcut, ut liberentur diltcti tui. — Fs. LIX , 4 — 5 , 
kan beschouwen. Het is , ljetrekkelijk met het voorgevoel, evenzeer 
gesteld, —t Zie MMHTKKON, LOUKWIJK, koning van Hangar*/'*, e«*.«-
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hetwelk zij bezat aan den lui
tenant van policie, teneinde 
de ongelukkigste» te helpen ; 
alzoo was hare eerste daad 
in Frankrijk een trek van 
edelmoedigheid, die nooit uit 
het hart en het geheugen der 
Parijzenaars had behooren uit-
gewischt te worden. Reeds bij 
hare aankomst te fersaüles 
was deze vorstin de bevallig
heid van het hof, over het-
welkezij geroepen was om te 
regeren. Eenvoudig, goed, 
beminnelijk, werd zij aange
beden door degene , die haar 
omringden; maar het publiek 
door eene partij aangehitst, 

, die ophoudelijk zocht, om het 
bestuur in een ongunstig dag
licht te stellen, toonde zich 
reeds spoedig gestreng ten 
haren opzigte. LODEWÏJK 
XYI was den 11 Junij 1775 
tot koning gezalfd. Naar het 
voorbeeld van haren echtge
noot, die'het volk van h'et regt 
der vrolijke toekomst (joyeux 
evenement) vrijsprak, ont
sloeg MARIA ANXOINEÏTE het
zelve van hét gordelregt der 
koningin (ceinture de la reine) 
dat haar, volgens een oud ge
bruik, toekwam, hetwelk niet 
belette dat de kwaadwilligen 
eenigen tijd daarna het ge
rucht verspreidden dat zij aan
zienlijke sommen wil Frank
rijk aan keizer JOZEF II zond. 
Jonge, en een afkeer van de 
hoofsche pligtplegingen heb
bende , heerschte er éene 

groote vrijheid rondom haar; 
men schoot niet te kort om 
er de hatelijkste afleidingen 
van te maken en weinig ja
ren waren voldoende om te
gen eehe vorstin , met de be
minnelijkste hoedanigheden 
begaafd, de vooringenomen
heid van een groot aantel 
personen te verwekken,é, 
het zij uit "boosaardigheid, 
het zij uit ligtgelooviglieid 
openlijk tegen haar gedrag 
uitvoeren ; te vergeefsch ken
de men van deze vorstin eene 
menigte trekken van edel
moedigheid en grootheid van 
ziel, te vergeefs had men 
haar den hertog van POMÏÏ-
COUIANI majoor-generaal'der 
lijfwacht, die haar beleediga 
had , hooren antwoorden» 
dat de koningin de beledi
gingen der dauphine met 
wreekte, te vergeefs zond 
zij in den strengen winter 
van 1788 meer dan 500 
louis uit hare cassette aan de 
armen van Parijs; door den 
haat der muitelingen had «J 
de smart, de gruwelijk'6 

lasteringen te zien toenemen 
en beantwoordde altijd de 
ondankbaarheid harer onder
danen , door nieuwe bewijze11 

van hare goedheid. Be nood
lottige zaak der halssnoer,aa» 
welke zij geheel vreemd **»>. 
verbitterde geheel en al alle 
aangenaamheden, welke «3 
in den schoot van het eerste 
«of van Jiïuropa genoot, «B 



M A E . 143 

,was voor haar het voortee-
keii van. nog grooter onge
lukken. Het is. in dit tijd
vak , dat haar inwendige kom
mer hare haren grijs maakte 
ofschoon zij slechts 34 jaren 
oud was. Zij liet zich als toen 
afschilderen en gaf dit portret 
aan hare vriendin mevrouw BE 
liAMBAltEj zij schreef er ei
genhandig deze woorden on
der: Hare ongelukken heb' 
ben haar grijs doen wor
den* Zij had sedert langen 
tijd de onheilen voorzien, die 

1 de wanorde, der geldmidde
len, de zwakheid van den 
vorst, de geest van onaf
hankelijkheid en ongodsdien
stigheid , die zicih van alle kant
ten openbaarde, aan Frank
rijk voorbereidde, en verzette 
zich met al hare magt tegen 
de beroeping der algemeene 
staten. Haar régtzinnige en 
heldere. geest en hare diepe 
inzigten deden haar de on
gelukken inzien, die Jiet ge
volg van eene vergadering 
moesten zijn, die nooit in 
JFrankrijk zonder de groot
ste gevaren had plaats ge
had, dié de groote koningen 
van dat rijk altijd hadden ver
meden , die zulke strijdende 
belangen tegen over elkan
der stelden, noodzakelijk eene 
dier hevige schokken moes
ten te weeg brengen, "waar
voor een krachtiger en vermo-
gender bestuur zich niet zou 
hebben kunnen behoeden. 

Gedwongen om aan den wil 
des konïngs toe te geven, 
gaf zij zich aan het ongeluk
kige lot over, dat haar wacht
te en begon hare ziel voor 
de groote onheilen voor te 
bereiden. Zij verscheen in 
de eerste zitting der staten, 
staande en/met eene groote 
eenvoudigheid gekleed; onop
houdelijk hoorde men haar 
alstoen herhalen. » Dat de 
koning gerust en geëerbiedigd 
zij , wat mij betreft, ik zal 
altijd gelukkig zijn, in zijn 
geluk." De openbare hulde, 
welke zij alstoën ontving, 
hield weldra op door de kui
perijen van hare vijanden, 
die haar beleedigingen en 
bedreigingen deden hooren, 
die hare trotschheid kwets
ten, zonder haren 'moed aan 
het wankelen te brengen, Ge
heel Europa weergalmde van 
de beleedigingen der konin
gin van Frankrijk aange
daan. De keizer en de ko
ning van Napels, boden haar 
in hunne staten eene schuil
plaats aan, welke zij weiger
de, om haar lot niet van dat 
des koning» te scheiden, die 
het eenige voorwerp harer 
zorgen was. Weinig tij ds 
daarna stierf de danphin, die 
in hare armen den 3 Junij 
1789 ontsliep. Dit verlies 
werd gevolgd door het ver
trek van den graaf van AR-
TOis, den prins van het hof 
van Frankrijk} die haar de 
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meeste verkleefdheid had be
toond, en hare eerste onge
lukken had helpen verduren. 
Aldus geheel aan de vuile 

• lasteringen fyarer vijanden 
blootgesteld, verslond zij in 
het binnenste harer ziel alle 
rampen, welke zij onderging, 
en die, welke zij nog voor-
gevoelde. Eene maaltijd , 
door eenige getrouw gebleven 
krijgslieden van het huis des 
Iconings gegeven, en waar
bij de koning en deJköningin 
tegenwoordig waren geweest, 
werd in de tribune door Mi* 
RAUEAÜ hatelijk voorgedragen-, 
die na gevraagd te hebben, 
dat de persoon van den ko
ning alleen als onschendbaar 
werd verklaard, op het punt 
stond, om der koningin een 
proces aan te doen, onder 
voorwendsel, dat zij het was, 
die dezen maaltijd had doen 
geven, in welke, volgens eer 
nige oproerige schotschriften, 
men de nationale vergader-
ring behedigd en bedreigd, 
en 'de driekleurige cocarde 
met de voeten getreden Aad, 
De demagogen, tot wie zich 
de redenaar wendde, gingen, 
nog verder. In de commisi-
siën van het Palais Moyal 
Werd er besloten, dat men hen 
in eene zelfde zamenzwering 
zou wikkelen, en dat men 
op denzelfden dag de koning, 
de koningin en hunne kin., 
deren zou ombrengen. Den 
5 October v«mmelde zich 

eene bende struikrborers, on
der al hetgene, wat Parjjt 
het meest bedorven bezat, 
bijeen gébragt, vertrok naar 
F'ersailles, onderde leiding 
van een' deurnaarder, MAIL* 
IARD genaamd, èenige uren 
daarna kwam LAFAYEIM met 
ach t duizend man, belast DM 
den koning de constitulfetó < 
doen aannemen en hem )»« ! 
Parijs terug te brengen; naau-
welijks aangekomen, maakt hij 
zich meester van de posten, 
en gaf aan: LODÉWIJK XVI 
den wil der muiteïingetf t« 
kennen, en verwijderde zich. 
De misdaad waakte echter, 

, In het midden van den nacht 
belegert dfize bende kaniba-
len de poorten van bet l^-
teel, verbreekt dezelve, en 
het gelukte haar met dolken 
gewapend en luidkeels üit-" 
roepende, dat men haarw , 
koningin zoude uitleveren, 'n 

de appartementen binnen te 
dringen. Twee lijfwachten 
wilden ttegenstand bieden, 

' doch werden doorboord. W 
gedrogten kwamen in «et W" 
parlement van MARIA A"101" 
KETÏE , maar dank zij **" 
tegenstand van eene derf 
lijfwacht, zij had den «P j 
van haar bed te ontvlog16"' 
en zich bijna geheel naakw 
naar de appartementen ƒ * 
konings te begeven. Op de ' 4 
zelfden oogenblik kwam w 
i W r a , die deze w ^ 
horde uiteen dreef, •m#r 9 
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niet vreesde aan den koning ,] 
té gaan vragen hetgene, wat 
deze muitelingen vroeger met 
het staal in de vuist eisch-
ten. De vorst werd dus ge
dwongen, zich naar Parijs te 
begeven, de koningin volgde 
.hem met hare geheele fami
l ie , en ontving gedurende 
eënige dagen op de Tuileries 
de bewijzen der levendigste 
belangstelling, zoo zeer was 
de liefde des konings in het 
hart der Franscheri gegrift; 
zoo zeer moest men den geest 
des volks bedwelmd hebben , 
om het tot die heiligschen-
dende buitensporigheden te 
«bewegen! MARIA ANTOINETTJE 
maakte van deze gelegenheid 
gebruik, om te beproeven, 
de opstandelingen Jot hunnen 
pligt terug te brengen, door 
aan de hehoeftigen de terug
gave hunner in de,bank van 
leening verpande goederen, 
terug te bezorgen. Den 22 
October zond zij ondersteu
ning aan de weduwe van den 
hakker FRANCOIS, die door het 
volk in eenen opstand over 
het onderhoud van het leger, 
was opgehangen , en den 22 
derzelfde maand verbonden 
zij en den koning zich, om 
het kind waarvan de wedu
we van den ongelukkigen bak
ker zwanger was ten doop te 
houden. Door aldus te han
delen gaf de koningin wier 
grootste vermaak altijd was 

XYI. DEEL. 
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geweest, om weldaden rondom 
zich te verspreiden, tevens 
aan de neiging van haar hart 
en aan den raad van eenë 
wijze staatkunde toe; maar de 
herinnering harer weldaden 
was voorbijgaande of liever 
hare edelmoedigste daden wa
ren aan de hatelijkste toe
passingen blootgesteld. Inden 
loop van het jaar 1790 ver
toonde zij zich verscheidene 
malen aan hët volk en bezocht 
het gesticht der vondelingen 
en de Gobely'nschë fabrijfc. 
De koning wiens moed en 
geduld, door de straffelooze 
beleedigingen, waaraan hij en 
zijne familie onophoudelijk 
waren blootgesteld, en vooral 
door de onlangs uitgeoefende 
gewelddadigheden, om 'hem te 
beletten zich naar St. Cloud 
begeven, ten einde waren, 
besloot, om in den daarop-
volgenden nacht van 20 op 
21 Junij met zijne fami
lie Parijs te verlaten. De 
koningin vergezelde hem. 
Toen de koning erkend werd ,. 
hield zij een oogenblik bij hem 
aan, om hem te doen beslui
ten , den doorgang met ge
weld te doen ontruimen, maar 
op de aanmerking door den 
vorst gemaakt dat alle tegen
stand geheel nutteloos zou 
zpn, en men het leven van 
zijne familie in gevaar zou 
stellen, onderwierp zy zich'. 
Het tooneel van deze ónder-
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• werping was zonder twijfel 
groot en treffend, want men 
zal het nimmer vergeten dat 
BARNAVE zelfs, met PEÏION en 
XATOUR MADBAÜRG als com<~ 
/missarissen der constituerende 
-vergadering naar P^arennes 
'gezonden «j om de koninklijke 
familie naar Parijs terug te 
brengen , zich sedert dit tijd
stip niet dan; met geestdrift 

•over het verhevene karakter 
Tan deze vorstin uitdrukte, 
«lie hij zich beschuldigde van 
«lte lang miskend te hebben. 
•» Waarom, zeide hij haar, 
leunnen al <te Fransehen niet 
getuigen van uwe edele on
derwerping zijn ? —• Ik ben 
altoos zoo geweest, gelijk gij ' 
mij thans ziet, zeide hem 
«leze vorstin, de omstandig
heden alleen zijn veranderd.*' ' 
In het kasteel der Tuileries 
teruggekomen, werd de ko
ning aldaar van de koningin 
gescheiden, tot dat zij hei
den de ophelderingen hadden 
gegeven, die hun ter oorzake 
hunner reis werden gevraagd. 
In de maand Mei 0 9 2 , werd 
<le koningin op nieuw in de : 
-dagbladen» de tijd- en schot-, 
schriften ten toon gesteld , als 
•cene zoogenaamde Oostenrijt-
«che commissie besturende, 
die nooit dan in het, hoofd 
der kwaadwilligen bestond. 
Deze verceniging, waarmede 
men op zulk eene belagche-
lijkewyze, maar met zoovele I 
trouweloosheid eene menigte I 

verschrikkingen aanjoeg, die 
reeds met de dwaaste schril* 
beelden vervuld was, was niet 
anders dan -de gewone triii, 

-die zich alle dagen bij'oe 
koningin verzamelde, en die 
men met den naam vanOos» 
tennjksche Jiad bestempeld, 
doordien de graaf van Jtfsfi-
'•cr-lRGENM;iü : afgezaul w« 
het hof van Weenen,®^ 
regeld kwam,; iedereenvtcet 
voor het overige, dat indeze 
vereenigiqgen het aJgemeene 
gesprek nooit de staatkunde 
ten onderwerp had. Tot dus* 
verre waren het slechts rede-
kavelingen en smaadwoorden, 
van den kant der revolutio
nairen^ maar deze soort vaa 
•bedaardheid was niet van lan
gen duur. De dagen van 20 
Junij en van 10 Augustus 
1792, braken aan.'''Op*» 
eersten gaf MARIA. ANÏOINSI-
XE achter de tafel van den 
raad, tusschen hare beide km* 
deren geplaatst, niet het ge; 
ringste bewijs van vrees'; *S 
onderging gedurende meer dan 
vier achtereenvolgende ure») 
het verschrikkelijke tooneöi 
van een onbeteugeld graaatf > 

, met duizend moordtuigen f" 
wapend, de deuren opehwf' 
kende,' en zich in verschrik
kelijke bedreigingen nitM8* 
de. Men herinnert zich door 
welke schoone trouw iefs" 

'ter'vanloDEWUKXTI. »eT' 
EtlZABEïH, zich den oogeö* 
W* * waarop zoo veïegw** 



a M A B. 147 

haar léven bedreigde, voor 
haar deed doorgaan. Op 
Vrijdag den 10 Augustus om
singelden de van Marseitte 
aangekomen bataillons, het 
kasteel. In den beginne had 
men getracht, de soldaten 
der lijfwacht te bewegen, om 
het te verdedigen; de .ko
ningin wilde er bij omkomen , 
en deed alle pogingen om Lo-
DEWIJK XVI te doen besluiten 
-te strijden, en met de wa
pens in de hand te sterven; 
maar medegesleept door de 
toevlagt des vorstes, in den 
schoot der vergadering, ge
leidde zij hare kinderen haar 
dezelve. De gang derwaarts 
•was zeer gevaarlijk. Het op
gewonden volk overlaadde 
haar van alle kanten, met 
de gruwelijkste smaadwoorden 
en de verschrikkelijkste be
dreigingen ; een oogenblik 
scheen het besloten, haar den 
doortogt af ta* snijden, en 
haar van haren echtgenoot af 
te zonderen, maar de stand
vastigheid van den maire van 
Parijs, verdreef de menigte 
uiteen en vertraagde de mis-
daadi Met hare familie in 
de loge van den dagbladschrij-
ver opgesloten, hoorde zij al
daar de vervallen verklaring 
des vorstes, en het besluit 
der conventie, die zich het 
regt aanmatigde om hem te 
vonnissen, uitspreken. Den 
volgenden dag vergezelde zij 

den koning naar den Tempét 
na eenen verschrikkelijken . 
nacht in eene kamer derFeal-* 
lantijnén, van de noodzake
lijkste «aken beroofd, te heb
ben doorgebragt. Men stond 
aan geene dames van haar 
gevolg t o e , hare gevangen
schap te 'deelen.. Mevromv 
LAMBAIIB die deze gunst 
vraagde,' werd in eene an
dere gevangenis geworpen, 
van deze geliefde en belang
rijke vriendin gescheiden:, 
mogt MARIA ANIOMEÏTE haar 
niet wederzien j dan op dett 
verschrikkelijken dag, waar
op de kannibalen, haar bloed 
dorstende, haar de verdeelde 
ledematen van haar ligchaam , 
en haar bloedige hoofd verf 
toonden. In hare gevangenis, 
werd de koninklijke familie 
aan SANTERRE , en aan die gé-

"meente van den 10 Augustus 
"overgeleverd , die zoo wel ha
ren naam verdiend bad, door 
zich met geWeld van de magt 
meester te maken , en die 
denzelven meer verdiende 
door de ongehoorde folterin
gen die zij aan deze onge
lukkige gevangenen deed on<-
derviflden. De nieuwe mu-
nicipalen behoorden tot de 
geringste volksklassen, en al
le hadden zich gekenmerkt, 
al$ de woestste JacoMjnen der 
hoofdstad. Cipiers van hun
nen koning geworden zijnde, 
waren twee hunner dagelijks 
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belast-, om "hem niet uit het 
•oog te verliezen; terwijl zij zich 
rmidden onder de koninklijke 
_slagtoffersplaatsten, sloegen zij 
vhunne'bewegingen gade, ga
rven een'e-uitlegging aan hunne 
gebaarden en aan 'hunne minr 

.•>ste woorden, hoonden en be
dreigden hen onophoudelijk, 
*met eerie ophanden zijnde 
-Strafoefening. Wanneer de 
gezondheid van den getrou-
-wen HÜE„ .die alleen had kun
den verwerven, om bij de 
"Koningin te Mij ven, onder
l i j n d Was -, warende vorstin
nen «verpligt, zich zelve te 
hedienén, en hare koninklij
ke handen tot de geringste 
diensten te gebruiken. °De 
'dochter der CJESABS zag zich 
genoodzaakt zelf haar bed op 
<te -maken, e n 'hare kamer te 
Tegen; het overigevan den tijd 

• w e r ö door^èbragt, met.elkan-
perwéderkeerig de-verlig, 

. tendste diensten te-'bewijlen, 
omrzich over de wreedheid 
fcnnner opaigters te troosten, 
door. ae .."banden der teeder-
.ste vriendschap, 'die altijd 
een echtgenoot .en de echt-
genoote de ouders en de kin
deren vereenigd liad., no* 
naauwer toe té halen. .Een 
zoo aandoenlijk schouwspel 
wekte nog meer de woede II 

Jast waren, , o m haar te be
k k e n , men .besliste dat ^ i 
-joonaan van elkander z o u ! 
^e« gescheiden zijn. B e t r o o ^ « 

telooze vorstinnen . wierpea 
zich aan de voeten d e r » 
riicipalen, om de intrelrfcing 
van dezen gruwelijken ma* 
regel te bekomen. » M 
waren niet meer klagtenof 
tranen, ze,gt CLERT , liet wa
ren smartkreten," Hare ft 
heden waren zoo ;lèT6i)ajfo 
dat dezelve de cipier**»!» \ 
fen. >>, Wel nu , zeideeea i 
hunner, zij zullen tan daag 
te zamen .eten." Het was 
dus alleen bij den maaltijd i 
dat.het hup vergund we."'> 
elkander nogmaals te ïid» 
Dit geluk werd hnn weid» 
geweigerd. Eeriige dagen daar
na leefde LonEWijKXVI^ 
meer. Be eérlooze .conve11" 
tie had aan den koninklijk6" 
martelaar beloofd, dat ® 
Franse Ae natie altijdgroo> 
altijd regtvaardigi ^ 'J ' 
zijner familie zou ter kf t 
nemen. Zij hielden er m 
mede hezig, maar om b«» 
misdaden nog te vtnvM®' 
Den 13 Augustus 1792 f 
CHAOOT de koningin hesetiu'-
digd, de Zwitsers aarlgein'1 

te hebben, om op het ^ 
te schieten; den 15 W- ® 
vergadering een Jbeslnj* F 
Bomen,, inhoudende,, dat 
koningin, de koning ettw 
familie als gijzelaars z"ud6J 
dienen, tegen de üinDen"T)l 
buitenlandsche vijanden. » . t 
6 December stelde Boö«f 
aan de. nationale vergadew 
voor, om de koningin , 0 , 
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van; beschuldiging te-stellen;, 
-maar dit voorstel was van geen; 
gevolg-geweest., Den 4Janu-
arij 1798.. hadden de inwoners
van Maoon aan de conventie 
gevraagd,:, dat zij gevonnisd 
zou worden, weinig dagen 
daarna zond de stad Laval 
een nieuw- adres in denzelf
den zin.. Den 27 Maart en 
10 April daaropvolgende,. 
vraagde RoBEsriERRE hare 
verzending;naar de revoluti-
onnaire regtbank», maar de 
conventie, hoe gruwelijk de-
zélve ook was,, diensde terug 
voor het denkbeeld van eenen 
nieuwen, koningsmoord,,, den. 
eersten zoo nabij r en stelde 

.zich tevreden met hei ver
zoek van zijnen chef uit te 
stellen» Den %% Julij beval 
de commissie tan het alge
meen welzijn aan. de» maire 
Tan Parijs, haar van haren 
zoon te scheiden % eea ge-

.zantschap der municipale» 
kwam om dit besluit ten uit
voer te brengen. Dit ver-
Wijf van ellende had welligt 
nog geen zoo verscheurend 
tooneel aangeboden. Dk ver
beeldingskracht en de gevoe
ligheid van DELELE-, als hij 
van die wreede tooneelen 
spreekt, heeft zich niet tot 
het afschuwelijke der wezen
lijkheid kunnen verheften. In 
eene soort van ijlhoofdigheid 
verwijderde de koningin uit 
ai hare krachten de muaici-

K 

palen vaö het Bed', waarop-
den dauphin rustte. » IJoQdï 
mij, 'gilde zij- uit-». .liéve&-
dan mijt , van» mijn? kind» 
te scheiden."' Dit verscheu
rend* tooneel: duurde langer*-
dan een uur, eindelijk door? 
de- bedreigingen en» smaad--
woorden harer beulen over— 

j wonnen., die haar- aafikon--
digden, dat zij haren, zoon? 
zouden doeden-, indien- hijj 
hun.' niet werd overgeleverd ,. 

, hief MARIA* A-NTOIKEXÏJ5 d&' 
i oogen ten hemel,, bedekte-
' den< dauphin met hare tranen ,„ 
: en bleef mei hare droefheid, 
I alleen-... De- wreedste slagen? 
I waren toegebragi,'r- deze* onge— 
\ lukjuga vorstin had. van den* 
j liaat harer vijanden niets meer 
: te vreezen*. Den 10K Augüs— 
i tus besloot de conventie-,, ten? 
| gevolge van een? verslag van< 
! BARRÉRE,. en óp het- uitdruk-
I kelijke voorstel van BÏHJHJD-
! VARENNES, eindelijk tot hare

overlevering aan de rèvolu— 
: tionnaire regtbank. Even» 

zoo. spoedig vervoerd, uit den, 
; toren des tempels* naar de ge

vangenissen van de concier-
gerie, werd: zij in eene don
kere en ongezonde kamer op
gesloten , waar haar bewa
ker, BARRAZIN genaamd, die-
in deze gevangenis als galei
slaaf opgesloten was, mee» 
eerbied voor haar had , dan 
de cipier des tempels gehad 

[ had. Eindelijk deed BILLAUD-
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T I R E M E S den S October aan 
dë conventie bevelen, om 
zich zander uitstel mei liet 
proces der weduwe CAXET 
bezig te houden. Den 11 
zond de commissie van alge
meen welzijn de stukken aan 
den openbaren beschuldiger, 
hem aanbevelende haren ij~ 
ver ie onderstemen. Den 
volgenden dag werd MlKU 
AÏÏTOINËTTJÉ in eene duistere 
kamer in het geheim onder
vraagd, waar verscheiden ge
tuigen haar hoorden, zon
der ontdekt te worden, » Gij 
zijt het , zeide haar de pre
sident HJERSUNN; die aan Lo-
BEWIJE CAPKT de kunst der 
veinzerij, mët welke hij het 
volk bedrogen heeft, geleerd 
hebt. —. Ja., antwoordde hem 
de koningin, het volk is be« 
drogen geworden, maar het 
is noch door mijn man, noch 
door mij.; ~ - Gij hebt niet 
opgehouden, ging de presi
dent voort, de vrijheid ie 
vernietigen'. Gij wildet over 
de lijken der patriotten den 
troon weder beklimmen. -*-• 
Wij hebben nooit anders dan 
het geluk der Franschen ge-
wenscht. Wij hadden niet 
noodig den troon te beklim
men, wij waren er op ge-
Beten." Den 14 October ver-
Scheen zij voor eerste maal 

. voor de revolutionnaire regt-
bank, onder hel voorzitter
schap van HsmaiiH. Onder 
de gezworenen bevonden zich! 

een paruik'enmakér, een schil' 
der , een. kleermaker, een 
schrijnwerker,, en een tij
stander 'eens deurwaarders, 
Hare verdedigers waren TM-
CON e n ClIAUVEAU LAGAfiDK,, 
die deze gevaarlijke We
ning met allen moed en alle 
trouw y welke de omsJan%-
heden toelieten, vervulden, 
daarenboven wel overtöigd, 
dat al hunne pogingen vruch
teloos zouden zijn. De eer
ste getuigen, die tegen de 
koningin getuigde, was U' 
COINTBE. van FersailkS) de 
vierde, die men riep, 5aS 

de eerlooze HEBEUT, Z'JBe 

getuigenis was eene aaneen
schakeling vim'lasterlijke daad-
Zaken , met eene gruwelijke 
trouweloosheid, en op eeije 

wijze verhaald i ' die al de 
volksfabelen regtvaardigde» 
aan welker verspreiding oD' 
der het volk, hij zelf l0° 
krachtdadig. had mede ge- , 

' werkt. De laatste en de ter- , 
schrikkelijkste van dezebe
schuldigingen , die onze pe» 
weigert te schetsen, zo°da,' { 
nig als zij in dien tijd ^ 
uitgestrooid, legde de Ko
ningin te laste, zelve de ze
den van haren jeugdigen zooB 
te hebben bedorven, m* 
het gedrogt, dat zich .eej» 
verfoeijelijken uitslag van J«* 
ze nieuwe misdaad beloof' 

werd in zijne hoop be**»8^ 
gemaakt; het volk bJeefsto"1 

hij het verhaal van die «*" 



s r J t ' K * - • .•••'••:• •.•:ï"5t 

schrikkelijke lasteringen, en 
de helsche razernijen, die de 
vergadering uitmaakten, on
dervonden voor de eerste maal 
het gevoel van de diepste ver
ontwaardiging. De koningin 
ondervraagd, over al deze 
gruwelen, was verontwaar
digd, haar gelaat tot dusverre 
bleek, werd blozend en met 
eene,uitdrukking, die onmo
gelijk is af te schilderen, 
riep zij u i t : » Indien ik 
niet geantwoord heb, is zulks 
wijl de natuur op eene der
gelijke uitdrukking aan eene 
moeder gedaan, weigert te 
antwoorden." Zich daarna 
een oogenblik bedenkende, 
steeds meer verontwaardigd, 
en 'zich naar het volk wen
dende, tot hetwelk zij regt-
streeks het woord rigtte, met 
eene waarlijk verhevene aan
doening, voegde zij er bi j : 
» Ik beroep mij hier op al 
de moeders die mij hooren." 
Bij deze woorden' deed zich 
een verward gedxuisch hoo
ien, en ondubbelzinnige be
wijzen van verontwaardiging 
tegen de gezworenen en van 
belangstelling voor de onge
lukkige, barstten van alle 
kanten uit. Eenige ^ogen
blikken van stilte volgden op 
dit hartverscheurend tooneel, 
waarvan de geheele schande 
op diegene terug viel, die 
hetzelve bewerkt hadden. In 
het algemeen, antwoordde 

i MARIA AïncoïWEra > in. den-
loop der debatten j die twee-
dagen duurden, jen dié tot 
in den nacht werden voort
gezet ,, met eene edele hou
ding, eene vaardigheiden on
gedwongenheid , die de-dwin
gelanden verbaasden j- zij'ver
scheen voor de regtbank iö 
rouwgewaad,, zich gestadig • 
haren echtgenoot te binnen 
brengende, Zij bleef-zonder 

'aandoening, zonder zuchten 
en zonder tranen. Smarten 
zoo alsdehare konden geene 
uitdrukking hebberi. Op hel 
einde der debatten vraagde-" 
haar de president of haar te 
harer verdediging niets meer 
overbleef te zeggen. Zij nam 
het woord op, en zeide: 
» Niets. Ik kende de getui
gen niet.: Ik was onbekend 
met de getuigenis ± die zij tegen 
mij zouden afleggen: welnu 
niemand heeft eene stellige-
daadzaak tegen, mij ingebragt y: 
ik eindig met te zeggen, dat 
ik de vrouw van LODEWUK, 
XVI was, en dat ik mij «aar* 
deszelfs wil moest voegen."' 
Zij werd door de verklaring der 
gezworenen ten dood veroor
deeld ^inhoudende dat zij kad 
medegewerkt tegen-revolu-
tionnaire kuiperyen en ver-, 
standhoudingen te onder-* 
konden, waarvan kei doet 
was, aan de vijanden van 
Frankrijk' kuip en geld te 
verschaffen, en kun den' toe* 

: 4 ' • • 
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gang iötketj'ransclm grond
gebied ieopenen, den voor
spoed hunner wapens ge
makkelijk U maken en den 
burgeroorlog in het bin
nenste der republiek te ont
weken. MARIA AMOISETTE 
goorde haar vonnis uitspre
ken zonder op haar gelaat 
eenig toeken van,aandoening 
^ doen blijlcen. De presi-
dent het vonnis uitgesproken, 
en haar gevraagd hebbende 
ofzijvertoogen had temaken 
tegen de toepassing der straf, 
schudde üj het hoofd ten tee-
*en van ontkenning en verliet 
f e gehoorzaa] zonder tot ie-
? « n 4

t e ^ r e k e n - Het was de 
16 October 1793 bijna half vijf 
«rede s / norgens;naardécon-

T e r o „ ï r , i n h e t v e r ' r e k ^ r 
^oordeelden op , waar zij 

P l a a t ? 8 e n o m n a ^ destraf-
aanV, ^ ' 0üi h a ^ tot 

• ; yn het emde toe te belee-

öeeedigde priester. Zü wei 
gerde h e m te hoorenoTll 

h d durven z e g g e n > } d a f | 
*«« leven a a n God moest 

[f aanbevelen', tot boete' ha-
rer misdaden." » Zeg voor 
mijne misslagen," hernam de-
ze ongelukkige vorstin met le
vendigheid » maar .'voor mijne 
misdaden niet (*)." Alleen 
gelaten tot op den oogenbE" 
van hare» marteldood, ver
stijfd van koude, wiilSfi 
zij de voeten in eene tóen 
en sliep gerustelijk. Te vijf 
ure 's, morgens werd liet ap
pel in al de straten van Pa-
rijs geslagen, te zeven Die 
was de gebeele 'gewapende 
magt op de been en geschut 
was ,aan de kanten der brug
gen, pleinen en dwarsstraten 
van het geregtshof tot aan 
het revolutieplein (LODEW# 
XV) geplaatst. Te elf ure 
's morgens beklom zij de kaf 
die haar naar het schavot 
overbragt. V Ziedaar de 
oógenblik: , om zich wet 
moed te wapenen," zeide me» 
haar toen. — » Met moed.' 
hernam zij » reeds zoo lang 
heb ifc in de leerschoo^ des-
zelven gegaan, dat het niet ie 
vreezen is , dat ik dezen oó
genblik te kortschiete." Ge" 
durende den geheelen orer-
togt nam het volk van P*' 

r*\ »«• . . . 

• tiln^^'wvïnlTOta'doot ï ? /^ n e f t Setl'ö«weii geestelijke gelukt was. 

keh ti,1
t.em S w « n a a m S t ' D e z e Prestel-, die door de »lp 

eii "» eene d*- 1.Ï"!1 H.fea fal»'J>e sedert 1814 ontvangen hee : 

»nêen^',Tr P e i l i n g te brën^n* n " h a a r d e h u ,P e n d e T ,ï<* 
kehti,1t.em S w « n a a m S t ' D e z e Prestel-, die door de «lp 

" e r S L , n ee«e der pa"„chffi? ^ ' ' ï ï s e-d e r t I 8 1 4 ontvangen h«J. eraienden post: VnJ, V 1 m v a n •Pa»**»* eenen eprvollen en ',eZ 

» «-ionaerheden te dien opzigte te vernemen. 
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rijs , eene • doodsche neer
slagenheid , een somber en 
diep stilzwijgen in acht, on
danks al wat men gedaan had, 
om dezelve tot de beleedi-
ging van deszelfs vorstin aan 
te hitsen. Op de strafplaats 
aangekomen, hield zij lang 
het oog op de Tuilerien ge
vestigd en trad met drift het 
schavot op , toen neder knie- . 
lende zeide zij : » Heer, ver
licht en beweeg mijne beulen, 
vaartwei voor altijd mijne kin
deren , ik ga mij met uwen 
vader vereenigen!'.' Eenige 
oogenblikken daarna was zij 
niet meer Aldus ein
digde den 16 October 1793, 
in den ouderdom van 38 ja
ren min eenige dagen, de 
dochter der C&SARS , de ko
ningin van Frankrijk, en de 
echtgénoote van den ongeluk-
kigen LODEWIJK XVI. Haar 
ligchaam werd op het Mag-
dalenakerkhof begraven, en 
ongeleschte kalk .verteerd. 
Men heeft ondertusschen een 
gedeelte harer beenderen in 
1815 teruggevonden en de
zelve zijn naar St. Dsnis te
rug vervoerd. Men kan over 
deze vorstin raadplegen haar 
Leven door MONTJOIE , of 
de geschiedenis der gevan
genschap van LODEWIJK 
Xfl en van zijne familie. 

MARIA van GONZAGA , zie 
GONZAGA (LOTJISE MARIA)* 

' . MARIA : ANNA • CHRÏSÏINA 
VICTORIA van Beijeren, doch
ter van FERDINAND van Bei
jeren geboren te Munchen in 
1660, trad in 1680 XeChdlons 
in Champagne met LODEWIJK, 
dauphin, zoon van LODEWIJK 
XIV in den echt, zij stierf 
in 1690 ten gevolge van het 
bevallen van den hertog van 
Berry; op het punt van den 
geest té geven, omhelsde zij 
haren zoon, en zeide hem: 
» Ik sterf wel gemoed, of
schoon gij mij zeer duur te 
staan komt." l\] zeide tot 
den hertog van Bourgondië: 
» Vergeet nimmer, mijn zoon, 
den staat waarin gij my ziet, 
dat u zulks tot de vreeze 
Gods aanspore, aan wien ik 
spoedig rekenschap van mijne 
daden zal geven. Bemin en 
eerbiedig altijd den koning 
en den dauphin uwen vader, 
bemin uwe broeders, en be
houd, eerbied voor mijne na
gedachtenis." Het is bij deze 
gelegenheid, dat LODEWIJK 
XIV tot den dauphin zeideY 
hem van het hoofdeneinde 
van het bed zijner stervende 
echtgénoote aftrekkende. Zie
daar , wat er van de groot
heid gewordt. Zij had in 
den beginne die zucht om te 
behagen, welke in eene bij
zondere persoon coquelterie 
schijnt en die in eene vorstin 
de plaats bekleedt van de 
bevalligheden des gelaats» De-
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ze zucht gïng weldra voorbij. 
-öe dauphine was slechts op 

v «te afzondering gesteld en n a 
de eerste feesten had haar i 
huis veeleer het voorkomen 1 
van een klooster, dan van 
een hof j ook werd zij niet 
zoo zeer hetreiird ds zij wer
kelijk verdiende; ineen land 
van verstrooijing en van ligt-
zinnigheid , alwaar de wijs
heid en de deogd van weinig 
be eekenis zijn. Hare-lijk
rede do o r F i ^ ^ is een 
tier voornaamste stukken van 
aièn redenaar. 'V 

MARIA-IDELAIDE van Sa-

vooifè, oudste dochter van 
:.; JiMoa AMAOEüsII,werdte 

lUrm> ™ t68& geboren. 
Joor^etvredesverdragindie «ad l n 1 6 9 ? l o { e n 5 w e » 
«U aan den h e r t v a n ' 
gondte later dauphin ver
loofd Bit huwelijk werd het 
volgend jaar voltrokken ' H e 
?"n

r
s e s

t
W a?S e s c«^t,omdoor 

haar karakter, haren aees t 

«k van haren echtgenoot uit 

te w i i ] a n . . h a r e n ouderdom , 
•SS.'Ï aan hetzelvedé 

e , 8 " toegesehreven, 

sleepte haar, na weinigo.ua. 
gen in het graf. » Het ver-
slag van de opening des Ips, 
^egt de hertog, van SAINX-
SIMON, had niets vertroos-
tends j geene enkele natuur
lijke oorzaak des doods,.maar 
andere, in de binnenste ge
deelten des hoofds, nabij die 
noodlottige plaats, waar zij 
zoo veel geleden had. FACOS 
en BoRDiïr, twijfelden niet 
aan het vergif, en zeiden het 
onbewimpeld aan den koning, 
in tegenwoordigheid van Ma
dame DE MAINTJBNON 'alleen, 
BOÜLDÜC en weinige ande
ren , met welke de koning 
wilde spreken en die bij de-
opening tegenwoordig waren 
geweest, bevestigden zulks 

door hun doodsch stilzwijgen-
Weldra werd zij door- den 
dauphin horen echtgenoot, 
en den .hertog van JSretag-
rie, haren- zoon , gevolgd; den-; 
zelfden dag, dat de dauphi" 
ne stierf, werd de dauphi» 
ziek en terwijl men zich over 
dé wijze onderhield, waarop 
ae vorstin behandeld was ge
worden. » Hetzij dat de ge-
neesheeren haai- hebben ver
moord, zeide de godsdiens
tige vorst, hetzij dat Gd 
haar geroepen heeft. Me» 
jtaoet- evenzeer hetgeen Hij 
toelaat en hetgeen Hij beveelt 
aanbidden." (Zie haar leven 
achter dat van den dauphin 
vader van LOAEWIJK XVh 
door den abt PROFAHT.) 

http://weinigo.ua
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MARIA-JOSEPHINE van Sak
sen, geboren te Bresden den 
4 November 1731, en doch
ter van FREDERIK AUGUSTUS 
I I I , koning van Polen en 
keurvorst van Saksen. Zij 
werd in 1747 aan LODEWIJK 
dauphin van Frankrijk j in 
1765 j te FontainebleauovQX-
leden, uitgehuwd. De tee-
dërheid die deze twee echt-
genooten vereenigde, was des 
te sterker naarmate de zui
vere deugd er de banden naau-
wer van toehaalden. De moei-
jelijke en vlijtige zorgen , die 
zij aan den dauphin ge
durende zijne laatste ziekte 
bewees-, en de tranen welke 
aij niet ophield over den dood 
van dien prins te storten, 
welligt ook nog andere oor
zaken, die niet bekend zijn, 
(Zie het art. LODEWIJK dau
phin) verhaastten den hare. 
jEene kwijnende ziekte, die 
Kaar sedert een jaar onder
mijnde, sleepte haar den 13 
Maart 1767 in hel graf, zij 
stierf met de onderwerping 
welke de godienst en dje deugd 
inboezemen, 

f MARIA VAN BOÜRGONDIÖ , 
eenige dochter van KAREL 
den Stoute en van ISARELLA 
van Bourbon, geboren te 
Brussel, den 13 Februari} 
1457 , was pas 21 jaren oud 
toen zij door den dood van 
haren vader, erfgename van 
de uitgebreide staten van dit 

huis werd. Zoodra de ko~ 
ningvan ff\rdnkrijk LODEWIJK 
XI , die aanspraak maakte 
op verschillende deelen van 
dit rijke erfdeel, den dood 
van KAREI. Vernomen had, 
liet hij zijne troepen in Bour-
gondïè vallen, en maakte 
zich meester van de aan de 
Somme gelegene steden, die 
aan wijlen den hertog verpand 
waren geweest! In deze* ne
telige omstandigheden zond 
MARIA, den getrouwe HOGO-
NET haren kanselier , en- den 
goeden IMBERCOURT , naar den 
koning, die beide het ver
trouwen van wijlen den hei'-
t'og genoten hadden, en aan 
wien , zij tot hun ongeluk , 
het hare verleende. LODE-
WIJK hield de afgevaardigden 
op en verkreeg van hen het 
bevel, om Jirecht in ;zijne 
handen te stellen.- HÜGONET 
en IMBÉRCOURX," naar Oend 
teruggekeerd zijnde, waar zij 
de vorstin gelaten hadden > 
vonden haar door de inwo
ners van deze oproerige stad, 
die tegen haar opgestaan wa
ren , van hare vrijheid be
roofd en de overheden door 
KAREL benoemd, vermoord. 
De woede des volks-had zich 
aan de staten van Slaande' 
ren te Gend, medegeeld ; en 
MARIA, gevangen in haar pa» 
leis, had van hen het bevel 
ontvangen, van nieis te on
dernemen zonder het gevoe
len van eenen raad, uit ha-
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re voorstanders zamengesteld, 
te raadplegen. Intusschen zet
te LQDEWJJK XI, den loop 
zijner veroveringen voort. Be 
Gentenaren die hem met on
gerustheid hunne stad zagen 

- naderen , meenden hem door 
nieuwe afgevaardigden, den 
vrede te moeten vragen. Den 
koning aansprekende, verze
kerden deze hem dat de vorst
in, wier toestemming men had 
afgeperst, het besluit genomen 
had, van zich door den raad 
harer,staten te laten besturen» 
» Gij bedriegt mij, of gij hebt 
mij bedrogen, zeide hun Lo-
DJEWIJK, terwijl hij hen in de 
rede viel," HUGONET en• IM-
BEKCOURT alleen hebben baar 
vertrouwen, en ik moet.al
leen met hen onderhandelen." 
Daar de afgevaardigden wil
den bewijzen, dat zij gemag-
tigd waren, toonden zij hunne 
jnstructiën. De koning toen 
al de wetten der eer met 
voeten tredende, deed hun 
de bevestiging zien , van het
geen hij zeidè, in den geloofs
brief, dien de raadsheeren 
van MAMA, hem hadden ter 
hand gesteld , en hij bloos
de niet hun denzelven over 
te geven. Met dit stuk voor
zien , keerden deze naar Gend 
terug en boden hetzelve der 
vorstin aan, die beschaamd 
Weef bij het erkennen der-
zelve. Weldra werden flü-I 
GOiJE'r en IMBERCOURT , in 
hechten^ genomen j men be-I 

schuldigdehen, heimelijk met 
de vijanden van den staat te 
onderhandelen,, men verweet 
hun wijlen den hertog, iaon-
regtvaardige en vernielende 
oorlogen medegesleépt, het 
geregt verkocht^ en Vooral 
de- vrijheden der stad Gend 
vernietigd te hebben, fa 
bragt hen op de pijnbanien ' 
eene eenigé regtbank veroor
deelde hen ten dood. Të ver-
geefs beroepen zij zich op 
het parlement 'van' Earijs* 
Men gaf hun drie uren om 
zich voor te bereiden. MA
RIA, onderrigt van het lot 
dat hun. -wachtte,, liet zich 
ee» rouwgewaad brengen r 
en met hangende- haren be
gaf zij zich naar de plaats
waar de twee slagtoffer 
het schavot reeds beklom
men waren 'r zij smeeW 
het volk hun het leven te 
redden: hare tranen bewo
gen de eene r en verbitter
den slechts de anderen. Tan 
den eenen kant riep men om 
genade! en van de anderen 
om wraak! Men was op het 
punt om handgemeen te wor
den, toen barbaarsche kre
ten de jammerklagten van 
MARIA verdoofden^ en het 
offer voor hare oogen deden 
voltrekken. Het bloed van 
deze twee getrouwe onder
danen bespotte haar bijna, Na 
eenen hevigen kreet gegeven 
te hebben viel zij in onmagU 
en men bragt haar half dood 
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in haar paleis -terug. XÖDE-
W I J K X I , de voornaamste be
werker van deze ongelukki
ge gebeurtenis, hield zich 
als of hij er zeer over ge
stoord was. Hij deed het 
proces door hét parlement van 
Patijs verbreken., en nam 
den zoon van den ongeluk-
kigen HUGONEÏ, onder zijne 
bescherming. De wreede toesr 
stand,, waarin zich MARIA be
vond , moest haar bewegen, 
om spoedig eene keuze te 
doen, van eénen echtgenoot 
die vermogend genoeg was, 
om haar evenzeer tegen ha* 
re buitenlandsche vijanden als 
tegen hare oproerige onder
danen, te verdedigen. De 
hand eener 200 rijke erfge
name kon niet missen , door 
eene menigte vorsten gezocht 
te worden. Haar vader was 
er in den beginne op bedacht 
geweest, haar met den her-, 
tog van Berry, broeder van 
LODEWIJK XI te vereenigen, 
daarna met NICOIAAS van J.n-

jou, hertog van Kalabrïèvn 
van Zotharingen; eindelijk 
scheen hij zich tot den aarts
hertog MAXIMIHAAN , zoon van 
keizer -FKEDERIK I I I , te be
palen , die, ten gunste van 
dit huwelijk,-, het hertogdom 
Bourgondïè, tot een koning
rijk moest verheffen , maar 
de eene wilde vóór deze ver-
leniging de .koninklijke waar
digheid verkrijgen-, en de an
dere wilde dezelve slechts la

ter opdragen;' hetwelk de 
verbiadtenis verbrak, die de 
twee vorsten hadden aange
gaan. Na den dood van KA
KEL , drongen de staten van 
Vlaanderen , er op aan, dat • 
MARIA , met den zoon van den 
hertog van Kleef', zou huwen»• 
die aan het hof van Boufgon-
dië, was opgevoed en waarvan 
de vader veel iinvloed in het 
land had; van hunnen kant 
wilden de oproerige Gentena
ren haar met den titulaireh 
hertog van Gelderland , A-
DÓÜF van Nassau, vereenigen; 
eindelijk werd de vorstin nog 
door den graaf van Mivers, 
broeder van ELIZABEXH, vrouw 
van den koning van Enge
land} EDÜARD IV, gezocht. 
Daar de hinderpaal, die het 
huwelijk van MARIA met MAX-
IMII.IAAN belet had, niet meer 
bestond, deed de keizer op 
nieuw zijnen zoon, door de 
keurvorsten van Ment», van 
Trier, en van Begeren voor
stellen , die zich naar Gend 
begaven , vergezeld door den 
bisschop van Mets. De vors
tin Was sedert Jang te gunste 
van den aartshertog in ge
nomen i en toen de bisschop 
na haar in het Fransch te 
hebben aangesproken, haar 
eenen brief, en eenen ring 
aanbood , dien zij op last van 
haren vader aan MAXIMIHAAIT 
had doen ter hand stellen, 
herkende zij met vreugde de 
panden zijner leederheid . en 
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gaf het besluit te kennen van 
hare beloften te zullen ver-, 
vullen. Kort daarna had het 
huwelijk door vohnagt plaats 
{April 1477.) Eenige maan
den daarna deed MAXIMIU-
AAN in de stad Gend zijne 
openbare intrede 'met een 
talrijk en schitterendgevolg, 
maar waarvan de Staten ver-* 
pligt waren al de kosten te 
betalen. Deze vereëniöina 
was gelukkig; maar van kor
ten duur, zich met de vogel-
jagtvermakende, bragt MARIA 
van het paard afvallende, zich 
eene gevaarlijke wond toe 9 
die eene ver gedrevene kuisch-
heid haar belette, zelfs aan 
haren echtgenoot te ontdek
ken. De wonde werd onge
neesbaar, eri na verloop v°an 
drie weken', (27 Maart 1482), 
stierf deze vorstin te Brug
ge, 25 jaren oud zijnde. 
Haar ligchaam werd in een 
prachtig praalgraf geplaatst, 
naast dat van KAREÜ.. Toen 
LODEWIJK XT, na de inne
ming van Brugge, mint, 
»eide de gédenkteëkenen be
schouwde, zeide hij over dat 
van MARIA sprekende t »Zie-
S 4 < ï e , , ^ van ai onZe 

« o r W " MARIA, was eene 
J e r söh.?onste personen van 
haren tijd; zij ^as goedaai" 
*g» zachtmoedig, en bezat 

tótame^r^0'^ 
^«de.bemmdeenbea^^. 

de zij de schoonste kunsten. 
Zij. liet twee kinderen n« 
PHILIPPÜS , vader van'KAM 
V, en MARGAREÏHA , herto
gin van Savooijë, 

" M A R I A , dochter van li« 
BERTDS T , hertog van iïei-
jereu , huwde met Kxuims 
Oostenrijk, zoon van tóer 
FERMS-AND, aan wien rijn 
vader het bestuur vanito'-
marken, van €arintidë en 
Van Carniole, had afgestaan. 
Vernomen hebbende, dat haar 
man, door eenige Lutherschê 
edellieden aangespoord, op 
het punt stond, om aan die 
seciarissen eeii wettig bestaan 
ia zijne staten te verleénen, 
maakte zij zich gereed, oa 
naar Begeren terug te keu
ren, en er hare' kinderen in 
eenen korf naar toe te dra
gen , te Voet gaande en haaf • 

, brood bedelende. Be aarts
hertog, van de voorbereid-
selen dier geheime reis on-
derrigt en naar de reden der-
zelve gevraagd hebbende, 
werd zoo'getroffen door het 
antwoord zijner vrouw, die 
hij teederhjk beminde, dat 
er aan dit ontwerp nietmeer 
gedacht werd. MARIA stierf 
te Gratz, in 1608, in f\ 
klooster van Ste.Cl.JRJ>™1 

zij gesticht had, F E R D I ^ 
ïf, haar zoon, werd de eri-
genaam van hare godsvracW 
e« van hare deugde»» 

http://Ste.Cl.JRJ%3e�1
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MARIA-MAGBAIMA BEK. 
BRIEEENHEIB stichtster van de 
orde van barmhartigheid, 
niet pater YVAN ; priester van 
het Oratorium, geboren in 
1616, te Aix in Provenee, 
was de dochter van eenen 
krijgsman ; zij werd met grpo-
te zorg door hare moeder op
gevoed , en in den ouderdom 
van 15 jaren door een rijk 
man ten huwelijk gevraagd, 
wiens hand zij afsloeg. Om 
veiliger, op den weg des heils 
te wandelen, stelde zij zich 
onder het toezigl van pater 
YYAN , die voor haar een boek 
samenstelde getiteld: Weg 
tot de Christelijke volmaakt' 
heid. Eene ziekte, waarmede 
zij in 1632 bezocht werd, 
deed haar het besluit nemen 
van de orde van barmhar
tigheid te stichten, om er 
ongegoede meisjes van aan
zien zonder huwelij ksgift in op 
te netoen MARIA MAGBALENA 
slaagde gelukkiglijk in deze 
godvruchtige bedoeling. Deze 
heilige ordestichtster rigtte 
te Aix, in 1637 het eerste 
gesticht van haren regel op, 
waarvan zij de eerste overste 
werd. Zij stierf heiliglijk te 
Avignon in 1678, 62 jaren 
oud zijnde, na verscheide
ne huizen van hare orde 
gesticht te hebben. Zie 
haar leven door pater CROI-
SET , jesuit, lyon 1696, in 

MARIA der INCARNATIE waar
van de naam was BARBARA VAN 

-AYR'ILOÏ trad met den heer 
B'ACARIE, rentmeester, inden 
echt, en na zijn' dood, werd 
zij in 1613 karmelieternon. 
Zij volmaakte in dezen nieu
wen staat, de groote deug
den ., waarvan zij het voor
beeld in de wereld gegeven 
had, en heiligde- zioh vooral 
door haren ijver, hare Chris
telijke liefde, haar geduld en. 
hare, verstervingen. Zij stierf 
in het jaar 1618, als de 
stichtster der carmelieten ïn 
Frankrijk beschouwd. PIÜS 
YI stelde haar in 1791 on
der hét getal der gelukzali
gen. ANBREAS DüVAt, hoog-
leeraar der Sorbonne, en 
MAÜRIÏS MAKIN barnabiter 
monnik hebben haar leven 
beschreven. De abt de MON-
sis heeft er in 1778 een an
der van geleverd. —- MAR-
GAREÏHA B'ACARIE hare doch
ter begaf zich in 1605 ook 
onder de carmelieten, onder 
den naam van unster MAB.GA~ 
RETHA van het heilig Sa
crament , eenige jaren voor 
hare moeder en stierf na 
lange werkzaamheden en veel 
lijden in 1660, in den ou
derdom van 70 jaren TRON-
SON pastoor van Saiht-Sul-. 
picè heeft haar leven be
schreven, Parys 1690, in 

MARIA der INCARNATIE-, 
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vroeger MARIA GUYERT ge
naamd," werd te Tours, 
den 18 October 1599 gebo
ren. Na den dood van ba
ren man, begaf zij zich in 
den ouderdom van 32 jaren 
,onder de Ursulin&n te Tours, 
alwaar zij tot onderrigting der 
nieuwelingen een zeer goed 
•werk schreef, getiteld: Be 
Christelijke school. Tot de 
bekeering der dochters van 
Canada geroepen, stak zij 
in 1639 , naar Quebec over, 
alwaar zij een klooster harer 
orde oprigtte, dat zij met 
vele wijsheid" en voorzigtio-. 
beid bestuurde. Zij overleed 
aldaar in 1672, 73 jaren oud 
zijnde. Behalve hare Chris
telijke school, heeft men nog 
van haar geestelijke afzonde
ringen en Brieven, in 4 to 
Dom CIATTDE-MARTIN, haar 
zoon heeft haar leven be
schreven ; hetzelve is ook be
schreven geworden, door pa
ter DE CHARIEVOIX Jesuit, 
1724, in 12.mo AI de schrif
ten van deze geestelijke, ade
men die verhevene zalvin<r 
die men enkel bij de heili
gen aantreft, 

MARIA AIACOQDE Zie MAR-
GARETHA. 

rAl5vU ,C l 0 I I U ) B ADE-
ÏAIDE XAVIERE van Frank-

dochter van den deugdzamen 
'dauphin, zoori van LODEWÏJK 

XV, en van MARIA JOSEPHIM 
van Saksen; zij was bij ge
volg de zuster vanloDEffijK 
XVI, van LODEWIJK XYIH 
en van KAREL X Onder het 
opzigt eener wijze opvoedster, 
de gravin van MARSAÏ ge* 
plaatst, en' in den, school 
harer familie de voormelden 
der zuiyerste deugd aanltei-
fende, scheen de jonge prinses 
in hare prilste jaren, een voor
beeld van wijsheid en gods
vrucht. Na den dood harer 
doorluchtige ouders en van 
haren .grootvader-LODEW'K 

XV, wilde.zij tegen de ver-
leidingen der wereld gewa
pend , en door derzelver ge
varen afgeschrikt, de hew-
haftige opoffering harer tante» 
mevrouwXOUISE van ƒ«*«*" 
rijk, karmeliterse te M. 
Benis, navolgen. Maar fa» 
wilde aan de wereld het wifr 
beeld eener moedige en ver* 
hevene godsvrucht geven- »i 
bestemde haar voor een »»• 
gebreider tooneel, en nitj 
hoorzaamheid gaf zij toe»a 

het verlangen van harendoo|-

luchtigen broeder LoDf1* 
XVI, die haar den 27 f' 
gustus 1775, met KAB8tiJ* 
MANüEt, erfprins va». / , 
mont vereemgde. *U ~?ar 

zich dadelijk op weg » 
TuHn, en'haardoorlachöjj 
bruidegom kwam haa I\ i, 
üjn geheels hof tot nan 
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b'rüg narifieauvoisin ie ge-
moet. Zedig en beschroomd,' 
terwijl zij zich op hare na
tuurlijke bevalligheden niets 
niet liet voorstaan , vreesde 
zij j dal hare zwaarlijvigheid 
den prins mishagen zoude', 
lot welken zij, op eenejn half 
bëvenden toon, zeidè. . . * 
» Gij vindt mij zeker diklij-
vig? — Ik vind u aanbid-
delijk," antwoordde hij haar. 
Deze'vrees van MARIA C1.0-
TifcDE ontsproot uit een voor
val, dat, hoewel óp zich zel
ve onbelangrijk, de goedhar
tigheid dier prinses échter 
aan den dag biagt. Nadat 
een Zwitser der lijfwacht van 
LöDEWijK XVI, haar eens had 
aangeduid met- den naam van 
grosDiatame, zoo behield zij 
dezen spotnaam; doch wel 

, verre van er zich over bé-
leedigd te achten , lachte de 
prinses zelve er med«, en 
den Zwitser wedervoer er 
geenerlei leed over. Bij hare 
aankomst te Turin, had MA-
IUA CiiOTiLDE nog eene der
gelijke onaangenaamheid te 
verduren : 'zij hoorde dé lage 
volksklasse schreeuwen . . . 
com'' è grosso, (wat is zij 
dik !). JDe prinses scheen ge
troffen door dit onthaal van 
den kant eens volks, dat het 
hare zou worden. Om haar 
te troosten , zeide.haar hare 
schoonmoeder. » O mijne 
dochter, dit beteekent niets; 

XVI. DJEEI,, 

toen* ik mijne intrede, alhier 
deed, hoorde ik wel schreeu
wen : o com1 e bruital c 
com'' e bruttal f wat is zij 
lelijk! wat is zij lelijk!).'1' 
Intusschen ontving de nieuwe 
echtgenroote aanhet hof van 
VICTOR AMADEÜS hetvleijendst 
onthaal: haar huwelijk werd 
met den' grootsten luister geV 
vierd, en , ofschoon verma
ken haar omringden, ont-
vlugtte zij dezelve alle. Te mid
den, der schitterendste fees
ten deed zij zich opmerken , 
door de zedigheid éndeweb-
voegelijkheid harer kleeding', 
door hare beminnelijke be
scheidenheid, en haren eer
bied voor den koning en de 
koningin van Sardinië. Op
lettend , om haren echtgenoot 
te verpligten en hem te be
hagen , won zij zijn hart ge
heel en a l , en wist datgene 
wat zij aan God verschuldigd 
was, steeds te vereenigen, 
met de pligten van echtge-
noote, dochter en prinses. 
Hare waakzaamheid over haar 
huis logenstrafte haar nooit; 
eene zeldzame voorzigtigheid, 
eene volmaakte bescheiden
heid , bestierden elke harer 
schreden, en gaven aan hare 
godsvrucht eenen nieuwen 
luister. Haar ijver voor de 
godsdienst, deed haar met 
geestdrift elke gelegenheid te 
baat nemen , om dezelve door 
have magt en hare fortuin» 
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en vooral doorhad voórbeel* 
den nuttig te zijn. De ijve
rige Christe.n vond in haar 
een voorbeeld en voorwerp 
ter bemoediging., de onge
lukkige eenen steun, de arme 
-«ene lêedere moeder., allerlei 
goede werken eene bescherm
s t e r , haar echtgenoot, haar 
gezin en haar huis eenen en
gel des vredes en der,beval
ligheid, • lenig en alleen-aah 
-de werken vangodsvruoht en 
liefdadigheid overgegeven , 
Tormde zij verscheiden ver-
«enigingen van dames, aan 
He ondersteuning der feehoef-
tigen en zieken toegewijd, 
•ener zou niets aan het geluk 
van MARIA C W L B E ontbro-
Jcen hobben, indien zij moe
der had kunnen worden, en 
«lzoo de weosehen van het 
.-geheele >hof vervallen. Te 
-dien einde onderwierp Zn 

•ajch, naar het voorschrift der 
-geneesheeren, met eene zacht
moedige onderwerping, a a n 

al de middelen, Jn aan den 
leefregel, welken men haar 
voorschreef. Hare zvyaarlij. 
vigheid verdween; maar de-
zelve werd vervangen door 
J « J bunengemeen! maJ~ 

ÏÏï: -die Z i? t b a a r h^e ge-
jondheid ondermijnde. Be 

8 e n e . ^ f e ? i e r b a a r s ^ t o e -

-"^ ln i t t v o o r de 

«Ik harerdoorl«^reYtü Van 

-•verwanten beveH.' Zij MM 
ook» in de ongelukken Jiarer 
nieuwe familie, veroorzaak 
nu door den inval der Fr» 
schen {zie Kkmt EMMAMI 
FERöHfAND), dan dooreejiefi 
nadeeligen vrede, en dan» 
der , door de staatkundig 
onlqsten, .welke / n » f p 
in Pièmottt verwekte •$&& 
echtgenoot beklom • den M> 
October 1796 den troon,«« 
nam den naam aan van U* 
REL EMMANOJEI, IV. Mm 

CioïiiDE bediende zich. en
kel van hare hoedanigheid 
van koningin , om laeei' ^ 
scherming aan de letteren» 
aan de kunsten en vooral aan 
de godsdienst te bewijze»* 
en het Waren voorn*raey 
deongelukkigen, die de w 
daden genoten, welkede^ 
heven rang der vorstin iaar 

•ia staat.stelde, hun te*** ' 
leenen. Allerlei opoffering' 
'door Frankrijk 'gevorderd* , 
allerlei knevelarijen, door*)»1* ; 
zelve uitgeoefend, .&•<»• 
PUmont reeds aafliM&'KeJiJ* 
verzwakt, toen het dirtjj 
rium den 6 December *J* 
-aan. KiREt Stars» j * 
oorlog verklaarde. M "r 
zen ramp voegde zich D0» 
binnenlandsch'e Btiaf^ 
door Fransche ^rspiedj! 
en onrustige naar nienff**^ 
wentelingen hakende f flsJ ? 
te weeg gebragt. #aW* 
bes van den'slag van ff*j 
u-g KAREL MMMO& * " 
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genoodzaakt zijne hoofd-. 
Stad en zijne staten te ver
laten, ïlij vlugtté met de 
koningin naar Toskanen, 
ging den 24 Februarij 1799 
te Livorno scheep, en stak 
naar Sardinië over, hetwelk 
'de aahnadering der Franschen 
hem weldra deed verlaten, 
'Hij begaf zich naar Floren
ce t vervolgens naar Home 
en eindelijk naar Napels, al
waar toenmaals koning FER-
ÖÜUND IV (zie dat artikel) 
nog regeerde. Daar zoo vele 
verdrietelijkheden aan denko-
"hingeene zenuwziekte hadden 
veroorzaakt, bewees * zijne 
deugdzame echtgenoote hem 
de teederste zorgen. Zoo wel 
in den voorspoed als in het 
ongeluk aan hare godsdiens
tige grondbeginselen getrouw, 
T>ragt MARIA CLOXILDE hare 
overige levensdagen ïn de ker
ken , en bij de zieken door, 
terwijl zij de armen onder
steunde , en alom het voor
beeld van geduld, nederig
heid en zachtmoedigheid aan
bood. Op denzelfden oogen-
blik, waarop zij den koning 
hare zorg töewijde, sleepte 
eene smartelijke ziekte deze 
beminnelijke vorstin langzaam 
'in het graf. Zij bezweek 
eindelijk té Napels, den 7 
Maart 1802. Klein-dochter 
eens konings, zuster eens ko-
nings en echtgenoote eens ko
nings , bezat zij de "eenvou

digst© nederigheid, en bragt 
zich den verheven rang ,* waar
in d e ' Voorzienigheid haar 
geplaatst had, enkel te bin* 
nen, om de ongèlukkigen te 
ondersteunen. Hare deugden 
waren sedert langen tijd in 
Italië, in Frankrijk, en 
door geheel Europa bekend j 
en gedurende het verblijf dier 
vorstin te Rome , was Pios 
VII er zelf getuige van ge
weest , ook verklaarde die op
perpriester door eene bulle 
van den 10 April 1808 haar 
eerwaardig, en den koning 
haar echtgenoot viel de troost 
ten deel, om bij deindruk-
makende en heilige plegtig-
heïd, waartoe deze bulle na 
den dood zijner echtgenoote, 
aanleiding gaf r tegenwoopdig 
té zijn. Hij had in Junij 
1802 afstand gedaan van de 
'kroon, te gunste van zijnen 
fcroeder, TICTOR EMMANÜEL 
(zie dat artikel), die dezelve 
in Augustus 1822* aan zijnen 
anderen broeder afstond. Er 
is te Bonte een Onderzoek 
in het licht gegeven der in-
formatien, in het proces ter 
zaligverklaring van MARIA 

voorgenomen ; dit 
zelfde onderzoek waarmede 
de abt BOTXIGUA, pauselijk 
referendaris belast werd , 
heeft tot grondslag gediend 
van de Eloge etc. (Geschied
kundige Zo/rede der diena
resse Gods, MARIA CIO-

2 
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TILDE , koningin van Sar
dinië , vertaald volgens-itar 
Haanschememorien, tëTu-
rin, in J/804 in het licht 
gegeven) Parijs 1806, in 
12 . m o , met het portret der 
koningin. Er bestaat nog een 
ander werk over hetaelfde 
onderwerp, getiteld: JEloge 
Etc. (Geschiedkundige Lof
rede van MARIA CLOTILDE 
AÜELAÏDÈ XAVIERÈ van 
Frankrijk j met onuitgegè-
vene aanteekeningen en stuk
ken), door PAROIETII, Par 
r§*, 1814 j in 8.™ Dit is 
het -volledigste 'werk over dit 
onderwerp.; en hétzeke is 
in eenen eenvóudigeri., naauw-
keurigen en ' za'lvenden stijl 
geschreven. 

V * MARIA CAnotOTA, ko
ningin van Napels en "Sicilië,, 
aartshertogin van Oqsfenrijk, 
en laatste dochter van FRAIT-
'CISCWS I en van de keizerin 
MARIA THERESIA, werd te 

• Weenen, den 13 Augustus 
; 1.752 geboren, en reeds ïn 
den ouderdom van 15jaren, 
axin FERDIIMB IV, koning 
van Napels üitgéhuwd, op 
wienzij weldra eenen groo-
tea invloed uitoefende. Dé 
inval der Fransche troepen, 
U 179S,* noodzaakte Iwar 
<van .zieh n a a r ^ ^ g t è ^e_ 
geve^n: maar de pogingen van 
den kardinaal KDFFO, openl 
i^y^^ür op' nieuw in 

stad, zij, bleef . aldaar tot 
in 1806, wanneer FEKDJ- | 
NAND, ten gevolge van eenen I 
nieuwe» invalder Fransche ' 
troepen., andermaal verplat \ 
was, de wijk ,'naar Sidf 
te nemen. Nadat er tassclien 
MARIA CAROLINA en de ft-
gelschen, die haar de0p|eï* ; 
sle magt betwistten, <ffl,$®$f » 

|{ heid ontstaan was, dwongen 
deze FERDINAND , haai w. 
1811 naar Oostenrijk terug 
te zenden, zij overleed al
daar j ten gevolge van eenen 
aanval van beroerte oj) net 

kasteel ffiaendorff, bij iP* 
nen, den 8 September, 181*, 

[(Zie FERMNAND IV, kö»iD8 
van Napels). 

'* MARIA LoüisETflEBïsu» 
koningin van Spanje, me*1" 
der van FERWNAM) Yü>& 

dochter van den infant* «0I1 , 
PHIHPPDS, hertog van P^ ; 
ma., werd in die staden , 
9 December 1754 geboren» • 
en den 4 September l'f 
uitgehuwd, aan SAREI»P""' , 
van Asturië, later $*** 
'1% Het kostte haar in e* 
beginne: véle mo.eite, oi» ^ 
hart van haren echtgenoot 
te winnen ; maar «ij Qvf 
later zulk eenen invlp^ aP 
hem uit r dat zij tok.*?' 
die de zaken bestuur^ ;J! ; 
over de posten en inko1»^ f 

van den staat j, fliet ,de|.f 

te bérucliten GoDQ? > Wg 

tfëh naam van prins des1" 
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des bekend , beschikte; zij 
was dê oorzaak zijner ver
heffing, door hém aan KA
BEL IV voortestellen, wiens 
gunsteling hij werd.. Nadat 
die vorst in 1808 door BO
NAPARTE van zijne staten Was 
beroofd, begaf hij zich met 
de kortingin naar Marseüle, 
en later naar Rome. MARIA 
LOUISE THERESIA, van hare 
dwalingen teruggekomen , en 
welligjt door den tegenspoed 
tot nadenken gebragt .zocht 
en vond in de godsdienst, 
de opbenrendste en eenige wa
re vertroostingen. Zij bragt 
hare overige levensdagen in 
godvruchtige oefeningen door, 
en overleed in de maand De
cember 1818. 

•* MARIA LOÜISE , infante 
van Spanje, en koningin van 
'Hetrurïè, dochter van de voor
gaande , en van KAREI. IV, 
werd te Madrid, den 6 Julij 
'1782 geboren, en huwde met 
den infant don LODEWIJK TAN 
BOURBON , oudsten zoon van 
'den hertog van Parma, die 
ónder BONAPARTE den titel van 
koning van Helruri'è aannam, 
én in 1803 overleed. MARIA 
LOUISE, die eenen zoon had, 
"werd tot regentes des ko-
ningrijks benoemd', en be
weende opreglelijk hareirecht-
genóot; maar zij gaf zich ver- ' 
volgens aan hare zucht vooi' 
de pracht over , en haar hof 

werd een. der schitterendste 
van Muropti. Be ïnkomstëiv 
van haar beperkt rijk waren 
niet toereikende, en . men 
zegt, dat de koningin.van; 
Spanje er haar in te gemoei 
kwam. Zoo wel, als haar 
vader , door BONAPAREE van-
hare staten beroofd, begaf 
zij zich naar hem te ÏFon-
tainebleau, alwaar hij zich 
alstoen bevond, vervolgens 
naar Compiegney eindelijk 
beval haar BÖÜJAÏ'ARÏJE , van, 
zich naar Partner te Begér 
Ven , alwaar h i j , zoo als hij 
zeide , het paleis van Color-
no voor haar bestemd had; 
ïntusschén vernam zij onder
weg , dat men haar naar 
ffiizza en niet naar Parma. 
voerde. In eerstgenoemde 
stad; aan het strengste op-
zigt onderworpen, zond zij 
achtereenvolgend, twee ha~ 
rer edellieden naar Holland, 
om met Engeland over hare-
bevrijding te onderhandelen * 
daar dit ontwerp op den 
«ogenblik van deszelfa uit
voering ontdekt werd, zoo 
werden de beide edellieden» 
in hechtenis genomen en ten-
dood veroordeeld ;; zij zelve 
'werd in regten betrokken, ea 
door eene militaire commis* 
sie veroordeeld, om te Rome 
met hare dochter, in een 
klooster te worden opgeslo-

j ten. Haar zoon werd naar 
j Marseille tot zijne bloedver-
& 
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vranten teruggezonden, Deze 
ongelukkige vorstin heeft zelve 
de bijzonderheden beschreven 
van alles vrat zij omtrent de
zen tijd heeft te lijden gehad. 
LEMÏÈHE-D'ARGY heeft dezel
ve onder den titel van .Mé
moires? etc. (Gedenjhscfiriften 
der koningin van ffeirurië) 
Parijs, 1814,in 8.vo uitgege
ven. Nadat de val van BONA
PARTE den vrede aan Europa 
iiad wedergegeven, deed MA
MA LOUISE> bij het congres 
van fTeenen, hareregtenop 
«e staten van Parma, Pid-
cenaa-en (fuaètalla gelden: 
oiaar door de bemoeijingen 
van öo*iWgjr7é werd haar ver
zoek T a n de hand gewezen. 
**} vernieuwde hetzelve in 
1815 , en het congres stond 
aan haar en aan hare kinde
ren , het prinsdom Lucca af; 
n nam echter eqrst in 1817 

den titd van bertogia van 
juaaa Door de .ondeninü 
M i ^ e e 5 d ^ ^ t e zij zich 
»U «are nieuwe onderdanen 
door ™jze eD WQ]wi]]end» 
verordeningen bemind, S. 
2 e r ] ^ in Mei 1825,. 2 
i°°J h a r f ^on , die'den 
^ n hertog a a n Q a r a , o p „ 

M ? *£**?* JosEPHurE AMA-

6 BeceXr J
 8 0

gob 0 r e n de
1

n 

dochter t l - f ? 3 ' W{«s de 

broeder van den koning m 
SaMen.*, en van CAROUW | 
van Parma. Gehuwd dei* 
20 October 1819, met koning 
FERBINAND , deelde zij in de 
ongelukken en de gevangen» | 
schap»,-die de opstand van \ 
QÜIROGA en van RréGO aan 
dien vorst hadden dbefltjja-
dervinden. Een voorbeeldnn •, 
al de- Christelijke deugde" ' 
op den troon, nam HW 
JOSEPHINE geenerlei deel aan 
de staatszaken', en indienmj 
somtijds door den koning ge
raadpleegd werd, gaf zij hem 
enkel lessen, van zachtmoe
digheid en van goedertieren
heid. De ondersteuning der 
armen en de dichtkunde,voor 
welke zij eene bewonderen?* 
waardige begaafdheid had' 
maakte hare geliefdste o'1" 
spanning uit. De deugden wn 
deze jeugdige koningin, heo* v 
ben vooral in hare W^s , 
ziekte uitgeschenen: 4W''® \ 
niet dat eenige man »"* ; 
naderen zoude om haar W" 
wendige middelen toe te pf̂  
sen; het waren de twee poj 
sessen LouigE CHARME 
FBANCISCA , en de pnnses'a" 
BEÏRA die onderling ^ 
zorg verdeelde. Nadat 4 
kqningin de laatste Sao* 
menten ontvangen bad, 8 
zij het verlangen te keD" 
dat men haaf in &,%„» ; 
genheid zou stellen n««g 
reliquien te vereeren; V 
bragt naar Jmnjuez dis/ 
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im hefrigen-, ÏSIOORUS , van 
den heiligen IUDÉPHONSUS , 
van de heilige LEOCABIA- en 
verscheidene anderen: hare 
deugd, en hare godsvrucht, 
hebben zich in bare laatste-
©ogenblikken niet gelogen
straft. Zij overleed \& J<— 
mnjue&,' den 11 Mei 1829. 
Het is onmogelijk de bui-
gewone droefheid, die de-ko
ning na den- dood van zijne,; 
doorluchtige echlgenoote on
dervond , te schetsen.. Z. M. 
©ntving geen rnensch en stort
te onophoudelijk tranen. Men 
-heeft veel moeite gehad om 
hem eenig voedsel te doen 
-gebruiken* 

MARIAXES (XAMTES-), een. 
"Venetiaansch dominicaner uit 
-eene adellijke familie *, onder
wees gedurende eenigeii tijd, 
de wijsbegeerte en de god
geleerdheid. Hij sloot zich 
-vervolgens in zijne studeer-
-kamer op,, zonder eenige be
diening zijner orde te willen 
waarnemen, om zich geheel 
en al aan de studie toe te 
-wijden» Hij overleed te Ve
netië , in 1660, 80 jaren 

• oud zijnde* Men heeft van 
hem: verscheiden godgeleer
d e werken, waarvan het mees
te bekende in' 4 dl.n in fol. 
is; het kwam te Venetië, 
in 1669, onder den titel 
van: Bibliotheca interpre-

'tum ad imiversam siimmaM 

D, XHOMM\ in het licht». 
De VGorrede: Contra novato— 
resf die aan het hoofd van. 
het eerste deel is,,is door 
een besluit- van den 2& J u -
nij 1662, op den Iindeos ge
plaatst.. -*- 2.°- Verscheidene* 
hevige uitvaringen in het l ta-
liaansch ,, tegen- FvahKrijk ,.. 
die den- schrijver in netelige? 
omstandigheden wikkelden,« 
en- hem twee malen uit de 
staten van' Venetië, deden» 
verdrijven... , 

MARIAMNR, dochter van-' 
ALEXANDER, zoon van koning; 
ARiSTOBüiirS en van AtEx-
A-NDRIA , dochtervan den hoo— 
genpriester HTRCANXJS, trad-
m«t HERODES den. Groote in
den echt, die AI»EXANDER en* 
ARISIOBBXÜS , bij haar ver
wekte. De koning was smoor-
lijk op haar verliefd j; hare
schoonheid en hare gunst s. 
wekten den nijd op :; het ge~ 
lukte aan hare vijanden haar 
in den. geest van haren echt
genoot , zwart te maken. Zij; 
werd valschelijk beschuldigd,; 
van hem ontrouw te zijn* 
geweest» Deze ergdenkende,. 
wreede en ligtgeloovige vorst y, 
deed haar in het jaar 28 vóór 
J . G. ombrengen-, en had 
er later zulk een levendig, 
berouw over* dat hij ia ze
kere oogenblikken er waan
zinnig over werd, zoodat hij 
zelfs aan degene», die he» 

4 
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k e e n d e n , bevel gaf, deko
ningin te gaan halen^ om 
hem in zijne verveling te to
men bezoeken en troosten. 
HERODES, hertrouwde met 
eene prinses ook MARIAMNE 
genaamd, dochter, van Si-
MOJJ , hoogenpriester der Jo-
de

1
n '11

ma
1

ar deze vorstin be
schuldigd zijnde, van in eene 
samenzwering gedeeld te heb
ben , tegen den koniris ha
ren echtgenoot, werd in bal-
Jingschap gezonden. 

«tori- / (Jerös) , in 
536, lz Florence, in het 

diocees van Toledo geboren , 
hega,fz,chin 1554, onderde 

Jesmten en werd in die>e-
eerde school een der be

kwaamste zijner eeuw. Hii 
JM bekend met d* schoone 

I f ^ ' ^ G r i e k s c h e n h e t 
Oebrjenwsch. Hij onderwee 
met roem te Jt0m t e s 

,/«, en ovedeed den l e T ^ 
J™«3 1623, te Toledo, 

tjZn^ Zl>de- Men .fleert yan ] i e m . h0 E 

* e door' M A » ; ! I fo1,» 

"^atijnsche uitgaven 

van de Geschiedmïs van 
JlfjiUjNj, zijn die van fo» t 
kdPi 1592, in fol., die "' 
slechts 20 boeken bevatten; 
„yan 3Ient%, in 16.05., in 2 
dJ.n in 4. t0 en „van Vfö» 
venkage, in 1733, 4 db 
in fol. Deze is de schoon
ste en naauwkeurigste, &f I 
bestaat eehe Fransehererta* ^ 
ling door paler CHARENM, 

j een Jesuit, te- Parijs,M 
j .1725, in 6 deelen in i'9 

gedrukt. MAHUDEL , heeft er 
eene geschiedkundige verhan
deling over de oude Spaan-
sche munten bijgevoegd. MA-
RIANA , welke met de oudste 
geschiedschrijvers kan verge; 
leken worden, in het edele en 
sierlijke van den stijl,hoven 

Ij den president Dü THW ver
heven , is nog juister en on
partijdiger dan die", beroem
de geschiedschrijver. Zijn(! 

geschiedenis loopt slechts tot \ 
1.516. J)e uitgave vanMa
drid, die wij hebben opge
geven , bevat voortzettingen 
tot 1678. PJÈDRO MANÏW ; 
«O, CoHOM-XRÜEt, R«5SrIi0 \ 
DE MACEDO , hebben in t®1" : 
ANA, verscheidene misslaP1 

tegen de tijdrekenkunde, de 

aardrijkskunde en degescWe* 
nis aangewezen, maar hun' 
,ne hekelingen zijn niet alle 
even juist. Te vergeefs hes» 
de abt MABLIT, in zu»eyer" 
handeling over de «"jaf.> 
om Geschiedenissen te schr$' 
*•'£•«, den rceni van Hrfu' 
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NA als geschiedschrijver zoe^ 
ken Ie bezwalken, terwijl hij 
tevens bek.ent ,denzelven niet 
gelezen te .hebben ; eene on
gerijmdheid,, die nog meer 
in het oog vallender wordt, 
door de buitengewone, ach-r 
ting van dien abt, voor Ti-
TBS ' Liviirs, wiens stijl en 
wijze, geen geschiedschrijver 
zoo nabij is gekomen als MA-
RIAITA en die wat de eigenr 
lijke zaken, bqtreft, overal 
eene ligtgeloovigheid en eene 
vooringenomenheid toonde, 
die de geschiedschrijvers van 
Spanje, zeker noch overtref
fen noch geëvenaard heeft. 
— 2.o Aanmerkingen, of 
korte aanteekeningen, over 
den bijbel, infol. Men vindt 
er eene verhandeling over de 
uitgave van de Fulgaia, 
zeer geleerd en zeer oordeel
kundig. "Er wordt ook over 
den tekst en de oude verta
lingen der H. Schrift in ge
handeld. Deze Verhande
ling , bevindt zich met het 
volgende werk in de uitga
ve van MENOCHÏÜS , door pa
ter TÖÜKNJSMINJE , in 8.vo 
3.o Eene verhandeling Be 
Ponderibus et mensueris, 
Toledo, 1599, in 4.*°; de
ze uitgave is zeldzaam en 
wordt gezocht. — 4.° Zes 
losse stukjes, te Keulen, 
in 1609, in fol. gedrukt, 
onder welke zich eene ver
handeling de De monetce j 

L 

mutatione bevindt; dit werk, 
waarin hij op het denk
beeld kwam t om de veran
deringen, welke in de Spaan-
sche munt werd gemaakt te 
laken, -bragt hem in de ge
vangenis. Verscheiden schrijd 
vers hebben dit werk ten 
onregte met het voorgaande 
verward.. (Zie Journ. /rist. 
et lilt. ie Ociobre 1786, bias'. 
189). — 5.o Eene beruchte 
verhandeling De regi et re~ 
•ge institutione,. Toledo, 
1599, in 4.*o Hij leert in 
hetzelve over den tirannen-
moord, eene leer, die men. 
niet genoeg kan veroordee-
len; » en heeft daardoor 
zegt BAÏXE , (op. het woord 
MARIANA) , de Jesuiten voor
al in Frankrijk blootgesteld-, 
aan bloedige verwijtingen en 
zeer vernederende beleedigin-
gen, die men dagelijks ver
nieuwt , die nimmer zullen 
eindigen, die de geschied
schrijvers hartstogtelijk zul
len naschrijven." Deze ver
handeling werd door het par
lement van Parijs veroor
deeld , en door de Sorbon-
ne gehekeld ; maar alvorens 
dezelve geschandvlekt werd., 
hadden de Jesuiten dezelve 
afgekeurd. » Onze algemee» 
ne Tader, zegt RICHEOME , in 
het Onderzoek van den Jnti-
Colon, in het jaar 1599., 
gewaarschouwd zijnde, bevaï 
dat dezelve verbeterd zoude 
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worden, en men heeft er geen 
een exemplaar zonder verbe
ter ing Tan gezien, indiende 
•ketters, diie hun voordeel 
«iet dit boek dachten te doen, 
het met zoo spoedig herdrukt 
hadden." Voor het overige 
haddei* godgeleerden van ee-
aen veel heroemder naam dan 
" i j , bogen 'tijd voorhem en 

.TOOT de maatschappij., het
zelfde gevoelen over fei t j . 

rannenmoord onderwezen /zie 
J w v w c v S A s u i u a ) . — e . * 
Men schrijft hem een werk 
in m kpaansch toe, betrek
kelijk de gebreken des be
stuurt zijnermaatschappij., 
da in het Spaansch^in 
«etLatyn.inhetltaldaansch 
e« mjiet Fransch gedrukt 
Z\u ^ARIANA, zegt men, 
^ d e het „iet i„ L t lich 

*aner ontfutselde het hem 

«ei te Bordeaux,in 162fv 
" S ' ^ U e n . V o 
ta» eischten dat men i l 

3 o n k e l | k e S p a a ï S e S 
vpor den dag brengen da f 
gemand ooit" fconde 'vet-

<"* het boek voor W mi J 
verminkt en ^ a ^ m f t 

dat fc-C^Er*8^*»* 
«oaromzouhijnietin 

het bestuur" zijner maal: 
pij, eenige gebreken hebben-
wanen te zien, of er werkelijk 
in §«3&» hebben ? Welk be» 
stuur heeft er geen, Het 
beste'is dat, welke er p » 
heeft», 

Optimus ille- eai* 
Quï minimi» urgefur. 

MAKIANDS- ScoTüs^een^' 
kwaam Schotsen. monA,^ 
102» geboren, begaf ziohin 
105©, in een klooster te l» 

I /era, daarna in 1059 ,̂ in "& 

abdij van Fulda en over-
- leed in 1088-, te Mwl*f 
; na eenigen tijd ter £egew 
burg, de godgeleerdheid on; 
derwezen te hebben. B8' 
was een bloedverwant «"> 
den. eerwaardige» BBDA. M*fr 
heeft van hem een kro#> 
die op prijs wordt gesteld. 
Bezelve loopt vanhet begi» 
der wereld , tot 1083, ™ 
J. C.,enisdoorDoDECH^ 
abt in het diocees van T^ > 
tot het jaar 1200 voortgezet. 

MARIEIXE (EJETRUS 3oiï" 
NES), zoon van JOAÜWK»** 
RIEÏÏE , Boekhandelaar 'e 

graveur, te Parijs,ia}'^ 
overleden , en zelf boekver' 
koop er, werd io t&& &" 
boren. Hij had van zÜnJn 

vader den smaak voor ƒ 
graveerkunst opgevat, eflde" 
zelve op zijne reizen doof 
IhiitsGhland en Italië wj* 
sterkt, Hij verkocht in !7Sy' 
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?,ijn böekverkoopers fonds, en 
kocht van den koning eenen 
post van secretaris, en van 
tegenboekhouder der kanse-
jarij. Zich alstoen enkel bezig 
houdende, »met de verzame
ling zijner platen, welke hij 
onophoudelijk ;. vermeerderde 
ien verbeterde., genoot hij in 
zijn afgezonderd leven, de 
vermaken des geestes^ JEene 
lange . en smartelijke ziekte, 
maakte den 10 September 
,1774, een einde aan zijn 
leven. Men heeft van hem : 
1.° Traite etc. (Ferhande» 
Hngen over de gegraveerde 
eleenen), Parjjs , 1750, 2 
dl.» in fol. —- 2.° Lettres 
etc. [Brieven aan den ff eer 
HECJYLUS), — 3.o Lettres 
#tc. (Brieven over de Fon
tein van de straat van Gre-
nelle). — 4.° Descriptions 
etc. (De Beschrijvingen), 
welke voorkomen in de ver
zameling van platen, volgens 
,de schilderijen van den Heer 
CROZAT, gegraveerd 1729, 
2 dl.° in fol. De Catalo
gus van zijne platen is door 
den Heer BÜSAN ontworpen, 
en verscheen t in 1775, in 
-8.vö in het lipht. Dezelve 
•is een der volledigste van 
-die soort. 

'- MARIGNANO(JOANNESJACO-
BÜS MEDICHINO, Markgraaf 
van), een beroemd veldheer 
der 16.e eeuw, geboren te 
Müanè, ia 1497, was de 

zoon van BËRNADINO DE MM~ 
DICIS of MEDICHINO, pachter 
der hertoglijke landhoevèn, 
In zijne jeugd verscheidene 
bewijzen van dapperheid ge
geven hébbende, verkreeg hij 
de bescherming Van HIJERO-
NrMus MORONE , kanselier en 
eerste minister van FRANCIS-
CDS SFORCE, hertog van Mi-, 
lane. Daar de yorst zich 
van HECXOR TESCÖNTI , een 
Milaneèsch heer, wilde ont
doen , werd MEDICHINO door 
den raad van MORONE, met 
een ander .officier verkozen, 
om hem te vermoorden. Maar 
de moord werd niet zoodra 
ten uitvoer gebragt, of den 
hertog besloot de werktuigen 
deszelven aan de vrees óp te 
offeren, van voor den be* 
werker, van eenen zoo laf-
hartigen moord gehouden te 
worden. De deelgenoot van 
MEDICHINO , werd het eerste 
opgeofferd, en de dood des 
eenen was eene dringende 
waarschouwing voor den an
dere , om zijn leven in vei
ligheid te stellen. Hij trad 
in 1528, in dienst van den 
keizer, aan welken hij het 
kasteel van Masso overgaf, 
waarvan hij het bestuur had „ 
men weet niet hoe (daar de 
geschiedschrijvers omtrent dit 
punt niet overeen komen), 
en verkreeg daarentegen de 
stad Marignano, van waar 
hij den naan van markgraaf 

9
 BEMARIGNAKO aannam, "^aö 
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dien tijd af,, met de voor* 
Jiaamste -militaire posten be
kleed, verwierf hij den roem 
van een groot veldheer. Hij 
versloeg in 1554, i„ den 
slag van Marciano in Tos
ton? , het Fransche Jeaer 
onder bevel,van den maar
schalk SÏROZZI, en maakte 

ziehen het volgende jaar, na 
eene belegering van 8 maan
den,, meester van de stad 
ülenna, die tegen den kei
ler was opgestaan. De mark
graaf de.Marignano, bezat 
even zoo v e e l geeSt ajs b e , 
ifWaamhejd. voor den oorlof 
«jaar zijne schurken), zijne 
gierigheid en bovenal Jne 
wreedheid, bezwalkten den 
roem zijner heldendaden. 
l»oor den langen tegenstand 
v ^ennezen verbitterd, 
^ d e hr, zijne woede t e ^ 
de ongelukkige veldbewo-ners! 
f" l!et (zeggen, de geschied' 

aan Ö,00Q menschen, van 
; £ ..tanden en onderdom" 
jan de hoornen öphan^n 
Jülorerleéd te J B ^ X * 

Bra/a?J?ef,V6rdenm^-

,*."»**» waS, welks 

naam hij slechts., uit ijdel* 
heid had aangenomen, onder 
begunstiging van de overeen» 
komst met den zijnen. MARCI 
ANX. MISAGIJA , schrijver van 
zij n Zeven, verzekert het te
gendeel, en .bewijst'vrij wel, 
dat" hij uit eenen tak ier 
MEDICISSKN ,16 •<Mïlané1$-
sproten was. 

• ••MABIGHT (ENGUERRINDBÏ]. 
graaf ' van Èönguevilk, üit 
eehe adellijke familie vaa 
Normandij'è, werd groot-
kamerheer y eerste minister 
en coadjutor Van het Fran-
sche koningrijk,;'onder Pfl̂  
XIPPÜS den Schoom, 'M 
maakte door zijnen geest «« 
door zijne verdiensten voort1' 
•gang aan het hof/ Overste 
van het Louvres, bewind* 
hebber der geldmiddelen eR 

gebouwen geworden zijnde, 
maakte bij , zegt men, een 
slecht gebruik van zijne groot» 
heid. De graaf van falotfi 
dien hij in den vollen raad 
gelogenstraft had, slaagde «f 
i n , om hem "na den dood 
van PHILIPPÜS den ScM&nh 
in 1315, tot de doodstraf 
veroordeelen, Be J>iechtva-
der van den graaf vafl fa-
lois'f boezemde hem wroe
gingen in, over de veroo/' 
deeling van dien staatsdie
naar, wiens proces niet T* " 
gens de vereischte lor*"?1!] 
teiten geïnstrueerd was. »"* 
gensB,..in zijne• OSvW"*' 
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versesi wercUijne gedachte* 
nis in eere hersteld. Deze 
minister was een groot staats
man , .ten onregte door ME-
ZÉRAÏ, en door andere ge
schiedschrijvers gehavend, die 
hem zonder onderzoek ge-
vqlgd zijn. Voor de regt? 
bank der geschiedenis, heb
ben de ongelukkigen even .als 
voor andere vierscharen dik
wijls «ngelijk. ,. 

MARIGNT (JACOBUS CAR-
PENTIER DE) , zoon van den 
heer van het dorp van dien 
naam, bij Mvers, werd gees
telijk en leefde als een epi
curist. Van eene reis uit 
Zweden terug gekeerd, ver
bond hij zich aan den kar
dinaal DE RETZ , en nam deel 
aan al de kuiperijen der Fron-
de. Hij was ee.n der voor
naamste schrijvers der boerr 
terijen, welke men tegen MA-
ZARIÏT , in de beweging dier 
onlusten in het licht gaf. 
Het parlement stelde zijn 
hoofd op prijs. Na de gevan
genneming van den kardinaal 
DE RETZ, volgde MARIGNT 
<ïen prins van CONDÉ in 
Vlaanderen. Hij was een 
van die ligtzinnige mannen, 
die alles aan de kwinkslagen 
en aan de vermaken opoffe
ren, en, die, na in de bui
tensporigheden te hebben ge
leefd, in de verachting ster
ven. Eene barperte sleepte 
hem in 1670 in het graf. 

Men heeft van hem: \? Eè-* 
ne verzameling van brieven, 
in proza en in, dichtmaat, 
te 's Gravenhage, in 1678 
in 12.m 0 gedrukt. Men vindt 
er eenige goede boerterijen 
en eenige geestige trekken 
in. — 2.° Over het geze
gend brood, 1678 in 12.m», 
waarin er meer vuile dub
belzinnigheden dan wezen
lijke kwinkslagen voorkomen. 
Zijne hekelachtige inboTStj 
haalde hém loftuigingen en 
stokslagen op den hals* GOÏ 
PATIN schreef hem een zeld
zaam geworden libel toe , 
het was getiteld: Staatkun
dig verdrag door TFILLIT 
AMS JtlLEyNzamengesteldi 
waarin , naar het voorbeeld 
van MOZES , bewezen wordt, 
dat een dwingeland te doo-
den ,'• geen moord is, Lyon, 
1658 in 16.^0 (Zie ALLEYN 
W I U E M ) . Men wil, dat de 
schrijver van dit stuk het op 
CROMWEL gemunt had , toen 
hij het in het licht gaf» In 
eene ziekte, die hem in 
Duitschland overviel, en 
waaraan hij dacht te ster-r 
ven, antwoordde hij den lu-
therschen bisschop van Os-
nabrugge, die hem vraagde", 
of de vrees van onder de lu
theranen begraven te wor
den, de ongerustheid niet 
vermeerderde, die zijn staat 
hem inboezemde: » Mijn 
hwi'ipien behoeft slechts 

I twee of drie voeten lager 
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te graven, en ik kalender 
de Catholijken %ijn. Een 
antwoord vol geest > en dat 
aan dien monseigneur de 
nieuwheid, zijner godsdienst 
als met den vinger aanwees. 

MARKOT (AbtAüGiERDE), 
te Parijs, in October 1762 
in eenën 2eer hoogen ouder
dom overleden, was een schrij
ver van den derden rang. 
Wij hebben van hem: 1.° 
Histoire ejfc (Geschiedenis 
van de 12e eeuw), 5 dl.» 
12.»°, 1750'. — 2.° Mis
toire etc, (Gescdiedenis der 
Arabieren onder het bewind 
der lialifs), 1750, 4 dJ.« 
in l ^ o ^ - 3,° Revolutions 
etc. (Omwentelingen in het 
rijk der Arabieren), 4 dl.» 
in 12.ÖM> Deze twee laatste 
werken zijn met sprookjes, 
fabelen, gezigten , belagche-
lijke gesprekken, kinderach
tige anecdoten, en eindelijk 
met al de droomen derOös-
lersche volken doormengd. 
De stijl komt bijna altijd I 
met het Vreemde der daad
zaken overeen- ' 

- — " V C U H 

zaken overeen. 

d ° o r 4 S : e S ^ indien, 

" *7« naar a|n 

vaderland ' terug. Hij* oniJ 
helsdè te Presburg de €*. 
tholijke godsdienst, en giöjf 
Vervolgens als geneesheer de 
werkdadige liefdadigheid raf) 
PADIDS, graaf van Forgaê, 
bisschop van Wat%m, M 
betrekking tot de armen M 
zijn diocees, ondersleifflii 
'Na den dood van ëêp> 
laat, begaf hij zich naarl^ 
mich in Slavonïè, alwaar 
hij zich beijverde met'deoor-
zaken te onderzoeken der k' 
smettelijke ziekten, welke ia 
die gewesten meer soldaten 
hadden doen sneven dan de 
Turksche wapens, flij tee* 
kende- deze waarnemingen ia 
een dagblad op, getitëïd: 
Ejphemeridès sïrmienses, «» 
men" te JTeenen in 1768 te* 
'gon te drukken; ditd#J« 
is na zijnen dood, ml?»* 
voorgevallen, voortgezet» De 
Hongaren hebben hem n°fj 
eene Vertolking in hunne taa» 
te danken van het boek, ge
titeld i Raadgeving mn h» 
wik over de gezondheid» 
door TISSOT. 

MARIUAC (lixmt m),waö 

van Wmm m MABIIW0» 
algemeen tegenboekhoö|ef 

van de geldmiddelen van W 
hertog van BOURBON, te#V 
wrgne, in 1510 géWj' 
Hij was in den begione ad" 
vokaat bij het parlefflent w» 
Partje,: en ond^cheiüj? 
zich daarin door »gtt* *** 
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sprekendheid en door zijne 
kennis zoo zeer, dat ko
ning FRANGISCDS I hem met 
•verschillende gezantschappen 
belastte. Hij werd abt van 
.den H. PETRUS , te Jffehin 
rekwestmeester, bisschop van 
jannes, later aartsbisschop 
van Weenen, en hoofd van 
den geheimraad. In de ver
gadering der aanzienlijken te 
Fontainebleau, in 1560 ge
houden, deed hij zich door 
eene schoone redevoering be~ 
twonderen. Dezelve liep ge
heel over de hervorming, 
de ongeregeldheden van den 
staat, en over- de geschikte 
middelen., om de onlusten 
voor te komen, die het ko
ningrijk van den kant der 
Mugenootea bedreigden» De 
.smart, die hem het gezigt 
der onheilen veroorzaakte, 
welke op het punt stonden 
Franh'yk te overstroomen, 
maakte den 2 December 1560, 
in den ouderdom van 50 ja
ren, een einde aan zijn Je-

• Tea. Men heeft van hem 
in handschrift: Memoriëti, 
die men in verscheidene bi
bliotheken vindt. De kan
selier L'HOPITAL droeg hem 
een dichtstuk op. 

MARIIXAC (MICHAÖI. D E ) , 
neef van den voorgaande, te 
Parijs, den 9 October 1563 
geboren, was in zijne jeugd 
•een der ijverigste voorstan
ders van de ligue, door de 

Catholijkeo tégen' die ' der 
ffugenooten gevormd. Tot 
de godsvrucht genegen, liet 
hij op het voorplein der Car-
melitenkerk, in de voorstad 
Saint Jacques te' Parijs', 
een vertrek maken, ten ein
de in hunne kerk eenige u^ 
ren desnaehts en daags door 
te brengen. Rekwestmeester 
geworden zijnde, hield hij 
niet op voor de gebouwen 
zorg te dragen, en zich met 
de zaken des kloosters bezig 
te houden. Dit maakte hem 
met MARIA DE MEDICIS be
kend , die er dikwijls naar 
toe ging, omdat zij er de 
stichtster van was. Deze 
vorstin beval hem den . kar* 
dinaal van RiCHEUEü aan, 
die hem in 1624 het bestuur 
der geldmiddelen, en twee 
jaren daarna de zegels op
droeg. Men zal in het vol* 
gende artikel dè oorzaken 
zijner ongenade bij dien mi
nister lezen, die hem in het 
kasteel van Caen, daarna in 
dat van Chdteauchin liet op
sluiten. Hij overleed aldaar 
in 1632, in de armoede, 
ofschoon hij gedurende eeni-
gen tijd in de geldmiddelen 
was geweest. Hij bestond in 

, zijne gevangenis enkel van de 
milddadigheid van MARIA DE 
CREH., zijne schoondochter, 
die zijne eenvoudige begra-
venis ook bekostigde. (JOAS^ 
HES FRANCISCÜS DE MARHL-
tAC, brigadier bij het ka* 
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ninklijk leger, ^goüverneuf 
van Bethune, in 1704, in 
den slag van Hockstet, een 

Jaar na zijne echtverbindte-
n is , gedood, is de laatste 
spruit van zijne famiHe ge
weest). Deze overheïdsper-
soon vaardigde in 1628 een 
bevelschrift uit, hetwelk bij
na alles regelde. Maar dit 
wetboek -uit spotlust de Co
de Michau genoemd, naai
den doopnaam van MARIX.-
MC, werd door het parle
ment verworpen, en door 
de snaken der balie, in een 
belagchelijk licht .gesteld. 
Daar dezelve slechts een e ver
zameling, van oude ordonnan-
tiën, en van diegenen was, 
welke in de laatste algemeen 
ne staten uitgevaardigd wa
ren j zag men wel, dat de 
verachting der officieren van 
het parlement, minder op 
het werk dan op den schrij-

i ver viel. Men heeft nog van 
hem: 1.° Eene F er taling 
der Psalmen,1630, in 8.v0 

in Fransche verzen, die slechts 
op eene zwakke wijze de 
kracht van het Hebreeuwscli 
överbrengeni - ^ 2.° Andere 
Gedichten, goed met betrek
king tot den inhoud, maar 
wat . in de yoordragt. —7 3.° 
Mem .verhandeling over den 

JMm&lging, dat hij ten on-
regte^ aan 'den ingebeelden 
van Ctiunv toesehraj ft, Zie 
au woord en^Mmm. Er 

bestaan twee £evenèbeschrij-
vingen van dien overheid̂  
persoon, maar dezelve zijn 
onuitgegeven. 

MARILLAC (LODEWIJK BÏ), 
broeder van den voorgaandê  
gewoon kamerheer van- de 
kamer van HENDIUKI%«» 
diende door zijne li#ofc 
den den maarschalbtaf "D 

Frankrijk, dien l»\^ 
XHI hem in 1629 verleen
de. Zijn broeder MlCHAët 
DE MARIUAC had zich, zoo 
als wij gezegd hebben,lolden 
post van raadsheer aan M 
parlement van Parijs, tot 
zegelbewaarder en tot W> 
stuurder der geldmiddelen 
verheven. Deze twee man* 
nen, die hunne • htW 
aan den kardinaal T?°, 
CHEHEÜ te danken kaiem 
vleiden zich,,'zegtmen, van 
hem in ongenade te w® 
vervallen en hemüuijneni»" 
vloed op te volgen. flenWi-
schalk werd. een der voor
naamste bewerkers van o» 
dag der bedrogenen. <&] 
bood aan, naar men bertj* 
heeft, zijnen weldoener•* 
genhandig te vernioomc ' 
Maar indien die doad*a*« 
wel bewezen waren ga**^ 
zou men zoo vele pog'" 

niet noodig hebben g» 
om een doodvonnis te§ 
hem te bekomen. &C*S 
Het den maarschalk in-W^' 
in het kamp van fel***0 
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Piémont, te midden van liet 
leger, daar hij het bevel o-
ver voerde, gevangennemen. 
Zijn proces duurde bij de 
twee jaren. » De kardinaal 
stelde zich niét tevreden," 
volgens den schrijver der Jl-
gemeene geschiedenis, steeds 
verdacht in dergelijke verha
len , » om den maarschalk 
van het regt te berooven, 
om door de vergaderde 'ka
mers van het parlement ge
oordeeld te worden ,'een regt, 
hetwelk men reeds zoo dik
wijls geschonden had: het 
was niet genoeg* hem te- Ver
dun commissarissen të geven, 
op wier gestrengheid hij zij
ne hoop bouwde; daar deze 
eerste regters, ondanks de 
beloften en bedreigingen be
sloten hadden \.dat: de be
schuldigde gehouden, zou ̂ .ijn 
om zich te regtvaardigen, 
zoo deed; de minister het von
nis verbreken. Hij gaf hem 
andere regters, onder welke 
men de hevigste vijanden van 
MARIIXAC telde, en vooral 
PAELÜS HAT DÜCHASTEMÏ , 
door-een hevig hekelschrift 
tegen de'twee broeders be
kend. Nooit had men de 
vormen en dè wellevendheid 
van het geregt zoo zeer ver
smaad. De kardinaal bclee-
digde dezelve zoo zeer dat hij 
den beschuldigde liet vervoe
ren, eri het proces te Ruel 
op zijn ; eigen buitengoed 

XVt-DEEJi." 

voortzette. \'...' Men moest at 
dè daden van den maarschalk 
nasporen. Men spoorde eë-
nige misbruiken inde uitoe
fening van zijn ambt, eéni-
ge oude geoorloofde en ge-
gewone voordeëlen, vroeger" 
door hem of door zijne knëch-
ten in het bouwen van het 
citadel van Verdun gedaan' 
op: eewe, vreemde zaak, zei-: 
de hij aan mijne regters, 
dat een man van mijnen rang 
met zoo veel gestrengheid' 
en onrégtvaardigheid ver
volgd wordt 1 Het is in ge
heel mijn proces niét,. dan* 
om kooi, strooi, steenen en 
kalk te doen. Ondertusschen 
werd deze generaal ,mët won
den beladen;, en na eene ^ j a 
rige dienst onder denzëlf--
deri koning, die aan dertijg* 
oproerjge onderdanen belóö-
ning had gegeven, tot den 
dood veroofdèéld." Hij werd.' 
op het Greveplein te Parijs 
den 10 Mei 1632 onthoofd.. 
Vele van zijne vrienden bad-^ 
den hem aangeboden om hem 
uit de gevangenis të redden, 
maar hij had het geweigerd,, 

I omdat hij zich op zijne on-v 
schuld verliet. Men kan de 
bïjzonderheden,,van zijn von
nis en van zijne terëgtstellihg 
in het Jourhal van den kar
dinaal DE RICHEUEÜ, of in 
zijne Geschiedenis, door LB 
CLERC, uitgave van 1753, 
5 dl.» inU2.»ao vinden. Ee* 

M • • • • - . / 
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fligen tijd daarna bespotte de 
kardinaal op eene bittere wij
ze de onwaardige overheids-
personen, die <len 'ongeluk-
kigen MAMIXAC veroordeeld 
hadden. » Men moét be
kennen, zeide hij hun, dat 
God aan de regters het licht 
geeft, hetwelk ïïij aan an
dere mensenen niet verleent, 
^.Ü1 gij den maarschalk ©£ 
MAKILLAC ten dood veroor
deeld hebt. ft voor «air 
dacht met, dat zijne daden 
«ene zoo strenge kastijding 
verdienden.» Een gezegde! 
•dat weinig overeenkomt met 
de door ons medegedeelde 
aanhaling. Zijne nagedach
tenis werd bij een "vonnis 
Tan het parlement, na den 
dood van den kardinaal-staats
dienaar meere herstelde Men 
»«* »wt dan m e t h l h ^ 
tamheid de a a n r a e r k ™ ' 
o v e r h e t l e v e n e a d e v e S e n

r ! 

deehng van den maarschalk 
B? MAitauc, door een T 5 
*J»e regters in de ^ « 

*«-« gegeven ,• lezen. h<* 

een 4 2 ^ % ^ zich in 

öm* van verstrooi. 

jing en vermaken in- de wj» 
reld. Dit onvoorzigtige ge-
•drag veroorzaakte hem wroe» 
gingen. Zijn abt, hem dere
den van zijne droefheid ge
vraagd hebbende, zeide hij; 
hem, dat het uit het leed
wezen voortkwam, van.jp 
kind vedaten. te hebben. Ja 
aht zich verbeeldend è ' P 
een, zoon was, stond hent 
toe^ hem in het kloosterle 
<1 oen komen. I&GEOTSf" 
zijne dochter halen, 
haar de haren af, enl-
de haar in een jongens ge
waad, «nheVal haar het ge
heim harer kunne tot aan 
haren :düüd te bewaren, ty 
werd, in het klooster onder 
den naam van ' broeder IA* 
taiws opgenomen, en leefde 
er op eene voorbeeldige wffïe, 
Men zegt, dat zij hescjiuJ-
digd zijnde, van de dochter 
d«r herberg, waar «ij voor
raad voor het klooster 0 
halen, verleid te hebt6? > 
zich liever. dit misdrijf J16* 
te, laste leggen, dan hare 
kunne te verraden. *en 

plaatste haar tot boeie # 
de poort yan het klooster* 
en men belastte haar meto« 
opvpcding van het kind. ï-"1* 
lelijk overleed zij om^ 
drie jaren daarna, De?» 
«a haren dood herteld ¥>* 
bende wat- zij was, &**•* 
veel berouw over, va» »a?j 
«iet «oo veel ges t reng 
4e hèbhen .behandeld. W* 

http://van.jp
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CAS), «en SiCiliaan, onder* 
wees te Salamanca, met 
roem de schoone letteren en 
verwierf de achting van FER-
DWAÏTD den Catholijke ,-•• en 
van KAREL V, die hem tot 
hof-kapellaan benoemde. Hij 
overleed in 1534. Men heeft 
van hem :. 1.° J)e laudibiis 
ffispaniee lïb. FII, — 2fi 
De Aragonice regibus et eo-
runt rerum yestarum tib. 
FI, 1509. — 3.° De re
bus Ilispanice memoralibüs 
lib. XXII, ab originegen-
tis ad CAKOLUM F , Al-
cala, 1533, in fol,, in het 
Spaansch id. 1539, in fol. 
—• 4.° Gemeenzame brieven, 
1514, iö fol. en een aantal 
Redevoeringen, over belang
rijke onderwerpen. 

overblijfsels werden in 1230 
van Konstantinvpel naar Fe-
netiê overgebragt. 

MARINEI.II (LUCRETU) , eene 
Venetiaansche vrouw van de 
17.e eeuw, had veel geest. 
Men heeft van haar eenige 
Italjaanèche werken. 1.° Ia 
Nobilita delle Donne, Fe-
netië i 1601, in 8.v° Zij 
Terdedigt in hetzelve den voor
rang van haar geslacht bo
ven dat der mannen. •— 2.* 
"La Fita di MARIA Fir' 
gine, in prosa en in dicht
maat, Fenetië, 1602, in 
4.*° met platen. — 3.° Ar
cadia felice, 1705, in 12**° 
•— 4.° Amore inamoralo, 
Partna, 1618, in 4^0 — 
5.o Mme, 1693, in 12.«ao 

MARINEIXO (JOANNES) , eeu 
Italiaansche geneesheer van 
de 16.e eeuw, is de schrij
ver van een werk , getiteld": 
Gli ornamenti delle Donne, 
tratti dalle Scritlure duna 
Rena Greca , Fenetië, 1574, 
in 12.m° Hetzelve bestaat ook 
.onder dezen. titel: Ie Me-
dicine parlenenti alle in-
fermita delle Donne; maar 
het beste van zijne werken 
i s , eene Verklaring over 
de werken van HIPPOCRA-
TJES , in het Latijn, Fenetiê, 
1575, in fol. 

MARIKIÜS ofMARHWo(Lu-

MARINI (JOAOTES BAP-TIS-
TA) j bekend onder den naam 
van Zee-Ruiter, te Napels 
in de maand October 1569, 
geboren. Zijn vader, eeö be
kwaam regtsgeleerde, wilde 
dat zijn zoon het ook werd , 
maar de natuur had hem tot 
dichter geschapen. Verpligt 
om het vaderlijke huis te 
ontvlugten, werd hij secre
taris van den grooten admi
raal van Napels, en stak 
vervolgens naar Rome over. 
De kardinaal ALDOBRANDINI, 
neef van Pans CIEMENSVII, 
verbond hem aan zich, en 

I nam hem in zijne legatie te 
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Savooije mede. ' MARHrrhad 
eene .zeer hekelqchtige in
borst : hij maakte zich eenige 
voorstanders aan het.hof.van 
Turin,'. en veel meer vijan
den. De ••haat, dien hij den 
dichter MURTOLA , door z|j-
ne Murioleide, een bijtend 
schotschrift , inboezemde * 
was zoo hevig, dat deze.rij
melaar op hem een pistool? 
schot loste, dat misjte, en 
«enen gunsteling van den.her? 
tog kwetste. MüKiotA. werd 
in hechtenis genomen, .maar 
xlaar, MARINI wist, waartoe 
de eigenliefde vaneenen ver
nederden dichter in staat is, 
•vraagde hij voor hem genade 
en vei;kreeg dezelve. Set 
gelakte eindelijk aan de an
dere vijanden van denrlta-
liaanschen dichter, om hem 
aan het hof van Savooye'ge-
heel in ongenade te doen 
vervallen. JHARITUI , door de 
koningin MAKIA DE MEOICÏS 
naar Frankrijk geroepen , 
begaf zich naar Parijs, en 
gaf zijn dichtstuk Jdonis in 
het licht. Men vindt er ee-
nige geestige verbloemde re- ,' 
den , maar veel meer onge
bondenheid en tafereelen in , 
die beleedigend voor 4e ze
den zijn.. De zamenbang en 
dcverbindlenissen ontbreken 
in dit werk, en het is met 
emeetti en geestige invallen 
«on«aid. .Zijn stijl,Mari-
wsco genaaimitf bedierf de 
itahaansche dichtkunde, en 

werd dé kiem van e'en'en kwa
den smaak, vdie geduremfe 
de geheele 17e eeuw «ê ef» 
de. MARINI overleed in 1625 
te Napels••, 56 jaren oifl 
zijnde» , Zijne /voornaamste 
werken zijn: 1.°.Het dicht' 
stuk van Slragie •defli in?' 
nocenti,. fènelië, WBidit 

Ï620., in 12,mo _ 4,° k 
Murtoleide} 1626, in 4.to i 
en daarna in Ï2.*1*) — 5.° 
Zettere, 1627,. in 8.*>~' 
6.° Jdone. FRBKON «eeft 

eene, [vrije vertaliflg vaa_ h&t 

8ste gezang ,van 
dit dicht-

stuk in he;tiFransch geleverd. 
(Zie zijn artikel). Er be»« 
verscheiden uitgaven van het r 

oorspronkelijke Italiaan^ 
van hetzelve. Men onder
scheidt die.van Parijs flwh 
in foj.^, vanp'enetië, 1623» 
in 4.to;* vmi-lSfaevir, wy* 
2 dU* in 16.-"«»-i van M" 
sterdam, U78, * d,'V" 
24.mo m e t de platen wnaj 
RASTIAANlECtERCMen"""" 
de Jijst der andere w»** 
Tan MARÏM', in hef ^ 6 

der gedenkschriften Ttf'AJ 
CERO*. Weinig a&f» 
hebben meer ïeven^T 
vingen gehad, dan d e ^ J 
ter.• Zijn leven is **>%? 
ven- geweest door J. ht*. 
ACCA , F . CHIARO r&r' n.. 
RiDANO, F . FK»BiSÏ«J 
AC , FHIÜ. CAMOM» W-' 

;en daarenboven hebben 
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• meest© geschiedschrijvers der 
ïtaliaarische letterkunde; , hem 
breedvoerige levensschetsen 
toegewijd. 

'. , |' • • • • ' • ' . :.t 

MiR^Nl(MlCHAël, AüfGELo) , 
een minderbroeder te 3Iar± 
sèillë< in 1697, '"uit *eenö 
'oorspronkelijke adellijke fa
milie van Genua geboren-, 
werd vroegtijdig in de:scho
len zijner orde-, in de•'leer
stoelen" en.'in. het gewetens -̂
bestuur gebruikt.. Hij was 

t viermaal provinciaal Van 
zijne jeugd af te Jvignon , 
gewoond»hebbende, predik
te hij aldaar met geenen ge-
ringen roem , in wederleg
ging der Joden. Hét is ook 
in deze stad, dat hij onder-
'scheiden werken Het druk
t e n , die hem onder de asi-
'cetisclie schrijvers eerien groo-
'ten roem verwierven. Zijn 
naam drong tot CLEMEMS XIH 
cloor, die hem met drie bre
ven vol lof, vol vleijendeen 
wel verdiende lofspraken ver
eerde- Deze Opperpriester be
lastte hem y om in een enkel 
•doorloopend werk, de J?«M-
'delingen der Martelaren, 
te 'verzamelen. Hij had er 
reeds 2 deelen in 12.nï<> van 
samengesteld, toen eene 
borstwaterzacht, hem den 3 
'April 1767, in het 70' jaar 
"van zijnen onderdom, aan 
iijne vrienden, dat is aan 
de regtschapene lieden orit-
"' * M: 

t f ökv Zijn e gesprekken adem*-
den 'deugd'; 'dezelve werden-
door'die zachte Warmte- der 
verbeeldingskracht , bezieléf.» 
w.elkè- zich in zijne werken-
doet gevoelen. De voornaam-* 
ste zijn: 1.» Conduite etc* 
{Qedrag der zuster F"lo-
ZETTA ,•'•" in den geur van 
heiligheid oveYleden), Jvig
non , . in 12.MO _ 2.o A~ 
DELBÉID TAN PP^JTSBUÈY, 
of de godvruchtige; leerlin
ge, 's (rravenhage, 1830» 
2 dl.n in 12.ino - ^ 3.<>' 'La? 
Parfaite etc. (Jh volmacik-
tè kloosterling éf, een bon
dig en wel geschreven werk 
in 12.»n» FIRGINIA, ofde-
€hristelijke maagd, een zeer 
UödvrucStige en zeer ver
spreide « roman , 2*»dl.n. in 
12.mo.__ 5.0 La vieetc^ 
{Met leven der kluizenaars-
van het Oosten), 9 dl.» in 
12.1W-, of. » en^.to _ Bo
fte baron VAN- HÊSDEN, of 
het gemeenebest der' enge*-
loomgen,, 5 dl.nin 12.mo•— 
7 > I'uEODULtrs, of het ge
zegende kind, in 16.810—~ 
8.o F AREALLA, of de be
keerde tooneelsjpeelster, in» 
12.»o _ Q-mo JSITES van-
de heilige liefde, of de ijve
rige nieuwelinge , 2 dl.n f 
in 12*.*»°— 10.» JNGELI-
CA, of de kloosterlingevol
gens Gods hart, 2 dl.» in. 
J2.WO — H.o & inark~ 
gravin öELosFALiENms> 
3 • • • • • ' ' • • • • • ' : ' • • 
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.olde Christelijke vrouw t 

2v.dIX.in ï2.mo _ 12.0-ffe-
traite. etc [Afzondering van 
eiken dag voor elke maand), 
2 dJ.n in j(2.»»o-,13.oZeirr 
tres etc. (Jscetiscke en ze
delijke brieven), een nage
laten werk, voorafgegaan door 
eene lofrede op.den schrij
ver, 2 dié» in 12.mo i 7 6 9 # 

Pater MABIH, heeft in zij
ne zedelijke romans, zijne le
zers ^door de bevalligheden 
der fabel tot de deugd we
ien op te leiden. Be lofre
de van pater MARINI , in den 
Mercure van <le maand Ju-
$ . 1l67' ogenomen is aan 
het hoofd zijner Geestelijke 
brieven en afzonderlijk, met 
tflvoegseis herdrukt, i w > , 
»»»>1769, in 12m.o S 

MARINI ( J O A T O ) \ \ te Oca-
« « , eene kleine stad in het 
diocees y*n Calakorra, in 

dee te _2jjns hv&a* ^ Se 

verklaring der IJ Schrift 
door e n h e e f t d e g o d g S 
beid! onderwezen, j ^ W e r d 

^ e e h t v a d e r verkoin van 

^ ^rluchtigen boeteling. 

Sta at ! W W <a« e i 
«*» van . ? * ^ B d e r a n de, 

van eene Godgeleerd-

Ae-id, in "ó dl,tt in tol»; bui
ten Spanje weinig bekend. 

MARWIANA , tweede vrouw 
van keizer YAIERIANUS , en 
moeder van VAIERIANÜS dai 
Jonge, volgde haren echt
genoot in het jaar 285 naar 
Azië, en werd te geiler-
tijd met hem door $AP0n, 
koning van Perm, gevan
gen genomen. • Getuigen van 
de ongehoorde beleedigingen, 
die deze barbaarsche vorst, 
aan YAIERIANDS deed onder
gaan , werd zij zelfs aan de 
beleedigingen van SiPW 
blootgesteld , en overleed in 
de gevangenis waar zij W 
opgesloten geweest. Men plaat
ste haar in den rang der god-
lieden ; en op een harer ge
denkpenningen is aangete
kend, dat zij in én M* 
mei de gelukzaligheid fff 
goden uitmaakte: zoodanig 
was de godgeleerdheid T3fl 

het heidendom» 

MARINIS (LEOJTABDIIS D*)> 
een beroemde dominicaner» 
zoon van den markgraaf W-
SA MAG&ÏORE, uit eene adel
lijke familie van Genua™ 
1509, op het eiland P ° 
geboren. Paus JvïM lih 

zond hem als nuntius naar 
Spanje t hij behaagde•«W» 
door zijnen geest van '?* 
zoening zoodanig aan wf"* 
PHJWPPDS II , dat l ö J J 
tot aartsbisschop van J&n 
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siuno benoemde. Hij ver
scheen met roem in het con
cilie Vaa Trente, hij was 
het , die de artikels welke 
de offerande der Mis aönbe-
treffen in de 22.? zitting, 
ontwierp. De Paussen Pms 
IV en Piüs V, Wier achting 
hij verdiend had , vertrouw* 
den hem verscheiden gewig-
tige zaken toe* Zijne deug
den en zijn verstand y ver
wierven hem de vriendschap 
van den H. KAKEL B'ORRO-
MEÜS. MAIUNIS overleed in 
1573, als bisschop van uil-
ba , 64, jaren oud zijnde De 
bamabiter-monniken, hebben 
item hunne constitutie te dan
ken. Hij is een van de bis-
sehoppen, die op bevel van 
het concilie van Trente, de 
Catechismus (td Parochos, 
ontwierpen , Rome, 1566, 
in fol.: en het Roomsc/iè 
Brevier en Missaal, za-
menstelden». 

MARIKIS (JOAMKS BAPSIS-
ÏA DE) , achterneef van den 
Voorgaandej secretaris van de 
congregatie "van den Index, 
daarna overste der domini
canen ,- den 6 Mei 1669 over
leden '!, 72 jaren oud zijnde, 
schreef zuiver in het Latijn 
en was eerbiedwaardig door 
zijne zeden. [Hij had eene 
Verhandeling over de on-> 
bevlekte ontvangenis der H. 
Maagd geschreven* welke 

M 

het licht, niét heeft gezien.];' 

, MARÏBUS (DOMINICDS BE) ,,. 
broeder van den laatste , werd* 
ook dominicaner,, en aarts
bisschop van Amgnbn-, al
waar hij twee leerstoelen voor 
zijne orde stichtte,. en alwaar 
hij in 1.663, overleed.. Men 
heeft van hem.- P'evhlarin-
gen over den korten inhoud 
van den H. THOMAS, te Ly-
on, in 1663 ,1666 en 1668 „ 
in 3. dl.a in fol.. gedrukt*. 

MARINOÜfl (JoANNÉS J A C O -
BÜS) , te ïïdino y in Frioul, 
op het einde der 17e eeuw 
geboren, overleed in 17.25». 
te Weenen. De genie, de-
bouwkunde en de sterrekun-
de, namen zijnen tijd en zijnè; 

studiën in. Zijne welgeslaag
de'pogingen verschaften hen»; 
eene plaats aan de academie
van Berlijn, en deden- hent 
naar het hof van Oostenrijk 
beroepen, dat hem gebruik
te om verschillende vesting-*-
werken te herbouwen. Bel 
gebied der letteren heeft hen», 
verscheiden werken te dan
ken y onder welke men Spe~ 
eula domestictt de re Icono-
graphtca, onderscheidt-

MARINUS (CARYIEIÜS), aan
vaardde in Motste, op het 
einde der regering tan keizer 
PHlLlPPts II , . het keizerlijk 
purper» Hij had «ich tegea 
4 ' 
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j e Gothen onderscheiden; dit 

. «eed hem in het jaar 249 
door^de troepen den titel 
jan Vcesar geven ; maar hij 

Z nüT M* ^enot "»>. •De soldaten over zijn slecht 
f n 3 T ^ o n t v v a a r d i g d , o n t -

.hoofdden- hem, j n dei tijd dat 
, . £ * ™ > een leger L ï 

°n> zijnen aanhang t e v e r j 
£°°S«».. Het i, o p m e r k t 

MARIOBÉTXINO een Ita, 

^ | , begaf Z l c j 3 i n h e t i f 
ï | ^ , v i n d e n o q d e r d o m v a „ 
i7jaren ,n de maatschappij; ondefWe g e d ü f e n d e PPJ> 

e^de wiskunde en overleed 
,^n 17 November 1657, te 

STA SVhih«^rn ver." 
«cheiden malen i» r / »•-. 

aansch «» • 7 flet -"ah-

deeL j * ' tw'eede «e-

"^ é£hS e 2ond- ]4 

i ^ s t bevat • T.an dicht, 

_ fïei™m Ubri. ir. 

phioe mathematica}," Boks-
m, 1642," 1645, 2dJ> in 
foi., 'een belangrijk werk, 
vol geleerde nasporingen. Hij 
toont er in aan, dat de na'. 
(uur- en meetkunde meer te
genstrijdige stellingen heral
ten , dan al wat ons liet ge
loof, betrekkelijk de gehei
men , aanbiedt. Men vindt 
er onder andere deze. De 
inhoud is ff roof er dan het 
in/wudende. (Zie MAffiiEü). 

MAEIO NVZZI , een schil
der , . te Penna, in het ko
ningrijk Napels, in het jaar 
1603 geboren, Hij is meer 
onder den naam van MARW 
pi FIORI bekend, wijl hij 
in |iet schilderen van bloe
men uitmuntte. Men bewon
dert in zijne schilderijen eene 
schoone keuze, eene zachte 
oplegging der kleuren» een , 
schitterend koloriet. Z»Jn 

penseel verwierf .hem eene 
groote achting, vermogende 
vrienden, en- eene aanzien
lijke fortuin. Hij overleed 
in 1673 te Mome, 70 ft® 
oud zijnde. 

MARION (SIMEON), $°' 
> a t bij het parlement van 
•Parijs, te Wevers > in I6*0 

geboren, pleitte gedurende 
35 jaren met eenen hoi1 f" 
gewonen roem. HMDKtf1Ji 

Tan zijne verdienste onder
s t , belastte hem nietje 
bepaling der grenzen wnJr" 
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fois ; aifit >,de afgevaardigden" 
van den koning van* Span* 

je.•Brieven van adeldom \va-
ren de belooning van zijne 
diensten. Hij werd vervol
gens president der onderzoek-
geregtskamer, daarna advo-
kaat-generaal van het parle
ment van Parijs, en over
leed in 1605, 64 jaren öud 
zijnde, in die stad. Men heeft 
van he'm pleitgedingen, die 
hij 'in 1594r, onder den ti
tel van: Actioms Forenses 
liet drukken. Dezelve maak
ten in hunnen tijd, veel op
gang; de eenige dochtervan 
MARION huwde met ANÏO* 
Nies AKNABLD, vader van 
deze talrijke familie, zoo treu
rig berucht geworden, door 
hare gevoelens en hare ge
hechtheid aan Port-Moyal. 

MAKIOTÏJE "(EDMÜS), een 
Bourgondiër, en prioor van 
St. Martin Sous JSeaum, 
•werd in 1666, bij de aka-
demie der wetenschappen op
genomen en overleed den 12 
Mei 1684, na verscheidene 
schriften in het licht gege
ven te hebhen, die nog op 
prijs worden gesteld, en die 
zulks in de 17.e eeuw aan-
.merkelijk waren. Deze ge
leerde bezat eene buitenge
wone begaafdheid, voor de 
proefnemingen. Hij verrijkte 
de waterleikunde, met eene 
menigte ontdekkingen, over 

, • • M 

dë 'maat,f en 'dè verteringen 
der wateren , volgens de hoog
te der , verschillende verza
melplaatsen. Hijüs hét voor
al , die op eene werktuig
kundige wijze heeft be we- . 
ièn, dat de hoeveelheid dei' 
waters, • uit de, regent ien 
sneeuw voortkomende 'j over
vloedig voldoende i s , om|de 
fonteinen en' de rivieren: te 
voeden en het geheele plan»-
tenrijlc te onderhouden. » Zijn 
stelsel over den oorsprong 
der rivieren, zegt een -na
tuurkundige ,• is' dat • van de 
natuur, omdat van al de ge^ 
leerden te zijn, ontbrak, er 
«an hetzelve slechts evenre-' 
digheids-berekeningen, waar
aan men tot dus verre had 
-kunnen twijfelen. Ook- heeft 
sedert MARJOTTE , h e t géVJoe-
•leh , hetwelk de fonteinen ;oh-
middelhjlrvan de zee afleid
de , eene, menigte aanhangers 
verloren; te meer daar het
zelve reeds tegen zich de even 
zoo eenvoudige als beslissen
de aanmerking heeft, da t , 
indien de wateren der zee, 
•het zout , waarmede jsij be-* 
zwangerd zijn, in onderaard-
sche kanalen ontlasten f de 
zee, derzelver zoutheid zoa 
verliezen en dezelve reedszoa 
verloren hebben, want se
dert- dat .de wereld bestaat, 
is zij meer dan eens in fon
teinen overgegaan." MA*RÏ-
OIIÊ , onderzoekt vervolgens 
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wat de walerleikunde betreft, 
en de kracht welke de pij
pen moeten bezitten, om de 
verschillende lasten te kun
nen wederstaan. Het is een 
vrij netelig onderwerp /het
welk vele scherpzinnigheid 
des gestes, en eene groote 
behendigheid i 0 de uitvoe-
ring vordert. MARIOTTE, 
maakte te Ghantilly en op 
de- sterrewacht voor goede 
W' reg te r s het grootste ge
u i t e zyner p r ^ 
Men heeft van hem. 1 o 
Traitèelc. {Verhandeling^ 
over den schok der ligeha* , 
we»)., Parijs ,1684, in 12.*° 
7". 2:° Mssai .«&. {Natuur
kundige proeven). . 3 0 
Traite eta. {Verhandeling 
T*l d?J*™&ng der Wati 
™h1686'-*'0 Nouvelle* 
etc./(fiw«;e0ntó^^weMÖe. 

J008, m 4.to — 5 o 7 ^ 7 j 
•etc* {Verhandeling'over de 

lff^,)^TrJteé 
f°' {Verhandeling over dë 
beging der sLgZul 
werken). ^ 7 , . ; i ( J J 5 . 

™ f?' {Proefnemü^Zr 
«fe kiemen), 1681. M7Ï\ 

X,i„^rdente4-
*».» m 1717, in 2 dl.a.in 
*-to ge2amenlljk u i t g e g e*v e^ 

« o 5 d ? < ^ ï , een be-

« U e e n f ^ i c « , v r e r d 
het S l d 5 " f *NU6 'm 

«««» geboren, en hiddzicfe 
in zijne jeugd met denlaad-
bouw bezig; Om zich aait 
zijne vergetelheid te onttrek
ken , ging hij de loopbaan 
der wapenen in. Hij onder-
derscheidde zich onder Sa-
HO den Afrikaner, die i» 
hem cenen grariten krijjww» 
ontdek te. Zijne ia^ïïheii 
en zijne kuiperijen wèkM 
hem tot de eerste waardighe
den der republiek, flij stakin 
het jaar 107 vóór J. C.»"> 
aijne eerste consulaat,»* 
jfriha over, en overwon JB-
GÜRTHA ,koningvan#«>K^ë, 
en BOCCHÜS, koning van 
Mauritanië* Men zond hem 
vervolgens naar Provence, & 
gen de Teutonen en de Am-
bronen. Men zegt dat hij in 
twee veldslagen 200,00»^ 
schen doodde en dat hijet 

80,000 gevangen nam. E?1? 
overdreven aantal, zoo als» 
bijna alle oude verhalen ra» 
gevechten en overwinning6"' 
Ter gedachtenis dier « p 
praal deed de overwint 
eene gedenkzuil oprigW» 

waarvan men de grondsy 
op den grooten weg«Df * 
naar St. Maximin ^ff' 
Het volgende jaar wsrf*7 
de nederlaag der CimhW" 
kenmerkt. Er werden e W 
men, 100,000 gedood; 
60,000 gevangen genfli»^ 
MAKIÜS i f h e t j a« 100j; 
X C. voor de' zesde g ; 
consul geworden > bd &I 
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t i tot mededinger en vijand. 
Deze generaal kwam aan het 
hoofd zijner legioenen te i?o-
me, en noodzaakte hem , zich 
in de moerassen van Mintur-
noe in Campani'è, te ver
bergen. Ben Cimbrische sol
daat belast, om zijn hoofd 
mede te brengen, dat op prijs 
was gesteld, ontdekte hem 
in zijne Schuilplaats: maar 
terwijl deze doorluchtige ban
neling , op hem een en ver-
schrikkelijken blik Het val-? 
Jen, riep hij uit: » Soldaat 
aoudt gij CAJÜS MARIÜS wel 
durvendooden ?" Doorscbrik j 
bevangen, liet' de Cimber j 
zijnen degen vallen en zwoer 
dat hij geené» aanslag op 
het leven van dien grooten 
kapitein zou maken. De Min-
turners, door dit voorval ge
troffen , gaven hem een schip 
om naar Afrika over te ste
ken ; hij vereenigde er .zich 
met zijnen zoon , in den om
trek der plaats vraavJTartAago. 
was. Daar ontving hij eenige 
vertroostingen bij het zien der 
bouwvallen, van eene eer
tijds zoo beroemde stad, die, 
even als hij, de wreedste 
wisselvalligheden der fortuin 
had ondervonden; maar wel
dra werd hij genoodzaakt, 
deze treurige schuilplaats te 
veïlaten. De bode, die hem 
daartoe het bevel bragt, hem 
antwoord gevraagd hebbende, 
antwoordde MARJÜS: » Gij 
fcült bekend maken, aan de-

-gene, dié u gezonden heeft # 
Mi gij C. MARÏUS, verban
nen en voortvlugtend, op de 
bouwvallen van Karthago 
gezeten, gezien hebt." De 
landvoogd van XJttica, aan 
SrthA verbonden, had be
sloten hem aan de inzigten. 
van dezen generaal op te of-
fen. MARIÜS na verschillen
de gevaren,te zijn ontsnapt* 
werd door CÓRNJEMUS C I N -
NA, naar Jlome teruggeroe
pen, die door den senaat van 
de consulaire waardigheid be* 
roofd, zich niet beter dacht 
te kunnen wreken, dan door 
de legioenen te doen mui
ten en MARÏUS aan hun hoofd 
te stellen. Home werd wel
dra belegerd , en verpligt, om 
zich over te geven. CINNA 
trad ér zegepralende binnen 
en deed het vonnis der te
rugroeping van MARÏUS uit* • 
spreken. Stroomen bloeds 
vloeiden oogenblikkelijk ron
dom dezen bloeddorstigen en 
wraakgierigen held. Men 
doodde zonder medelijden al 
degenen, die hem kwamen 
groeten en die hij niet we
der groette. Dit was het 
door hem bepaalde teeken. 
De beroemdste senatoren 
sneefden op bevel van dien 
grijsaard, hunne huizen wer
den geplunderd, én hun-
m goederen verbeurd ver» 
klaard. De huurlingen van 
JMARIUS, onder de verachte» 
lijkste str/uikr&overs van tftiP' 
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ftë geiozen,:gaven zichaan zul
t e verregaande buitensporia-

• heden,over, dat men einde
lijk het besluit moest nemen 
•om dezelve uit te roeijen' 
Zij werden des nachts in hun-
Be wijk omsingeld en met pii-
len^ doorschoten. COTA Ver-
üiehzich tot consul voor het 
•volgende jaar, en benoemde 
PU zijn e ige n gezag MAKIUS.,-
tot zijnen ambtgenoot. ; Bit 
•was. het zevende consulaat van 
dien barbaarschen grijsaard 
« h i j had, er slechts 15 j 
»M6-dagen genot van. Ee- ' 
ne, ziekte, door eene te f roo-
te hoeveelheid wij ns veroor
zaakt., welke hij gebruikte, 
om de wroegingen, over, zij-
M i s d a d e n t e r e r s m ^ e n » 
sleepte hem in het jaar 86 
Toor d. C. in het graf. MA-
RIDS, onder herders enland-
7?.ye r . s °PSevoed, behield 
•alijd iets^wilds en woest. 
fw gelaat was grof; het ge-
Juid zö„er stem hard en in-
ï n

0 k ? W f d i'. Z p e manie, 
jen norsch en heerschzuch-
J p , ponder andere hoeda-

J e n d y e d h e e r , , scheen hij 
h^gen: tud de grootste der 
Jomemen te zijn, wiji j,» 

overstroomden. Zoodra ha 
m®t meer tA».» Jf « • V y 

^ • W o n e n ^ r ^ U l m ™ 

en "de * e S ,i:• 8 ' , w , ' e e d 

öe8se l «ijns vaderlands-

en. dermenschheid. Indien 
hij soms matig en gestreng 
in zijne zeden scheen, had 
hij zulks aan de onbeschaafd
heid zijner' inborst te dan-

- ken; indien hij de rijkdom-
men verachtte j indien hij de 
werkzaamheden boven de ver
maken verkoos,, is zulks om-
dat.hij alles aan dezuchtom 
te heerschen Opofferde; en 
evengelijk bij alle heersch-
zuchtige meöschen, ontspro
ten zijne ,.deugden uit zijne 

^ondeugden»' Men vindt de 
geschiedenis der verhaiiniiy 
gen van, MARIÜS in 'APPIW-
RÜXIWUS RÜF'ÜS had zijn 'to« 
beschreven,* dat, hetwelk 
PiüTAKGHüS ïheeft nagelaten 
is vol belangrijkheid; hij had 
het ontwerp gevormd, om 
hem met PYRRHUS te verge
lijken ; en DÜHAIUA» heeft 
dit stuk, hetwelk niet in de 
handschriften van FM™"" 
CHDS bestond, durven ver
gieten.; [Zijn opstand heeit 
aan IDCANÜS , een der schoon
ste hoofdstukken zijner Ph^'' 
•salict < verschaft, (cap. :W> 
en aan ARNAUID het eersie 
denkbeeld van zijn treurspel 
MARIÜS te Minlurncs,,"-#-0°K 

•bestaat een schoon schilder-
stuk van den Iï. r Mo^ 
kweekeling van DAVID> '°fr 

.hetzelfde onderwerp], -* *'*" 
- - ••- zoon, mus , de Jonge, zijn zo°u> 

evenaarde zijn.vader in wreed
heid; .JVa in den ouderdom 
Tan 25 Jaren, in het'Jaar 
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•vóór" J . .••Chat consulaato--
verWeldigd te hébben , bele
gerde bij! den senaat, die zich 
tegen; zijne ondernemingen* 
verzette , en deed al degene,' 
welke hij zijne vijanden waan
de', omkomen. Boor Sylld. 
geslagen,., vlügtte: hij , naar 
Prcenesle'y, alwaar hij zich , 
uit wanhoop,, van i e t leven, 
beroofde^ ,: < ., , 

MARIUS (MARCÜS AuREtlüS 
AUGUSTUS) , een der dertig 
tirannen van Galliër onder 
de regering van keizer GAL-
MKNÜS , was een man, die 
cene -buitengewone ligchaams-
iracht bezat, én in liet ijzer 
had gewerkt. Zijne smederij 
verlaten hebbende, om de wa
pens te voeren, 'Mom. Jhij. 
trapsgewijze op, en onder-
sclieidde.ldch in de oorlogen 
tegen de Germanen. ïfa den 
dood van YICTORINÜS, werd 
hij door den /invloed van 
VICTORIA , de moeder, diens 
keizers, met het purper be
ldeed. _ Hij voerde dien 'titel 
pas; drie dagen , toen hij door 
eenen soldaat, mede een wa-r 
pen- of hoefsmid , vermoord 
^verd. Hetgene, wat het denk
beeld: heeft dóen ontstaan j . 
dat hij langer regeerde, is 
dat: men éeiï aantal gedenk» 
penningen van hem heeft. 
DE BOZE doet hem regeren, 
van het begin van Septem
ber of Öctober-267 , tot het 
einde van Januari) ofEcbru-

arij 268. Men heeft beweerd',? 
dat toen zijn moordenaar hem: 
den dolt ' in- hét hart':stak',. 
hij hem deze beleedigende, 
'woorden' toesprak- Gij> zelf 
hebt kem.gesmeed! onder de 
bewijzen zijner buitengewone-
kracht, verhaalt men er die' fa-
bëlachtig,en zeker valsch zijn.' 

• MA'RIÜS j bisschop van ^ 
'venó/ies in( Zwitserland,; te: 
Jutun, [in 532 geboren, 
werd in 'den ouderdom van 
43 jaren tot de bisschoppè-* 
lijke Waardigheid verheven ,. 
was in 585 bij de tweede, 
kerkvergadering van Macon-
tegenwoordig, èn] verplaat-: 
ste in; 590 toeni Avenches 
door de barbaren verwoest 

./werd ,. den zeteK van zijn bis-* 
dom naaf'v Laiïmnne. Hij-
overleed in 596,t en is de 
schrijver eèner kïonijk:, wél-1 

ke men vindt', in de verza
meling der Geschiedschrijvers 
vanFrankrijk, doof DÜCHBS-
NE. Dèzekronijk, welkeiftet 

•het jaar 445 begint, en mét 
581 eindigt, zondigt som wij-
le"n tegen de tijdrekenkunde. 
Dezelve is door eenèn ougè* 
noemde voortgezet, tot het 
jaar 623.. ,•:;•;;• I 

• - • -, • • ' ' • ' - ' • • . - . } 

. MARIÜS JEquicolö, dus ge
noemd, wijl hij geboren was, 
te Alvito, een vlek, in het 
koningrijk. Napels), in de 
provincie Afaw&zo, welke hij! 
voor het land deroiide Mq té* 
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hield, wès een der Schoon-* 
ste geesten, van het hof van; 
FRANCISCUS TAN GÖNZAGA, 
hertog van Mantua. Hij over
leed in 1526. Men heeft van 
hem een .werk Over de ei
genschap der liefde, in S.vo, 
in het Italiaansch, en ande
re latijnsche en italiaansche 
werken, onder welke men 
onderscheidt zijne Geschiede
nisvan Mantua, in 4.to 

MARIUS (ADIUANÜS) , kan
selier van Gelderland en 
Zutphen, te Méchelen ge-
horen, broeder der dichters 
JOANNES SECUNDUS én Nico-
IAAS GRÜÖIÜS, overleed te 
Brussel, in 1658. Hij ver
wierf eenen beroemden naam 
door zijne begaafdheid voor 
de Latijnsche dichtkunde. 
Men vindt al zijne voortbreng
selen in dat vak in de Ver
zameling van GUUDIUS , van 
1612. Nog heeft men van 
hem onder de, gedichten van 
JOANNES SECUNDUS, Cynéa 
Amoris* ^ 

^MARIÜS (LEONARBÜS)•; te 
Goes in Zeelandi in 1588 ge, 
bom, werd .doctor en'h oog-
eeraar in de godgeleerdheid 

te Keulen , algemeen vifcaris 
van het kapittel van ffaar-
tem, ^ pastoor van het ba-
ggnnof te Amsterdam. Hn 

scbe en Hebreêuwsche talen , 
•**"> de H. Schriften w«rk* i 

te met'ijver, en dikwerf met 
het beste gevolg aan de be* 

I keering der ketters. Hij heeft 
nagelaten eene zeer goede 
1.° Verklaring der boehen 
vanMOZJES, Keulen, 1621, 
in fol. en de -e- 2.° Cath-
lijke verdediging der kei'* 
kelijke hiërarchie, tegen 
MAUCÜS ANTONJÜS mDom-
Nis, Keulen, 1619, D«« 
schriften zijn in het Latijn: 
de schrijver o verleed tedm-
sterdam, den 18 October 
1652. In het collegieTand? 

H. PÜWHERU. TeZw*»» 
wordt er een aantal hand
schriften van dien geleerd» 
over de ïï. Schrift bewaard. 

MARIUS MERCATOR. "~#e 

MERCATOR. 

MARIÜS NIZOWÜS» •.— Z l 8 

NIZOMÜS» 

MARIVAÜIX. — Zie MA' 
ROUES (GiADDIUS »*) 

MAEivAox(PBXRns CAKIKI 

in 1688 geborenv Z>j» r a r 
was uit eene oude Norroafy* 
schc familie, en vroeger direc
teur der munt tefiicwwJ?" 
vergne. De schranr)erhel" 
vatr MARIVADX maakte. W». 
reeds in zijne jeugd bekena. 
Het tooneel was xg«> ««?? 
smaak j maar daar hij >»• 
verbeeldde, dat al de &f^ 
werpen van eigenschap8"105' 
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meelspelen uitgeput waren, 
gaf hij zich over aan de zamen-
stelling van stukken, waarin 
listige ontwikkelingen voor
kwamen. Hij baande zich 
«enen nieuwen weg, in deze 
reeds zoo betredene loopbaan, 
door de geheimste plooijen 
van het menschelijke hart te 
ontvouwen, en door het ge-
Voel onder het puntdicht te 
mengen. Hetgene wat voor
namelijk inszijn onderhoud, 
in zijne blijspelen en in zijne 
.romans faeersehte, Was een 
grondslag van wijsbegeerte, 
die ondanks eenige afwijkin
gen en valsche inzigten, ge
woonlijk een zedelijk doel 
b.ad. Ik wensck de men-
schen regtvaqrdiger te ma
ken , zeide 'hij , dit is mijne 
eenige bedoeling: maar men 
moet bekennen, dat hij: de
zelve dikwijls uit het oog 
verloor. Zijn eerbied voor 
onze geheimen was opregt: 
hij begreep niet, hoe dat 
zekere menschen zich zoo on-
geioovig toonden omtrent we
zenlijke en redelijke zaken; 
en zoo ligtgelpovig omtrent 
beuzelarijen, en ongerijmdhe
den. Hij zeide eens tot lord 
BOWNGBROKE , welke van dien 
stempel was j Indien gij niet 
gelooft, is zullts niet bij ge
brek aan geloof, eene rede
voering, die veel overeen
komst heeft, met hetgene 
Wat een ander van het ge-
^eofsformulier der godlooche- J 

naars zegt, in deze "drie woor
den bestaande; Vvedo omnia 
incredibüm (ik geloof alles 
wat niet geloofbaar is). Of
schoon zijne inkomsten .zeer 
beperkt, ivaren, was zijne 
beurs steeds voor de armen 
geopend. Hij overleed te Pa» 
rijs den i2 Februari] 1763. 
Hij was in het jaar 1743» 
drie jaren vroeger dan Vol-v 
TAIBE tot lid der Fransche 
akademie verkozen. Zijne wer
ken zijn • l,o Zijne Tooneel-
stukken, in 5 dl.» in 12.°w, 
-~- 2.° L'IIomere etc. {De 
vermomde MOMERUS) , 2 dl.n 

in 12.mo. __ 3,o £e specta* 
teur etc. {De Fransche aan
schouwer), 2 dl.n, jjn 12.»°, 
in eenen gedwongen stijl ge-
schreven , maar voor het ove
rige , r om een aantal scherp
zinnige en waarachtige denk
beelden, op prijs gesteld, —~ 
Ie philos.ophe etc. {De be
hoeftige wijsgeer), 2 dl.* 
in 12,»°; hierin vindt men 
opgeruimdheid en wijsbegeer
te. •-r- 5,° J^ie etc. {teven 
van MJRIANNE) , 4 dl.n in 
12.mo. MARUKNE bezit veel 
verstand , maar is al te snap-
achtig, en heeft eene leven
dige , maar niet zeer bondige 
verbeeldingskracht. Het laat
ste gedeelte is niet van hem 
maar van meyr. DB RICCOBO-
mu — 6.° Ze pai/san etc. 
{De rijk geworden boer), 
3 dl.» in 12,mo Jfea vindt 
er schilderingen in , die.zeer 
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heleedigènd voor de zeden 
zijn ; en dit in.de oogen- fan 
verstandige lezers zeer wezen
lijk gebrek, doet zich min* 
of meer in de moestewerken 
Tian-MAEiT^üX bespeuren; 
[dit door- den-* schrijver On
volledig gelaten wérk, is door 
eenen anderen zonder smaak 
voortgezet]i-*-.7.° Phürsa-
mon> in 2 dl.«, een andere 
roman verre beneden de voor
gaande, jpit >is dezelfde die 
later onder den titel van nieu
wen don 'QüicmxrE is in 
het licht • verschenen — [8.°-
Twee' slechte keerdichten van 
den Ilias en den T-ËLEMA-
CÜÜS], Mm had vroeger den , 
geest ban MARJFJVX in het 
licht gegeven, welken men 
aan LESRROS te danken heeft, 
Parijs , 1769 , in 8.vo, ,met 
zijn Xeveh aan hét hoofd, 
[Men heeft twee volledige uit- | 
gaven der werken Van MARI-

•r&tsx: de eene van 1781 en 
de; de andere Van 1826 j:deze 
laatste is; van den heer Dü-
VICQÜEX , "die- dezelve- door 
eene Levensschets van den 
schrijver heeft doen vooraf
gaan. De hoogdravende, ge
dwongen stijl van dien dich
ter, vol onöaauwkeurighe-
den , heeft aan denzelven den 
naam van marivaudage doen 
geven, waar .onder dezelve' 

«nog' tegenwoordig bekend is. 
MARIVAÜX was den ' i l Fe-
bruarij 1743 v met eenparige, 
stemmen, tot lid der Franv 

sche akadèmië Vérkbzen,' en 
jhet is niet.ónvefschillig, om; 
i op te merken, dat Yoiuiu 
•zijn mededinger was.] ' : 

'MARXBOROÜGHr —- 'ZlV 
; GHÜÈCHIÜL. 

' MARLORAX• (kvetsmvs)-',' 
i in-1506 in Lotharingen ge-> 
boren begaf zich in 1506 in 
de orde • dèr Augustijnen;: 

maar hij verliet dezelve, om 
het calvinismas te omhelzen, 

" en maakt© zich* berucht in 
zijne sekte. 'In de bijeenkomst 
van Poissy, van 1561 voer 
hij hevig uitlegen het Calho-
lijke geloof. Nadat decaW-
nisten in het .Volgende jaar 
de burgeroorlogen hadden be
gonnen, nam de koning Ban
anen in ; en MARIORAI, die-
predikant in-die stad, en de-
stokebrand 'des oproers was» 
werd er in 1562 opgehan
gen. Men heeft van hem 
verklaringen op de h%H6 

Schrift, weinig geacht, en 
een werk dat meer geraad
pleegd wordt, getiteld: The
saurus locprum comniMiut^ 
sanctce 'Scrifturm, d°o'' 1sü" 
GOIÈRES,'een' calvinist *an 

Mouanm> in 1613,i»etaj»-
teékeningen verrijkt, LMm 

1574, &..foi„.en•€*»*>• 
1624. 

' MARtOT-fWlUEM),'".1^ 
te mms geboren, begal»»» . 
onder deBenediktijnen,^er 
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groot-prioor, van den H, Ni-
CASIÜS te Reims en overleed 
in 1667 in de priorij van 
Fives, bij de stad Mijssel. 
Hij heeft in het licht gege
ven : 1.9' 3fetrvpolis fhe-
mensis historia, Mijssel, 
1666, en Meims 1679, 2 
dl.n in fol. — 2.o Ze thè-
atre etc. {Het tooneel van 
eer en pracht tot zalving 
(Ier honingen voorbereid), 
1,654, in 4.t<» en andere 
werken, -

MARMARES, dit is denaam 
van den Scytischen vorst, 
die met een aantal zijner on
derdanen , door de Mediërs, 
onder koning OAXARES (zie 
dat artikel), verraderlijk ver
moord werd. 

MAKMOI Y CARVAJAL (LO-
DEWIJK) , een beroemde schrij
ver der 16.e eeuw, te Gre
nada geboren, heeft ver
scheiden werken nagelaten. 
Het voornaamste en meest 
bekende is dat, hetwelk den 
titel voert van Mgemeene 
beschrijving van Afrika, en 
hetwelk door NICOLAAS PER-
ROI D'ABLANCOURT , uit het 
Spaarisch in het Fransch is 
vertaald. Dit niet zeer naauw-
keurige werk, is langen tijd 
enkel gezocht, wijl men over 
dat onderwerp niets beters 
had (zie LEON-JOAOTS). Het 
oorspronkelijke Spaansche is 

A T I . D m , 

te Grenada, in 1473, in 
3 dl.n in fol. gedrukt. Deze 
eerste uitgave is zeer zeld
zaam. De schrijver was in 
1536 bij de belegering van 
Tunis tegenwoordig geweest, 
en had eene achtjarige ge
vangenschap in Afrika door-
gebragt. 

* MARMONTEI. (JOANNES 
FRANCISCUS) een beroemde* 
letterkundige, den 11 ;July ^ 
1723, te Mort, een stadje, in 
het fr. dep.4 Correze, Van wéi
nig bekende en onberoiddel-' 
de ouders, geboren ; daar hij; 
éenen gelukkigen aanleg open
baarde, getroostten zij zich 
alle opofferingen, om hem 
eene goede opvoeding te ver-; 
schaffen. Een priester gaf 
hem kosteloos de eerste les
sen! in het latijn; de jonge 
MARMÖNÏEÏ, , ging vervolgens 
zijne humaniora volbrengen, 
in het Jesuiten-collegie te 
Mauriac in Juvergne. Zijn 
vader, die hem tot den 
handel bestemde, plaatste 
hem bij eenen koopman te 
Clermont; maar de jonge 
MARMONTJ.X , door zijnen 
smaak voor de studie mede-
gesleept , * begaf zich naar 
Toulouse, met oogmerk van 
zich onder de maatschappij 
der Jesuiten te begeven, Zijne 
talenten ontwikkelden zich al
daar met luister, en hij werd 
tot plaatsvervangend hoogleer-
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aar der wijsbegeerte, in een 
JBernard'ijner seminarie be
noemd. Hij kweet zich met 
roem van dien post, en maakte 
zich weldra nog voordeeliger 
bekend, door verscheiden 
stukken, die in de bloem-
spelen (jeuM jfloraux) be
kroond werden. MAKMONTKI. 
scheen het besluit te hebben 
genomen, den geestelijken 
staat te omhelzen; maar de 
betrekkingen, welke hij met 
YOLTAIRE had, aan wien hij 
zijne eerste stukjes hacl op
gedragen , versterkten onge
twijfeld zijne roeping niet. 
Deze wijsgeer beriep hem, 
in 1745 naar Parijs ; en 
MARMONTEL trotsch op een en 
zoodanigen begunstiger, op den 
©ogenblik, waarop hij de 
loopbaan der letteren intrad, 
bedacht zich niet, om zijne 
uitnoodiging aan te nemen. 
Na verscheiden Dichtstuk-
Mn, te hebben zariiengesteld, 
die dóór de Fransene aka-
demie bekroond werden, deed 
MARMONTEI., treurspelen ten 
tooneele vperén, die de goed
keuring des publieks weg
droegen. Bit welgelukken, 
bevestigde vrij snel den let
terkundigen roem des schrij
vers; maar zijne fortuin ver
beterde niet, en hij Was op 
het punt, om de hoop te 
zien verdwijnen, welke hij 
had Opgevat, toen' hij door 
de bescherming van mevrouw 
»E POMJPADOTO , den post van 

secretaris der gebouwen ver
kreeg ; hij kon zich alstoen 
geheel en al , aan de studi
ën van zijnen smaak toewij
den. In dén gezelligen kring 
ingeleid, openbaarde h§ in 
denzelven , vernuft, ver
scheidenheid Van kundighe
den, een aangenaam uiter
lijk , en eene indrukwekken
de zeggingskracht, Desniet
tegenstaande was zijn onder
houd niet zoo beminnelijk, 
als men zulks, bij het lezen 
zijner schriften wel zou heb
ben kunnen gelooven: zijn 
loon was scherp en beslis
send , en zijne wijze- om een 
geschil te voeren, verwaand: 
gebreken , welke hij zonder 
twijfel te danken had, aan 
zijne verbind tenissen met de 
apostelen der filozofie. o* 
met eenejaarwedde van 1,500 
livres, in hoedanigheid jan 
geschiedschrijver der gehou
wen des konings begunstigd 
te zijn , verkreeg hij nog net 
privilegie van den Fransenen 
Mercurius, waarvan hij Wee 
jaren genot had, na verloop 
van welke hem dezelve wem 
ontnomen terzake eeushei'" 
dicAts, op een tooneel jan 
CXNNA , hetwelk men hem 
toeschreef, en waarin een 
aanzienlijke (de hertog ?a 

AÜMONÏ) in een belagen6* 
lijk licht werd .geplaag-
Na eenige dagen gevange"-
schaps in de Bastille, •*?" 
te hij zijne letterkundige 
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ontwerpen met meer ij ter 
Yoört, en gaf datgene zij
ne? werken in het licht, 
hetwelk hem het meeste tot 
eer vérstrekt, namelijk zijne 
Contès tnoraux. (Zedelijke 
verhalen), die hij achtervol
gend in den Mercure had 
geplaatst, én die later geza
menlijk uitgegeven en ver
scheiden malen herdrukt zijn, 
in 2 , 3 en 4'dJ.« in 12.»0 

en in 8.vo Het was alstoen' 
(1763), dat de akademie 
voor hem hare deurenopen-
de, hij was sedert 1783, in 
de plaats van D'AMÏMBERT, 
blijvend secretaris derzelve, 
toen de revolutionnaire on
lusten begonnen los te bars
ten. MARÏIÏOWTEI. , met de 
grondbeginselen der- filozofie 
ingenomen , omhelsde die der 
omwenteling. Maar toen hij 
den storm met geweld hoorde 
loeijen, toen Mj den troon 
op het punt zag, om onder 
de slagen der muitelingen in 
te storten , dacht hij , de aan 
de regeringloosheid, overge-
gevene hoofdstad te moeten 
Verlaten j hij begaf zich met 
zijne echtgenoote, de nicht 
van den abt MOREIXET, naar 
Ablevilhy bij Guillon in 
Normandijè. Na zijne mid
delen van bestaan te hebben 
verloren, zag hij zich in kóm-
mervolle omstandigheden ge
plaatst , en terwijl hij de nood
lottige uitwerkselen dergrond* 

beginselen betreurde,, welke 
hij had voorgestaan, wist hij 
van de ondervinding gebruik 
te makeft, en de vermetele 
bespiegelingen van het jilóso-
pkisfnus op derzelver waren 
prijs te stellen; In 1799 , 
door het departement der Ëu-
re, tot den raad der ouden 
afgevaardigd, bragt hij al
daar gevoelens van gematigd
heid en zelfs van godsdienst 
mede. Maar - nadat de ver
kiezingen van zijn departe
ment', ten gevolge van de 
omwenteling van den 18Fruc-
tidor, vernietigd waren, keer
de hij naar zijne landelijke 
schuilplaats terug, alwaar hij 
arm en vergeten leefde, en 
zich enkel met de letteren 
en de Opvoeding zijner bei
de kinderen bezig hield. Hij 
had eenigén tijd met GRÉ-
TRY , en Vervolgens met CHE-
R0RIW en PICCINI, gewerkt. 
In zijne Memori'ên beklaagt 
hij zich over de ondankbaar
heid van GRÉTRY , die , in 
overeenstemming met de open
bare opinie, aan zijne toon
kunst het grootste aandeel 
scheen te geven, in den ver
bazenden opgang i welke hun
ne werken maakte. In het 
beruchte geschil der Gluc-
kistert en Piccinisten,schaar
de zich MARMOHTEI, onder dé 
standaards van zijnen com
ponist , en spaarde de schimp-
reden en puntdichten tegen de 

2 • • ' 
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?de voorstanders v«n -GtücK 
, niet"; maar deze twistschrif-
ten bieden tegenwoordig gee-
ne belangstelling méér aan. 
Hij overleed aan eene beroer-
rte, den 31 December 1799. 
Onder de talrijke werken, 
uit de pen van dezen schrij
ver gevloeid, behooren voor-
•eerst een menigte 1.° Too~ 
•neelstukken. — 2.o Contes 
moraux. {Zedelijke verha-

Jen)-, 1765, 3 dl.n in 12.mo 
-Deze verzameling maaklcee-
nen welverdienden opgang, 
en die lang schijnt te moe
ten duren. De sierlijkheid en 
ongedwongenheid des slijls, 
^e zachte en bevallige schil
dering der deugd, dragen 
•gezamenlijk bij, om het k-
•sien derzelve aangenaam , en 
te gelijkertijd geschikt te ma
ken , om de ziel te verhef
fen, en om de onbedacht-
.aaamhcden ie herstellen. In-
tusschen hebben al de ver-
Jialen , niet- dezelfde verdien
sten. In eenige derzelve tracht 
de schrijver enkel aan zijne 
•eeuw te behagen, en verliest 
•de zedekunde uit het ooo-, 
welke het doel van zijn schrij
ven was; en in andere geeft 
nij lessen , waarin de jeupd 
<Joor de valsche schijnbeel
den van geluk zich zelven 
leert bednegen. Deze verza-

«•vo De zes e e r s t e Ijoodstuk-

ken van dit werk > zijn met 
-Vuur en welsprekendheid ge? 
schreven, maar de zes laat
ste jbieden geenerlei belang: 
stelling meer aan : het hoofd-
bedrijf is er geheel il) mis
lukt , en men zou dezelve 
als zeo velestaatkundigever-
handelingcn beschouwen, Zon
der beleid zamengelajit. Vp 
deze wijze kan men hem m 
het stuk van letterkundever-
oordeelen , even gelijk d? 
•Sorbonne hem veroordeelde, 
om de wijsgeerige grondbe
ginselen , welke de schrijver 
er al te openlijk in verspreid 
heeft. Dit werk is in het 
-Italiaansch en Spaansch ver
taald , en in 1783 te Ree
nen , in het volks-GrieKscn 
gedrukt. — 4.° les Itao» 
de Peru. (De Incas,fde 
-verw oesiing van het rijk va» 
Peru), 1777,.-2 dl."in8.™ 
Dit werk is bezwaarlijk on ' 
der eene bijzondere soortyan 

letterkunde te rangschikken, 
Het is noch eene geschiede
nis/noch een roman, "oC 

een dichtstuk. Het hoofde" 
drijf van hetzelve is " f 
naauwkeurig; en indien ver
scheiden deelen eenenle^ * 
digen en belangwekkende", 

verhaaltrant, rijke en * 
geteekende beseh rij vingen aan
bieden , vindt men er e, 
grooter aantal in, die « 
door geen enkel dezer vo<r 
regten aanbevelen. *-" .'_ 
Mlèmens eto. {Grondbeg^ 



seisder letterkunde),1787'.., 
6 dl.» in 12.«">, vol geleer
de overwegingen, en afge-
trokkene beschrijvingen, die 
dezelve dikwerf nutteloos ma-. 
ken voor degene, welke gee-
ne letterkundige kennis be
zitten. — 6.o Poétiqüe etc. 
(Verhandeling over de 
Franschedichtkunst), 1773, 
3 dhn/in 8,r° — 7.o VOb-
servateur etc. (Be letter
kundige waarnemer), 17 &6 , . 
in lS.moDeze beide werken 
bieden eene gezonde critiek 
aan. — 8.° De Pharsalia 
Van LÜCANOS, in het Fransen 
vertaald, 1766 — 7 2 , 2 
dl.n in 8.VQ Deze vertaling 
wordt veel gezocht» — 9." 
Nouveau etc. (Nieuwe ze
delijke verhalen), 1792 , 2 
dl.» jn 12.nip Aan dezelve 
ontbreekt de bevalligheid en 
de scherpzinnigheid der eer-, 
ste, maar zij hebben welligt 
eene meer zedelijke strekking. 
— 10.° Brieven, Verhan
delingen en verschillende 
stukken , aan de Encyclope
die geleverd ; dezelve zijn 
zeer.middelma.lig. Zijne na
gelatene werken zijn, eene 
Logica, eene Spraakkunst, 
eene Verhandeling Over de 
aedekunde, eene Geschiede-* 
ni& van het .regentschap, 
waarin de schrijver bijna altijd 
volgens SAINT SIMOJS oordeelt; 
eindelijk zijne Memorïèn, 4 
dl» in 8.w. ig04. Men leest 

•• dezelve; met welgevallen;} in 
dien de schrijver, over an
deren sprekende, somtijds>; 
vooringenomen is.,',,• schildert 
hij echter, zich zelven vrij; 
onpartijdig af. Men heeft ook 
na den dood van BIARMON- ' 
TEI. in het licht gegeven f, 
Lffcons etc. (Lessen van,ee~,, 
neii vader aan zijne kinden 
ren over de Fransche taal, 
de welsprekendheid, de bo~ 
pennatuurkunde en de '•zede*-: 
: kunde). Zijne gezamenlijke' 
werken zijn verschei4en ma
len gedrukt; de beste uitga
ven, die er van bestaan, zijn 
die van Parijs, 1818, 1& 
dl.» in 8.vo met platen , be
nevens c?en deel met nagela
tene werken; de lofrede van 
MARMONTEL , door MoREIiLEI / 
vindt mön aan het hoofd van 
het eerste deel dier -verza
meling ; de inéengedrongene 
uitgave van B E U N , Parijs,v 
1820, 7 dL» in 8.vo Dezel
ve wordt voorafgegaan door 
een Overzigt der werken 
des schrijvers, van VIIXE-
NAVE. De uitgelezene wer
ken van MARMONXEÜ, met 
eene Levenschets, door DB 
SAINT SÜRIEN, zijn in 1824 x 
in 10 dl.» in 8.f°, in het 
licht gegeven/ Als dichter 
heeft MARMONTEI. ,. geene an
dere titels, dan eenige ope
ra's , die zich door eene 
zuivere en naauwieürige voor* 
dragt aanbevelen. Ais> giöi* 
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zaschrijver i kan hij in vele 
zijner voortbrengselen als 
voorbeeld dienen, maar alle 
zijn eenigzins met een zumv 
deeg van philosophismus be
smet, die er de verdiensten 
van bezwalken. — Een zij
ner kinderen is in 1830 op 
het bed der armoede, in het 
ziekenhuis van New-Tork, 
in de Fereenigde Sletten, 
overleden. Zijn doop-extract 

• bevatte de namen van Lo-
DEWIJK JOZEF MARBIONTEL, 
zoon van JOANNES FRANCIS-
CÜS MAKMONTEL , geschied
schrijvervan Frankrijk, blij
vend secretaris der Êransche 
akademie. Hij was te Pa
rij's, den 20 Januari) 1789 
geboren, en had tot peter 
den hertog van ORLBANS ; 
tot meter de hertogin van 
BOURBON. Het schijnt dat 
hij minder dan zijn vader 
tegen den tegenspoed wist 
te kampen. De volgende 
dichtregels welke men in zijne 
portefeuille heeft gevonden, 
bewijzen dat hij ook de dicht
kunde beoefend had: 

Du monde et de ses tristes haines 
vais-je enfin trouver Ie maant? 
» e a« müieu de 1'Océan; 

fenfle toi funventprotecteur' 
*Wmoi« toucher l'autreriva<ré 

?«?'£ ,,n port aPrès l i «!S-
heu?, a u e u 'o u v e r l e b0«-

Beaoon van MARMONTEL be-

2 em,emchenli*n^ 
ixuutavoaho zendt. 

, MARNJE (JOAKNES BiJPIISIA 

DE) , te JDouai, den 26 No
vember 1699 geboren, be
gaf zich in 1716 onder de 
Jesuiten, werd biechtvader 
van. JOANNES THEODORÜS van 
Btijeren, kardinaal, prins-
bisschop van Luik, en over
leed in die stad, in W&-
Er bestaat van hem: W-F& 
etc. (leven van den Ijf.Jo* 
jtNJNES JfjePOMUCMVS),Ptt» 
rijs, 17 U, in 12.™-2.° 
Éisloire etc. (Geschiedenis 
van het graafschap Hamen), 
Luik, 1754, in i.io, wet 
verscheiden critische verhan
delingen verrijkt. In 1780 
heeft men te Brussel eene 
nieuwe uitgave, in 2 dl,0."1 

8.vo geleverd , met liet Ze
ven des schrij vers, on aan-
teekeningen door den H.r 

PAQÜEX vermeerderd , die 
zegt, » dat deze geschiede
nis ontegensprekelijk de best 
geschrevene is', onder al de* 
gene, welke er van de Bel
gische provinciën bastas» >• 
en bijna de eenige, * e l r 
den naam van Geschiedend 
verdient, daar al de « J f 
bijn« niets anders &M-W 
vorm van jaarboeken of » r" 
nijken. hebben, zonder ft» 
uitwijdingen, gebrek aa» «8f-
en oordeelkunde te telle"' 
Pater DE MARNE ha* ef™ 
geschiedenis van het p» 
dom Luik ondernomen» 
daar de bouwstoffen wel

ke hij te dien einde ver*»* 
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meld had., hem toereikend 
ioeschenen voor die van het 
graafschap Namen, gaf hij 
deze in het licht, ten einde 
don smaak van het publiek 
te polsen, tot dat hij in staat 
zoude zijn, om de andere in 
het licht te doen verschij
nen, de dood echter belette 
hem'zulks. 

* MARNEZIA, 
ZAÏ"-MARMEZIA. 

Zie LE-

MARMX (PHIUPPÜS VAN) , 
heer van St. Aldegonde, te 
Ërussel, in 1538 geboren , 
werd een leerling van CAL-
VINDS te Geneve, en maakte 
zich bekwaam in de talen 
en in de regtsgeleerdheid» 
Naauwelijks in fe Nederlan
den teruggekeerd , zag hij 
zich verpligt, dezelve weder 
ie, verlaten, en begaf zich 
naar den Palts, alwaar hij 
kerkelijk raadsheer van den 
keurvorst werd. Maar door 
KAREL LODEWJJK W l t l E M , 
prins van Oranje, eenigen 
tijd daarna teruggevraagd zijn
de , maakte deze in verschil
lende betrekkingen gebruik 
van zijne dienst," Tot bur
gemeester van Antwerpen 
verkozen, verdedigde hij die 
stad vruchteloos tegen den 
hertog van Parma, die zich 
in 1585 meester van dezelve 
maakte. MARMX overleed te 
Leijdeiiy ia 1598, terwijl 

N 

hij aan eene Nederduitsche1 

vertaling des bijbels werkte.. 
Men heeft van hem: 1,° Ta
fereel der religionsverschil-
len , Antiverpen, 1580 , in 
fo).— 2.°Eenen rondgaan? 
den brief aan de protestanten. 
:— 3.° Apiarium, sive al~ 
vearium romanum, Tsffer-
togenbosoh, 1571: een werk, 
waarin men kiemen van god-
verzaking aantreft, hetzelve 
ismeesterlijk wederlegd, door 
JOAOTES COENS , pastoor, te 
Kortrijk. [Hetzelfde werk 
is ook in- het JVederduitsch, 
uitgegeven , onder den, titel 
van: De bijen-korf der ff, 
Moomsche kereke, Amster~ 
dam, 1644, in kl. 8,voJ 
Een woedende haat tegen de 
Catholijke kerk, ishet hoofd
kenmerk van al zijne schriften» 
STRADA noemt hem homi-r 
nem ingemosissime nequam*. 
Op zijn gelaat was deze ha
telijke en gevaarlijke hoeda-r 
nigheid te lezen. Het schijnt 
echter, dat op het laatst vat* 
zijn leven zijne dweepzucht 
verminderd was. Jfa de in
neming van Antwerpeny over
laadde hij AiEXANBER van 
Parma met lofspraken, en 
veroordeelde hij den opstand. 
Ook werd hij na dien tijd, 
door de Hollanders in gee-? 
nerlei betrekking meer ge
plaatst* 



200. MA l\, 
een edelman, uit het oude 
Fransche gelest Touraine, 
Verdiende door zijne dapper
heid , zijn beleid en zijne 
regtschapenheid, om tot ge
woon edelman des konings 
van Frankrijk, luilenant der 
honderd Zwitsers, en Veld
maarschalk te worden be
noemd. Reeds vroegtijdig 
droeg hij de wapens, "en on
derscheidde zich in verschil
lende gelegenheden, vooral 
in 1589, in een tweegevecht 
tegen MARIVAÜIT. Nadat de
ze MAROII.ES had uitgedaagd , 
had de worstelslrijd daags na 
den moord van toning HEN
DRIK I I I , met eenen grooten 
toestel voor depoorten van Pa* 
rijs plaats. MARIVAUI.T was 
een koningsgezinde, en MA-
KOIXES behoorde tot de Ligue, 
De eerste brak zijne lans, in 
het borstwapen van zijnen te
genstander, dat er door krom 
gebogen werd, en de ande
re bragt zijnen slag zoo be
hendig aan in het oog van 
zijnen vijand t dat het staal 
zijner lans met een afgebro
ken stuk , er in bleef zitten , 
dat tot in het achterste .ge
deelte des hoofds doordrong. 
Be koningszinde op den grond 
nederstortende, gaf binnen 
eenige minuten den geest. 
MAROUES eischte geene an
dere bewijzen zijner overwin
ning , dan den degen en het 
paard van den overwonnene 
Men voerde hem zesevW" v """cue. 

«em zegevieren

de , onder het geluid der trom
petten , en te midden de/ 
algemeene toejuichingen naaf 
Parijs terug. MAROILES lef-
de zijnen" moed aan den d̂g 
in Frankrijk, in Italie,k 
Hongarije en elders, en orèr« 
leed in 1635, indenou/er-
dom van 69 jaren, 

MAROUES (MlCHAëtDB), 
abt v,an PMeloin, z<ion van 
den voorgaande, w?rd den 
22 Julij" 1600, in het vlek 
Génille, in Tournee gebo
ren. Hij begaf zich vroegtij
dig in den geestelijken staat 
en verkreeg dooreen invloed 
zijns vaders, twjfi'e abdijen» 
die van Beaugejrais en Vv>" 
leloin. H|j was met eenen 
buitengewoneö ijver voor de 
studie geboren, en behield 
denzelven tot aan zijnen dood. 
Van af het jaar 1619, waar
in hij de FeHaUng (in »et 

Fransch) van LUCANOS in het 
licht gaf, tot inl68l,wai-
neer de Geschiedenis der 
graven van 'Jnjótt van het» 
verscheen, Jiield hij J"et $ 
met eene onvermoeide Jf 
te arbeiden. Indien h'j «J 
sierlijkste der vertalers " iel 

was, heeft men hem echter 
te danken, eenen wegtebeD" 
ben gebaand, voor al dege
n e , die na hem kvf^ea' 
De meeste hebben hem, »* 
van zijnen arbeid gebruik t 
heb'ben gemaakt, met-w»""* 
scheidenheid in hunne vo°r" 
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reden behandeld. Ondanks zij
ne dorheid, is hij gewoon
lijk naauwkeurig en getrouw, 
om niet alleen den zm maar 
zelfs de woorden over te bren
gen van het stuk , hetwelk 
hij vertaalt. Hij verstond de 
taal zijner oorspronkelijke 
schrijvers zeer wel, eene.ver-
diensle, welke niet altijd het 
deel is van .onze nieuwere 
vertalingmakers. De abt DE 
MAKOLI.ES , bezat vele geleerd
heid en. gedurende zijnen ge-
heelen levensloop, onder
scheidde hij zich door zijne 
zucht voor de kunsten. Hij 
was een der eersten , aie zorg
vuldig de platen opspoorde. 
Hij verzamelde er meer dan 
100,000, waarvan hij eene 
verzameling vormde, die te
genwoordig een der sieraden 
van het kabinet van den ko-

' ning der Franschen uitmaakt. 
Hij wilde ook dichter zijn, 
en baarde, ten spijt van A-
ÏOllo, honderd drie en dertig 
duizend, honderd vier en 
twintig dichtregels, onder 
welke er twee of drie goede 
zijn. Eens zeide hij tot Ll-
JIIÈRE: Mg'ne verzen kosten 
mij weinig moeite. — Zij 
kosten u, wat &y waardig 
%ijn, antwoordde hem de he
keldichter. De abt DE MA-
ROHES, overleed te Parijs, 
in 1681. In navolging van 
den president Dü THOÜ , had 
hij vóór zijnen dood, zijne 

Memorïèn do-en drukken, 
•welke de abt" GOÜJET ; iii 
1755, in 3 dl> in 12.**» 
heeft in hét licht gegeven. 
Het is eene mengeling van 
eenige belangrijke gebeurte
nissen , met eene menigte on
beduidende en zouteloozö bij
zonderheden. Nog heeft men 
van hem: 1.° Fertalingen 
(in het Fransch) van PLAU-
XÜS , TERENTIÜS ,LTJCRETIUS , 
'CAÏUM.VS, YIRGII.IUS,HORA-
TIÜS , JpyENAtis, PERSEUS , 
MARTIAMS, 1535, 2 dl.n in 
8.vo; van STATIUS, AÜRÉLI-
us-VicTOR, AMMIANÜS-MAR-
CEILINUS, GREGORIÜS van 
Tours, 2 dl.»» i n 8.™', van 
ATHENEÜS , deze laatsteiszeer 
zeldzaam. 2.° Een ver
volg op de Romeinsche ge
schiedenis van CoëFEXAtr, in 
fol. — 3.o Eene Fertaling 
in het Fransch van den Room
seken Rrevier, 4 dl.nin 8.vo 
— 4.°' Les iableaux etc. 
{Re tafereelen van den tem
pel der muzen)} uit het ka
binet van FATEREAÜ ontleend, 
worden door de liefhebbers 
op prijs gesteld. Dezelve za
gen het licht te Parijs, in 
1655 , in fol.; deze uitgave 
is verdrongen door die van 
Jmsterdam, 1733, in fol. 
De platen zijn geteekend door 
DIEPENBEEK , en de meeste 
gegraveerd door ABR. BLÓE-
MAART. — 5.o Deze onver
moeide schrijver was begon-

O 
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nen met de, vertaling des bij-
beJs. Verschalkt, zegt men, 
door den beruchtenlZAAKlA 
PJEYRÈBEJ narn MAROILES in 
zijne vertaling de aanteeke-
ningen van dien dweeper op. 
De aartsbisschop van Parijs, 
DE HARLAT, Jiet er bijna al de 
exemplaren van. opsporen en 
verbranden» Er bestaat niets 
meer van, dan de vertaling 
der boeken Genesis en JEx-
odus, en der 23 eerste hoofd-
deelen van Leviticus. Deze 
vertaling werd \& Parijs,'va 
1671, in fol. gedrukt. — 6.° 
Twee Catalogussen, van zeld
zame en gezochte platen, 
1666, in 8.vo en 1672, in 
12.mo [Eene dezer verzame
lingen is in het kabinet van 
platen van den koning der 
Franschen , en maakt 224 , 
in marokijn gebonden boek-
deelen nit.] Zijn neef CLAU-
MUS DE MAROLI,ES, is door 
twee .deelen, zeer gezochte 
leerreden bekend. Hij was 
Jesuit geweest, en overleed 
ie Parijs, in 1792, 

l 
M M o f M A M ( j 0 i m s ) 

een Synsch schrijver, totdé 
"«tg der Monotheliten hl 

oorende heeft, volgens som-
^geschr jvers , zijnen naam 
aan de Maroniten gegeven 

S e n 1 1 ?6V0elen st^k be-
t>> 'e fiome» m I6&7 . 

in het licht gegeven, en den 
naam van Maroniten afge-
leid van den H, MARO, ee> 
hen beroemden kluizenaar der 
16.e eeuw, wiens lev&t, 
door THEODORETBS, beschre
ven is. Er bestaat een brief 
van den H. CHR'Ï-SOSÏOM, 
aan eenen MARO, monniken 
priester; deze is.onfWJj' 
feld dezelfde. Menende 
voorrede van het te ïïwe 
gedrukte Syrische misswl. 
der Maroniten raadplegen' 
(Zie NAIRO). 

MAROSIA , eene Romein-
sche dame, dochter van IBB-
OÖORA , , een gedrogt van on
tucht en boosaardigheid, F 
hare moeder in goddeloos
heid niet toe. Hare schoon
heid , hare bevalligheden en 
haar geest, onderffiei?en 

haar de harten van de f °ol-
ste heeren van fiome, 2'J 
bediende zich van hen, om 
hare eerzuchtige ontwerf" 
te doen slagen , maakte «cj 
meesteresse van het kastee

f 
St. Jngelo, en zette oM 
haar goeddunken de pa«" 
sen af. In 928 liet zij f *' 
NES X afzetten en omjj?* 
gen, en plaatste in ^ 
JOANJTES X I x door denmei 
togvan^»o/e//o bij haar ver
wekt, op den stoei van f » 
H. PETRUS. Zij was eerst *« 
ADEIBERT us gehuwd/n» vn • 
dood zij in den echt tra» 
met GÜIDÖY desïelfe *om 
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Nadat GÜIDO overleden was, 
ging zij een derde huwelijk 
aan met HUGO , schoonbroe-
der van GUIDG. Nadat Ai> 
BERICUS , haar zoon , door A-
DEMJERÏÜS bij haar verwekt, 
van dezen HÜGO eenen klap 
had ontvangen, verzamelde 
hij in 932 zijne vrienden, 
verdreef hem uit Rome, en 
zette JO/AMES XI:, zijnen hal
ven broeder , met zijne moe
der gevangen, welke laatste 
op eene ellendige wijze stierf, 

MAROT (JOANNES), eenFran-
«che dichter, te Matthieu, 
bij Caen, in 1463 geboren, 
en in 1523* overleden, was 
de vader van CLEMENS MAROÏ. 
JOANKES MAROT, nam den titel 
aan van secretaris en dich
ter der grootmoedige konin~ 
gin J.NN4 VMBRETAGXE.. 
Hij leefde onder LODEWIJK 
XII en FRANCIS.CUS I. [Hij 
vergezelde den eersten dier 
vorsten in Italië, ten einde 
zijne heldendaden te bezin
gen]. Indien deze dichter 
noch de vrolijkheid, noch de 
genie van zijnen zoon bezat, 
bezat hij ook nochdeszelfs on
gebondenheid , nochdeszelfs 
ongodsdienstighheid. Het 
schijnt zeker, dat de naam 
van MAROT slechts een bij
naam was, en dat hij JOAN
NES DESMARETS heette. Zijne 
gedichten werden in zijnen 
tijd gezocht, dezelve bestaan 
voornamelijk, in 1«° Des* 

cripiión, etc. r (Beschrijving 
der beide reizen van LODE-' 
mjK XII, naar Genua en 
ffenetië). •—, 2,o Boctrinal 
etc. (Geloofsleer der prin
sessen en adellijke dames) t 
in vier en twintig rondeelen. 
— 3.o Fpitre etc. (Brief 
der danies van Parijs aan 
koning FRANCjsous I). — 
4.° Mlpïtre etc. (Brief der 
dames , van Parys aan de 
hovelingen van Frankrijk, 
die zich inItalië bevinden,} 
— 5.° Chant etc, (Konink
lijk gezang over de ontvan
genis van O. L. F''.); -— 
6.° Vijftig Rondeelen. — 7.° 
[La noblesse etc. (Be adel, 
de kerk en de landbouw), 
een dichtsluk , waarin de drie 
standen de zaak van FRAN-
cisqus I bepleiten, die ten 
gevolge van nieuwe belastin
gen , ontevredenheid had ver
wekt.] 

MAROT (CÏ.EMENS) , zoon 
van den voorgaande, in 1495, 
te Cahors-en- Querci gebo
ren. Hij was, even als zijn' 
vader , kamerdienaar van 
TRANCJSCDS I , en edeljonker 
van MARGARETHA van Frank
rijk , echtgenoote van den 
hertog van Jlencon* Hij 
volgde dien vorst in 1 5 2 1 , 
werd in den slag van P<ctvia 
gekwetst en gevangen geno
men. CIEMENS MAROT legde 
zich met ijver op de dicht
kunde toe , en overtrof io 
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dezelve fijnen vader. Te Pa
rijs teruggekeerd -, werd hij 
van ketterij beschuldigd en 
gevangen gezet: hij verdien* 
de die straf door zijne on
godsdienstigheid en onbezon
nenheid, iiij werd verpliat 
onr voor den luitenant-cri-
mineei te verschijnen. Men • 
hoorde hem zijne ligtzinnige 
schriften e n de ergerlijkst 
geschiedenissen 2 i jn ] e v e n s 
verwijten. AlJas wat hij na 
vele verzoeken verkreeg, was 
van mt de .duistere en on--
gezonde gevangenis Tan, h e t 
hhatelet, naar die van Cnar-
tres té worden vervoerd. Al-
daar^ schreef hij zijne JTe/ 
{Sn/er), een scherp hekel
schrift tegen de le^en der 
justicie e n verbeterde hij 
zijnen Roman der Roos. Hij 
werd eerst na de bevrijding 

llt d e geyangenis ontslaan 
Naauwenb was hij i„ S 
« , 0 hij sloeg z

J
i j n e J u

r i 
levenswijze weder i„. £ e 
™uwe tntrigue met d e fe"! 
mngm van JVavarrejieu 
«iet meer verborgen hield9 

dan .de: eerste, h^lde ffi. 
n^ t minder verdiende ve™ 
dnetdykheden op den hals 
S ^ D s t ^ % ^ t e e d s o ï 
J ^ W H f c " kwam hij op den 

dienaars Te ? d?.r, « " « * * werd 1 ^ " j d e n . Hij 

^ « ^ a e v ^ h e i d . w e d e r , 

verviel in nieuwe 
nenheden , en zag zich w* 
pligt, de vlugt te nemen» 
naar Geneve. Men beweert 
dat MAROT in die stad, de 
vrouw van zijnen huiswaaii 
verkrachtte, en dat de ge
strenge straf, welke hij daar
voor te vreezen had, ôor 
tusschenkomst van (Jiiwiriö,; 
in eene geèseling werd ver
anderd. Van •GenwH®' 
hij zich naar Turin, alwaar' 
hij in 1544 in armoede stierf. 
Deze dichter bezat vele be
valligheid en eene vruchtbare 
verbeeldingskracht; maar de 
smaak, die dezelve moest re
gelen , heeft hen'ontbroken. 

Men heeft van hem Brieven, 
Treitrdichten, Mondeelm> 
Balladen, Klink-en Puf' 
dichten. Het meest gerucW" 
makende werk -van BiWr 
is zijne berijmde FertaMS 
van een gedeelte derpsai-
men, aan het hof van W * 
CJSCÜS I gezongen, en o 
de Sorbonne 8ecenfTm 
Deze vertaling is & e h , ,L-
al ontbloot van die vorrû  
kende verhevenheid, en 
die dichterlijke togffW. 
kracht,.welke het ""Jf^ 
kelijke kenmerken. ™a. nS, 
mogelijk, dat-MAKOT,^. 
gelieele verdienste bestaat 

de kunst, omineenenn* 
boertigen, gemeenen en p ^ 
ten stijl te schertsen, #'• _ 
Juidendheid en edele eenv° Juidendheid en edele e*»-

Idighoid van het Hebreen^ 
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overbragt? Hij .bezingt.den: 
lof van het Opperwezen op 
denzelfden toon, als waarop 
hij de bevalligheden van A-
HX gevierd had. Om voor
werpen te bezingen, zooda
nig als degene, waar de psal
men vol van zijn, of om er 
waardiglijk over te spreken, 
moet men met den geest door
drongen zijn, die deze god
delijke gezangen heeft inge
geven ; en deze is verre ver
wijderd vanden sektengeest, 
en van de zucht om te dog
matiseren. Yandaar de mees-
terachtige en didactische toon, 
de dorheid en vervelende o-
vertolligheid van. woorden, 
in bijna al de stichtelijke 
werken, door lieden geschre
ven, die toleenige sekte be-
hooren..(Zie BARBAL , KEM-
ris, LEMAITRE, PASCAL). l)e 
taal van MAROT is zoodanig 
verouderd, dat zijne psalmen 
tegenwoordig onverstaanbaar 
zijn: een nieuw bewijs van 
de wijsheid der Calholijke 
kerk, waarmede, zij in hare 
liturgie, eene onveranderlij
ke en algemeene taal bezigt. 
Ter hekqming van meerdere 
bijzonderheden, betrekkelijk 
de werken van MAROT , kan 
men raadplegen jeenen brief 
van den H.r DE LA SORINIE-
RE , in den Mercure de Fran-
ce, van Janij 1740; enz.—• 
MicHAëi, MAROT, zijn zoon, 
is mede de schrijver van ee-
n%e gedichten. De ïfer-

ken (OJEuvres) der^drie.MA-/ 
ROTS , zijn te 's Gravenhage, 
in, 1731, in 4 dl.? in 4.*?,. 
en in 6 dl.» in 12.»»o, ge
zamenlijk gedrukt. 

.MAROT (FRANCISCUS) , een 
schilder, te Parijs, geboren , 
uit. dezelfde familie als de 
dichter, was de kwcekeling 
van LA FOSSE, en niemand 
kwam zijnen meester nader 
bij. Men ziet verscheiden 
zijner stukken in de Notre 
Dame (L. V, .Kerk) van Pa
rijs , welke zijne bekwaam
heid bewijzen. De akademie 
van schilderkunde, nam hem, 
in 1702 als lid aan; hij werd 
hoofdonderwijzer en overleed 
in 1719, in den ouderdom 
van 52 jaren. 

• MAROTTE. ,— Zie Muis 
(SIMON). 

< MAROZIA. •— Zie MAROSIA, 

MARQÜEMONT (DlONYSIÜS 
SIMON DE), kardinaal, aarts
bisschop, van Lyon, te Pa
rijs, in 1572 geboren, werd 
in 1512 tot aartsbisschop be
noemd , en overleed te Ro
me, in 1626. Hij maakte 
zich beroemd door zijne ver
schillende gezantschappen en 
door de uitgebreidheid van 
zijnen ijver. Hij had eene 
congregatie van leeraars za~ 
mengesleld, welke >,ich we
kelijks eenmaal in zijn paleis 
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verzamelden, om over al de 
zaken, betrekkelijk het dio
cees, waarmede hij belast 
was, - te handelen.' Het was 
«p zijnen raad, dat de H. 
FRANCISCÜS VAN SALES, de 
religieuzen der visitatie, door 
dezen Heilige gesticht, in 
een klooster verzamelde. 

MARQÜES (JACOBUS D E ) , 
een bekwame heelmeester, 
te Parijs, in 1569, uit eene 
van Wantes oorspronkelijke 
familie geboren, overleed in 
die hoofdstad in 1622. Men 
heeft van hem eene uitmun
tende Inleiding tot de keel-
kunde, die hij zamensteide, 
ten gebruike der jonge kwee-
lelingen ; en eene Verhan
deling over de heelkundige 
verbanden, Parijs, 1618 en 
1662 lü 8.vo D e duide
lijkheid en de bondigheid 
waren het kenmerk van zij
nen geest, e n zjjn hei van 
zijne werken. 

MARQUET (FRANCISCÜS NI-
CotAAs), \<s JVancy, in 1687 
geboren, oefende met het 
beste gevolg in zijne geboor
teplaats de geneeskunde uit, 
en hield zich gedurende zijn 
geheele leven met de fcruid-
kunde bezig. De vruchten 
«tjner nasporingen over deze 
wetenschap, zijn öpgeteekend, 
in drie deelen in fol., atlas 
foxmaat, die in handen zijn 
van lijften schoonzoon, den 

heer BUCHOZ, welke dezek 
grootendeels heeft gesmolten, 
in een ie Parijs, in-1762 
uitgegeven werk, ten titel 
voerende: Traite etc. {Ge
schiedkundige verhmdeli% 
over de planten, welke in 

I Lotharingen ert in de drie 
bisdommen groeijen)itöt"P 
in 8.vo MARQÜEÏ is daaren
boven ook de schrijver der 
Methode etc. (mjifomëof 
de noten der wuiijkèpM 
te leer en kennen)^ P<»is> 
1768; in 1 2 . * ° - Oker-
vations etc. {ffaamwH® 
betrekkelijk de genezing «J» 
verscheiden ernstige '»«-
ten), 2.ai.» in i2.m0JJ 
overleed den 26 Mei 175!'' 

' *MARÖÜETS (ANWDKS)» 
in het graafschap 1» 8e,J* 
ren,'eene dominikaner rei' 
gieuse ie Poisrt, ***™T 
komen ervaren in de W'c» 
sche en Latijnsche tal*i « 
maakte vrij goede verzen.» 
heeft van haar: l.0L

Ee", 
Fertaling in FranscheJ» 
zen , der stichtelijke gag* 
ten en puntdichten «n** 
M lo,methetlati jnff s2: 
Parijs 1569, in W' ^ 
2.° Eene Fertahng>\ 
gens de Latijnsche var\W 
DXÜS D'ESPENCE, TDB OS 
lecten aller zondagen, 
rijs, 1605,i«8J°. JJ 
derhield eene l*^tt?Z 
briefwisseling met «»*jfl 
leerde die W , H 8 ^ 
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uitersten wil door eene gra-, 
tificatie. gedachtig was. — 
3.° Klinkdichten en spreu
ken , Parijs, 1562. ANNA; 
verloor haar gezigt eenigen 
tijd voor haren dood, in 
1588 voorgevallen. 

MARQüETS (KARE& DES). —• 
Zie DESMARQÜETS» 

MARRACCT. — Zie MA-
RACCI. 

MARRIER (dom MARTINUS) , 
een religieus van Cluny, was 
gedurende vijftien jaren, prior 
van St. Martin-des-Champs. 
Hij was den 4 Julij 1572 te 
Parijs geboren , en overleed 
in dezelfde stad, in 1644. 
Jïeri heeft hem eene zeer 
belangrijke en * voor de ker
kelijke geschiedschrijvers zeer 
nuttige verzameling te dan
ken: hij gaf dezelve, in 1614, 
in fol. onder den titel van 
Bibliotheca cluniacensis met 
aanleekeningen , hem door 
zijnen vriend ANDREAS DÜ-
CHESNE bezorgd, in het licht. 
Dit werk is eéne verzame
ling van titels en stukken 
betrekkelijk de abten der or
de van Cluny; men vindt 
er eenige Levensbeschrijvin
gen in , der beroemde man
nen dier orde. Nog bestaat 
er van hem in het Latijn eene 
"Geschiedenis van het kloo
ster van St. Marlin-des-
champs, waarin hij zijne j 

gelofte had afgelegd , in 4.t* 
Parijs; 1637: Dom HERM. 
CHÈVAI.. heeft het leven van 
D. MJRRIEÉ. in het licht 
gegeven , Parijs , 1644 , in 
8.vo jmet portret. 

* MARRON (PAULÜS! HEN
DRIK) , predilcant der her
vormde kerk te Parijs, voor-
zittter van de consistorie, 
lid van het Hollandsche in
stituut , van de letterkundige 
maatschappijen van Haar
lem , Leyden, Groningen , 
Londen, van het Parijsche 
kunst-atheneum enz. en van 
het legioen van eer, werd te 
Leyden in de maand April 
1574 uit eene protéstantsche 
uit Dauphiné uitgewekene 
familie geboren. Nametroem 
zijne studiën te hebben vol-
bragt, gaf hij bewijzen van 
zijne ervarenheid in de zacht-
luidende taal van VIRGILIÜS , 
door een' latïjnschen treur
zang , ter eere van P, VAN 
BIEÏSWIJK , curator der hoo-
geschool van Leyden. Deze 
treurzang, door een en Ma
cedoniër in het Grieksch ver
taald, is in de beide talen 
gedrukt. In 1774, werd hij 
te Dordrecht tot candidaat 
in de predikdienst bevorderd, 
in welke stad hij gedurende 
zes jaren de Fransche kerk 
bediende, toen hij in 1782 
tot kapellaan van het Hol-
landsch gezantschap te Pa-
rijs werd benoemd. In 1788; 
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verliet MARRON met goedkeu
ring van zijn bestuur den Hol-
Jandschen minister en ver
bleef als predikant, onder 
de protestanten der hoofd
stad van Frankrijk. Hij 
toonde zich der omwenteling 
gunstig en op den 15 Octo-
ber 1793, bragt hij vier be
kers aan de conventie , met 
de aanmerking dat zulks de 

• eenige stukken zilverwerk wa
ren van zijne eeredienst. Hij 
werd niettemin door de fac
tie van ROBESPIERRE in de 
gevangenis geworpen. I)e ge
beurtenissen van den 9 ther-
midor bevrijdden hem weder 
uit dezelve, en hij werd aan 
zijne ambtsbezigheden terug-./ 
gegeven, behoudens echter 
net prediken, dat eerst la
ter, door de wet van 8 April 
1802, werd toegestaan. Hij 
was het, die gedeeltelijk aan 
de re_geling ?an. de protes-
tantsche eeredjenst werkte 
welker voorregten, door deze 
wet hersteld werden; maar 
l«j heeft zich beklaagd, dat 
zijn ontwerp talrijke wijzin
gen heeft ondergaan. MAR
REN werd benoemd, lot lid 
zijner consistorie, vervolgens 
tot lid van het legioen van eer 
?* V

f
a u d e n j U I 7 ' Het is onge

l e i d aan de behoefte van 

w l e r f ! ' ? f , h l J Bloeide, dat 
m « de hulde moet toeschrij-

l^m^iy aan, het hoofd des 
S tuurs t a „ dat tpd«tip toï 

zwaaide, even gelijk de be
hoefte des, vredes hem in 
1814, een zeer merkwaar
dig Latijnsch, dichtstukje in-
gaf, hetwelk hij aan de BODU-
BONS opdroeg, en dat dezen 
titel voert: Élegia ad mu-
sam in Borhoniorum ad Gal" 
los reduit, et auspicatmi-
mo Zcworici XVÏÏl,'Lu-
tetiam Parisiorutn advenlu, 
die 8 mail J8J4, BB T«« . 
zameling der Latijnsche ge
dichten, welke h-ij ónder het 
keizerlijk bestuur en de res
tauratie vervaardigde, onder j 
welke men onder andere dat
gene opmerkt, hetwelk de 
lierstellingvan JietstandbeeW 
te paard van LoDWiJKAiy ; 
ten onderwerp heeft, ,«J|. 
een aanzienlijk boekwerk m 
maken. MARRON maakte ƒ* 
bVuik van den invloed, P"1 ; 
hij onder het koninklijke t"=- i 
stuur genoot, om de belang» : 
zijner geloofsgenooten te P " \ 
vorderen, en overleed » 
31 Julij 1832. m}*Z 
artikel raadplegen,• M*«* 
de Jmi &JaM>m 
hem m een-zijner iv .••,-,.. 
de maand Augustus ^ " ^ 
zelfde jaar toewijdt.-^P; 
dikant MARRON heefteen^ 

tal artikels geleverd aan ^ 
Journal encyclopédt<}u ' ^e 

Magasin encyclopedie > ^ 
Revue encyclopédiq^J , 
welke verzamelingen "Ö. j , ^ ' ; 
namelijk belast was, M ^ , 
leveren van verèM$n 
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werken • over de Hollandsche 
letterkunde. Ook heeft hij 
verscheiden artikels aan de 
Biographie universelle van 
MICHAÜD geleverd, waarin 
mèn ligtelijk den kweekeling 
der RuHNKEMOssESf, der YAIC-
KËNAARS, der ScHULTENSSEN 
.aantreft. •Hij was een der 
redacteurs der Galerie Fran-
paise, en MAKIBEAU had hem 
aan zich verbonden, toen hij 
deszelfs berucht hekelschrift: 
Jtux Bataves sur Ie stad-
houdérat, in het licht gaf. 
Toen zijne sekte, zich op 
den 2 November 1817, bij 
gelegenheid van het eeuwfeest 
der hervorming, met de Augs~ 
bürgsche geloofsbelijdenis ver-
eenigde, sprak die predikant 
voor het altaar der kerk des 
Bülettes te Parijs, een pleg-
tig gebed uit, hetwelk ge
drukt i s , in de verzameling 
der stukken betrekkelijk déze 
feestviering. Het Magasing 
nècyelopêdique, bevat een 
door hem in vier talen , 
Grieksch, Latijn , IVanseh en 
Nederduitsch , vervaardigd 
grafschrift van KANT. 

MARSAIS (CJESAR CHESNAU 
Dü), te Marseifle, den 17 
Julij 1676 geboren, begaf 
zich in de congregatie van het 
Oratorium; maar de zucht 
naar eene grootere vrijheid 
deed hem dezelve weldra ver
laten. Hij kwam te Parijs, 

XVI. PJSKI,, 

trad aldaar in den echt, werd 
als advokaat aangenomen, en 
begon met roem te arbeiden., 
Yleijende vooruitzigten hadden 
hem dit beroep doen omhelzen; 
maar in zijne berekeningen, 
bedrogen, liet hij hetzelve] 
weldra varen. Daar zijne vrouw 
hem wat al te deugdzaam en te 
Christelijk toescheen, scheid
de hij van haar. Hij belastte,. 
zich met de opvoeding van den 
zoon van den president DE 
MAISONS. Daar de dood des 
vaders hem van de belooning' 
beroofde, op welke hij gere
kend had, ging hij in dezelfde 
betrekking bij den zoon van 
den beruchlen LAW over, Na 
den val van dien kwakzalver, 
kwam hij bij den markgraaf 
BE BÈABPJREMONT. ' De op
voeding van diens kinderen, 
afgeloopen zijnde, rigtte hij 
eene kostschool pp,' in welke 
hij , volgens zijne leerwijze, 
een zeker aantal jongelieden 
onderwees; maar nadat het 
gerucht zich verspreid had, 
dat hij hun de ongodsdien
stigheid onderwees zoo werd 
deze kostschool vernietigd. 
Verpligt, om voor zijn be-, 
staan eenige lessen te geven, 
zonder fortuin , zonder hoop 
en bijna zonder hulpmidde
len, bepaalde hij zich toteene , 
zeer beperkte levenswijze. Het 
was alstoen dat de schrijvers 
der Encyclopédie,, hem aan 
hunne wanstallige compilatie , 
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verbonden. Hij vervaardigde 
voordezelve verscheidene taal
kundige artikels, welke in 

• de zes eerste deelén verspreid 
zijn. Hij overleed in 1756 
na de Sacramenten te heb
ben ontvangen. Bü MARSAIS 
had meer dan eens tooneelen 
van óngodsdiënstigheid opge* 
leverd. In een der eerste 
huizen van F-tankrijk ge-

"^-röëpen, orn ••de. opvoeding 
van' drie broeders te bestu
ren V vraagde hij in welke 
godsdienst, dal men wilde, 
dal hij' deselve zou opvoe
den ? Eène vraag, die zijner 
fortuin zéér benadeelde, in 
eenen* tijd , waarin dé gods-> 
dienst geëerbiedigd, en ais de 
eehige regel der zederi werd 
beschouwd. Hij had zich 
daarenboven bekendgemaakt,' 
door verschillende werken, 
waarin de goddeloosheid open
lijk doorstraalde. Degene, die 
door dezelfde gevoelens met 
hem vereenigd waren geweest, 
wreven hem zijne'terugkee-
ring tot het Christendom in 
y-ijne laatste oogenblikkcn, als 
èene misdaad aan; sommigen 
beweerden, dat deze terug-
keering niet opregt Was ge
weest, dat dezelve het uit
werksel van de zwakheid dès 
zieken was, enz ; maar wan
neer zulks ook waar mogt 
"jn ï'wanneer de verandering, 
welke bpde sterke geesten, 
ahrzij'zfèh'op den rand des j 

#rafs ma, zotwdifcwerfplaats I 

beeft, niet de vrucht eener 
volkomene overtuiging zou 
zijn, zoo zou zij len minste, 
bewijzen., dat zij nooit Wl 
overtuigd zijn geweest, vai 
de dwalingen, welke zij hel); 
ben geleerd of aangenomen, 
en dat zij nöpit te goedertroqw 
ongeloovigzijn geweest. »lïe! 
is geen uitgedoofd ïftó?^ 
zegt BAYIE , die men intfit 
onderwerp wel lian aanhalen,' 
het is slechts een onder de, 
asch verborgen vuur, Zij ge
voelen er de werkzaamheid 
van, zobdra zij elkander raad- • 
plegen ..en "voornamelijk; bf, 
het zien van eenig gevaar. 
Men* ziet hen alsdan meet 
sidderen dan andere men-
schen. He herinnering van 
meer verachting voor de heili
ge zaken aan den dag gelegd tó 
hebben, dan zij gevoelden, e", 
van getracht té hebben, otn 
zich jnwendig aan dft jak te 

onttrekken, verdubbelt Imne 
ongerustheid." De voornaafi. 
ste werken van nu MAKSA'5 
zijn": l.o Exposition etc. 
{Verklaring van de 'leer der 
galUkaansche kerk, met m, i 
trekking' tot de aanmaÜ§in" 
gen van het kof mnR^'\ 
in 12.mo Dit werk is eerst 
na den dood des schrijvers , 
in het lic'ht verschenen ;>£" • i 
ian ligtelijk denken, hoe dit, 
onderwerp door' éehen rn3» , 
is behandeld, die zoó wfil j 
bet Christendom in het»::> 
gemeen; • als de 'Calholfl*? 
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Godsdienst, en den Stoel 
van Home,in het bijzonder., i; 
zoo vijandig was, .->—, 2.°[Ex- , 
position etc. {Ferklaring 
eener beredeneerde leerwij
ze., om de Latijnsche taal 
te leeren), 1722, in 12'>°. 
— 3»°'Traite etc. {ferEan-
dêling over. de figuurlijke 
uitdrukkingen) , 1 7 3 8 ,' in 
8.vo. JDit werk verklaart de 
verschillende beteekenissen 
welke t men aan hetzelfde 
woord ;kari geven. Men kan 
niet ontkennen dat hetzelve 
vol duidelijkheid, riaauwkeu-
righeid' en juistheid is. De 
schrijver ontwikkelt in hetzel
ve , als een bekwame taalkun-
dige,,waarin de figuurlijke stijl 
bestaat, — 4.° Les vérita-
hles etc. (De ware. grondbe
ginselender'spraakkunst', of 
nieuwe beredeneerde spraak
kunst , om de Latijnsclic taal 
te' leeren), 1729 , in 4K 
Van dit werk is enkel de 
voorrede in het licht ver
schenen. — 5.° JSene Be
knopte fabelleer , volgens pa
ter JÓIJVENCI, naar zijne leer
wijze! iiigédeeld, 1731, in 
l2.m o . —- '6.° Een antwoord, 
in handschrift, op de kri
tiek van de geschiedenis der 
Gqdspraken , door pater BAL-
ins. Men heeft er slechts 
onvolledige fragëmenten van 
gevonden onder zijne papie
ren. Deze nuttelooze poging 
w he^ stilzwijgen tan Fpir-

TENÈJEXE bewijzen hoe bon-, 
dig het werk van BALTDS 
i s : de redeneringen, zijn ij
del tegen hewezene daadzar 
ken, die daarenboven met 
ontegensprekelijke grondber 
ginselen.strooken. (Zie BAL-
XÜS). —; 7'..o Logica:} of .Over- . 
wegingen over de werkingen 
des, geesles.: Een zeer ,kor t 
en oppervlakkig werk. Men 
heeft hetzelve herdrukt met » 
de, artikels, welke hij aan • 
de. Encyclopédie had, gele
verd, Parijsi 1762, 2 dl.» , 
in i2.n»o Wij zullen fiiets 
zeggen van eènige andere 
goddelooze werken, die men 
hem toeschrijft , en die iu 
eene vergetelheid zijn verval- .; 
len;,, aan welke men dezelv.e 
niet moest .onttrekken. Een 
overdreven zu,cht naar lof, 
een "groot denkbeeld van"zich 
zelven, en de zwakheid om 
dit bij elke gelegenheid* aan 
den dag [te. leggen, zijn de 
eigenschappen van dien schrij
ver, De filozofen van den dag 
spreken met veel lof over 
hem, en beschouwen hem 
als het hoofd en voorbeeld, . 
van dien zwerm,' in dèleer-.[ 
stellingen der sekte ingewijde, 
onderwijzers , welke'zich la
ter in al de gewesten van Èu- [ 
ropa hebben verspreid, om ' 
datgene, wat zij de" vooroor-
deelen noemen, te verdelgen, 
dat is om alle grondbeginselen , 

' uitteroeijen t die den Christen, ' 
2 " • • ' • ' • • . • • - • • • • • • • ; • 
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en eten «-waarlijk deugdzamen 
"man dienstbaar zijn. 

MAUSHAM ^JoAlïïTES), ï id -
dér van den kousenband, te 
Honden in ?t602 geboren, 
studeerde met roem aan de 
school van JF-estmunster, en 
te^'Oxfoïd. Hij -reisde naar 

"Italië, "FrankrïjkvnJDnitsch-
Icèizd; en -door het' rzien der 
©ude gedenkteekenerrTerkreèf 
hij eene volkomene;keonis" 
der .oude geschiedenis-en tijd
rekenkunde. In Zonden te
ruggekeerd, werd hij in 16S8, 
een der 7esschrijvers van het 

, hof der'kanselarij. Het par
lement beroofde hem Tra-ndïen "I 
post, wijl hg,in het eerste | 
•vuur van den burgeroorlog:, 
den koning en den groot-ze
gelbewaarder naar Oxford 
•volgde. Bij, den afloop der 
zaken van den ongelukkigen 
KAREI, X, keerde hij naar 
Zmden terug, ©aar hij zoo 
min als de overige 'koninps-
gezinden eenigen post kon be
komen, sloot Jiij zich in zij
ne studeerkamer op, '-en gaf 
zich geheel aan de studie over 
tot aan zijnen dood., ^oor-
gevaJlen te Zonden, den 23 
M6 l1586. K A R E L J Ï , ver-
eerde dezen goeden burger 
met den titel van iidler 
«n baronet. Men heeft van 

^ ^ ^ r i o n d e r z b e l e t m 
to^lve vrg oppervlakkig J j 

voornaamste moeiji „ 
die in de tijdrekening fan 
het oude testament voorko
men. — 2.° "Canon chrom
ens cegyptiaciis; hebrmm, 
greecus, in fol. Ï672,2(fr 
den , een zeer gezocht en duiir 
werk,; De sch rij ver heö,/ï er 
een gedeelte van W^°l' 
gaande in gesmoK'i» 
weet in welken nevel tó M-
gin van de monarchie dei 
Egyptenaren is gewikkeld. 
De ridder MARSHAM heeft dien 
inengeiklomp'trachten Ie ont
warren. Hij toont aan, w 
de dynastiën iiiet opvolgend, 
maar zijdelingse» waren. 1» 
abVGDÈRïjrDüBocHBn,̂ ! 
nog meer voldoende over dit 
©nderwerp geschreven, F 
LATAÜR.) Men verwijf»» 
MARSHAM, van met de door 
in l ie t licht gestelde waad
den, verscheiden valscher f 

voelens te hebben p # 
Hij beweert, bijvb.• iWJ 
Joden van..de %P t e Sf° • 
de besnijdenis eriandërepS 
tigheden hebben ontlee»J'e' • 
dat de vervulling der WV. 
ken; van' DANIG!'"«JLra. 
OCKÜS EPIPHAtóS # 2 ' 
Deze dwalingen, ®f\, i 
eens iondigïijfc ^ S 
kunnen echter aan JUHgj 
den naam Van een gf 
man niet doen betwfj tiia.ii ijicv uu»" ; j * tel 
gij bewijzen slecfiïs dat ,^ 
bordeel en de böpdighew 
gronbeginselen, 4 l n e * S , 
Laen 'n ie t altijd $*#» 
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* MAESHAJI is de schrijver.van 
de voorrede, welke aan het 
hoofd is van Monasticon An-
glicanum, van DUGDAI<E. 

MARSI. •.— lï<3 MARCT en 
MARsr:. . 

MARSIGLI ( AKTONIPS FEMX), 
bisschop van Perosaf\n 1710, 

.in den ouderdom van 61 jaren 
overleden, is de schrijver eener 
.verhandeling: JDe ovis coch~ 
'learum, 1684, in 4, t0 Hij 
was de broeder van den vol
gende , en toonde zich door 
zijne kunde zijner waardig. 

MARSIGM (LODEWIJK FER-
DINAND), uit een oud pati'i-
cisch huis van Bologna, werd 
in die stad, den 10 Julij 
1658 geboren. Reeds in zij
ne prilste jeugd stond hij in 
betrekking met de beroemd
ste geleerden van Italië, 
wiskunstenaars, ontleed- en 
natuurkundigen, geschied-, 
schrijvers en reizigers. Hij 
deed eene reis naar Kon-
stantinopel', met den Vene-
tiaanschen gezant bij dePor-
_te. . Deze reis gaf hem het 
middel aan de hand, om 
zelfs den staat der Öltoman-

rsche magt te onderzoeken. 
Na een verblijf van elf maan
den in Turkije, kwam hij 
te Bologna terug, en verza
melde de verschillende waar
nemingen op die toglen ge-

maakt. Keizer LEOPQID was 
toenmaals in oorlog met de 
Turken. MARSIGII, trad in 
zijne dienst, en toonde door 
zijne schranderheid in de vesr-
tingwerken , en in de krijgs
kunde, hoezeer hij bovenden 
eenvoudigen officier verheven 
was. Bij den overtogt der 
Jiaab,, in 1683, gekwetst en 
gevangen genomen, achtte hij 
zich gelukkig van doof twee 
Turksphe Tbroeders getocht Ie 
.worden, met welke hij veel . 
meftr leed door hunne armoede \ 
dan door hunne wreedheid. 
Men ziet uit een F~erhaal zij
ner gevangenschap ,' dat eën; 

derde Turk, die met hen leef
de, belast was, om hem eiken 
nacht aan eenen paal, die 
in hunne hut was, vast te 
kluisteren. Nadat hem in hel 
volgende jaar de vrijheid was 
wedergegeven, werd hij in 
1683, tot kolonel bevorderd. • 
In hetzelfde jaar werd hij 
tot tweemalen naar Rome ge
zonden , om aan de Paussen 
INSOCENTIÜS XV en hsxtm-
DER VIII, den grooten voor
spoed der Christen legerscha
ren bekend te maken. Toen 
de oorlogvoerende mogend
heden , er op bedacht wa
ren, om den oorlog tusschen 
den keizer en de republiek 
van Venetië van de» eenen, 
en de OttomanschePorte van 
den anderen kant, door eenen 
duurzamen vf ede te eindigen. 
3 
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werd de graaf van MARSIGH, 
'als krijgsman en onderhan
delaar, gebruikt, ten einde 
de grenzen tusschen deze drie 
• va ogendheden te bepalen/Daar 
•deze onderhandeling 'hem 
•noodzaakte, om zich naar het 
land^ te begeven, alwaar hij 
:?laaf was geweest, vraagde 
bij of zijne patronen nog leef
den, en liet aan een' hun
ner efcii Untariot, soort van 
.militairen post, geven. De 
•groot-vizier door zijne edel
moedigheid bekoord, verleen
de hem eenen veel aanzien-
«bjkeren dan «Ü had durven 
hopen. .Nadat de troonop
volging in Spanje, in 1701 , 
•eenen oorlog had ontstoken, 
-die geheel Europa, in vlam 

jzetle, gaf de belangrijke stad 
fmacA, zich op den 6 Sep
tember 1705, na, zich der
tien dagen met open loop
graven te hebben verdedigd 
-aan den hertog van £our. 
gondië over. De graaf van 

>ARCO voerde er het bevel 
«nonder:hemMAitsi&i1ï,toen' 
waals tot den rang van veld
heer geklommen, lene zoo 
«poedïge overgave'deed den 
«ejier.verbaasd staan, hijbe
zemde regters, die den graaf 
•van ARCO veroordeelden;om 
onthoofd te worden; en niet
tegenstaande MARsiGti,-een 
aantal memoriën aanbood, té 
2nruT? rdedi,S inS> werd hij, 
'«et het verbreken van dert 
öegen., Van ai zijne eerbe

wijzen en jjostciï beroofd. 
Toen LODEWIJK* XtY, hem 
zonder degen aan zijn hof zag, 
gaf hij hem den zijnen en 
verzekerde hem van zijne 
gunst. De graaf van MARSIG-
i i zocht in de wetenschap
pen den troost, welken de 
woelingen der̂  wereld hem 
niet hadden kannen verschaf
fen. Hij doorliep Zwitser' 
land, om de bergen van het
zelve te leeren kennen,'hij 
begaf zich vervolgens naar 
Marseïïïe, om de zeetebe* 
pefenen. Eens in de haven 
zijnde , vond hij erden Turk, 

•die hem in zijne slavernij 
aan eenen paal kluisterde, 
en kocht hem vrij. PaUS 

CtEMEKS XI , riep hem w 
1709, van Marseüle terug, 
om hem het opperbevel over 
"het leger te geven, dat het 
plan was, om tegen over de 
troepen van keizer JOÜEF 1 
•te stellen. Deze oorlog f» 
niet plaats. Hij rekende zijne 
dagen in Provence te eindi
gen , werwaarts hij in l7-0 

was teruggekeerd; maar dooi 

huisselijke zaken in Bolof* 
teruggeroepen, orerleednöa" 
daar in 1730, aan eeneberoer
te. ReedsopderilUa n U | ; ' J 

1712, had MARSÏGII aan. *» 
senaat van Bblögna, zf^^e 

zameling van natuurKunuj 
werktuigen', kaarten &JT 
werpen der natuurlijke m 
rie ten geschenke gegeven» 
op voorwaarde, dat het op» 
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•dérzelve j aan 'eène commis-
..sie'van geleerden zou worden 
toevertrouwd, welker statu
ten hij zelf ontwierp. Zie
daar de • oorsprong van het 
instituut, van wetenschappen 
en kunsten van Bologna, 
.aan hetwelk de senaat la 
.ter een prachtig paleis aan
wees* Deze,inaafscbappij werd 
in 17i4 geopend. Zes hoog-
Jeeraren, geven in hetzelve 
geregelde lessen. Er is een 
rijk kabinet en eene schoone 
Aoekdrukkerij aan verbonden. 
Zich zijne rampen te binnen 
•brengende „ liet.MARSi&Li in 
de .kapel, "van zijn instituut 
eene offerkist. plaatsen, tot 

<. het vrijkpopen van Christe
nen , en voornamelijk van zij
ne landgenooten, die in Tur* 
Mj'è \w slavernij waren. Men 

' beeft van bem: 1,° Natuur* 
kundige proevpn over de ge
schiedenis der aee, door I E 
PLERC in het Fransen ver
taald j . en te Amsterdam, irr 
1725, in fol. met 40 pla
gen in het licht gegeven. — 
2," Danubius Pannonico-
Mysicus, observationibus ge* 
ögraphicis, astronomiois, 
kydrographicis, kistoricis, 
physicis perlustratus , in 6 
dl.» in fol. Dit.isde be'sehrij-: 
aring van den Donau, van. 
af het gebergte' Kalenberg ,• 
in Oostenrijk, tol aan deza* 
men vloei] ing der rivier Jan* 
im in Bidgarvfë, Een be«^ 

langrijk en kostbaar" werk', 
•maar dat vele uitweidïnge» 
en beuzelingen bevat; arèn 
heeft .in hetzelve meer óp de 
pracht, op den wetenschap-
pelijken en typogrèphischeh 
tooi, dan op de waarlijk nut
tige en aangename kundig
heden toegelegd.. -— 3.° De 
potione asiatica (tofifïj)» 
fFeenen, 1685, in 12.«"> 
»— 4.° De fungorum gene-
ratione, Rome,- 1714, «in 
fol. .— 5.° Staat der Ot* 
tomanscheland- en séemagt, 
1732 , in fol. inliet Fransch 
en in het Italiaansch, zeld
zaam en belangrijk. -r- 6.* 
Verhandeling over den Bos* 
pkorus, in 4.*°, hetwelk hij 
in hët Italiaansch schreef % 
en in 1681, aan.de konin
gin CiiRisxitu van- Zweden 
opdroeg. FONTENELLE'heeft 
de lofrede van dezen geleer
de vervaardigd, opgenomen 
in de Mémoires de /'acadé
mie des Sciences, vm hel 
jaar 1730. 

MARSIUO 'VAN PADUA, bij
genaamd Menandrino, was-
rector der universiteit van 
Parijs, in welke hij in 1312 
de godgeleerdheid had bestu
deerd en onderwezen. Men 
beeft van hem verscheiden 
werken óver de tegten des. 
priesterschaps en des rijks; 
maar terwijl hij de keizers 
wil verdedigen tegen de oflr 
4.. . . 
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tiernemingen- dér paussën, ver-
Talt:; hij in: het tegenoverge
stelde'uiterste, en schrijft als 
«en hartstagtelijk man. Hij 
is de eerste, die zonder uit
drukkelijk de kerkelijke magt 
te loochenen, ondernam om 
dezelve te ondermijnen, door 
een stelsel dat dezelve, aan 
de handen der eerste herders 

-ontweldigde. Hij leerdein 
zijn werk, getiteld: Oefen-
sor pacis (want het is steeds 
in dep naam des vredes, dat 
de verdedigers der kerk, aan 
dezelve den oorlog verklaren) j 
daUnalle >soorten van be
stuur,, het opperste gezag aan 
de flatie. toekomt;, dat het 
christen volk alleen, de ker
kelijke jurisdictie in eigen
dom bezat; dat het bijgevolg 
alleen het,regt,had, om wet
ten te maken, dezelve te 
wijzigen, te verklaren, ervan 
te ontslaan, de inbreuk op 
dezelve te straffen, van des-
zelfs^hpofden aan te stellen, 
om het opperste gezag in zij-
nen naam uit te oefenen, 
van hen te" vonnissen, en af 
te zetten^ zelfs den Paus; 
dat het volk het geestelijk 
wgtsgebied, aan de staatkun
dige overheden, indien de-

zelve getrouw zijn, had toe
vertrouwd ;., dat de opper
priesters dezelve van de over-
™ n g i n g e n ; ma a r dat,-
wdien de overheden trouwe-
loos waren,.het volk dezelve , 
aan de opperpriesters zelve .1 

opdroeg ;- dat; deze dezelve 
nooit uitoefenden, dan met \ 
onderwerping ten opzigte van 
den vorst en het volk, en 
'dat zij door hunne" aanstel
ling slechts de priesterlijke 
magt hebben," met een een
voudig gezag van gewetens-
bestuur en raad, zonder ee- ' 
n}g jurisdictie-regt in het ) 
kerkelijk bestuur, zoodanig 
als zou zijn het gezag van, 
eenen arts of regtsgelecrde, 
betrekkelijk voorwerpen van 
hun beroep. Dit gedrogte-
lijke stelsel was den ketters 
al te gunstig, om geerie voor
standers te vinden. Het ze* 
kerste middel, om de dwa
ling ingang te doen vinden, 
is'zoo mogelijk het gezag te 
vernietigen, dat dezelve ver
oordeelt. Ook hebben al de 
sectarissen, die na MARSftiÖ . 
zijn gekomen, dezelfde leer ^ 
niet alleen tegen de kerk» 
maar zelfs tegen den vorst i, 
aangenomen. (Zie RiGHERJ' 
Maar nooit heeft deze dwa
ling meer opgang gemaakt, 
dan in de 18eeeuw, -waarin 
onder alle natiën, Baschnj-
yers boekdeelerï hebben op
eengestapeld, en van deAte* 
rarohie, eenen staatkundigen 
mengelklomp, en eene ware 
regeringloosheid hebben ƒ -
maakt. Behalve den Wm~ 
sor pacis, heeft men Ta 

.MARSIUO; 1.^ Detranste; 
tïone imperii fomdiii. -— '*• 
Een verhandeling .Jfejv^' 
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dictlbnè imperiaïi in causis 
mairimonialibus, in fol. Daar 
MARSIMO zich met alles be
moeide, had hij ook de ge
neeskunde uitgeoefend. Hij 
stierf in 1328. 

MAKSIUO Wicmo. 
FICINO. 

Zie 

MARSIMÜS(THEODOIIUS), in 
1548, te Arnhem, mét ee-
lien zeer gelukkigen aanleg 
geboren;'" kwam, na zijne 
studiën te" Leuven volbragt 
te hebben, te Toulouse,,al
waar hij in den beginne de 
humaniora onderwees; ver
volgens te Parijs, alwaar hij 
in het collegie des Grassins, 
en later in dat van Plessis, 
tot koninklijk hoogleeraar der 
welsprekendheid werd be
noemd. Hij werd later ko
ninklijk lector voor de klas
se der schoone letteren, en 
overleed te Parijs, in 1617. 
Men heeft Van hem: 1.° ffis-
toria strenarum, Parijs, 
1596, in8.vo — 2.° Lusus 
de NEMINE', met Passera-
tÜNIB.IL, Guillimanni AH-
(tuiD , Parijs, 1597 , en 
ffreijburg, 1611, in 8.™ •— 
S.° Geleerde Aanteekeningen 
en Aanmerkingen, op de 
hekeldichten vanPERSECS, °P 
HoRAXïDS, MARTIAMS, CA-

TüLLÜS , SüÉTONins', ''.&.VIV* 
GEUÜS, op de wet der 12 
tafelen, en op de instellitt' 

gen van JüsnifiANtrs.— 4.° 
Verhandelingen.— 5.° Re
devoeringen , gedichten, lof
zangen , en andere Latijri-
sche werken, geleerd, vol . 
smaak en in eenen aaiogena-
men stijl. Hij was zoo zeer 
aan de studie gehecht, dat 
hij in tien achtereenvolgende 
jaren niet buiten het colle
gie van Plessis kwam, al
waar hij onderwijs gaf. Hij 
beminde de armen teeder» 
hartiglijk, en weigerde nóóit 
eene aalmoes te geven. PEE
TRUS VALENS heeft eene Ge-
soMedkundige lofrede op 
MARSILIDS vervaardigd. 

MARSILIÜS VAN INGEN, dus 
genoemd naar zijne geboor
teplaats, een dorp, in de 
provincie Gelderland, was 
kanonik en penningmeester 
van 'den H. ANDREAS vaii 
Keulen, en stichter van het 
collegie van Seidelberg„ Hij 
overleed in die stad, in 1394, 
na een buitengemeen boet
vaardig leven te hebben ge
leid. Men heeft van hem 
Commentariën op het boek 
der Spreuken, Straatsburg, 
1501, in fol. 

MARSIN. — Zie MARCHIN. 

MARSOIXIER {JACOBÜS), te 
Parijs, in 1647 , uit eene 
aanzienlijke familie geboren, 
aanvaardde het gewaad van 

OS 
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regulier kanonik van de H. 
-GENÖVÈVA. Hij werd naar 

ü'zeê "gezonden, om de goe
de' 'orde, in hét toenmaals 

"reguliere kapittel dier stad 
té herstellen.' MARSOUIER 

^voegde zich bij hetzelve en 
•werd er proost van; eene 

" waafdigheid, -waarvan hij ten 
gunste van den abt POJÏCEI, 

~fatér bisschop van Jnsers,' 
"afstand deed. Men* was toen
maals werkzaam, om de hoofd
kerk van V%es "te secülarï-

jer/en, maar daar 'die zaak, 
omtrent, dien "tijd haar beslag 

;nog>iet had , werd 'MAR-
SOLIÏER tot aartsdiaken be
noemd. Hij overleed in die 
stad,. in. 1724,,na verschei
den' "geschiedenissen in het 

.•licht, te hebben gegeven, wel-
.ke met1 vermaak wórden ge
lezen'. Zijn stijl is in hét 
algemeen vrij vloeijend. Of
schoon hij = somtijds zeer ge-. 

'njeenzame,. en zelfs platte 
'uitdrukkingen bezigt, is'het 
;eptler ligtëiijk te gevoelen , 
4it hij de sieraden najaagt. 
Er heerscht een al te "orato
rische toori in de meeste zij'-
ner verhandelingen, buiten
gemeen langdradig in zijne 
verhalen, eindigt hij dezelve 
met dan met tegenzin v en 
\oegt er dikwerf 'beuzelach-

M? omstandigheden bij. -Zij
ne.mtweidingen zijn menig-
^vulèg en vvijdloopig. Zijnde 
aibeeldigen hebben eene soort 
van vervelende een loonigheid» 

en bevatten •meer' waarheid 
;dan scherpzinnigheid,.- -Nog 
heeft' hij het gebrek van dik
werf aan te'kondigen /.liet-
gene wat hij' in". het vervolg 
zijner geschiedenis moet zeg
gen ; deze "aankondigingen 
breken hét verhaal af j ' en 
beletten het vermaak der ver
rassing. Men heeft van hem: 
1.° Ilistoire etc. {Geschie
denis van den kariinad 

XmENMS), 1693, 2'dl.?, in 
12*»% eh' later verscheiden 

malen ^herdrukt. (Zie W" 
CHIER). — '2.°' Bistovre do. 
(Geschiedenis van JÏMDRM 
~f •#);,. koning van Enge
land] herdrukt in 1727, ̂  
dl.n in 12>> Dit is, vol
gens eenige kunsiregters, he 
meesterstulc van den schrij
ver. — 3.° Èistoire elo-
(Gesc/iiedenis der inqWi" 
f ie enderaelver oorsprong) i 
in 12.100 1693; scdert.ee»1' 
ge Jaren te Parm met'JJ 
anderingen,in2d].»inl2. 
gedrukt. (Zie LIMBOBCH)..'-' 
rieefc. (Zevenmnmevrouw-

JDE CHAN'TAL) , 2i-dl.«» 
12 ma — 4.° Fie etc. \!*' 
ven van den ïï. i ^ f f ? " 

1 2 m o — S . o ^ e e f e . ( ^ 
van,dom RJNCÈ, abten W" 
vormervan ia Trapje), 1 £ i 
2 dl.» in 12.mo Dewaarhed 

heeft niet altijd de f » 
MARSOtuER bestuurd»ÏO°« 
dom G B R V A I S E , ^ » " 6 ' . 
Jagemeiit critique elG' 
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"toonti,tfoyes;11U, inl2,wo 
'(Zie ÊBKVAISÈ - - dom ARMAN- t' 
' DUS FRANCISCÜS ~ ) . ' Het ge-, 
v drag van den abt MARSOLLIER 
wordt in de voorrede van dat 

"•werk op eene zeer onvoordee-
lige wijze afgeschilderd. —7.° 
' Entreiiehs etc, (Gesprekken 
over verscheiden plinten van 

' Aët burgerlijke leven)', 1715, 
'in 12>o Zijne zedeleer is 
'woordénrijk. — ?8.° Iftstoi-
're 'etc. (Geschiedenis van 
' JBENDRÏH• DE LA TOUR D ' 
\AurERGNE, hertog Van Bo
uillon), 8 dl.», in 12 F*> 

'weinig geacht; ~- 9.6 Jpo-
logie etc. \Verdedigschrift 

'van ERASMUS), hetwelk te-
"genspraak heeft ondervonden 
(Zie EIUSMÜS). — 10.°"ffis-
toire etc: (Geschiedenis van 
den oorsprong der tienden 

1 én andere lijdelijke goederen 
der kerk), Lyon*, 1689, in 
12.»° Dit is het minst al-
geméene van al de werken 
"van MARSOLLIER , een'geleerd 
'en werkzaam man, niaar 
wiens wijze van zien, ietspa-
'radoxaals bevatte, en wiens 
oordeel niet* altijd door bon
dig bewezene grondbeginselen 
bestuurd scheen. Men zou 
'somtijds zeggen, dat hij veel
eer zdekt, • ooi' zich te onder
scheiden, dan om de waar-
lieid voor ,te dragen. In zij-
"ne' Geschiedenis der inqui
sitie heeft hij geene zwarig
heid gemaakt, om den pro
testant en sociniaan LIMBORCH 

af te.schrijven, en in zijn 
' P^erdedig'schrift vein^ JÈ!RAS
MUS , 'is' zijne wijze yah yoor-
dra'gt van dien'aard, dat hij 
zelf 'eene verdediging zou be
hoeven. Men kan over; dezen 
schrijver raadplegen: -MAR-
'sóizjER in kijne ongerijmd? 
"heden ontdekt en beschaamd 
'gemaakt, 170,8, in 12.»° enz. 

' MARST • (FR'ANCISCÜS MARÜ 
DE) , te Parijs in *1714 ge
boren , begaf zich vroegtijdig 
onder dejèsüiten, alwaaj*hij 
mét vrucht dé gelukkige ta-
'Iehleri aankweekte,'welkehij 
van de natuur.had ontvangen, 
'Naauwelijks had 'hij den ou
derdom van 20 jaren bereikt, 
"of hij gaf verscheiden latijn-
sche dichtstukken in het licht, 
'die doof de voorstanders van 
het zuivere latijn werden toe
gejuicht. Het meest gezochte 
is dat, hetwelk in 1730, ia 
12.n»o, onder dèn titel van 

i Piciura carmeh, in het licht 
verscheen. De jonge dichter 
bezingt in hetzelve dezeschoo-
ne kunst met zeldzame be
valligheden , verscheidenheid 
ën welluidendheid. De dor
heid der voorschriften is ver
borgen onder de bevallighej" 
der uitdrukkingskracht en der 
zinnebeelden. LEMIERRE heeft 
ér véél gebruik van gemaakt, 
voor zijn dichtstuk la Pêintü-
re (zie LESIIERRE). MARsr had 
reeds in 1734 zijn ander la-
tijnsch gedicht, getiteld, Tm-
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plum tragoedioe, carmén, 
in het licht gegeven, Parijs, 
ïn 12>o Nadat DE MARSY 
de jesuiten verlaten had, ver
liet hij echter de loopbaan 
der letteren niet; maar in
dien hij er roem verwierf, 
door eenige nuttige werken, 
overlaadde hij zich met s'chan-
de door zijne Jnalyse de 
BjYLEy welke hij ie Zon
den in 1755, in 4 dl.» in 
12>o- i n het licht gaf, en 
welke men later in ffollünd 
heeft herdrukt, met een ver
volg van 4 andere deelen. 
Deze schandelijke compilatie 
der vutfig- en goddelooshe-
deü, in de werken van den 
protestantschen wijsgeer ver
spreid, werd door het par
lement van Parijs verboden, 
en de schrijver in de gevan
genis der Bdstille opgesloten. 
In 1782- heeft de leer DÜ 
BOIS DÉ LAUNAT , onder den 
zelfden titel, een uitmuntend 
werk en eene bondige weder
legging van het eerste in het 
bcht gegeven, Parijs. 2 dl.», 

•in 12.»° (Zie FEBVRE-JAM
BUS IE) . — Zoodra MARST 
zijne vrijheid had hekomen, 
zette HdeWsloiremoderne 
eto. {Nieuwe Geschiedenis 
ten vervolge op de oude ge-
MfoedenisvandenMr.RoL* 
LIN)X waarvan hij reeds ver
f d e n deelenaadinh^ 
gegeven voort; dit is minder 
S f S c h i e d è n i s ' ^ n e e n e 
aardrgks- e n 'geschiedkundig 

. • . . - « » • • • » • . . . • * i 

gé 'beschrijving.:. Hij-werkje 
aan het 12.» toen eén haastige 
dood, hem in December 1763 
in het graf sleepte. Heiwerk 
is voortgezet en tot ,30 dea
len in l'2.mo gebragt, Nog 
heeft men van hem: 1.° Sis-
toire etc. (Geschiedenis, van 
MARIA STUAKT) , ft "j's, 
•174.2< 3dl*, inn.mlR}-
RON werkte met hem aan dit 
werk, hetwelk vollediger en 
meer voldoende zou zijn ge-

j weest, indien de schrijvers 
delVasporingên (Recherches) 
die later iri het licht zijn jer-
schenen , ' en eenige andere 
werken hadden gehad, waar
in de lasteringen van BUCHA-

NAN, d o o r HUME, ROBERI" 
sou enz. herhaald, op eene 
beslissende wijze wedergelega 
worden. (Zie MARIA W ' 
A-RX). •— W-Manor&»fl 
MÈLVIL, uit het Engelsdi 
'in hetFransch vertaald ,im> 
3 dl.*, in 12.JB° ,Deze ver
taling schijnt zorgvuldige" 
verft te zij». -!V£?t 
'onnairectc. (Ferkortffoor-
denboek der schilder• «J 
bouwkunde), 2 ëfi,^1"^ 
vrij wel geschreven. —* * 
Ze Itabeldis moderne «*? 
(De nieuwe RabelaiS) °J 
Werken van SABELAIS*00 

de meeste lezers K ' j T g 
'baar gemaakt), 17ö» # 
dl.n, 'fn 12.»" Dezelve 
eenige uitgave vanB^»* ^ 
welke eenige aandaciu 
dient; maar voor lompe m 
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terijen waren er zoo vele boek-
deelen niet noodig. — • 5.° 
Ze Prince (De- .rwst\ of 
raadgevingen aan den adel 
van Venetië, naar FRA-PAO-
10 vertaald, Èerlijn, 1751, 
in 12.m° Men vindt eejie 
levensschets van den abt MAR» 
sf, in het fféorologe oï &oo~ 
den-boek der beroemde man
nen van Frankrijk, voor het 
jaar 1768.; "".';' ' 

MARÏEI..;' —• Zie KAREL 
M A R T J S L . .',. t 'i ' 

"MARTEL (FRANCISCÜS) , heel
meester van HpDRiK IV, in 
het jaar 1590 , [redde' het 
leven van dien vorst, door 
eene aderlating,, en verkreeg 
voor die dienst, na den dood 
van ANTONIÜS PORTAIL, den 
titel van eersten ..heelmeester]. 
Hij is de schrijver van Apo
logie etc. \JTerdedigschrift 
voor de heelmeesters, tegen 
degene, die beweren dat zij 
aich enkel moeten bemoeijen , 
met het zetten van gebroken 
of'verstuikte beenderen), la 
dit werk verhaalt hij verschei
den genezingen, welke hij 
aan het hof had gedaan , on
der de oogen der artsen en 
heelmeesters, welke de koning 
ter onderzoeking zijner be
kwaamheid, benoemd had. 
Nog heeft hij geschreven': Te
genstrijdigheden in de prak-
tijk 'der heelkunde, waarin 
mén vele bijzonderheden aan-

treft, welke.de nieuwere heel
kundigen in hunne kunst heb
ben ingevoerd, zoo als de 
koude verbapden, het.ifnis-
bruik'der naden, de breuk
banden enz. Zijne Werken, 
zijn gedrukt met de heelkunde 
vanPHiuppus DEFLESSELLES ,, 
geneesheer te Parijs, 1635, 
in 12.1»0 . . - . . ' , 

MARTEL (GABuiëL), een 
jesuit, den 14 Aprili680,te 
Puy en Velay geboren, be
kleedde met roem de ver
schillende posten zijner maat-
schappij, tot aan zijnen dood , 
den 14 Februari) 1756 voor
gevallen. Hij is beiend door 
een werk, getiteld: Ze Chi~é-
tien elc. [De Christen, be
stuurd in de oefeningen eener , 
geestelijke, afzondering) K 2 
dl.n in 12.nao; Dit vverlc is 
herdrukt in 1764, met aan
merkelijke vermeerderingen, 
Nog heeft„ men van hem,; 
Exercice etc. (Oefening der 
voorbereiding tot den dood), 
1725, in 12.H"> 

MARTELAAR (PETRUS), —• 
Zie YERMIGLI. 

MARTELAREN. — ZieBAR-
THOLOMEUS der Martelaren^ 

MARTELIÈRE (PETROS DE LA) , 
advokaat .bij het parlement 
van Parijs, en later staats- ; 
raad, was de zoon van eenen . 
luitenant-generaal" r in JM 
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landschap Perche, en over
leed in 1652. Hij onder-' 
scheidde 'zich in de zaak der 
universiteit:van Parijs',^ té
gen de jesuitèn , dié om der-; 
zei ver herstel verzochten. "NV 
hetgène, wat de PASQUIERS' 
en de ARNAÜLDS tegen de' 
maatschappij hadden gezegd, 
scheen het, dat de hekelzucht 
moest uitgeput zijn; maai-LA 
MARTELIÈRE loonde aan dat 
zij nog bescheiden waren ge
weest. Hij noemde de jesui-' 
ten wtsch, heersch%VchUg, 
staatkundig, wraakgierig, 
kóningmoordenaars, isede-
bederiïers, oproèrstokers, in 
de stalen van Venëtiën, in 
Engeland, Zwitserland, 
Mongarij'è, Zevenbergen, 
Polen, ja in degèfoele we
reld. Hij schildert/dezelve 
alle af ^s-ÖHaTEts en BAR-
KIÈRES, de tweedYagtsfakkel, ; 

sedert 30 jaren in Frankrijk 
ronddragende, en ér een vuur 
ontstekende v dat nimmer we-
der-zoude uitdooven.Ziir, 
Pleilgeding voor de balïe hui-' 

tengemeen toegejuicht, werd 
zulks nog meer, toen het in 
1612 l a 4.*o het licht zag. 
Men plaatste hetzelve naast 
de redevoering'van DkirosTHE-
JM tegen PHIUPPUS en van 
UMRO tegen AwoNiüs; maar. 
« e is niet,in;het minst 

I L W e r^ e n d^r.groote 
mannen te vergelijken.0 H i ; 

een^dnftvervangen, dienaar 

vroede geleek. Het is, eeu 
bijeenraapsel van alle beelden 
der wélsprèefckuride, zónder 
keuze verzameld en vermengd 
met alle trekken der oude eo, 

'nieuweregeschiedenis, wejkè 
zijn geheugen hem kon ople
veren. JACÓBUS DE Moimro-, 
LON deed in eene Pleitrede, 
in 1612, in het" licht gegë-,' 
ven , zien', dat3 alles /wat U • 
MARTELIÈRE had aaiJgevöèrd,' 
slechts een zamenweefsel van 
lasteringen en val'sche daadza
ken was, door de gelodfVaar-
digstegetuigen, welke DEMOK-
XHOtorr aanvoerde, gelogen
straft. De Pleitrede van IA 
MARTELIÈRE , werd verboden •„ 
te Roxianen, te Jmiens, in . 
Guienne enz., en de bqekver-; 
koopers die zich met de ver- , 
spreiding derzelve belastten, , 
werden gestrengelijk gestraft. 

MARTEHJ (LODEWIJK) , een , 
Italiaansche dichter, te //<>" , 
rence in 1499 geboren, en 
te Salerno, in het koning- , 
rijk Napels, in," 1527. over- i 

leden, vervaardigde ernstigs , 
en kluchtige verzen, 'flé eer* , 
ste werden in 1548 te Fio* . 
rencè, in 8vo gedrukt., .l|e > 
andere worden gevonden »n : 
liet 2.e deel der Poésïesaw , 
berniesque; 

Deze .schrijver. 
was een der herstellers T*n. , 
hetjtalïaansche tooneel. W-
treurspel TÜLLU is onder «J-,. 
ne landgenooten zeer beroem^ ., 
Men Virnh hetzelve in de vet-
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zameling zijner gedichten der 
uitgave van Florence*, f Ook 
worden zijne Qden. en Can» 
%6ni zeer gezocht. Hij was 
aan het, hof van FERRANTE 
DE SANSEVBRIJVO , prins van Sa* 
lerno geroepen]. —• YiircEJf-
XIÜSMARXEXU, zijn broeder, 
maakte zich mede als dichter 
hekend. In 1607, gaf men te 
Florence j de$verzameling zij- , 
ner Brieven en' Gedichten in 
het Italjaansch in het lipht. 

MAgTEHï (ItüGOWNp), van-
Florence, Werd door de ko
ningin MARIA DE MEDICIS , 
mede naar Frankrijk gevoerd, 
en 'in 1572 tot bisschop van 
Glandèves benoemd; Men 
heeft van hem: 1.° De an-
ni integra in ihtegrum re~ 
stitulione, Florence, 1578. 
— 2.° SacrórtiM temporum 
assertio. ;—, 3.° La chiave 
del calenddrj.o gregorianot 

MARTEX.II of M A R I E I I O 

(PETROS JACOBUS) ,, secretaris 
van den senaat van Bologna, 
en in de 17.e eeuw hooglee
raar der schoone letteren aan 
de ' universiteit dier stad, 
heeft met • roem in dicht
maat en onrijm geschreven* 
Zijne Perst e Prose, zijn te 
Mom& in 1729 , in 7 dl.» in 
8.TO gezamenlijIe • uitgege
ten. Deze verzameling be-

, *at Treurspelen en RoTpdns, 
MARTE^LO den 28 April 1665. > 
lo Bologna geboren, overleed 

in"die stad den 10 Mei 1727. -
Yolgens het oordeel van MAF
FE'! is hij een der beste It'ali- ; 

aansche .dichters geweest; Zijn > 
Leven, door hetij zelven,- tpfy-" 
het jaar 1718 beschreven,; 
wordt in 2 dl.»,, der Raccol-
ta van CALOGÊRA* gevonden. > 
[MARTELLO: was tot verschil
lende onderhandelingen,naar 
Rome, Spanje en Frankrijk 
gezonden. • Onder zijne beste -
stukken, noemt meö de AL-
CÉSTE en dèn CICERO.

 f Zijn • 
werk getiteld: H secretario 
cliiemate-bevat zes hekel
dichten tegen de letterkundige 
kwakzalvers. Hij voerde in 
Italië] de martellj.aï}i verzen 
in, die vrij wel met -onze: 
alexandrijnen overeenkomen]. 

! MARTÈNE (ÈDMOND)., een 
Benedictijner van den heilig
gen MAJJRÜS den "22 Decerri-. 
her 1654 ,7'te Saint-Jean* 
de-Losne, in het diocees van 
Langres, -geboren , onder
scheidde zich in zijne con
gregatie door deugden en ha-
sporingen. De uitgebreidheid 
zijner kundigheden benam 
niets aan de eenvoudigheid 
zijner zeden, en zijne zucht 
voor de studie, verflaauwde 
niet in. he$ minste zijnen ij
ver vpor de' klooster-pligten, 
en oefeningen. Een plotse
linge, beroerte onttrok hem in 
1739 aanhet gebied der let
teren. Men hééft van hem 

. een aantal werken. De voor* 

http://Martex.ii
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naamste zijn: Een Latijnsch 
Commentarium, over den-
regel van den H. BENEDIC-
ÏÜS ,• Parijs, 1690, in 4.to, 
Dit werk hoewel eene com
pilatie, is echter zeer wel 
zamengesteld, en het is ge
deeltelijk uit hetzelve, dat 
dom CAIMET het zijne-, over 
hetzelfde onderwerp geput 
heeft, — 2.0 Eene verhan
deling. ; De aritiquis mona-
cfiöruTtt riiibus Lyon, 1690, 
2 dl.» in 4 > ; en 1738, in 
fol..—-' 3.o Eene andere Ver
handeling over de oude kerk
gebruiken, betrekkelijk de 
Sacramenten in het Latijn, 
Jtouanen, 1700 >— 1702. 
3 dl.» in 4 > . Er bestaat 
ook nog een 4.e-dU van het
zelve , in 1706, in het licht 
gegeven.' — 4.o Tractatus 
de antiqud ecclesia; disci
pline indivinis celebr.andis 
officiis, varios diversarum 
ecclestarum ritus et usus 
eyhibens,, Lyon, 1701, in 
4.to, Antwerpen (Milane) 
1736, 4 dl.ndn foU — 5.° 
Thesaurus novus anecdoto-
rum , Parijs-,• 1717 , 5 dl.» 
in.-foli — 6.° Foyage litté
raire (Letterkundige reis), 
met dom DÜRAND in het licht 
gegeven , Parijs ,-.'- 1717 en 
1724, 2 dl .nin4> _u Fe* 
terum Seriptorum,.... am-
plissima collectio, Parijs,9 
dl.» in fol, enz. . Al deze 
Tverken zijn schatten van ge
leerdheid. De schrijver ter* 

zamelt met veel zorg in de
zelve 'i alles wat werkzame 
nasporingen, en eene uitge
breide leèsóefening hem heb
ben kunnen verschaffen; maar 
hij bepaalt zich tot'verzame
len , en legt -er zich geens
zins op toe i omhètgene, wat 
hij schrijft, te versieren. Hij 
heeft in handschrift nagelaten 
Memorien , om te dienen tot 
de geschiedenis zijner congre
gatie. Pater LABAT doet m 
zijne Jiei&e door ttaliè e» 
Spanje, 5.* dl. blz. 297. 
eenen hevigen uitval Hf 
hem, welke gegi'onde vefWj)" 
tingen bevat -, doch op ne 
einde zoo hevig wordt, o« 
dezelve bijna koddig is. W 
hekoming "van-meerdere bij
zonderheden betrekkelijk de
zen werkzamen schrijver,, m 
men raadplegen: M»*** 
littéraire de la congregaW 
de. Saint-Maur. 

\ MARTËNS of MEBÏENS. -

Zie MARTIN. 

; MARTHA, zuster van XA-
ZARUS, en van MARIA» ^ 
eene aanzienlijke maaga». fe 
met haren broeder en 
iuster, te Betham*>™l 
Seru&alem woonde. » ^ 
ïigmakér -vereerde ]ie , $ . 
van dit deugdzame g t » » ^ 
werf met deszelfs We»"n 
engheid. Op eenenJes 
d a k dat MARTHA^h^'» 
S i ! ld ,me tde toebe r e l d^-
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om Hem wel te onthalen, 
beklaagde zij zich , dat hare 
zuster aan de voeten des Hee-
ren was gezeten, om Hem aan 
te hooren, in plaats van haar 
in haren arbeid te ondersteu
nen» De Verlosser antwoord
de haar: » MARTHA, MAR-
THA', gij zijt bezorgd en be-

j kommerd over vele dingen; 
doch een is er slechts noo-
dig." Na den dood van LA-

| ZABüs.ging zij J. C. te ge-
j moet, én zeide Hem: Heer, 

indien Gij hier waart ge
weest , zou mijn broeder niet 
gestorven mijn. JESÜS ant
woordde haar. Uw broeder 

\ üal verrijzen. MARTHA be
tuigde later, dat zij Hem er-

i leende voor den CHRISTUS en 
den Zoon van den levenden 
God. Zij bediende Hem eeni-
$en tijd daarna aan tafel, te 
Bethani'è, in het huis van 

f SIMON , den melaatsche ; en 
sedert dien tijd wordt er óver 

, haar in het Evangelie niet 
; weder gesproken. — Zie LA

ZARUS en MAGDALÉNA. 

* MARTHA (ANNA BIGET , 
bekend onder den naam van 

ï zuster) den £6 October 1748 
' te Thoraise in Fransche 
\ Comié 'geboren. Zij was voor 

de omwenteling oppaster in 
een klooster van Besangon 
eene geringe jaarwedde, ge-
Toegd bij de ondersteuning 

1 die zij van de vroomheid der 
XVI, DiiKt, 

liefdadige zielen trok, dien
de haar om de behoeftigen 
van dié stad te helpen. Eén 
godvruchtig werk, in het
welk zij geholpen werdy door 
eene andere vrome ziel, die 
hare gezellin was. Haar ijver 
bepaalde zich geenszins om 
hulp te Verschaffen aan hare 
'ongelukkige stadgenooten; 'de 
gevangenhüizen en het mili
taire hospitaal van Besangon 
verschaften haar talrijk? mid
delen om denzelreh te oefe
nen. In 1809 werd zij de 
voorzienigheid der Spanjaards 
in die stad gevangen, «ondanks 
hare 61 jaren bewees zij, 
hun de liefderijkste zorgen, 
zij voorzag in al hunne noo-
den. De Spanj aards waren 
niet de eenige, die zich over 
hare liefdadige voorzorg had
den, te verheugen. De oor
log bragfr in de muren van 
Besangon, soldaten van alle 
landen, en, zoo als zij zelve 
zeide, al de ongelukkigen wa
ren hare vrienden. Men beeft 
"op de slagvelden zuster MAR
THA hooren aanroepen, en, dit 
is de getuigenis, die haar de 
hertog van Reggio gaf, aan-
welken deze vrome vrouw 
voorgesteld werd; zij werd 
zulks ook aan de verbondene 
mogendheden, tijdens den in
val en alle betuigden haar 
hunne dankbaarheid door ge
schenken en gedenkpennin
gen. De hertog van ARTOIS 
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Zag haar bij zgnen doortogt te 
Besangon, en hij stelde haar 
te Parijs, aan LODEWIJK 
XVIII. voor. De godsdienst 
alleen weet eene trouw in te 
boezemen gelijk aan die,, waar
van zij gedurende geheel haar 
leven het aanhoudend Toon
beeld gaf; zuster MARTHA IS 
den 29 Maart 1824 te Be-
mngon, overleden. Harelijk-
staatsie was zoo als haar le
ven, eenvoudig, er waren niet 
dan armen achter hare haar, 
Men heeft haar portret ge
graveerd dat haar met vele 
Fransche en' vreemde orden 
versierd voorstelt. 

MARTHE. — Zie SiiKTKov 
MARTHE. 

MARTIA. T- Zie COMMODITS. 

* MARTIAÜ ( N . . . . ) , een 
geestelijke van j)/ieuw-Orlé~ 
ans ,te Bordeaux,in 1770, i 
van weinig gegoede ouders 
geboren, verliet Frankrijk 
tijdens de omwenteling, of
schoon hij nog geene pries
terwijding ontvangen had, en 
volbragt zijne theologische stu
diën te Rome. In 1794 tot 
priester gewijd, werd hij te 
Forli bij eene aanzienlijke 
familie als onderwijzer ge
plaatst, en doorreisde later 
lifró'é" met zijnen kwéekeling. 
Tijdens het concordaat (1801;,' 
in Frankrijk teruggekeerd, 
"g»e MARTlAt met de hee-

ren GIRAÜDOT en LARROUY 
te Bordeaux eene kostschool 
op, die in korten tijd het 
vertrouwen der vaders van 

I huisgezinnen verwierf. Hel 
schijnt dat vorderingen van 
het bestuur van hooger on
derwijs, hem noodzaakten zijn 
gesticht te sluiten, en Lij slak 
met den heer DOVOÜRG naar 
Amerika over, alwaar Inj te 
Nieuw - Orleans een derge
lijk gesticht oprigtte. MAR-
TIAI, zag zich echter weldra 
genoodzaakt dit land te ver
laten, en begaf zich in Mei 
1825 naar Kentucky > met 
vijftig k,weekelingen, die in 
het collegie van den H. Jo* 
ZEI" van Bardstown werden 
opgenomen. De heer Fu-
GEI , bisschop van het dio
cees , die de verdienste van 
den abt MARTIAI. waardeer
de , benoemde hem tot des-
zelfs groot-vikaris, en torn 
hem in 1826, voor de te-
langen der missie naar i « ' 
ropa. De abt MARTIAI- "?" 
zocht Frankrijk en Itah«> 
en zamelde de giften der vor
sten en geloovigen roor de 
kerk van Kentucky »»» f 
H. Vader, de koning van m-
pels, de hoven van Saw' 
nïê QXX Modena, deden hern 
geschenken voor zijnen *>«• 
schop, en JCAREI I iïf e S e 

.altaar-stoffering voor WW* 
kerk. De abt MARTIJ ^ 
de J p de lente 1821 naar ƒ 
Feremigde Staten, *<«' 
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deed eéne reize door Cana
da en vestigde zich te Nieuw-
Orleans, alwaar hij overste 
van het ursuliner klooster 
was. Hij is den 31 Julij 
overleden, zijnen eerbied-
waardigen bisschop, en al 
zijne vrienden verslagen over 
een zoodanig verlies nala
tende. .. ' ' . 

MARTIAIIS (MARCUS YALK-
Riüs), van Bilbüis, eene pro
vinciale stad van Oeltiberïè, 
tegenwoordig Calatayud(het-
"wellc echter niet naauwkeu-
riglijk de ligging van hel ou
de BilUlis heeft), in het 
koningrijk Aragon in Span
je, kwam in den ouderdom 
van drie-en-twintig jaren te 
Jiome, én maakte er al den 
opgang, welke aan eénen he-
helachtigen geest, in eene 
groote aan de ledigheid en 
kwaadaardigheid overgegëve-
ne stad, kan te beurt val
len. Hij verbleef aldaar vijf-
eh-dertig jaren, onder NERO, 
GALBA, Orro, VITEHIUS, 
VESPASIANÜS, TI ÏÜS, DoBir-
ÏIANOS , NERVA en TRAJANUS , 
die hem bewijzen van vriend
schap en achting gaven. Do-
HITIANÜS verhief hem tot tri
buun en Romeinsche ridder*. 
MARTUHS maakte eenen god 
van dezen keizer gedurende 
zijn leven, en schilderde hem 
na zijnen dood als een gé-
drogt af, Daar TRAJANUS hem' 

dezelfde gunsten niet bewees, 
keerde MARTIAMS naar zijn 
geboorte land terug, alwaar 
hij omtrent het jaar löOover:-
leed. [Hij had te Rome in 
betrekking gestaan met M. A. 
PRIMUS van Touhuse, een 
beroemd krijgsman, QuiüfTf-
UANUS, FRONTINUS, PilNIÜS 
den jonge* JUVENAMS, VA-
XERIUS FlACCÜS, SlHUS ÏTA-
HCDSj en andere aanzienlijke 
mannen], jDeze dichter is 
voornamelijk bekend door zij
ne Puntdichten, Waarvan hij 
zelf met reden heeft gezegd: 
Sunt bona, sunt qutèdam 
mediocria, sunt inalaplura. 
Door eenen valschén smaak-, 
het gevolg van het verval 
der schoone letteren, zocht 
hij in de strijdigheid der woog
den , stof tot aardigheden. 
Deze val, waaróp men niet 
verdacht i s , en die aan den 
geest en eenen dubbelen zin 
voorstelt, maakt dikwijls 
de geheele geestigheid zijner 
kwinkslagen uit. Benige ouden 
hebben zulks eene aangenatne 
drogrede genoemd, en onze 
nieuwere lieden van smaak 
hebben aan hetzelve den naam 
van woordspeling gegeven. 
Men vindt eenige zijner punt
dichten, hoewel in zeer klei
nen getale,, die vol bevallig
heid en geest, en met een 
waar attiseh zout toebereid 
zijn. De schrijver eerbiedigt 
de eerbaarheid niet altijd in 

% • • • • • • • " . • 
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dezelve. De beste uitgaven 
der veertien boeken Punt
dichten van MARTIAMS zijn 

' die van Venetië, door Viir-
pEMN van Sjoiers, 1470, in 
4.t» ALDE , 1501; van Pa~ 
r£j.s, 1617, in fol.; van Am
sterdam , cum notis vario-
rum, 1670, in 8.™die ad 
umtn delphini, 1680, in A'S0 

De abt X E , MASCRIPR heeft 
et eene zeerschoone van ge
leverd, Parijs, 1754 2 dl.» 

Jn 12>o met verscheiden ver 
beteringen* 

MAMUUS {Heilige), bis-
tschop en apostel van Limö-
ges t onder het keizerlijk be
stuur van DJECIDS, is meer 
bekend door de overlevering 
dan door de oade geschied
schrijvers. Men schrijft hem 
twee Brieven toe, die niet 
van hem zijn. 

MARTIAHS A VERWIJS of MAR
S H i. van Auvergne, werd in 
1440 geboren/ en was pro
cureur bij het parlement, en 
notaris bij het CMtelet van 

• Parijs, zijne geboorteplaats. 
Hij overleed in 1508 als een 
'der beminnelijkste mannen, 
en gedienstigste geesten zijner 
•eeuw beschouwd. Zijne wer
den zijn: les Jrrêts etc, 
\De liefdevonmssen) /de pro-
^encaalsche dichters hadden 

«chaft. Het zija boertige, 
« 3 geestige stukken, welker 

voornaamste verdiensten eene 
groote ongedwongenheid is, 
BEJJEDICTUS DE CODRI hééft 
deze boefterijen op eene zeer 
ernstige wijze opgehelderd, 
Hij spreidt in zijn Gommen-
tarium, eene groote geleerd* 
heid ten toon, daar men in 
hetzelve,: verscheiden waag
stukken van hèt burge/rê t, 
die men er niet in zou zoeken, 
zeer wel ontwikkeld vindt. 
Dit Commcntariumytv&ml 
de Vonnissen gedrukt, teZf 
ou, 1533, in 4.*o te-SoK-
^ e r e , 1687, in Ö.™ en in 
Bolland, 1731, in i2."J» 
Deze vonnissen, ten getale 
van 53 , zijn,behalve het be
gin en het einde, die in vers
maat zijn, in onrijm geschre
ven, — 2.o Een geschiedkun
dig dichtstuk op KABEtm» 
in 6 of 7000 dichtregels van 
verschillende versmaten, <>n" 
der den titel van ïiff»* \ 
van den dood des. koning* > : 
enz. Parijs, 1493, i«'0!; f 
De schrijver heeft aan «J 
werk -zeer ten onpas, <y°?r 

een niet zeer geestig denk
beeld, den vorm der JferK-

gebeden gegeven > weIfce,m^ 
r-igilïèn noemt, I» Pla 

-van psalmen , zijn het l~ 
.schiedkundigë verhalen, 
welke de dichter de rawp 
en roemrijke daden vanfJ" 
held ontwikkelt. De 1«2 
zijn jammerklagten o v e r . 

i dood des konings. "eI
t j -L 

. des dichters spréeitmaJ*!)» 
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verhalen met vele rondbors- „ 
tigheid.' Hij strooit langs zij-» • 
nen weg getrouwe maar onbe
schaafde afbeeldingen; krachW 
volle maar platte schilderin
gen, van alle staten, welke 
hij monstert j bondige grond
regels , welke liefde voor 
de deugd en haat tegen de 
ondeugd ademen. Het gedicht 
getuigt van vindingrijkheid en 
oordeel; maar de versbouw 
is niet zeer naauwkeurig,— 
3.0 L1 Amant etc. {Demin~ 
naar tot monnik gemaakt, 
naar den regel der liefde), 
een dichtstak van 234 stro
fen, in lö.mo Dit is een 
tafereel der buitensporighe
den, waartoe de hartstogt 
der liefde medesleept. Het 
tooneël heeft plaats in éeh 
franciskaherklooster, waarin 
•de schrijver in eeneri droom 
veryoerd is. — 4.° Dévoles 
etc. (Godvruchtige lof&an-
gen tot de Maagd MA-
RJA) , iri 8.*° een geschied
kundig dichtstuk van het le
ven der H. Maagd, vol god
vruchtige fabels, toenmaals 
door het volk aangenomen, 
zijnde niet anders dan eene 
slecht berijmde legende. De 
gedichten van MARÏÏAMS 
AVBRKÜS, zijn XQ Parijs, in 
1724, in 2 dl.» in 8.vo her
drukt. 

MARIIAITAT. {Bom JOAMES) , 
den 3Q December 1647, te 

Y ' p 

Saint - Sever - Cap, diocees-
Aire, in Gascogne geboren , 
begaf zich in de congregatie 
van den heiligen MATTRTJS. 
Hij onderscheidde zich door 
zijnen ijver in de beoefening 
van het Grieksch en He-
breëüwsch, hij legde zich voor
namelijk toè op de gewijde 
uitlégkunde, en hield niet op 
met arbeiden tot aan zijnen 
dood', te Saint - Germain-
des-Prês, in 1717 voorge
vallen. Men heeft van hem 
en pater POIIGEX, eene nieu
we uitgave van den H. HlE-
RONTMDS , 5 dl.» in fol. waar
van het eerste in 1693, en 
het laatste in 1706, in het 
licht verscheen. Deze uitga
ve is met geleerde inleidin
gen voorzien, maar dezelve 
is noch zoo methodisch, noch 
zoo Wel uitgevoerd, als die 
van verscheiden andere kerk
vaders , door eenige zijner 
orde-broeders in het licht ge
geven. Dezelve vond heke
laars onder de protestanten 
en Catholijken. SIMON en La 
GLERC critiseerden dezelve met 
hevigheid en somtijds met 
naauwkeurigheid. Men ver
weet hem voornamelijk zijnen 
tekst niet te hebben versierd > 
met taalkundige en godge
leerde aanteekeningen, en de 
Btieven van den heilige» 
HIERONYMÜS , in eene ver
warrende orde, nu met ?ijne 
Commentariën > eu dan met 

' 3 : ' - ' ' ' • • '•' 
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zijne polemische werken ver
mengd, gerangschikt te heb-
ten. De stijl zijner Toorre-
reden, inleidingen en aan
tekeningen is niet natuur
lijk genoeg. Ondanks deze 
gebreken, is de uitgave Tan 
Jen heiligen Kerkvader door 
MXKTUUX, de beste, welke 
Jv i jbe Z 1 t ten .~ . l . 0 ^ e e f c , 
{Leven van den ff. ffimo. 
NYMtrs), 1.706, in 4.to De 
schrijver heeft hetzelve ont-
i e , e

n
n d , u i y « . ^ n e schriften 

Yan den Heilige ; pok is zulks 
?e« getrouw tafereel. ^ - 2 . a 
Xwee5eM//w inhetFranSch 
1 6 8 9 ^ 1693, 2 dl.n i n 
"."•o.-, .in welke hij te?en 
Pater PEZKOJT , een'J} e r„ a r-
^jner,het gezagen de tijdreke-
»*°S van den hebreeuwschen 
g r t des Bijbels verdedigt! 

slecht geschreven en vol bit-

eeneKarmelieter-non^nii1 

m„ ,•' Cf T L ÏÏ,J h e e f t 

~ 5* EeTrhee° in ' « ^ 
» LnÖrtt^""""]''""'' » ^"cnrm over. de tf, (f 

Schrift, waarin hij zichtym-
stelde, om zelf dengeyfjj» 
den tekst te yerklaren; maar 
hij had den tijd niet, ooi 
dit nuttige werk ten einde 
te brengen. Het laatste werk 
hetwelk hij liet drukken is 
een Verdedigschrift&.ahb 
Ie Unigenitus. Men «1$ een 
zeer uitgebreid enmmwkea- } 

rig artikel .over D. MABÏM-
NAY in de hist. UU. * i« 
congr. de St. Mw. 

• MARTIGNAC (STEPHAOTSA1" 
GAY, heer van), tq Brives-
U-Gaillarde, in 1620, en 
volgens MORÉRI, in 1628 ge
boren, heeft verscliiW6 \ 
E'ransche vertalingen in on* i 
rijm van eenige Latijnsohe 
dichters geleverd. _ » « * j 
zijn beter, dan die, y" 
ke men vóór ; hem van o , 
zelfde schrijvers had in f 
licht gegeven, maar zij «• 
verre beneden diegene, f1" 
Jee later het l ich t>{f 
gezien. Hij heeft :»erW»! 
l.o De drie MjspelefW 
TBRENTIÜS , welke de ioos" 
terlingen van Port-B^ov 

aangeroerd hadden ^fB^ 

2 . o k R A X l ü S . - 3 . o P ^ 
en JUVENAMS, — &0 ' 
MUS. — O,» OviPiPS» F 
heel in 9 dl.», "» K j 
Deze vertalingen zgn .jn_, 
algemeen getrouw, 
keurijr en duidelp,, ^ 
dezelve schieten te *<». 
sierlijkheid en pf°e fle«^-
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Ook heeft men van hem eene 
vertaling (in het Fransch) 
dei Navolging van J. G. 
Hij was aan die des Bijbels 
begonnen. Zijn laatste werk 
waj. 6.0 E loges etc. (Ge
schiedkundige lofreden der' 
Bisschoppen en Aartsbts-
sc/ioppen vanParijs)"\t. 4.*°. 

•[Nog noemt men van hem 
Journal etc, (Christelijk 
dagboek, over verschillende 
godvruchtige onderwerpen 
uit de heilige Kerkvaders 
ontleend), etiJSntretiensetc. 
(Gesprekken over de &ude 
schrijvers) enz]. Deze werk
zame schrijver overleed in 
1689, MARTIGNAC ontwierp ! 
de Memoriën in 12.»°, aan 
GASTON , hertog van Orle-
ans toegeschreven, die loopen 
van 1608 tot 1636. De' 
bouwstoffen waren hem •'ge-' 

. leverd door eenen officier, 
aan dien prins verbonden. 

* MARTIGNAC (JOANNES BAP-
TISTA SILVÊRE GAYE,burg
graaf van), die zijnen naam 
aan een der ministeriën van 
het bestuur van KARM. X 
gaf, werd te Bordeaux den 
20 Jtinij 1770, uit eene ou
de familie geboren, tot wel
ke SïEPHAiVÜS MARTIGK&C 

(Zie het voorgaande artikel) 
behoorde, en was de zoon 
Van eenen beroemden regts-
geleerde dier stad. Hij open
baarde reeds vroegtijdig ee

nen uitmuntenden aanleg,.e» 
deed met roem eeltige kleine 
tóoneelstukjes uitvoeren, ter
wijl hij zich in de plèitzaal ' 
door zeldzame talenten" on
derscheidde. De abt MONTT 
GAIILARD beweert in zijne 
Mistoire de France, dat 
hij in 1798, secretaris van 
den abt S IEÏÈS, tijdens des-
Zelfs gézalschap te Berlijn, 
was. De verkleefdheid aan 
het koninklijk bestuur, waar
van MARTIGNAC , tijdens de 
eerste restauratie, 'bewijzen 
gaf, verwierf hem de deco
ratie der orde van het le
gioen van eer. Ha de hon
derd dagen kwam hij in- de 
magistraure, werdt weldra tot 
procureur-generaal, bij het 
koninklijke hof van Limoges r 
en in 1821 tot afgevaardig
de 'i van het dep.* Lot • • et 
Garonne benoemd. In 1&23 
benoemde hem- de koning tot 
burgerlijke commissaris bij 
het leger van Spanje, en 
bij zijne terugkomst werd 
MARTIGNAC tot minister vaa 
staat bevorderd, en kort daar~ 
na tot algemeen bewindheb
ber der domeinen. In 1824 
tot den adelstand verheven „ 
en met den titel van burg
graaf vereerd, werd hij itt 
hetzelfde jaar door het col* 
legie van Marmande als af
gevaardigde herkozen "y het
welk in 1827 andermaal plaats. 
had | door het dep.» tot et 

» 4 • ' 
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et Garonne. Na den val 
van het ministerie V I U È M , 
werd. hi, tot het ministerie 
van bmnenlandsche zaken be
roepen,, en onderscheidde zii-
ne komst tot deZehooge waa
r h e d e n , door de°afschaf-
*mg der censuur commissie 

f h f verzachten der s e ' 
«U-engheid, Jbij de PariischV 

K £ ? . ; t e ° e f e n d ' ^ e naar 

«en, enz DeZe m a a t I 

kennen, dat h»t 8 t e 

^ t r a d , w e ] f e n ^ 

XldXe^1 1^ W . 
«chermer'der r j V e r ^ B e -«W \ e r schoone kunden en der letterknrX •• 

d k w e r f ^ £ r l e r s b o e i d ^ e n 
^nden zLTT Bi t d e 

deedVallen T,0 ^S^trevers 

e n . t e i o i S l e
 ft

tevold°en, 

toeschenen öaz.
a
)
ezfJve Bern 

sIepen, rien ),; t e O l o e t e n 
Ven ^n ? e i e e m Uit bo~ 

M A R , 

gaan*riertTY??y Wmoei i cifin§l^sheid te 

: ' ftad h er der ka. 

| mer twee aangeboden, ov<r 
•I de municipale en departe

mentale organisatie, welke lij 
later moest intrekken, dalr 

I zijne ontwerpen, door td-
njke amandementen, weke 
strekten, om de koninklijke 
waardigheid, van derzete 
geheeJen invloed te beroovm, 
onkennelijk gemaakt war«i. 
Het ministerie, van hetwelk 
MARTIGNAC lid was, maakte 
den 8 Augustus 1829, ptets 
voor een ander ministerie, 
waarvan deheerj)jïPowMc 

de geest was , en dat mede; 
binnen het jaar vjél, den, 
troon in deszelfs yal mede
slepende. De burggraaf-van 
MAMIGNAC gedroeg zich se
dert dien tijd mét zijne ge
wone bekwaamheid, en deed 
onder de zoogenaamde Juljj* 
om wen teling, nóg- meerdan 
eens zijne welsprekendheid 
bewonderen , voornamelijk 
in "de verdediging' van den 
heer DÉ POIIGNAC, voorde 
kamer der pairs in regten, 
betrokken, en bij gelegen
heid der onbetamelijke aan
vallen van, de tribune van 
de kamer der afgevaardigden 
tegen den ouden vorst gerigt. 
Intusschen werd "hij langza
merhand door eene kwijnende 
ziekte ondermijnd , en «jne 

toonen werden'hoe langer hoe 
zeldzamer gehoord. Hij »Ter" 
leed den 3 April 1832, f 
niet eene aandoenlijke «*«*" 
tfoff *' de trooslmiddelen der 
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Godsdienst te hebben ontvan-. 
gen. De heer DE MARTIGNAC 
werd; als een voorbeeld van 
buitengewonebeminnelijkheid 
genoemd. Bevallige manieren, 
een sohrander en geestig on
derhoud, eene buitengemee-
ne gemakkelijkheid om voor 
de vuist verzen temaken, 
eene bewonderenswaardige 
toegevendheid en goedheid 
waren de hoedanigheden, die 
men in hem op prijs moest 
stellen. Mogt het hem niet 
gelukken de oude monarchie 
te redden, zoo moeten wij 
zeSgen, dat te midden der 
ontbindingstoffen, welke toen
maals in de maatschappij gist
ten , eene dergelijke taak, 
welligt de menschelijke kracht 
te Jioven ging. Onder andere 
schriften tan MARTIGNAC , 
noemt men Esopeetc. \E-
sofus bij ZJNTHÜS) , blij
spel in één bedrijf, Parijs, 
1801 , in 8.Vo, en Essai 
eic. {Geschiedkundigeproeve 
over de Spaansche omwen
teling en over de interven-
Heymn J8S3), in hand
schrift ; dit werk is de vrucht 
der nasporingen des schrij
vers, gedurende zijn verblijf 
in het schier-eiland. 

MARTIN (RAIMÜNDÜS), een 
dominicaner, een der erva-
renste mannen zijner eeuw, 
:JP M Hebreeuwsche en Ara
bische talen, was van SuM-

P 5 

r-ati in Katalonvè. Hij werd 
in 1264 gebruikt door J A -
COBUS I , koning van Ara-
gon, om den Talmud te on- . 
derzoeken, én in .1268 naarr 

Tunis gezonden, om • aan de i 
hekeering der Möoren te ar
beiden. Deze religieus over
leed, in 1286. Men heeft Van 
hem eene uitmuntende ver
handeling tegen de, Joden. 
Dezelve: verscheen in het licht 
te Parijs, in 1651, met 
geleerde aanmerkingen van 
JOZEF DE Voisnr, en te Zeip-
»ig, in 1687, onder den ti
tel van Pugio fidei Chris-
tiance. De Leipziger uitgave 
ia verrijkt met eene geleer
de inleiding door CARPZOVI-
ÜS. Dit Werk is in driedee-
len verdeeld. Het eerste is 
enkel in het Latijn•;,de twee 
laatste zijn -in het Latijn ea 
ih het Hebieëuwsch geschre
ven. De belangstellenden, 
kunnen raadplegen, hetgene 
pater (TOVRON , in het eerste 
deelzijnerEisloireetc, {Ge
schiedenis der beroemde man
nen van de orde vanden ff. 
DQMWICVS) , over dit werk 
en deszelfs schrijver zegt. 

MARTIN > MARTENS of MER-
TENS (DIRK), in. de nabijheid 
der stad -Aalst, in Oost-
Vlaanderen geboren, was. 
een der eersten, die de boek
drukkunst in België it voor
namelijk te Aalst, te Ant~ 
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werpen en te 'Zeuven, uit
oefenden, tó dezelve vokens 
sommigen geleerd te hebb°en 
van JOAIWES VAN W^STFAUr 
uit Oswbrugge; raaar v e r , 
schelden geleerden zijn v a n 
gevoelen dat hij een even 
^oooudeboelcdrufcfcerispe-
r r

e ^ a l ^° A N r a s V A I f W E ST-
***** Zij maken de aan-
£ « 2 2 > dat zijöe letterfaI 
te. zeer van die van JOAN-

W j uit, J 0 ^ 
«enïïK* m l58S> al™« 
de ke k ^ ^ P 1 9 3 1 8 z i e t J« 

«noet woW»n uiterlijk 

n'ge nabnrL w ' enin.ee-

ï^SrfrTr 
« ^ te 2 ïï r e^chapen 

T?n Scheden t i r U k k e n 

^ 8 e door hem e k e " J ee" 
,de Wérken;£ SfmeU 

i& "'ienaen
 J J ber<>em<. 

^ B U ^ V d e r a n d e r ° n 
»-«UUSMOS en AJ. 

J DORPIDS. (Zie die art.) 

MARTIN (dom Cuvmvs), 
een» benedictijner der con
gregatie van den H. MAIT-
RÜS, te Tours, in 1619ge-
boren , had tot moeder eene 
godvruchtige vrouw, die la
ter ^eers te overste der imu-
linen van Quebec werd, al
waar zij heiliglijk overleed. 
(Zie MARIA DERftfCAtttuTffi). 
De zoon, erfgenaam harer 
deugden, wijdde zich vroeg
tijdig aan God toe, en werd 
overste van het klooster der 
witmantels te Parijs, alwaar 
hij zes jaren verbleef. Hij 
overleed in den geur van hei
ligheid, in 1696, in dcab-
dij van Marmqutier, van wel
ke hij prior was. Men heeft 
van hem verscheiden stich
telijke werken, als: \.° Mèdi' 
tutions etc. (Christelijke o-
""••'""'•o VbUm I V / w CdtrWy**' ~ 

ver-wegingen), Parijs, tt>M> 
2 dl.» in 4. t 0 , tegenwoordig 
weinig gezocht. — 2.° Pe 

Brieven en het Leven zjjner 

moeder, 1677, in 4.*° een 

stichtelijk w e r k . — 4 . ° ^ " 
tiqueetc, (Oefeningvan den 
vegel van den H. BBRMR" 
*>vs), verscheiden malen her
drukt. -Zie zijn leven door 
p . MARIENE , Tours, 169'» 
in 8.vo ' .-.. '-'• 

MARTIN (ANDHEAS), p»ef 
ter van het Oratorium, te 

Bressuire geboren, etf ie 

Poüiers, ia Ï695 o^rhien, 

http://enin.ee
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onderscheidde zich in- zijne 
congregatie door zijne kunde. 
Men ,heeft van hem: 1.° 
Philosophie etc, (Christelij
ke -wijsbegeerte), in 7 dl A 
•ónder den naam van AMBR<K 
Sits YICXOR , en ,uit den H. 
ADGCSTWos; ontleend, dien, 
dezen pratorist bijzonder be
oefend had. .—: 2.o Zeer ge-? 
zochte Thesis, welke hij te 
Saumur, toen hij aldaar de 
godgeleerdheid onderwees , i a 
4.t° liet drukken. Deze werr 
ken zijn, als met jansenis-
mus besmet,, op den.Index 
geplaatst» 

MARTIN (DAVÏD), eenpro-
testantsch godgeleerde, teJSe* 
vel, in het JTransche depar
tement Mttute -.Garonne, in 
1639 geboren , maakte zich 
bekwaam inde H., Schrift, 
in de godgeleerdheid en in de 
wijsbegeerte. Na de intrek-* 
king van het edikt van jtfan-
fes, begaf hij zich naar Mol* 
land, werd predikant ie Ui
trecht, en overleed in die 
stad aan eene hevige koorts, 
in 1721. Hij schreef en sprak 
met ongedwongenheid, doch 
op eene eenigzins harde wij
ze. Zijn stijl heeft noch zacht
heid, noch naauwkeurigheid. 
JSr bestaat van hem: 1.? Mis-
toire etc. (Geschiedenis van 
het oude en nieuwe Testa-
.ment), Jmslerdam, 1702, 
2 dl.» in fol. mei 424 fraai-
je platen j deselve wqidtnaar 

den naam des uitgevers ,Bij* 
hel van MOBTIÉR genoemd. 
— 2.° Acht, Sermóns (Leer
reden), over verschillende 
teksten der II. Schrift ,1708, 
in 8.vo - - 3.o Traite etc. 
(Verhandeling over de na
tuurlijke godsdienst) , 1713 , 
in 8.vo *— 4.° JJe. vrat etc. 
(De ware %ih van Psalm 
IX.) , in 8.vo tegen JOAN-
MES IMCASSO». —.' 5.p Twéé 
Gritische verhandelingen > 
utrecht,. 1722 , in Ö.vo, de 
eene over het, 7.e vers > fan 
het 5.e hoofddLvan den eer
sten brief van den H. JOAN-
NBS « . . . Tres sunt in caelo 
.etc., waarin hij de echtheid 
van dien tekst bewijst; dé 
andere over * de, plaats van 
JOSEBHDS, betrekkelijk J . C . 
waarin hij doet zien, dat die 
plaats niet valsch'is, ~~ 6.? 
Eene BijbU"-,uitgave, Am
sterdam, 1707, 2 dl.» in 
ïoli- en met beknopter aan^ 
teekeningen in 4.«» —i 7.° 
Eene Uitgave van het nieu
we Testament der vertaling 
van Geneve, UtrechtV1696>, 
ia A.to — 8.° Traite etc. 
(Verhandeling over de ge-
.openbaarde godsdienst)? 
waarin hij doet zien, dat de 
boeken vanhetoudeenuieuwe 
Testament, door goddelijke 
ingeving geschreven zijnv'eiiz., 
in 1723, te Amsterdam * 
in 2 dl.» in 8.TO herdkkt. 
Dit geachte werd werft in 
het Engelsch vertaald-, {MAB-
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m st0D<* in briefwisseling 
wet verscheiden geleerden; 
^ a l s DAciE R ,sAcr, Cu' 
raa, enz.] , ' • 

. M A M D (JOAWES BAPTIS-

geboren, Was de zoon vaV 
eenen aannemer van gebou-
* f » J V ™ l e e d in dezelf
de stad m 1735, indenou. 

«en yAUBAIf te dienen. JW 

^.Gofc /JL J h efBe s^ht 
^ ^ f t o v e r w T n L T ^ ' ^ 

•*« i t e d van V e l H i n 

•^•scheiden «!•?£ • *®ft hiJ 

d e r ^ n ionin? hV " ^ 
d e«choonsted aL " e l e n s 
R ^ y ï,-;.aaden van KA. 
rite' ^rt°S « » i * 
y% ^lZV\ie ?leriJ 
^«eplaat» 7™ tune-

wvm haa d o e n b u 

; MaRxiN'(i?0j«" JACOBUS), 
een benedictijner van den fl. 
MAÜROS, te Fanjaux, een 
stadje in Opper-Languedoc, 
in 1694 geboren , begaf zich 
in 1709, in deze geleerde 
congregatie. Ha elders de 
humaniora te hebben onder
wezen , verscheen hij in 1727 
in de hoofdstad, - Hij werd 
er beschouwd, als een on
stuimig en zonderling man, 
eenen eigenzinnigen geleerde, 
eerien oribescheidenen enlaat-
dünkenden schrijver. Zijne 
werJcén dragen het kenmerk 
zijner inborst. De voornaam? 
s t e zÜn: l.o Traite etc, 
{Verhandeling: over de in
borst der oude Galliërs)', 
Parijs, 1727, 2 dl,n in 
4. t0 Dit weri biedt diepzin
nige nasporingen, en helang-
rijife'nieuwigheden aan; maar 
de schrijver schijnt een al 
te goed denkbeeld van zich 
zelven te hebben , en doet aan 
anderen niet genoeg regt we
dervaren. Hij beweert, dat 
daar. de. godsdienst der Gal
liërs, ïnz'eïer opzigt een uit
vloeisel van die der aartsva
ders j s , de verklaring * r 

voorwerpen hunner veree" 
« n g , tot opheldering van 
verscheiden plaatsen der H« 
Schrift, kan dienen. IM 
stelsel is meer zonderling dan 
•waarachtig. - i . 2.o Jïistèirè 
eftv (Geschiedenis der Gd-

yliërs en van 'kunne over-
* wimingm), 1754; 2 dl.» 
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in 4.to Het tweede deel door 
D. BRAZK.I.AC, neef des schrij
vers., is een Aardrijkskun
dig PP^oordenboek van Gal-
iië, en het Vervolg der Ge
schiedenis .tot het jaar na 
Rome 526y of 228 vóór 
J. , C. — 3.° Explication 
etc. • [Verklaring van ver
scheiden moeijelijke teksten 
der M. Schrift), Parijs, 

' 1730, 2 dl.", in 4.*o >Men 
vindt in hetzelve denzelfden 
critischen sjnaak, hetzelfde 
vuur, dezelfde verbeeldings
kracht, ; denzelfden hoogen 
en scherpen toon,.als in de 
voorgaande werken. Ver
scheiden onbetamelijke pla» 
ten, waarmede hij dit com-
mentarium op de II. Schrift 
bezoedelde $ en eene menig
te hekelachtige trekken, even 
zoo ongepast als de platen, 
noodzaakte de' • wereldlijke 
magt, om het debiet van dat 

.werk te verbieden, - r 4.° 
JExplieation etc. {Verkla
ring vanver scheiden zonder
linge gedenkteekenen, wel-
' jke betrekhing hebben tot de 
godsdienst der oudste vol
ken , met /iet onderzoek der 
laatste uitgave der werken 
van den M.ffiERomMUs 
en eene verhandeling .over 
de sterrewichelarij),mèl ko
peren platen versierd, Parijs, 
1739, in .4.*o. De" menigvul
dige aanmerkingen van dit 
Werk, zijn jthet bevallige trefcr 
ken versierd,), maar,de stijl 

van hetzelve is al" te leven
dig.—,5.Q Jiïclaircissemens 
etc.,' {Letterkundige ophel
deringen , over, een ontwerp 
van alphabetisclie biblio
theek). De geleerde, aanmer
kingen en ongepaste boertè-
rijen , zijn ruimschoots, in dit 
geschrift verspreid, hetwelk 
niet zal hehagen, aan dege
ne welke op eene goede keu
ze en naauwkeurigheid gesteld 
zijn. — 6.° JEene Vertaling 
(in bet Fransch) der Belij
denissen van den heiligëuAu-
GütsïlMüis j Parijs, 1741» 
in 8.vo en in 12.»o J)om 
MARTIN overleed te St. Ger-
main-des-Prés, in 1751. Hij 
was een der" geleerdste en 
beste,schrij vers, welke de. bon* 
grègatie van den ÏÏ. .MATT-
RUS heeft voortgebragt; hij 
had slechts cenen vriend be-
hooren te hebben, om zijnen 
smaak èn zijne verbeeldings
kracht te besturen. : 

;• MAIÉTIN (THOMAS}. —. Zie 
MARTIN, 

• MARTINA . (Meilige), uit 
eene dór beroemdste familiën 
Tan Rome gesproten, verze
gelde in de 3e eeuw haar 
geloof door het vergieten van 
haar bloed. Hare vereering 
is zeer oud; en wij zien, 
dat reeds ten tijde van den 
H. GBEGORIIJS den Groote, 
de geloovigen zich naar de 
kapel begaven j dje aa.n,har<s 

il 

" l 

V 
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gedachtenis was 'toegewijd. 
IM256 wi jddePaus^J* . 
ANDERIV èeoe kerk in,,on
der^ hare. aanroeping. In 
1634 werden hare overblijfr 
*elen m de bouwvallen der 
oude iert gevonden, ver
eerd, ÜUBANÜS Vlh iie t 
eene grootere en gehoonere 

'ÏJJJR-? Patste de getijden 
^ ^ V m d e n R o o m s c h e n 
Jrener, eu,ve rTaa rd igc l e z e I f 

de lofzangen tot dezelve. 

MARXINE (GEORGE), een Schot5ch e a r t »> ^ 

k l e d e n , heeft in i J t I c S 

«»* ftön II, Zonden, I740 

sterkt* J 1'J e 8 ' vaii de 

2>en van Jan»» u f J " e t 

d « den%Pr ot IJn.' n>aar 

gecri . i s e e r d
8 e S tSn& e . 'J J C heef t 

hS toom er fn ' / w ^ » 
^etkonde ' " a a n , ' d a t <*<> 
0 I »alde ' ^ e n s I e u t e l i s , 
•*»« te ofh e , m e n der n a ! 

***** «««S *w**fe 

tctrïci, MdimbWg, 1755, 
i« 8.vo D e z e commentariën 
-worden op prijs gesteld. 

MARXWEAÜ {hiM), een 
Jesuit van Jngers, in 1640 
geboren , én in 1720 orer-
leden, ondervrees, en be
kleedde in zijne orde de eer
ste posten. De kinderziekte 
had hem zeer geschonden. 
Toen in 1682, de jongeher-
tog van BOURBON in het col1-
legie.van LODEWIJK den Groo* 
te, van de klasse der rheto* 
rica tot dè wijsbegeerte moest 
overgaan, zeiden de Jesuiten 
aan den prins van CoNfli» 
» dat zij voor denhertog' ee? 
nen uitmuntenden hoogleeraar 
der wijsbegeerte hadden, waar 
dat zij hem niet te Parijs 
durfden laten komen, wijl hij 
verschrikkelijk leëlijk was," 
De prins wilde, dat men hem 
beroepen zoude, en zoodra 
hij hem gezien had, w*-™ 
hij: » Hij .behoeft dengenen 
niet te verschrikken, die PK* 
wssoar kent. Dat hij bij «ü 
feome, men zal zich aanzijn 
gezigt gewennen, en hem 

schoon vinden." Hij behaag
de werkelijk aan het hof. 
Indien zijn gelaat onaa»^ 
naam was,, was zijn6 zl 

schoon. Men verkoos h«m 

tot biechtvader van denkf* 
tog van JSourgondi'è, <*ieü 

hij met zijne raadgevingenj 
gedurende zijn leven, enffl<J 
zjjnen troost bg zijnen*»0011 
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bijstond. Mea heeffvan hem: 
1,° Les Psaumes etc. (ffe 
Hoet-psalmen met overwe
gingen)'•, in 12.mo — 2.p 

Méditations etc. [Overwe
gingen voor.eene geestelijke 
afzondering'), in 1 2 . m ö — 
3,° Zes Fertus etc. {De 
deugden van den hertog van 
JBourgondië), „in 4.t° 1712. 
— Zie LODUWJJK , dauphin, 
yader. van JLÓDEWIJK XV". 

f MABTINET (JOANNESFÜO-, 
RENTIUS) , een beroemde Ne-
derlandsche geleerde, te 
Deurne, in de provincie 
Noord'Braband, den 12 Ju-
lij 1729 geboren. Zijn vader, 
protestantsch predikant van 
dat dorp, zond hem in'den 
ouderdom van» 6 jaren naar 
Eindhoven,' om er de Griek» 
sche en JLatijnsche talen te 
leeren; maar zijn vader ee-
nigen tijd daarna overleden 
zijnde, ging zijne moeder 
zich met ter woon te'sffer-
togenbosch vestigen, én het 
is in die stad, dat de jonge 
M-iitraET zijne studiën voort
zette. Naar de universiteit 
van Leyden gezonden, legde 
hij zich aldaar niet alleen 
toe op de godgeleerdheid, 
en op de wetenschappen, wel
ke er toe behooren, maar 
Tvijdde een groot gedeelte van 
zijnen tijd toe aan de wis
kundige wetenschappen en 
natuurkunde. In 1753 ver- H 
ireeg hij den rang van mees-

rt ter in de vrije kunstenj en 
doctor in de wijsbegeerte, 
en verdedigde bij die gele
genheid openlijk eene Latijn-
sche verhandeling over de 
ademhaling der insekten. 
Deze proeve trok veler aan
dacht ; men gaf er eene twee
de uitgave, of liever eenen 
nadruk in Duitschland van 
in het licht. Tan dien tijd 
af, legde hij zich bijzonder 
toe op alles, wat de natuur
lijke historie en natuurkun
de betreft, en bragt hij een 
uitmuntend? kabinet van na* 
tuurlijke voortbrengselen en 
zeldzaamheden bijeen, In 
1756 Werd MARTINJEX als pre
dikant te Gellikum en Ilhe? 
•noy beroepen ; doch,.vertrok 
reeds in, 1759, in dezelfde 
betrekking naar Édam,, al
waar hij gedurende 16jaren 
in de algemeene achting deel
de , tot dat hij in 1775 naar 
Zutphen werd beroepen, al
waar hij tot aan zijnen dood 
verbleef, die den 4 Augus
tus 1795, te Amsterdam, 
voorviel, werwaarts hij zich 
begeven.had, om de kracht 
der electriciteit, op zijn aan 
herhaalde aanvallen van be
roerte onderhevig gestel, te 
beproeven, De voornaamste 
van 's mans. nagelatene ge
schriften zijn :1.° Antwoord 
op de vraag van de Mol-' 
landsche maatschappij van 
wetenschappen te Haarlem, 
in J767 uitgeschreven, en; 
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metzilver 'bekroond, » no
pens hetgeen tot op dien tijd 
over de natuurlijke historie 
van ons vaderland geschreven 
was, en nog kon geschreven 

gorden.» - 2 .° Twee ver
handelingen over de'opdoe-
ming van Me en land' en 
over het wier der Zuid-, 
derzee, m&i d e vorige in de 
schriften van gemelde maat
schappij te vinden. ~_ 3 o 
Üene verhandeling over het 
grondijs, door hem bij het 

^ druk bes taa t .^ . 6 .o^ e - , 

_ l i %?™«ns handboek, 

vaderland en -AZ ,}2' #e( 

"ai> in <*ri« „ , c n i en meer 

^ echter u P ' , / a . ^ . d e m e ^ 
m e ^ vanh5t

dwde]a'fce ken-
tan^heeil L ^ n e p r o t e s -

minê's pen te zijn gevloeid, en 
kunnen dus den .Calhelijkea. 
niet dan met de grootste om-
zigtigheid in handen :mrM 
gegeven. • MARÏINET , was lid 
van de Hollandsche: maat
schappij der .wetenschappen 
te ffaarlem, en van andere 
vaderlandsche geleerde ge» 
nootschappen. , Be lieer A. 

\VAN DEIT BERG,protestantsch 
predikant 'te Jrnhm, heeft 
in 1796, eene levensschets 
van dezen zijnen ambtgenoot 
in het licht gegeven. 

MARXINEZ DEE PRADO (JO-
ANNES), een Spaansche do-
nunikaner, te Sègovia,; «>' 
eene adellijke familie gebo
ren, werd in 1662 provin
ciaal zijner orde,, na niet 
veel roem den hoogleeraars-
post te hebben bekleed. &}" 
UPPüsIV vérbande hem, W 
hij zich had verzet tegen de 
wet, die aan de'Spaa')SC,ie 

predikers was opgelegd, om 
in het begin hunner leerre
den , de onbevlekte Ontvan
genis te verheffen. Hij ver
kreeg zijne vrijheid enkel W 
voorwaarde weder, dat «5 
aan de predikhéeren, *»«•• 
van hij overste was, z<j" 
schrijven, van het voorhep 
van anderen te volgen. J® 
overleed te Segovia in ï668' 
Men heeft van hem een a 

tal werken,-waarvan de mee" 
tekende zijut V Twee aUt 

infol. over de »edeltjte ff"*' 
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geleerdheid, *— 2.? Drie an* . 
dere in fol. over de Sacra
menten; Deze voortbrengse
len zijn methodisch, maar al 
te wijdloopig. 

MARTINEZ BB WAUQÜIER 
(MATTHIAS) , een taalkundige 
der 1 7C eeu w , te Middel' 
burg geboren,. was langen 
lijd proeflezer ter drukkerij, 
van JoiNJf.ES en BAITHAZAR 
MORET, tè ontwerpen, en 
overleed in 1642. De naauw-
freurigheid,, waarmede hij 
zich van zijne taak kweet, 
belette hem' niet om ver
scheiden stichtelijke werken 
uit het Fransch en Spaansch 
te vertalen, cneenLatijnsch, 
Grieksch en Fransch PFóor-
denhoek in het licht te ge
ven, Antwerpen, 1632 en 
Amsterdam.) 1714, 

MARTINI (MARTINUS), een 
Jesuit te Trente, in 1614 
geboren, en missionaris in 
Sina , onderwees de geleer
den van dat land in de gods
dienst en de wetenschappen, 
die, zoo als men weet, bij 
de Sinezen nog in de kindsch-
heid zijn. Hij kwam in 1653 
in Muropa terug, en bragt 
verscheiden belangrijke aan
merkingen mede over de ge
schiedenis en de aardrijks
kunde van dit afgelegen rijk. 
(Hij was in 1651, van Pe-
fon .vertrokien, maar hij 

XVI. D m , 

werd door de Hollanders ge
vangen genomen, en te Ba
tavia opgehouden). [Na zich 
naar Bonte ie hebben bege-r 
ven, om verslag van zijne 
zending te doen, stak hij naat 
Portugal over, van waar hij. 
met dertien jonge missiona
rissen andermaal naar Sina 
vertrok, en den 6 Junij 1661J 
in.de stad Mang-Tcheou,Aoot 
alle inwoners betreurd, over
leed.] Er bestaat van hem i 
1,° Sinicce historicce decas••t 
enz. in 4.t(> en in 8.vo D§ 
gesahiedenis gaat tot het tijd
stip der geboorte van J... C» 
Men vindt in dezelve zeer 
belangrijke bijzonderheden. 
— 2.° Atlas Sinicus, in 
fol. Vóór pater DÜ HALDE, 
was dit de naauwkeurigstQ 
beschrijving van Jiet keizer
rijk Sina. Hij het lezen dier 
werken, moet men zich den 
geest van overdrevenheid te 
binnen brengen, die alles wan-
stallig maakt, wat uit Sina., 
komt. (Zie JBÜ HAU>E » XE 
COMPXE , MAÏLU). —• 3.o 
De Bello Tariarico in Si-
nis t eene goede geschiede
nis van dien oorlog, Bome, 
1654, in 12,»° .— 4,° Be-
latio de numero et qualita
te Christianorum apud Si
nas , in 4.*!° 

* MARTINI (pater JOANNES 
BAPTISTA) , een franciscaner 
religieus, te Bologna in 1706 

i 
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'géboreti, was de zoon "vaii 
eenen vioolspeler, die hem 
de .eerste grondbeginselen der 
-toonkunst leerde. Bij de mis-
sfën in Indiëgebruikt,werd 
hij, tot zijn groot leedwezen, 
uit hoofde van den zwakken 
staat zijner gewondheid,, naar 
JSurppa terug gezonden; en. 
bij zijne "teruggekomst vat-
Ie hij de beoefening der 
•toonkunst weder op, voor 
welke hij eene groote neiging: 
gevoelde. De snelle vorde-
ringen, welke hij maakte ï 
verwierven hem in 1758, 
den post van kapelmëestervan 
het klooster zijner orde teBo-
logna. iïïet is daar voorna-
nelijk;, dat hij die bewonde-
rènswaardigebegaai'dheid ont
wikkelde, welke hem inden 
rang der beroemdste toon» 
kunstenaaïs heeft geplaatst. 
Men &nelde:in menigte toe;, 
tot de Missen en Oratörïo's , 
welke hij deed uitvoeren. Hij 
opende eene muzijkaJe cur< 
C17P • » • - - - ** sus,, waarvan de roem' zich 
door geheel Italië verspreid
de ; en de beroemdste com
ponisten van dat tijdvak., door 
het verband zijner leerwijze 
getroffen, kwamen hem met 
vrucht raadplegen. De wer
ken, welke hij in het licht gaf, 
plaatste het zegel op zijnen 
roem., terwijl dezelve eenen 
niewe«ï luisteraar zijnekunst 
•gaven, Wij willen enkel aan
halen: i.a Saggio fonda-
mentale jpratticQ di contra-

punto. — 2 . * Geschiedenis 
der toonkunst, 1767 -̂ -'1781, 
3 dl.n in fol en in 4.*» Hij 
heeft daarenboven nagelaten 

- Sonaten, 'Missen, Motet' 
ten, Psalmen, Stahtseni, 
De zeldzame verdiensten van1 

dezen religieus, werd opge
luisterd door de znélhëi 
Zijner inhorst, en de een
voudigheid zijner zeden. Hij 
overleed den 23 Augustus 
1784. Men kan raadplegen 
het' werk getiteld: Dep 
acrittori Bolognesi, door 
FANTTJZZI en.de Memorie f er 
Ie helle arti, waarin hem door 
GHEKARDO DE'ROSSI, een Dij-
muntend artikel is toegewijd. 

* MARïiNl{ANïo!fius), aarts
bisschop van, Florence, » 
Prato in Toskanen, den^ 
April 1720 geboren, gaf be
wijs van zijne verkleefalieitt 
aan, den IL S toe l , i * f c^ 
gaderina- der bisschopfefl te 
^fom*ce>1787geho«defl> 
en droeg bij , om de veran
deringen te doen verwerpen, 
welke men volgens de gro» * 
beginselen van Ricbl,bissc«"P 
van Pistoja, wilde invô en-
Hij.overleed den 34 B*f»" 
her 1809. Men heeft *em 
te danken; 1.° Eene « g 
aansche Vertaling «"f , 
nieuwe Testament, Tf* ' 
1769. — 2 . ° Eene f«& 
ling van het oude T^fl' 
mede in hetltaliaansch, W' ' 
vDeze beide veriaiingea m" 

http://en.de
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-wiervieh den.' schrijver eene 
eervolle breve, vanPiüsTI, 
•van 17 Maart 1778. — 3.<> 
'Zedelijke onderrigtingen o-
ver de Sacramenten ,1785. 
i—4.°'Leerstellige, geschied' 
kundige en zedelijke onder" 
rigtingen over het Symbo-
lum,1 dh« • . 

: MARTINIANÜS (MARTIÜS) , 
liad zijne bevordering te dan
ten , aan zijnen moed'in de 
legerbenden „van LICINICS , die 
bem den titel bad gegeven, 
>an hofmeester der officieren 
•van het paleis. Déze keizer, 
dóorKoNSTANTijtf achtervolgd, 
nam in Julij 323, MARTINI-
ANÜS als ambtgenoot aan. 
•Deze beide vereenigde vors
ten^ besloten, om aan hun
nen mededinger slag te le-
•veren!, Dezelve werd den 18 
•September bij Chalcedonië 
geieverdi JKONSXANTIJN y over
winnaar zijnde, deed Lici-r 
mm en MARTINIANOS, ten 
dood brengen. ; 

5 MARTINIÊRE. ,-~;"Zie BRF^ 

.843 

- MARMNiüs(MAlxiïiAs),een 
protestantsch schrijver, in 
1572 j te Freyenhagen•, in 
het graafschap ffdldeck ge
boren , was een leerling tan 
PISCAÏOR, en onderwees niet 
roem te Paderborn, en te 
Ëremen. Hij sprak veel in 
- -.x « : - • ' • , - • " ' 0 

de sijnode van Dordrecht', 
in 1618, en overleed in 1630. 
Zijn voornaamste werk is een 
JLexiconjphilologicum, 1701, 
2 dl.11, in fol. Dit is eene 
•bron, waaruit verscheiden 
•geleerden geput hebben.. Di 
werk is vrij zorgvuldig ge
schreven'. •'. Zijne Levensschets 
staat aan het hoofd van .zijn 
.Woordenboek. 

- MARTiuoir (JOATOES); te 
Urioude in duvergne, in 
1585 geboren, werd Jesuit 
in 1603, en onderwees ge
durende 20 jaren met roem 
de godgeleerdheid Ie Bor
deaux , alwaar hij denöFe-
bruarij 1662 overleed. Men 
heeft van hem eene Godge
leerdheid , in 5 dl.» in .fol, 
en een 6.e tegen JANSENIÜS. 

r MARTINUS (ffeilige), in 
316 , te' Sabarië o{ Suba
ria , in: Pannonié (tegen
woordig'; Szombathely, of 
Stain in; het graafschap Ei~ 
'senstadt'•, eenen bisschoppe-
Jijken zetel),geboren; de zoon 
van eenen krijgstribüun zijn
de , zag hij zich .genoodzaakt 
de wapens te voeren, ofschoon 
hij zeer tot de stille afzon
dering genegen was. -Hij gaf 
het voorbeeld aller deugden, 
•in eenen stand, die gewoon
lijk de schuilplaats der on
deugden is. Hij sneed zijn 
kleed door midden, om eenen 

2 J : - . • ; • • . , . • . . - • - • 
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-arme te dekken, Mliéh hij 
voöi" dé poort van Avniens 
aantrof. Men wil dat J . G. 
den. volgenden nacht, zielig 
#iet dit halve kleed gedekt, 
ïaan hem zou vertoond heb
ben. MARIINCS was toenmaals 
.catechumeen: hij ontving het 
•doopsel, en verliet de we-
£eldlgfeekrggsschaar;9 omizidh 
bij de kerkelijke te voegen. 
Nadat hij verscheiden jaren 
•in dé afzondering had door-
^ebragt, verleende deÏÏ.Shr' 
j)E.AKIDS, bisschop van JPOT-
Mers, hem de orde van dui
velbezweerder, dn /Pannomë 
4eruggekeerd., rbekeerde hij 
7,ijne moeder,, en verzette 
&jch met ij rer tegen de Ari-
anen , die in Illyri'è heei'sch-
,ten. Openlijk gegeeseld, wijl 
hij, getuigenis van de Godheid 
•van J, C. had afgelegd toon
de hij te midden dezer fol
teringen, de standvastigheid 
•der eerste marielaren. Toen 
deze beroemde belijder des 
jgèloofs vernomen had.,, dat 
-de ïï. HilARdüS uit zijne bal
lingschap was teruggekomen, 
•ging hij 'zich bij Poitiers, 
nederzetten. Hij verzamelde 
•aldaar een aantal religieuzen, 
•die zich onder zijne leiding 
«telden. Men, ontrukte hem 
in, 37 4 aan zijne afzondering, 
m met de ajgemeene toejui-
* » r d e r geestelijkheid en 
* * * # * , v^erd.hij tot bis-
* c ^ m . ^ t e t g e w ü d » Zij-
«emeuwe waardigheid bragt 

•geene veranderingen in zijne 
. levenswijze. Met den ijver en 
•de -liefdadigheid eens bis» 
schops, paarde hij de ooi--
moedigheid, en de armode 
eens,kluizenaars. Om minder 
met d e wereld te leven, bouff? 
de hij bij de.stad, iHsseta 
de Loire, en eeflesfeflemts, 
bet beroemde klooster van 
Marmoutiers, hetwelk nog 
bestaast, en voor de oudste 
abdij van Frankrijk wordt 
gehouden. De H. '^ïm%, 
verzamelde aldaar 80 UK"1' 
niken, die in hun leve", 
dat der kluizenaarsvani/f 
hais vernieuwden. Na z!lB 

geheel'.diocees te hebben De* 
keerd, w-erd hij de apostel 
der Galliërs; hij deed de on-
-gelobvigheid der heidenen ver» 
d wijnen, vernielde deitem* 
pels der a%odenrenbeTes 

tigde zijne predikmgendo^ 

ontelbare wonderen: *««*• 
elementen . geh°orzaamden 

hem. Keizer jAim^f' 
in Gallië gekomen W 
ontving hem met eerbew'J 
zen. De tiran MAXIMDS,^ 
na tegen keizer GW* 
te zijn opgestaan, BW

C 
GaWë,%gela,d^K 

je had meester gemaakt > 
haalde hem op eene niet•» 
der uitstekende wijze» 
H. bisschop, begaf zi*» , 
383 tot hem te ^ f ' l 
eenige gunsten van * 
bekomen. MAXIMUS W» 
-met de aanzienlijkst6 P 
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neri van zijns hof, aan zijne 
tafel eten en plaatste hem aan 
zijne regterzijde.. Toen men 
drinken zou, bood de officier 
aan MAXIMUS; den beker aan , 
die dënzelven aan MARÏINÜS 
deed geven., ten einde dën
zelven; uit zijne hand te, ont
vangen ; maar de prelaat gaf 
dënzelven aan den priester, 
die hem, aan het hof had 
vergezeld. Welyerre dat de
ze heilige vrijmoedigheid dep 
Ifeizer zou mishagen , verwierf 
dezelvezijnegoedlteuring, zoo 
wel als die der hovelingen. 
MARÏJNBS , een vijand der ket
terijen > maar een vriend der 
menschen, maakte gebruik van 
zijnen invloed bij dien vorst, 
om te beletten dat de pris-< 
culanisten, door ITHACIÜS en 
IDACIÜS, bisschoppen • van 
Spanje, vervolgd , ten dood 
werden veroordeeld. JDe bis
schop van Tours, wilde in 
den beginne geene gemeen
schap onderhouden , met lie
den, die den ijver te ver had
den gedreven; (want indien 
zij den dood hadden verdiend, 
betaamde het geenszins aan 
bisschoppen, om dënzelven 
te bevorderen); maar hij deed 
zulks later, om het leven te 
redden van sectarissen, wei-
ie hij hoopte voor de waar
heid te kunnen winnen, en 
om te beletten, dat on
schuldigen in hunne strafge-
wikkeld werden, (hetwelk, 

0 3 

volgens de opmerföhg van Sin> 
PIIIÜS> SEVJEROSIJ onvierniijde-i 
lijk zou gebeurd zijn*).-Hét; 
duurde niet lang1, of hij had' 
berouw over deze inschikke-'' 

. lijkheid,. als over eene der*; 
bisschoppelijke' iwaardigheid; 
onwaardige zwakheid",.en dit 

. was het-tijdvak (zegt dezelfde ' 
schrijver),, van eene soort van ' 
verzwakking van de gave van, • 
mirakelen ,. die hem totdüs'. 
verre hadden beroemd* ge
maakt. Het schijnt echter £ 
dat hij de goede partij had 
gekozen , daar er nog geene | 
wet bestond, welke verbood \ 
om met die bisschoppen ge
meenschap te onderhouden, 
welke nog kettersch ,.noch ge
ëxcommuniceerd waren.: maab 
welligt had hij met eën wèi- ' 
nig kleinmoédig-en' onzeker
heid, zonder dat verlicht-en- , 
gerustgesteld geweten gehan- "' 
deld ,. dat de 'radeloosheid 
uitsluit en de, 'wroegingen 
voorkomt. Naar Tours terug-
keerende, verdiepte hij zich r 
op 8 mijlen afstands van 
Trier, in het digte bosch 
van Grünenwald, eene hal
ve mijl van \Andethauna (te
genwoordig j/nlwën) en be
weende aldaar zijne zwak
heid; aldaar verscheen hem 
een Engel en troostte hem.. 
Aan zijn diocees teruggege
ven , maakte hij zich aldaar 
b«reid , om de belooning zij
ner werkzaamheden te*gaa» 

file:///Andethauna
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genieten. Hij overleed te 
Candes, den 11 November 
400. Hen bewaart onder zij
nen naam eenc Geloofsbelij
denis, betrekkelijk het ge
heim der heilige Drieëen-
beid. De H. MARTINUS is 
de eerste der heilige Belij
ders, aan welke de Latijn-
sche kerk eeiie openbare ver-
eering heeft bewezen* De 
kerk alwaar zijn ligchaam 
rast, is ten. allen tijde als 
de veiligste schuilplaats van 
Frankrijk beschouwd, d ie 
•de gewelddadigste en minst 
.godsdwnstigste koningen niet 
« e n schenden. Zijn graf 
is beroemd geworden door 
eene menigte bewezen *bn-
deren; m alle rampen na

men de volken vol vertrou-

HZi?™Zt0evh^tot het-
zelve(Z,eCtoDovEüsenrRAN-
S 0 S 5-, S*w*m Si*. 
fZ' Z f ] f r % , beeft zijn 
i«en beschreven: den bis-
doppen en priesters kan men 
geen betere leesoefeningaan-

• * * * * . Men vindt i l h e t 
jehrede zuiverheid. en sier, 
Jpbeid der e e w t a n ^ 
;JMT08., met de getrouwheid 

i?ng der Christelijke deugen 

v S S d iZiG S ü l m i B S ' & - • TEaüs). PAÜLINÜS van J V 
ngneuX en^oniüUAXusvan 
£ ^ ' > W * « , volgens 

• J 7 » den heiligen MAim-
MS in verzen g^verd; maar 

door; eene eenigzins 'önbĉ  
schaafde poëzij, hebben zij 
bet schoone proza, van den 
schrijver, dien zij volgden, 
wanstallig gemaakt. Ifaco-
LAAS GERTAISB heeft ook een 
Leven van dien Heilige gele
verd , vol nasporingen, Tours j 
1699, in 4.t<>. De overleve
ring van Amiens is, dal de 
ïï. MARTINUS, het .werk van • 
liefdadigheid, hetwelk hem 
zoo beroemd heeft gemaakt, m 
ik' nabijheid eener oude poort 
der stad uitoefende, waarvan 
men nog overblijfselen bij de 
Celestijnen vindt. Men heeft 
er deze beide dichtregels op 
geplaatst, meer geschikt om 
den Heilige dan om den 
dichter tot eer te verstrekken: 

JHic Martinus eques mantel» 
dimidiavft, '. ,. 

Ut faceremus idem, ndbi» e\ 
emplificavit. 

MARTINUS van.''Jhmeig»" 
lige), oorspronkelijk mt /W 
nonië ging de heilige-P»"1! 
sen bezoeken , en landde, t>u 
zijne terugkomst in Galh^> 
ai waar de met arianismns ge
smette Sueven, hunne 4eer-
schappij hadden gevesliga, 
hij onderwees aldaar m het 

geloof den: koning ÏSBOJ* 
L , en bragt de « J J 
dier, gewesten tot de U » 
lijke éénheid terag. Hij SU0»1 

te er verscheiden ^lo0fte
da't 

waarvan het voornaamste^ 
van Dame-i bij de stad 0> ' 
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gua was , die eertijds tot 
Gallicië -behoorde e» tegen
woordig van Portugal, at-
hangt. • Men Verhief Rume, 
tot een bisdom, uit eerbied 
voor de verdiensten van MAU-
TMÜS, dien men in 567 op 
dezen nieuwen zetel verhief. 
De koningen der Sueven,wil
den, dat hij de bisschop van 
het hof zoude zijn ;. hetwelk 
hem bisschop, der konink
lijke familie heeft doen,noe
men. Bij beklom later den 
stoel .van: Rraga, en over-
teed den,20,Maart 580. Er 
bestaat van hem: l.o Eene 
fer&xijnelmgvan 84 canons, 
*n twee deelen gesplitst, het j 
eene. voor de pligten der gees-
telijken , het andere voor die 
der leèken;- dezelve komf 
voor in de verzameling dei-
kerkvergaderingen , en, in. het 
ï-0 dl., der canonieke biblio
theek van JÜSIEL. — 2.? For
mulier 'van een regtschapen 
leven, offerhandeling over 
f **ip kardinale deugden, 

*?>m ^ . a in het licht 
gegeven. Deze verhandeling 
!! ^ l a a n

 MTRO, koninf 
Tan G ^ t ó y die den, Hei
ige had verzocht, hem ,ee-
»en gedragsregel voor te schrij
ven; rnen vindt dezelve in het 

1* dl bk. 626, en in de 
wbliolheek der, kerkvaders, 
warm dezelve gevolgd wordt, 

(H 

door hét boek van. denzelp* 
den Heilige,* getiteld :• Oven 
de zeden. — 3„<>- Hij heeft' 
uit het Grieksch in iet La
tijn vertaald eene P'erzame* 
ling. van spreuken der klui
zenaars van Egypte,, welke 
men- vindt in het vervolg der 
Zevens van de kerkvaders, 
door HOSWJEIDCS, ontwer
pen, 1628. 

MAUWNUS I (MeHige) van 
Todi, in het hertogdom Spo-
letto, Paus na THEO-DOUUSI, 
in 649, verdiende den pau-
selijken Stoel door zijne deug
den en zijne kunde^ Hij be
legde . dadelijk na zijne, veïv 
heffing eene talrijke kerk
vergadering te Rome, waard
in hij de ketterij der mo-
nothelitea, m.et het Eothe-
sis van lÏERAcraus en liet 
Typos van CONSTANS. veroor
deelde. Dit was de oorzaak 
zijner ongenade bij dezen 
laatstgenoemde» vorst. Na
dat men vruchteloos had be
proefd, om hem van het le
ven te berooven, voerde men 
hem op eene ergerlijke wijze-
van Rome weg, omhein naar 
het eiland Mcxos overtebren-
gen,: alwaar hij geduren*-; 
de, een jaar werd gevangen, 
gehouden. ' CONSÏAMS- deed 
hem- vervolgens naar Kon-* 
shmtmopelvervoeren, alwaar5 

hij gevangenis, kluisters, las-
tering* en allerlei beleedigin? 
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moest verduren; eindelijk 
werd hij naar &en,TaUÏisc/ien 
GAersonesus, tegenwoordig 
Crvmea , verbannen, alwaar 
die heilige Paus den 15 Sep
tember 655 , door ' ellende 
en lijden uitgeput, na eene 
tweejarige gevangenschap , 
en den stoel van • den ïï. 
PETRUS , zes jaren, te hebben 
bekleed, bezweek., Men heeft 
van hem 18 Breven in de 
bibliotheek der kerkvaders, 
en in : de uitgaven der con-
cilien va» LABBÉ, EOGENHJSI 
was zijn opvolger.' 

MAROTPS II , of MARIN OS I , 
beklom, na drie malen, in 
de zaak van PHOTIÜS, als 
legaat naar Konstdntinopel 
te zijn gezonden, den 23 
December 882(, na Paus Jo-
ANNES TUI, den heiligen 
Stoel. Hij veroordeelde PHO-
ïios, herstelde FORMOSUS op 
zijnen zetel van Porto, en 
overleed in 884, den roem 
van éen godvruchtig en ver
licht man nalatende. 

MAROTUS III , of MARI-
Jfüs.II, een Romein van ge
boorte, opvolger van Paus 
SIEPHANÜS VIII, in 943, 
overleed in 946, na zijnen 
ijver en zijne godsvrucht in 
het herstellen van kerken, 
en het ondersteunen van ar
men aan den dag te hebben 
gelegd. AGAPUTUS II volgde 
dezen Paus op. -

MARTINÜS IV, SlMON DB 
BRION en niet-DE BRIE %t-
naamd pp het kasteel van 
Monipensier in Touraine, 

' uit eene., aanzienlijke fami
lie geboren, werd achtereen
volgend zegelbewaarder van 
den iheiligen koning XODE-
WIJK., kardinaal, en einde
lijk Paus, na den dood van 

.'NICOIAAS I I I , den 22 Fe*. 
bruarij 1281. Hij was ia-
nonik en schatmeester der* 
kerk van den II. MARTM8S' 
van Tours geweest; hetwelk 
hem .bewoog, om ter eete 
van dien Heilige.,'den naam 
van MARXIKÜS aan te nemen, 
Hij verzette zich tegen zijne 
verheffing, zoodanig dat bij-
zijnen mantel deed scheuren,' 
toen men hem den Pauselij-
ken wilde omhangen. Deze 
Opperpriester met eene le
vendige zucht voor de.waac-
heid en de ' regtvaardigheia 
geboren , onderscheidde zijn 
bestuur door verscheiden-*-
nathema's. Na keizer W-< 
CHAÈL P A L E O I O G U S , a ls r" 

vordwaar der oude scheuring 
en der ketterij der GneKj» 
geëxcommuniceerd te beW>e»> 
vaardigde hij zijn banvonms 
uit , tegen, PJETRÜS IU> *°" 
ning van Jrctgon, 0Tfir j * 
diger xm Sicilië, "*,,._ 
moordtooneelen der otet^ 
aansche vespers (de0 , 
Maart 1282), waarvan •« 
vorst de bevorderaar was g 
weest. De Paus ging Py» 
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verder, en men kan zeggen 
al :te ver: Hij liet eenen 
kruistogt afkondigen, tegen 
PfiiKüS I I I , beroofde henr 
niet alleen \an Sicilië, maar: 
zelfs van Jragon,"'hetwelk; 
hij wnPmiiFPosdenstouten, 
koning van Frankrijk, voor 
een zijner .zonen, gaf,- die 
weldra met;een leger optrok,' 
om deze begiftiging te doen 
gelden.' Indien men zich moet 
verwonderen dat Pausen ko
ningrijken wegschonken, wel
ke hun niet'toebehoorden, 
moet men zulks dan minder, 
wanneer men vorsten zooda
nige geschenken ziel aanne
men? Is zulks niet toestem
men, dat de Pausen het regt 
hadden, om over dékroonen 
te beschikken, en de vorsten 
naar hun goeddunken af te 
zetten ? Hetgene, wat bewijst,: 
dat deze regtsgeleerdheid toen
maals algemeenen ingang vond, 
is dat zelfs de koningen de
zelve niet betwistten: men 
handelt dus onbillijk, er te
genwoordig enkel en alleen 
delausen mede te beschui
t e n (Zie GREGORIÜS VII). 
» üet gedrag der andere ho-
ven,'' zegt de graaf D ' A I -
B0Ir Wiscourji sur Vhütoi-
re, etc.) » is niet minder be-
"spehjk, en veel onbegrijpe-
'HkeiY In die tijden des zwij-' 
"«elgeestes, haastten zich, zoo-
ara de Paus het banvonnis „ 
<°gen eenen yorst had uitge- I 

sproken, de andere mogend
heden /. om met hunne ge-

iheele magt', 'm de staten van 
dien ongelukkige te vallen, 

: niet om dezelve voor hein te 
bewaren, maar om dezelve 
te overweldigen, 't en zich op 
eene onihenschelijke wijze met 
zijn eigendom te verrijken. 
Kon men betere maatregelen 
nemen, om de dwaling in
gang te doen vinden? En 
konden zich de overweldigers 
beklagen, indien het voor
beeld, hetwelk zij niet bloos
den te geven, hun noodlot
tig werd ? In de tweede kerk
vergadering van Zyon, was 
de Engelsche ambassadeur de 
eenige, die iets ter verdedi*-
ging der regjten des keizers 
durfde zeggep; al de minis
ters der overige hoven na
men een dii?p stilzwijgen ia 
acht.. Deze Stilzwijgende toe
stemming, waarover men te
genwoordig niet spreekt, ver
baast veel méér, dan hetgeen 
wat men in de vergadering 
tegen FREDERIK deed. Had
den daarenboven de opper
priesters het eerste ingang 
aan dit valsche denkbeeld ge
geven, zij maakten er geen 
misbruik van, om nieuwe ge
westen aan hun gebied te on
derwerpen; zij trokken uit 
hunne staatkunde niet het 
minste voordeel: waarom re
kent men hun zulks tot eene 
misdaad toe, terwijl men niets 
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.zegt, van degene, die er meer 
dan eens partij van wisten te 
trekken?" De togt van PHI-
LIPPUS was ongelukkig; hij 
overleed in 1285, aan een'e 
besmetting, die zich in zijn 
leger geopenbaard had. De 
Paus orerleed den 29 Maart 
van het zelfde jaar te Pero-
sd, na den H. stoel vier ja
ren en vijf dagen sedert zij
ne wijding bekleed te heb
ben. HONORIÜS IV volgde 
hem op. 

MAMINÜS V, een Romein, 
vroeger OIIO COLONNA ge
noemd , uit het oude en be
roemde huis van dien naam, 
kardinaal-diaken, werd den 
11 November 1417, na den 
afstand -van GKEGORIITS XII, 
en de afzetting van den on-
wettigen Paus BENEÖICTÜS 
AI I I , gedurende de kerkver
gadering Tan Constans, op 
den Pauselijken stoel geplaatst. 
iNooit werd een opperpries
ter plegtiger ingewijd- hii 
werd naar de kerk gevoerd 
op een vut paard gezeten, 
waarvan leiZer Smsmmvl 
en de Palts - keurvorst te 
voet, de ;teugels vasthielden. 
Üene menigte vorste» enee"ae 
geheelekerkvergaderingmaak-
ten den optogt uit. Na hem 
tot priester en bisschop te 
W e n gezalfd, plaatste men 

f° ,G Fa»sen> sedert om
trent twee eeuwen droegen i 

op zijn hoofd. Zijne eerale 
zorg was' eene bulle uit te 
vaardigen' tegen de kussitm 
van Boheme.y wier verwoes
tingen zich dagelijks uitbreid
den. Het eerste artikel de
zer bullë is belangrijk, naar
dien de Paus iö hetzelve wil , 
dat- «degene, die van ket
terij, zou verdacht zijn, zwe» 
re , dat hij de algemeene kerk
vergaderingen •, sèn in het bij
zonder die van Constans••> 
de algemeene kerk voorstel
lende , aanneemt; enidat hij 
erkenne, dat alles wat deze 
laatste kerkvergadering hee» 
goedgekeurd en veroordeeld, 
door al de geloovigen moe| 
goedgekeurd en veroordeeld 
worden." Ér schijnt hieruit 
natuurlijk voorttevloeijen, dat 
MARTIOTS V., den voorranjj 
der kerkvergadering op du. 

pausen goedkeurt, w e ^ e m' 
de vierde en vijfde zitting 
beslist werd; maar andere» 
beweren, dat. MABÏDWS en
kel over de leerstellige Be
sluiten tegen :de sectarissefr 
sprak, en beroepen zich op 
èene geloofwaardige acte, ow 
der nakomelingschap ,t(rt &? 
gedenkteeken té dienen, ^af-
bij de Paus op eene p W 
wijze in de laatste zitting ver
klaarde , » dat hij alles, *» 
door de kerkvergadering T» 
Constans, in concihet 
trekkehjk de stukken-des§« 
loofr, bevolen, ^sloleM1 

bepaald ' was,, onsohendba» • 
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houden en nakomen zóü'de; 
dat hij goedkeurde en be~ 
kra'chtigde,, alles, wat aldus 
in concilie betrekkelijk de 
stukken des geloofs -was vast
gesteld , maar niet wat an
derszins of op eene andere 
wijtie was verrigt." Zij 
voegen er bij, dat de beslui* 
ten der vierde en vijfde zit
tingen, enkel de tijden der 
scheuringen, én de Pausen 
betreffen, wier wettigheid be
twist Wordt, ,'zoo als zulks 
toenmaals het geval was. MAK-
TÏNÜS zat voor, in de laatste 
zittingen der kerkvergadering, 
in het begin van 1418. De 
vreugde over de aankomst des 
Pauses te Rome, was zoo 
groot, dat men den dag in 
de jaarboeken der. stad aan-
teekende, om er ten eeuwi
gen dage de gedachtenis van 
te bewarett. Be scheuring was 
nog niet geheel uitgedoofd. 
De onwettige Paus BENEDIC-
ÏDS XIII leefde nog, en na 
aijnen dood, in 1424 voor
gevallen, verkozen de beide 
eemge kardinalen zijnor par
tij , eenen Spaanschen kano-
nik, GIIXIS DE MÜGNOZ, die 
den naam van CLEMENS TUI 
aannam. Deze onwettige Paus, 
deed m 1429 weder "afstand 
wn zxjne waardigheid; en 
om hem schadeloos te stel
len, voor dit schaduwbeeld 
van. Pausschap,'hetwelk hij 
wrloor, gafhem dePaöshet 
•»»dom Majwa, Het ik op' 

deze wijze, dat'.MAHïjOfüsde 
rampzalige scheuring gelukkig 
ten einde bragt, welke gedu
rende eene halve eeuw, aan 
de kerk zoo vele wonden had 
töegebragt. De Paus, steeds 
aangespoord door de vorsten > 
om de kerk te hervormen, 
had te Pavia eene kerkver* 
gadering belegd, die vervol
gens naar Sienna verplaatst, 
en eindelijk ontbonden werd, 
zonder iets te hebben bepaald. 
MARTIJTÜS meende het gemor 
der weidenkenden te moeten 
bevredigen : hij bepaalde eene 
kerkvergadering te Bazel, 
welke eerst, na verloop van 
zeven jaren moest gehouden 
worden. In dien tusschentijd. 
overleed hij aan eene beroer
te , den 20 Februarij 1431, 
in den ouderdom van 63 ja
ren; Deze Paus bezat de hoe
danigheden van eenen vorst, 
en de deugden van eenen 
bisschop. De kerk had aan 
hem hare eend ragt j Italië 
zijne rust, en Home zijne 
herstelling te danken. De he
kelaars , die het zich ten taak 
stellen, om alle Pausen te 
bevittcn , beschuldigen hem , 
een vriend te zijn geweest 
van schatten opeen te sta
pelen; maar de getuigenis, 
welke de heilige ANTONINUS 
in dit punt van hem aflegt, 
gevoegd bij het gebruik, het
welk hij van zijne schatten 
heeft gemaakt, is meer dan 

| voldoende, om hem te «egt-
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vaardigen, Men heeft Tjffli 
hem eenige werken. 

MARTINÜS PoioNus, te Trop-
pau in Silezië, uit de adel
lijke familie van STREPORI 
geboren, een dominikaner, 
was penitentiarius en kapel
laan der Pausen &.EMENS IV, 

•GREIJORIÜS X, INNOCENTIÜS 
V, JOAKNES XXI en Nico-
I.AAS Hl , die hem in 1278 
tot het aartsbisdom van Gnes-
ne benoemde. Hij ging er be
zit van nemen, toen hij te 
JBologna, in den loop des-
Zëlfden jaars oyerleed. Men 
heeft van hem Leerreden, 
1484, in 4.to en eene JTro-
nijk der Pausen. Deze kro
nijk verscheen voor het eerst 
gedrukt in het licht door de 
zorgen van JqAflNBS HÉROID , 
achter die van MARIANUS SCO-
•svs, Bazel, 1559. Dezelve 
eindigt in die uitgave met de 
verheffing van NICOUAS III. 
In dit werk komt het beruch
te sprookje der pausin Jo-
ANITA voor. Hetzelve wordt 
ook gevonden, in de uitga» 
ve van Antwerpen, 1574, 
door SÜEFRIDUS PETRibewerk-
stelligd, die zegt er bijvoeg
selen ingelascht te hebben, 
welke een derde gedeelte der 
kronijk uitmaken, er bij
voegende, dat hij de gapin-r 
pingen heeft aangevuld ,enz. 
Men stelt veel meer op piijsdie 
ran JOANNES¥ABRICIDS CSESAR, 
een premonstratenser, Keu* 

len^ 1616, in fo3., en welke ge-5 
volgd is, in die van Strmts-, 
burg, 1685, in fol. In de
ze laatste eindigt de kronijk 
met CIEME?TS '< IY, en nien: 
yindt er de beruchte fabel 
niet in,, waarvan.de valsch-; 
heid is aangetoond door Btoür 
DEI. , eenen prötestantschen, 
predikant, in eene bijzondere 
verhandeling, en door BAT» 
(ï)ict. crit. art. Polonn en: 
Papesse), door de paters E-
CHARD en QUEIIF enz. {Scrip-
tores ord. Prced). blz. 365, 
en volg. (ZieBENEDicïüsIJI). 
MARXINOS POLONDS schoot ia 
oordeelkunde en wijsbegeerte 
tekort, zijn werk is desniet
tegenstaande nuttig. Hetzelve 
is bekend onder den naam 
van" Martiniaansche kronijk, 
Dezelve is niet zeer algeBiee", 
Men vindt er belangrijke bij
zonderheden in , die men el-> 
ders te vergeefs zou z"e* 
ken. " 

- MAROTÜS DORPIDS.—Z"? 
DORPIÜS. 

MARXINUSIÜS (Gm$\!. 
wiens ware naam was Wi** 
SINOVISCH , kardinaal e» w1" 
nister van staat van het 1ko
ningrijk Hongarije, w e r d l 

1482 in Croatië geboren* 
en had, jong zijnde, w»e' 
diening, om. bij JOAN»ESM' 
POM, toenmaals. eenoud f 
edelman, de badstoven te *»' 
warmen. Hij omhelsde .»« • 

http://waarvan.de
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kloosterleven, in de orde van 
den heiligen PAIJI.os, eersten 
'kluizenaar, eene orde, die 
«nfcel in Hongarije bestaat: 
hij leerde aldaar de schoone 
letteren, en kwam bij JOAN-
WES Zxpoii terug, die koning 
•was geworden. Hij volgde 
hem, gedurende zijne tegen
spoeden in Polen, en be
wees hem', dikwerf met ge-
Vaar.-van zijn leven', de uit-
stekendste diensten. Door dit 

, gedrag won hij zoo zeer de 
gunst van dien vorst,, dat 
deze hem, toen hij in 1536, 
door" ëerie overeenkomst met 
keizer FERDINAND I gesloten, 
in het bezit van datgene werd 
bevestigd, wat. de wapens 
hem' verworven hadden , tot 
zijnen, eersten staatsdienaar 
•verhief; eri bij zijnen dood, 
ïii 1540 voorgevallen, ver
trouwde hij hem de voogdij* 
schap van zijnen zoon, Jo -
ANNES SIGISMÜND'US > toe. Hij 
had hem vroeger tot het bis?-
dom van Groot'~Waradin be
noemd . MARTWÜSIÜS heerscll* 
té als een dwingeland, kwam 
m öneehigheid met ISABEE-
IA, Weduwe van den vorst, 
die hem uit het niet had ge
trokken , en verbond zich aan 
keizer FERDÏÏUND I , die voor 
hem van JÜHCS III den kar-
oiiiaalshoed verwierf. Eeni-
gen tijd daarna beschuldigde 
toen hem," van' met de Tur
ken te onderhandelen j FER-
WNAND waande zelfs liet uit-

Jverksel dier onderhandelin
gen zoo nabij, dat hij het
zelve r niet dacht te kunnen 
•voorkomen dan door MAUTÏ-
NÜSIÜS, in het jaar 1551, in 
het, kasteel, van ; VintSj te 
doen vermoorden; dit kasteel 
had de kardinaal op de bouw
vallen van een doorhem ver
nietigd klooster doen bouwen > 
welks Overste^ volgens DE 
THOIT en CENÏÜRIO, hem zijn, 
rampzalig uiteinde voorzeide. 
BECHET, kanonik der kerk 
van Uze$<, heeft zijn Léven 
beschreven, doch zonder 
naauwkeurigheid,'.' en zelfs 
zonder oordeel: want men 
moet er geen hebben, om té 
zeggen, dat KAREI, V FER-
DWAND aanspoorde, om zich 
van MARTINUSIUS te ontdoen, 
ten eihdé zich van de alge-
(jemeene heerschappij Ie ver
zekeren , bladz. 464. Indien 
BECHEX eenen .held vaii MAR-
iliVüSlüS'maakt, stelt een ge
waande Ulozbof, SACY ge
naamd , hem als een gedrogt 
vóór. Men moet geen van beide 
gelooven ,rnaar zichaan den 
wijzen oordeelkundigén én 
waarheidlievenden ISTHÜAJJFÏ 
houden•; ï)è rebus pannoni?-
cis> MARTINÜSIÜS was een 
groo te staatsman, een geesfe* 
lijke vol ijver én reine. ,ze£ 
den; maar zijn gedrag, ten" 
opzigte van FERDINAND , zijnen 
vorst, gehouden , schijrit niet 
vrij van verwijtingen. £ie 
BECHET. 
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MARTÏO» *̂ » Zie GALÊoïr. 

* MARTIN (THOMAS), een 
beroemd hoogleeraar in de 
kruidkunde aan] de universi
teit van Cambridge, en lid 
der koninklijke maatschappij 
Tan Zonden, in 1756 gebo
ren , was de zoon van eenen 
aris van Chelsea, die mede 
de kruidkunde in dezelfde 
universiteit onderwees. Hij 
voerde eené nieuwigheid bij 
zijne lessen in, door dezelve 
in het Engelsen voortcdragen;, 
in plaats van zulks, volgens 
het gebruik, in het Latijn te 
doen. In den ouderdom van 
29 jaren, werd hij tot pro-
•cureur der universiteit be^ 
noemd, en kort daarna verr 
bond hij aan zich doctor%ETr 
TICE , tot de gewigtige eii 
werkzame vertaling der oud
heden van fferculanum. 
MAROT werd in het jaar 
•1772, rector van Luggers* 
hall en van LitlleMurloM)., 
en aanvaardde; achtereenvol
gend , de, posten< van gouver,, 
neur van verscheiden aanzien
lijke Engeischen, onder an-r 
deren van JoHff BORUSB 
WARREN, die later admiraal 
was, en met wien hij Frank* 
'rijk, Zwitserland en Italië 
bezocht. Bij zijne terugkomst 
™ wjn vaderland, nam hij 

«jne betrekking van rector 
van Litlh Marlow w e d e r 

op, en onderwees vervolgens 
«net veel r o e m de kmidkun-

ïde té Cambfidge; "HetEh-
gelscb bestuur, beloonde zijne 
mitstekende begaafdheid, door 
jhem met", aanzienlijke jaaiv 
•wedden, tot koninklijk hoog-
Jeeraar te benoemen. MAR-
TYN legde eenige jaren.later 
zijn rectoraat neder, om Ie 
Londen den post van }i<mor 
fair secretaris der maatschap
pij ter aanmoediging en ver
betering, van den scheepsbouw 
te bekleede». Hij ondernam 
omtrent dezen tijd het volle
dig maken van het werk Tan 
M I U E R , ten titel.voerende: 
/Woordenboek des tuiniers, 
waaraan hij belangrijke ver
beteringen bragt en een nieu
we orde gaf. MARMKISW 
Zonden, den 3 Junij'1^» 
overleden, de volgend* wer
ken nalatende: h°:P^l 
jcantabrigiensis, 1763,W.o. 
— 2,o Beschrijving•«*»«» 
geschenk door D.f W#**t 
aan den botanischnl^^ 
dmn , in 4.to —. U#«* 
rustica,, eoohibiting «f"J 
ttjigures, of suf^> 
m*Londenim-W*> 

kleurde platen.: — *• fy 
ff lis/t entomologist, ™>u. J 
gr. in 4 > , met pWen; 
5.o Psyche; Figuren ofm 
disörïpt. .tV&tfiïX-p 
in 4 > , gekl. platen.•-r-
dranei, or ff ™!f%h tmj• ofiSpiderSfiom ** , 
gr, in ié10 
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: MARTV/R (PBTRÜS) , van Ari-
ghiera , in het Milanesche \ 
in 1456 geboren, maakte zich 
beroemd door zijne bekwaam" 
heid in de onderhandelingen* 
FKRDINATTD Y%-de Gatkolijké} 
koning van ICdëtilïè en Arm-* 
gon, vertrouwde hemde ópy 
voeding zijner kinderen toe, 
en zond hem, in hoedanigheid 
van buitengewoon gezant,: 

eerst naar Féneti'è, en van
daar naar JËgypte. . Hij on
derscheidde zich in de waar
neming zijner posten, door-
zijne regtschapónheid en zijn 
vernuft. In Kastilië terug
gekeerd , verkreeg hij jaar
wedden en rijke beneficien. 
Hij overleed in den ouder-
dom van 70 jaren, in 1525. 
Men heeft Van hém verschei
den werken met duidelijk
heid, sierlijkheid 'en belang-' 
stelling geschreven: i.oEe'ne 
•Geschiedenis van de ontdek
king der nieuwewereïd;, ge-r. 
•titeld: Be rebus öcsanicis y 
siye De nctvigaiianè, et tér-' 
ris de novo repertis , 1585 , 
in_4 . to_ 2.o Een belangrijk 
verhaal van zijn gezantschap 
^fgypte, 1500, getiteld: 
Detegationebabijtinica (men 
gaf toenmaals den naam van 
Babyion- aan Groot-Caïro.) 
7" 3.o Een verzameling "van 
«neven-y 1530, in fol., en 
^sterdam,1670, in fol., 
«nder den titel Tan Epistolos 
& rebus kispanicis, zeer 
« a a m . Ofschoon dezelve 

langen tijd na .de gebeurte
nissen geschreven zijn',. be
vatten dezelve echter,naauW* 
keurige bijzonderheden over 
de geschiedenis der 15.<< éeuwi. 

MARTYR (PJÏXRDS),geboor
tig van Novarra in Italië i 
is de schrijver van een werk, 
getiteld: De itlceribus >eé 
vulneribus capitis, in 4. t o 

Pavia, 1584. Men moet 
hem niet verwarren met P E 
TROS MARTYR , een Spanjaard, 
van ,wien mëa heeft i Süm-
marium constitutionum pro 
regimine ordinis prcedicd-
tórum, Parijs, 1619, in 
4.» Deze schrijver en dë 
voorgaande, deelden in de 
16.e eeuw. 

MARBItUS > (POBIEËJÜS) , 
een bekwame" taalkundige; te 
Mome, durfde Iteizer; TIBÉ-' 
Rins; te berispen, over een 
gebrekkig woord, hetwelk hij 
zich had laten 'ontsnappen; 
en daar CAPITO , een van 
's vorsten hovelingen, uit vlei-
jerij beweerde, dat het woord 
Latijn was, antwoordde MA-
RULLUS, dat »'de keizer ,wel 
het buj'gerregt aan men-
schen, maarniet aan Woorden 
kon geven." v ; \ ; ' 

MARtiitüs (TA'CITÜS),, inde 
5e eeuw, een dichter inCa-> 
labriè, bood aan ATTILA een 
dichtsfük aan, in hetwelk hij 
hem p n 'de' goden deed af-
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stammen. . Hij durfde, zelfs 
dezen barbaarschen verover
aar met den naam van god
heid bestempelen. AïlltX 
beantwoordde deze lage vlei-
jerijen enkel door het bevel, 
dat men het werk en den 
schrijver zou verbranden.. Hij 
verzachtte echter deze straf, 
uitvreeze, dat zijne gestreng
heid, het vuur der dichters 
mogt verkoelen, die zijnen 

. roem zouden willen bezingen, 

•, MAROUUS, (MicHAëL), een 
geleerde Griek van Konsta-
tinopel,:begaf zich, na' de 
inneming dier stad door de 
Turken, naar Italië. Hij 
sloeg vervolgens de loopbaan 
der wapens in, en verdronk 
in het jaar 1500, terwijl hij 
te paard dë Cecina, eene 
rivier bij jTdterra, alwaar 
hij begraven ligt, wilde over
trekken. Men heeft van hem 
puntdichten, en andere dioht-
stukken in het Grieksch en 
in het Latijn, vol buiten
sporige beelden. Dezelve wer
den gedrukt te Florence, in 
1497, in 4.to; te Parijs, 
m 1561, in l6.mo, en met 
de gedichten van JOANNES 

' SECUNDUS, Parijs, 1582, 
in 16.«*> N0g h e e f t m e n 

van hem: Marulli Ncenice, 
1515, in 8.vp, niét ze-er 
algemeen. 

MARUUUS (MARCBS), te 
Spalatro. in JOalmatië gebo

ren , van wien men veel vretke» 
heeft» in 1601, te Jntwer-
pen gezamenlijk in het licht 
gegeven; deze verzameling 
bevat: 1.° DalmatimyGn-
atice gesta , laiine .reddiict: 
dit is eene" vertaling van eene 
oude geschiedkundige schets, 
waarvan de schrijver niet k i 
kend is. — 2.° Jnimadver-
sio in eos, qtti B.SlsnOr 
NYMüM Italum esse contën-
dunt. ~ 3.° Eene verhai* 
deling De religiose vivwdi 
institutione per exempl<h. 
Deze schrijver bloeide in de 
16e eeuw. 

*MARUM (KiARAN),tó-
schop van Ossory w ••/«*• 

j land, werd in het Ierse» 
l collegie te Salamanka.m*' 
ivoed. Hij werd later «W" 
'zelfde gesticht tot onderrtec? 
1 tor en hoogleeraar benoePj. 

In 1798 in Ierland fW 
gekeerd, bekleedde hij a» 

; tereenvolgend de 4eerst<g 
I der wijsbegeerte, en godg 
ileerdheid, in het collegie^ 
' C«r/ow, en werd,na. 

dood van doctor U £ ' 
tot het bisdom van «/**£ 

bevorderd; maa r f,isllV ten, welke toenmaals U y 
de, kerk beroerden,, » 
zijne instelling met toe, e. 
den 4 October 181V." te 

terugkomst v a n P ^ ^ s . . 
Mome.%^ b*» "£&. 

, ne kerk gedurende IJ' J. >ke. 
en was een der pndtf»**-
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naars van de verklaring der 
Iersché bisschoppen van den 

•25 Jahuarij 1826. Hij is in 
de maand December 1827, in 
ïulk eenen behoeftigen staat 
overleden, dat men geen an
der geld, dan zes schellingen 
bij hem heeft gevonden; hij 
was echter, rijker dan doctor 
TBOÏ", aartsbisschop van Dur 
hlin, bij wien men na zij
nen' dood slechts vijf schel
lingen vond. Zie daar twee 
voorbeeldden van den rijk
dom der Catholijke Iersche 
prelaten! 

MARVEIX ( ANDREAS ) , in 
1620, te JCingston-upon-
Biill, in het graa fsch ap York, 
geboren, en in 1673 overle
den, is de schrijver' eener 
beknopte Geschiedkundige 
groeve, betrekkelijk de al-
gemeene kerkvergaderingen, 
enz., in het EngeJsch; Het
zelve Wordt op prijs gesteld.' 
•Nog heeft men van hem min
der bekende werken. 

• MARVIUE (VKWEM D E ) ; 
•è- .Zie ARGÓNNE. 

MAS (HILARIUS D Ü ) . : i - Zie 
DÜMAS. 

MAS (LODEWIJK DU), na
tuurlijke zoon van JOANNES 
toDEwijK DE MONTCAMI, heer 
jatf Gandiac., werd te M's-
mes> ja 1676 geboren. Hij 

• 'AVI, . PEEL, 

wijdde zich in den beginne 
toe aan de regtsgeleerdheid, 
maar later maakte hij zijne 
ëenige studie van de wiskun
de en dé vreemde talen. -Of-i 
schoon hij een zeer koeWoor-
komen en eene bedaarde in
borst bezat, was zijne ver
beeldingskracht echter leven
dig en zonderling." Hij was 
de uitvinder van' het typo-
graphisch bureau, waarvan' 
men zich gedurende eënigen 
tijd te Parijs, en in ver
scheiden provinciën heeft be* 
diend, oin de eerste grond
beginselen der talen te lee-
ren. Hij nam er de eerste 
proef mede met den jongen' 
DE CANDIAC. Zijn kweeke-
ling deed zich te Parijs, en 
in de voornaamste sleden des 
koningrijks, werwaarts DV' 
MAS hem vergezelde', bewön* 
deren. (Zie CANDIAC). Haar 
de dood hem dit kind ont-
weldigde, alvorens het des-: 

zelfs zevende jaar bereikt had^ 
werd hij over dit verlies bij' 
na waanzinnig; BOINDIN, met 
wien hij in vriendschapsbe
trekking stond, deed hem' 
aan zijn huis verzorgen. Hij; 
begaf zich vervolgens naar 
mevrouw DE YAUJOÜR; op 
twee mijlen afstartds' van Pa**-' 
rijs , en ' ovefleed aldaar iii 
1744. Er bestaat van hem: 
1,° VArt etc. [De kunst, om 
allerlei soort van mu&ijk op 
eenen anderen toon te foen* 

R . - . 
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. gen,*onder°verpligt tonijn, 
noch den tijd noch de wijze 
ie kennen)., Parijs, 1711, 
in 4. t0 > een voortbrengsel van 
dien nleuwigheidzoekenden 
-geest, welke er naarstreeft, 
'om de beproefde leerwijzen in 
een ongunstigdaglicht leplaat-
rsen, ten einde dezelve door 
-vreemde gebruiken te doen 
vervangen, dip de ondervin
ding logenstraft. —: 2,° Bi-

"'bUothèqw étc. (Bibliotheek 
'der kinderen), 4 stukjes in 
één deel, .in 4 . t 0 , Parijs, 
1733) waarin hij de iarig-

'tjng van zijn typographisch 
bureau verklaart: een werk
tuig, dat nooit de goedkeu
ring der verstandige lieden 
heeft weggedragen, en dat 
thans als eeneloutere kwak
zalverij wordt beschouwd. * 
ondanks de pogingen , «door 
eenige hongerige onderwijzers 
in het werk gesteld, om het* 
zelve door een hoogdravend 
prospectus ,An .1780 in het 
licht gegeven, ingang te doen 
vinden. Bij het eerste gezigt 
ontwaart men, dat hetzelve 
eene romaneske en empiri-, 
sóhe uitvinding, de -vrucht 
van een ledig en opgewonden 
hoofd i s , enkel en alleen in 
slaat, om de veerkracht van 
het geestige Wezen, dat ons 
bezielt, te onderdrukken , 
door dezelve tot werktuige-: 
Hjke en onvruchtbare verrig-

MASACCI© ( THOMAS ), ook 
wel MASO of THOMAS GUIDJ 
disan- Giovanni genoemd, w 
1401, in Toskane geboren, 
en in 1443, te Florence y 
verleden., was de eerste zijr 
ner eeuw, die de goede ma
nier om te schilderen leerde, 
Hij liet zijne figuren in liet 
jicht verschijnen in de haar 
passende houding, en gaf aan 
dezelve kracht, Juister enbe-
valligheid.; maar hij körrtwst 
punt van volmaaktheid met 
-bereiken, daar hij ia den 
bloei zijner jaren, niet zon-
•der vermoeden van te zy« 
vergeven., werd weggemaaid. 

' MASANiEtit), •waaruitönt-
•staat MASA AwiEUO ôf l i y 
•MAS Asmuüa, werd te * 
malfi in 1622 geboren, was 
de zoon van eenen viscW"0"; 

«per, die zich te # « j ^ f a f > 
•vestigen, M A S J ^ W > J ^ 
ste zich aan het §oofd ?»" 
•eenen opstand, en wierf)»». 
i 0 p4o t fean dierhoofds^ 
:2ijnejegering duurde slechU 
.acht-dagen; maar m dit»01 

4ë tijdverloop, vemgtte »»• 
memde zaken. Het fcwjj 
lijk der Beide~Sirjm>^p 
J e e n den Lombarda.nschJ 
voorlog voeren, en hel; 
met belastingen - ^ J 
Pahrmo was aan het n , 
ten geslagen, terwijl V ƒ 
stand van Katdm* » 
zich onder de b e s c h ^ 
•imtfrwkryk &$&*.m 
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tan Portugal, ten gunste 
tan het huis vmBragatea, 
liet ongelukkige bestuur van 
PHIHPFÜS lY onderscheid
den. De belastingen verme

nigvuldigden zich ie tfapels, 
f1 weiverre dat het volk aan 
öe gezagvoerders nederige ver-
zoeJrschrï.ften zou aanbieden, 
toordè het openhjfc. MASA^ 
MELLO plaatste zich aan het 
hoold van hetzelve; hij was 
tóet moed en eene" natuurlij
ke welsprekendheid begaafd. 
Be opstand barstte den 7 Ju-
Jl 1647 uit. MASANIEWO 
Wapende honderd duizend 
niansehappen, bestuurde een 
toomëlpos volk als slaven, 
joeg den onder-koning schrik 
?an> die dé wijk nam naar 
«et kasteel tOMuf. MASA-
'Jntuó verdreef de senatoren; 
«e edelen, verstrooide hun
ne schatten, offerde hunne 
W t e n op,- eh zou zijne 
ï t ' É ' . i o j ' i * gedre
ven helben, zonder h e t W 

SC ^ des èart!*is-
é«ZlJnen eerbied wist te win-
£ " ^ e ^schiedehis- be-
? h

ö ï ' ^ een schrijyer, dat 

^ ^ « k e i c h o k k e n / h r ó 
heyig dezelve öok war?n de 
e ^ n d e r d e V n S d e ^ 
™ f c f f n gered, daar het 

25Ö 

ïl 

muitelingen was: Zev e d? 
"koning van Spanje! geetw 
soutpacht! weg met hét 
sUchte bestuur! De onder
koning was genoodzaakt, de 
afschaffing der belastingen te 
beloven. Het zou den aarts
bisschop FttOMAKiari gelukt 
zijn, ótii ópn opstand tot ba
daren te brengen, mqar twee 
heeren, MoarTEiEONE en CA-
RAFFA, beproefden, om MA-
SXMELÏ.0 te doen ombrengen. 
De poging gelukte ïiiet, en 
de opstand verkreeg een ge-
duchter aanziend Eindelijk 
had MASANIEIXO, met den ko
ning en den aartsbisschop in 
de karmelieten kerk ëene bij
eenkomst. Men onderteeken» 
de er een verdrag, waarin 
de voorregten dooi- KAREI. f. 
verleend,' hersteld werden, 
MASANÏEÏ.i,o, die prachtig ge
kleed, eh met kostbare slee* 
hen versierd, verschenen was, 
legde oogenblikkehjk dien rij
ken tooi af, en wierp zich 
voor de voeten des onderko-
nings. Deze hief hem op, 
eh nöodigde hem, aan zijne 
tafel te eten; maar weinige 
dagen daarna werd hij, op 
last, zegt men, des onder-
kónings, door vier struik'roö-
vers vermoord, Het volk ver
zamelde zijne verstrooide en 
verminkte ledematen, èh be
groef liem met eene konink
lijke pracht. De 'onder-ko-, 
riirig dcèdj ongetwij'feïd aii 

' 2 '-*'' * ' • • • • ' . • ' • ' " » . ' . 
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staatkunde, de lijkstaatsie 
door zijne edeljonkers volgen. 
MASANIEIAO werd op den acht
sten dag zijner regering, d en 16 
Julij 1647 vermoord. MEISS-
WER heeft de geschiedenis de
zer omwenteling in het hoog-
duitsch beschreven, waarvan 
er ook eene Fransche verta
ling bestaat, Parijs, 1789 
in 8.vo 

* MASBARET (JOZEF nrj), 
een geleerde levensbeschrij
ver, priester der congregatie 
'vin den H.SütPiïips, te Qr-
leans, hoogleeraar der wijs-
begeerte en godgeleerdheid, 
in het seminarie van Jngers, 
pastoor .van SJ Leonard enz. 
werd in die stad in 1697 ge
boren, en overleed den 19 
Maart 1783. Hij leverde een 
aantal artikels en verbeterin
gen voor de uitgave van het 
Woordenboek van MORÊRI 
Van 1732, de Bijlage van 
1739, en de uitgave van 1759. 
De herziening van dit woor
denboek hield hem zijn ge
heel volgend leven bezig. Hij 
schonk aan deMemorienvan 
Trevoux belangrijke artikels, 
zoo als het Zeven, van KA-
REL DüPI.ÊSSIS,tfjR.GEN-

T-Riï, Februarij 1745; dat van 
FaANCiscus BABIN, beroemden 
voorzitter in den 'raad van 
geestelijke zaken tejngers, 
October van hetzelfde jaar; : 

het Antwoord van een&n cri
ticus op dit leven. Bij zij

nen uitersten wil, vermaakte 
hij zijne handschriften aan het 
seminarie van Limoges;m 
gedeelte derzelve, te weten 
zijne Aanmerkingen op,kt 
"Woordenboek van3ÏQRÈRI,t 
ïn 6 dl.» in. 4 > , ging over. 
aan den H.* BARBIER, bibli-
othekaris 'des konings:_ «U 
heeft er verscheiden arliiels 
van in liet licht gegeven, 
in zijn Critisch Qnderwk 
of Foltooijing Jer meest 
verspreide geschiedkundige 
Woordenboeken (1 <lMa" 
nij 1820). /'., ., 

MASCARDI (AüGusiips), 
te A^a^aiKa, in de staten van 
'Genua, in 1591, uit eene 
beroemde familie geboren, 
maakte zich door zijne talen
tend bekend. Zijne welspre
kendheid, verwierf hem "e" 
titel van honorair'karoerlieer. 

van Paus URBANÜS "»»•"! 
hem eene jaarwedde van öw 
kroonen gaf, en voor W 
in 1628 eenen leerstoel d j 
rhetorica in het c o i y W 
JSapieniia stichtte. mwy 
leeï in 1640 te & f * g 
49 jaren oud zijnde. ^ 
heeffvan hem: * « * * J * 
gen, Latijnsche , # f ? * f ' 
f 5 2 i , ' i n J 4 . K e n i ; ; 
schë, 1663, in X2.̂  vo
meer ••andere werken i" , 
beide talen. Het mf•»' 
leende is zijne verhand 2 
in ^o m i arte Instop 
vrij wel geschreven, e» 
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eenige goede overwegingen 
•bevat., Zijne Geschiedenis 

' van de aaniemïaering van 
den graaf DE FIESQUE , 
vrij gering, en vooral vol re
devoeringen die niet eindi
gen ? heeft van hem doen zeg
gen dat -hij beter de grond
beginselen, öm de geschiede
nis te schrijVen onderwees, 
dan dat hij dezelve uitoefen
de. Die, welke de kardinaal 
de B-ETZ'la ter geleverd heeft, is 
om zoo te Spreken slechts eenë 
vrije vertaling van MARCARDI. 

MASCARENHAS. Zie MÓN-
ÏRAROTO. 

VMASCARON (JÜJCICS), zoon 
van een beroemd advocaat bij 
het parlement Van Mx, te 
Marseille in 1634 geboren. 
Het aanzienlijkste erfdeel,. dat 
zijn vader hem naliet, was 
zijn begaafdheid voor de wel
sprekendheid. Hij trad zeer 
jong in de congregatie van 
het Oratorium, alwaar zijn 
buitengewone aanleg, voor 
den kansel hem weldra eenen 
grooten roem verwierf. Hij 
trad het eerst, met luister 
op te Saümur. De beroem
de TANNEGUI LE FEVRE, door 
zijne begaafdheid getroffen, 
Welke zich met zoo veel luis
ter aankondigde, zeide eens: 
ff^ee degene, die kier, na 
MASCARON, zullen predi-
&«/ Nadat de jonge rede- \ 

: • • • ' • . ' R 

naar zich in de grootste steden 
van Frankrijk, had onder
scheiden ,. vertoonde hi | zich 
in de hoofdstad 'en. vervol
gens aan het hof, alwaar hij 
twaalf statiën vervulde, zon» 
der dat men moede seheen 
te worden hem aan te hoo-
ren. Eenige hovelingen meen
den zich bij ï-ooEWijK XIT 
te kunnen indringen, door 
de vrijheid aan te randen, met 
welke. de evangelische rede
naar de- waarheid verkondig
de ; maar deze vorst sloot huit 
den mond zeggende j My'heeft 
zynen f ligt betracht, laat 
ons den ónzen doen (eene bij
zonderheid door velen op pa
ter BOBRDALOÜE toegepast)», 
Het bisdom Tullus was de-
belooning zijner begaafdheid. 
De koning vraagde hem in 
hetzelfde jaar 1671, twee -
lijkreden, eene voor mevrouvf 
HENRIEXXE van Engeland* 
en de andere voor den graaf 
DE BEAUFORT. Daar de vorst 
de beide plegtige diensten, 
twee dagen na elkandeif be
val, dééd de ceremoniemees-r 
ter hem opmerken, dat dezelf
de redenaar met twee rede
voeringen belast zijnde, in; 
verlegenheid zou kunnen ra- • 
ken. Het is de bisschop van' 
Tullus antwoordde de koning,, 
ongetwijffeld %al het hem 
wel gelukken. In de laatste 
leerrede welke MASCAROÏT ,. 
voordroeg, alvorens zich naar 

3 . : , 
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zijn': bisdom te be'geveri»' nam 
hij fcijn. afscheid. De koning 
zèjde hem. » Gij hebt ons 
irv uwe. andere predikatien 
om Gods wil getroffen; gis
teren troft gij ons om Gods 

, en u zelfs wille." Tan Tul-
lus begaf, hij zich in 1678 
naar Jgen, alwaar het Cal-
vinismus hem een veld aan
bood geëvenredigd naar de 
uitgebreidheid en de leven
digheid Tan zijnen ijver. De 
ketters, door den stroom ziĵ  
ner welsprekendheid mede-
gesleept, en door de beval
ligheid zijner deugden getrof
fen, keerden naar den schaap-
stal terug. :De beroemde pre
laat had i zegtmen > den troost 
van na zijnen dood, slechts 
2,000 in hunne dwalingen 
verharde Calvinisten van de 
30,000 die hij in zijn dio
cees gevonden had, natela
ten. MASCARON verscheen voor 
dé laatste maal in 1694 aan 
het hof, en verwierf er de
zelfde toejuichingen als in de 
schitterendste dagen zijner 
jeugd; LODEWIJK XIV; was 
er. zoo zeer door hekoord, 
dat hij hem zeidet Slechts 
uwe .welsprekendheid ver
oudert niet. In zijn diocees 
teruggekeerd , ging hij voort 
tat aan zijnen dood,in 1703 
voorgevallen, niet hetzelve te 
slichten en te regelen. Zijne 
gedachtenis, is té Jgm, nog 
dierbaar,, door het ziekenhuis 
dat. hij er slichtte, De gods

vrucht" van dezen deugdzanien 
bisschop, verviel zelfs in angst
valligheid. Tot priestergewpd 
zijnde , door LAVARDIN bis-' 
schop van Mans, die bij zijn 
overlijden verklaard had, dat 
hij nooit voornemens was ge
weest eene wijding te doen, 
deed de oratoristzich opnieuw 
wijden, ondanks de uitspraak 
der Sorbonne. (Zie CAIHA-
IUNA). Belyfa'eden vanMiS-
CAUON, zijn in 1740 f in 
12.w° gezamenlijk uitgegeven.' 
Men vindt in defcen redenaar-
de kracht van BossüEI, maar 
hij heeft noch zijne verhe
venheid , noch zijne warmte, 
en minder nog de bescheiden
heid en 'de sierlijkheid van 
FLÉCHIER. Indien hij zoo veel 
smaak had gehad als beide, 
indien hij den bedriegehjken 
schijn der gezochte tegenzin-
nen, had weten Ie vermijr 
den, zou hij gelijken trea 
met hen hebben kunnen hou
den-, «Somtijds zegt 1H0-
MAS, verheft zich zijn geest» 
maar wanneer hij groot *» 
zijn, vindt hij zelden de een
voudige uitdrukking. *SD 

grootheid is meer in de woor-_ 
den^ dan in de denkbeelden. 

Al te dikwijls .vervalt hV" 
debovennatuurkundedesgej 
tes, die eene soort van pracw 
maar eene valsche pra 

schijnt te zijn, die meer B 
moede dan rijkdom vermot. 

(Zou men zeggen aaiaw-"\v 
l u i s , die aldus WeeUh 
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Mea vindt ook bij hem on
bepaalde en scherpzinnige re
devoeringen;, en men weet 
Hoezeer, dergelijke taal, met 

, die dèr • ware. welsprekend-
lieid strijdig is." Men moet 
MASCAEOW , echter niet met 
de middelmatige redenaars 
verwarren-, door oplettend 
zijne leereden te iezeft, vindt 
men in dezelve eene zeer be
paalde meerderheid, over het 
groote aantal van onze nieu
we redenaars,, die hem wei-
ligt niet achten,. en die ge-
M%zoude»zijn,bemtege- i 
Mjken. * 

," EASCEZEL. — Zie GttDO. 

MASCLEF (FRANCISCUS) , in 
den beginne pastoor yvaltain-
e'heval, in- het diocees van 
•dmiensy zijne geboorteplaats \. 
vervolgens de godgeleerde en 
vertrouweling van den heer 
»EBROCT, zijn bisschop, en had 
onder dezen prelaat, het op-
aigt over het seminarie. Men 
ontnam hem dien post na 
derdood van m BROÜ, in 
1106 voorgevallen , wijl zijne 
denkwyze over het Jansenis
m e .met naar den smaak was 
Tan bABBATiSK , opvolger van 
«hen prelaat, die van zijne 
geestelijken, eene volkomene 
oncletwerpingaan de kerk be-

fiï«\ MASCLEF overleed ïq 
* <*$, 66jarehdüd™nde, Zij-
^voornaamsteVèrken-zgn:!.;0 

' • " ft 

ïïebfeeuwscKeSjpi'auMun^,, 
in het Latijn, volgens zijne 
nieuwe leerwijze, lo.Parijsr 
in 1716, in 12.»»» gedrukt,, 
Beze, spraakkunst werd, in 
1130 / ïn 2. dl.» in 12-.mi> 
herdrukt, door de zorg vaqs 
den- heer r>E LA BJ^ETTERIE, 
toenmaals priester van het Ö^ 
ratorium> en vriend van MAS-
CLEF. Men vindt er antwoor
den, in, op de aanmerkingen, 
die pater GÜARIN-, op zijne. 
Mebreeuwschè SpraetMimst 
heeft gemaakt,. tegen de nieu
we leerwijze van MASCXEF 
uitgevonden', om het Ife-
breeuwsch te lezen,, zonder 

! ziclt van punten te bedieneq. 
Volgens hem; is het voldoende* 

I om achter den Hebreeuwschen 
{: medeklinker de eerste Mini-

letter te plaatsen, die dient*, 
om den naam van den voor-
gaanden medeklinker uit te* 
drukken ; bijv» achter de me-

\ déklinker dahth, plaatst.hif 
eène « , achter bet/t, een er 
enz.;. een stelsel door de mees
te geleerden verworpen ,ver-

- k'ieslijker echter boven het 
bedriegelijk gebruik van mas--
soretische punten , eene fta-

/bijnsche uitvinding, zonder 
gezag. (Zie CAPPEL, GiRAür-
DEAU, GtrARKT,) De beste 're
gel , dien wij te dien opzigté 
hebben',-. zijn de oude-verta-' 
lingen, diè der Zeventigen,; 
en Vooral die. van Ae.P'nlr 
gata,. die voor de niassore-
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tisclie, hebben bestaan, en in 
den tijd vervaardigd zijn, toen 
het. Hebreeuwsch nog eene 
levende taal, of ten minste 
Vrij algemeen beleend was, 
om niet de speelbal van een 
staatkundig stelsel te zijn; 
daarin vooral de gewijde tekst, 
e"ené vastheid en gelijkvor
migheid in lessen had,welke 
dé nieuwere Schriftverklaar-
ders aan dezelve door alpha-
betische en kinderachtige 
Haarkloverijen, trachten te be-
r'ooven (zie EIEAZAR). —-2.o 
De catechismus van jmiens, 
in 4tQ — 3fi Eene •wijsbe
geerte en eene godgeleerd
heid in handschrift, die in 
het licht zouden zijn gegeven , 
indien men er de sporen der 
nieuwe dwaling niet in ont
dekt had. 

&ASCRIER (de abt JOANNES 
BAPTISXA'M), vön(7aew,te 
Parijs, in 1760 overleden, 
63 jaren oud zijnde, iseenvan 
die schrijvers, die meer be
tend zijn, door de kunst', wel
ke zij bezitten, óm gedenk
schriften, volgens de werken 
van anderen te verzamelen , 
dan door begaafdheid, om 
er zelve voort te brengen. 
Men heeft van hem: 1.° 
Description etc. [Beschrij
ving van Egypte, volgens 
de aanteefceningen van den 
heer MMIL&J), 1735, in 
4.t° en 2 dl.*,, in 12.«o 
Er komen oordeelkundige aan-

merkingen en zeldzame aftec-
dot'en in voor, maar er scheelt 
yeel aan,' dat alles in het
zelve haauwkeurig i s ; ' ten 
opzigte van den vorm had 
de uitgever de hoogdravend
heid", de gemaaktheid, de 
hevige uitvaringeni de over
tolligheid van woorden en de 
lastige herhalingen heliooren 
te vermijden. — 2.' Idees 
etc. {Denkbeelden wn kt 
oude en nieuwe bestuur der 
kerk), 1745, in 12."»: een 

'werk, dat* minder gezocht 
wordt dan het voorgaande. 
— 3.° De vertaling in het 
Latijn en in hetFransch van 
de Commenlarien van. U* 
SAR, 1755, in 12."»— *• • 
Réflexions etc. {Christel^ 
overwegingen over de groo' 
te waarheden des 9el°fll 
1757, in 12.»° — •»• B,J 
heeft ook deel gehad aan « 
nieuwe verbeterde uitgave w 
de algemeene geschf^ 
der godsdienstige $WT 
heden, Parijs, \fU^ 
PICARÜ); en aan de V* a 

ling der geschiedenis ^ 
den president van I^'iZ 
6°ÏKstoire eto. .(^*L denis van de laatste orn^ 

teling in Oost-In**)* » 
langrijk doch niet z e e n j -
keurig.— 7.° laPrf\^ 
ziekten tan Umif>f\ 
Latijn vertaald, 1760. 
1 2 . 4 , _ 8 . ° u i t g a v e n ^ . 
denkschriftenvandenW 

qmaf mn J<muieteS 
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de 'Geschiedenis van LODE-
mjK XIF, door PELISSON 
en Tan TEIXUMED. (ZieMAii,-
lEl). Men ziet door het con
trast dier verschillende wer
ken, dat LE MASJCRIER het voor
werp van zijn werk niet wist 
te kiezen, en dat hij de on
gerijmdheden van het mate-
rialisnius met eren zoo Veel 
ijver als" de werken der gods
vrucht in het licht gaf. 

MASCULUS of MASCOI.0 (JO-
ANNESBAPIISTA), te Napels, 
in Ï583 geboren^ begaf zich 
in 1598, onder de Jesuiten. 
Na de schoone letteren en 
de wijsbegeerte onderwezen 
te hebben, wijdde hij zich 
geheel en al aan de dicht
kunst toe i die vermogende 
aanlokselen voor hem had, 
en waarin hij buitengemeen 
"wel slaagde. Zijn Latijn is zui
ver en sierlijk , zijne "denk
beelden edel en waar, zijne 
wijze ongedwongen, rijk en 
overvloeijend. Zijn Lyrico-
rum libri decem 'heeft hem 
bovenal eenen beroemden 
naam verworven. Zijn Fesu-
vianum incendium anni J53J 
in tien boeken, bezit eene 
heerlijke en verschrikkelijke 
schilderachtigheid. Men stelt 
ook zijne Persecutiónes ec
clesia; , en zijne Uncomia 
Ccelitum, in den opschrif
tenstijl, op prijs. Dit laat
ste werk vindt men bij de 

1 5 

boekverkoopers niet meer, of-
'. schoon men er twee uitga
ven van heeft gehad, waar
van de laatste te Fënetië,-
in 1669 en in 1763 , te/Feé-
nen en te Jugsburg, in 12 
kleine dl.», met platen isher-
drukt. Hij overleed te Memels, 
aan de pest, in den ouderdom, 
van 74 jaren. Men heeft nóg 
van hem: Lectiones veterum 
y> alruin, cumponderationeet 
usu sententiarum ad conci-
ones en andere werken. UR-
BANÜS VIII had vele achting 
voor dezen dichter, en deed 
hem verscheidene aanbiedin
gen, welke de standvastige 
weigering van MASCVLÜS nut
teloos maakte. 

4 MASDEÜ (JOANNES FRAN.-' * 
CISCDS;, een geleerde geschied
schrijver te Barcelona, in 
1740 geboren. Zich reeds 
vroeg onder de Jesuiten be
geven hebbende, deed hij er 
zich opmerken door de snel
le vorderingen , die hij in al- < 
Ie wetenschappen maakte, 
en bekleedde in zijne orde 
aanzienlijke ambten. Bij de 
vernietiging der maatschap
pij , begaf hij zich naar Fo-
ligno in Italië, aldaar hij 
zich bezig hield met de tal
rijke bouwstoffen, die hij 
uit de geschiedenis van Span* 
je had versameld, in orde 
te brengen. De eerste deelen 
van- deze "geschiedenis ver-
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schenen in Italië' /onderden i 
titel van t Beoordeelende ge» 
s'chtedenis van Spanje, en 
Van dcszelfs vorderingen in 
de wetenschappen, de let
teren en hunsten > Foligno, ' 
$ dl.P 1784; Hij bragtdeze 
3 dl.» in het Spaansch'over 
e» gaf dezelve te Madrid, 
in bet licht, hij ging met 
dit groote werk * voort, tot 
dat hij er van 1783 tot 1800', 
20 achtereenvolgende dee-
lën, van in het licht gaf. 
De schrijver kon zijn werk, 
dat volgens zijn plan 50 dee-
len zon gevorderd hebhen, 
niet voltöoije». Op het ein
de van. elk tijdvak onderwierp 
hij de twijfelachtige daadza
ken aan lange en geleerde 
onderzoekingen. Deze verhan
delingen verraden eene groote 
geleerdheid, welke d oör ee~ 
n'en zuiveren en sierlijken stijl 
ondersteund wordt, die MAS-
nm, in den rang der beste 
Spaansclie geschiedschrijvers, 
heeft geplaatst. Men'moet 
hem verwijten, de Spaanschè 
natie al te zeer te vèrhef-
fén, en van zich somtijds 
door het vermaak te laten 
nïedeslepen, de gevoelens !\ 
van anderen te bestrijden en 
tojvederleggen. Maar deze 
gebreken ter zijde gesteld, 
moet zijn Werk iü den eer
sten rang geplaaatst worden 
e» is onmisbaar voor degene, 
die eene diepakennis vande 
geschiedenis van Spanje wil-

lën bezitten. MASMTO , over-' 
leed te Falencia, den 11 
April 1817,' De diepe geleerd»' 
beid van dezen religieus,; 
werd nog verhoogd door al 
de deugden van zijnen staat* 
Hij was godvruchtig,beschei
den , weldadig,en bemind, 
om zijne sehoone hoedanig
heden van degene, die.ta* 
omringden. 

.MASEN of.MASENIOS (J*-
GOBTJS) , een Jesuit, in 1606„, 
te Dalhern, in de Belgische 
provincie Luik, geboren, on-. 
derscheidde zich in zijnemaat-
schappij, door zijne letter
kunde en zijne begaafdheden. 
Hij onderwees de welspre
kendheid en de dichtkunde, 

met groeten roem te geu
len, alwaar bijden 27 Sep
tember 1681 > overleed, va" 
al de werken, die hpinnet 
licht gaf, i s ^gene l£# 
in onzen tijd, " t n» 
gerucht heeft gemaakt, *j 
dichtstuk getiteld t •&**** 
olSarcothea, vit M8b® 
tijnsche dichtregels bestaan 
d l Sartothm, is a . J » J 
dien MASENÏÜS,, aanidem» 
schelijke natuur geelt, 
ke hij als de opperste ƒ 
voorstelt, van alles . w a i ^ , 
ligchaam draagt, tif*? de 
van Sarcothea, of .*«* 

;menschelijke;hatanr,(^ 

te zeggen ,M™iylw 
den eersten ntensfh . ; 
onderwerp. Dit dichtst 
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door LAUDEÊ , eea beroemde 
Schot} aan de vergetelheid, 
onttrokken, die beweerd heeft, 
dat MII/FON veel gebruik heeft 
gmaakt, van dit werk. Een 
verstandig man heeft op, dit 
verwijt van letterdieverij op 
de volgende wijze geantwoord: 
» MrtT0N zegt hij, kan ver
scheiden stukken hebben na
gevolgd, van het groote ge
tal Latijnsche dichtsinkken, 
ten allen tijde over dit on
derwerp vervaardigd; van het 
Adamüs exul, vaö GROTICS > 
van een dichtstuk van MA-
6EN of MASENWS , en van vele 
anderen, aan de gewone lé-
.zers onbekend. Hij heeft uit 
TASSO, de beschrijving der 
hel, de inborst van Satan, 
en den raad der duivelen 
kunnen ontleenen. Aldus na 
te volgen , is geene letterdie
verij •• het i s , zoo als Boi-
IKAU zegt, tegen zijn oor
spronkelijk worstelen; het is 
zijne taal door schoonheden 
van vreemde talen verrij
ken , het is zijne genie voe-
tien en dezelve door de ge
nie Tan anderen doen toene
men , het is naar VIRGILIUS , 
die HOMERUS navolgde, ter
wijl hij hem verfraaide, gelij
ken.'». Wat MASENIÜS, in het 
bijzonder betreft, het is waar, 
dat men in zijne dichtstuk-
«en de rijkdommen der ver
beeldingskracht , met die der 
«otneinsche taal vereenigd, 
aantreft; maar het plan is 

5 niet gelukkiglijk beraamd én 
de uitvoering hééft iets kwij-', 
nends en eentoohigs. De 
schrijver maakt wel is waar, 
zeer schoone verzen, maar* 
hij stapelt dezelfde denkbeeld 
den opeen ; plaatst Het eene" 
tafereel,op het anderen , den 

- eenen trek op den anderen 1.1 
de eene schakering op de, 
andere en put zijn onder
werp zoodanig uit, dat'hij 
zelfs het onversaagdste geduld 
moet vermoeijen. Het is een 
waar misbruik der rijkdom
men , het is eene vruchtba
re verbeelding, die zich niet 
weet te bedwingen, waar het 
noodig is. De beschuldiging , 
van letterdieverij , tegen Mtt- '. 
ION" aangevoerd, heeft ver
scheidene schriften voortger- " 
bragt, te Parijs bij BAKBOU \ \ 
in 1759, in een deel in 12."»° ' 
gezamenlijk uitgegeven. De 
abt DINOUARX, uitgever van * 
de verzameling , heeft er het 
dichtstuk van MASEMÜS , met 
eene omschrevene vertaling, 
én de stukken van dit proces ' 
bijgevoegd. De andere wer
ken van dezen Jesuit, zijn;" 
1.° eene soort van dichter- s 
lijke verhandelingen onder den 
titel van: Palcestra eloquen-
tice UgatosyA dl.» In 12.»*» 
..— 2.° Eene verhandeling ge
titeld : Palcestra styli Ito-
piani, — 3.o Anitna, histo-
rioe sen vitata CJROZI JF ' 
et FERViNAtiDl,'in 4.t(» Ee
ne Uitgave va» de jaarboe* 
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ken van Trier, door BROU
WER, luik, 1670, in fol. 
MASENÏDS', is de schrijver van 
de drie laatste boeken. — 
5;o JSpitomé Jnalium Tre-
virensiüm, enz. enz. Trier, 
1676,; in 8jo 

MASINISSA , koning van een 
klein gewest in Afrika, koos 
eerst dé zijde der Karthagers 
tegen de Romeinen. Zij had
den in hem een des te ge-
duchteren vijand, daar zijn 
haat door veel moed onder
steund werd. Toen na de ne
derlaag van HASDBUBAI , SCI
PIO de Oude, onder de ge
vangenen den neef van MA-
SINISSA gevonden had, zond 
hij hem, met geschenken over
laden , terug, en gaf hem een 
geleide, om hem te verge
zellen. Beze trek van edel
moedigheid, maakte zooveel 
indruk'op den oom, dat hij 
eensklaps van de sterkste af- , 
keerighei d, tot de onbegrensd-
ste bewondering overging. Hij 
vereenigde zijne troepen met 
die der Romeinen , en droeg 
door zijne dapperheid en door 
zijn gedrag, veel tot de over
winning bij, die zij op HAS-
MUBAL en SIPHAX behaalden. 
Hij huwde met de beroemde 
SOPHONISBE , de vrouw tan 
dezen laatsten vorst, aan wel
ker bekoorlijkheden, hijgee-
uen tegenstand kon bieden. 
Baar SCIPIO, een huwelijk 
zoo plotseling xnet eene ge

vangene , de onverzoenbaar-
ste vijandin van Rome, .ge
sloten , niet had goedgekeurd, 
ontdeed zich MASINISSA van 
dezelve, door eenen drank, 
De Romeinsche bevelhebber 
beloonde deze gruwelijke daad, 
door hem in tegenwoordig
heid des legers, den tileien 
de eerbewijzingen van koning 
toe te staan ; de senaat voeg- • 
de alles wat' aan SwHAxin 
Nurriidïè, had toebehoord, bij 
zijne staten. MASIJMSSA, gaf 
aan SCIPIO den Jonge, een 
zeer doorslaand bewijs van 
vertrouwen : hij liet hem op 
zijn sterfbed verzoeken, van 
zijne staten onder zijne kin
deren te komen verdeden. 
Hij overleed in den ouder
dom van 90 jaren, 149ja
ren vóór J . C. Deze vorst 
liet 44 kinderen, van on
derscheidene vrouwen na. 

MASIÜS OfMAES(AlfDKHS) 

te .Zennick bij Brussel w 
het jaar 1516 geboren, w« 
een van' de geleerdste man
nen der ï6.<=eeuw,hijmaak
te in den beginne groote vor
deringen in de beoefening & 
wijsbegeerte, der regtsgeleerd-
heid•', en werd secretaris n° 
JoANNES DE WEZE, bisscW 

imConstans; na den doj» 
van dien bisschop, werd ny 
in hoedanigheid van agej» 
naar Home gezonden en n>«" , 
te zich zijn verblijf ip• &»&* 
te nutte om zich in net W 
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risch.te bekwamen.' In 1558, 
trad hij te Kleef in den echt, 
en werd tot. raad* van WILLEM 
hertog van Kleef bevorderd; 
hij overleed, te Zevenaar, den 
7 April 1573 ,'57 jaren oud 
zijnde, in ware , christelijke 
gevoelens.; MASIUS,., was,be-
halve verscheidene levende ta
len, het Latijn, het Grjeksch, 
het Hebreeuwsch, het,Chal-
deeuwsch en het Syrisch mee
ster. Hij was zeer ervaren 
in de geschiedenis en de oude 
aardrijkskunde en niemand 
van zijnen tijd, overtrof noch 
evenaarde hem zelfs in de 
uitlegkunde. SEBASTIAANMCIV-. 
STER zeide, dat MASiosJnhet 
oude Rome qf io het oude 
Jeruzalem scheen te zijn op
gevoed. Men heeft van hem :• 
1.° Een e Verzameling van' 
onderscheidene oude en nieu
we stukken uit het Syrisch 
vertaald. Antwerpen 1569 
in de bibliotheek der vaders 
van MARGAMNF DE LA BIGNE , 
en in de Critici sacri, 2d lA 
•—• 2.o Syrorum peculium > 
Antwerpen, 1571, in fol. 
Dit;is een Syrisch woorden
boek. — 3.o Grammatica 
lingucB syriapce, Antwer-
P™, 1571, in fol. Nadat 
AEIAS MOIJXANOS aan MASHJS 
"verzocht had; om tot deAnt-
werpsche uitgave van , den 
Polyght .bijtedragen, vër-
^ardigde de laatstgenoemde 

*Sl«?to, m e t n i e * 'wa te r t e 

deze beide werken, die er 
in; opgenomen, zijn.-, -— 4.° 
Een comnientarium op het 
boek , JozüÉ , 'Antwerpen -, 
1574 in fol. en in 'de creV 
tici sacri van .Londen t en 
Amsterdam, 2dhn . Dit com-
mentarium bevat uitmuntende 
zaken, r—. 5«°\ Diisputatio de 
cosna. Homini, ópposita cal-
vivinistarum impiis corrup' 
telis, Antwerpen, 1575.—'• 
6.n Commentariën , op.e&ai-
ge hdofdstukken-van het boek 
JDextteronomiutn, in- de cri
tici sacfi opgenomen. Hg 
werkte aan Commentariën ;• 
op de geschiedkundige boe* 
ken der H. Schrift, toen hij-
overleed. Hij had het be
roemde Syrische handschrift, 
bezeten, hetwelk, in 626 ge
schreven,; later aan den ge
leerden DANIEI. ERNST J A -
BLONSKI overging., Dit is het 
eenige bekende handschrift,. 
welk qns de uitgave heeft 
bewaard, door ORIGENÊS van 
het boek Jozui, en van de 
volgende geschiedkundige boe
ken des ouden testaments ge
leverd. Hetzelve is woorde
lijk vertaald, volgens een-
Grieksch exemplaar, door de 
hand van EUSEBIUS verbe
terd (*). . . '•;-• , 

MASIÜS (GIJSBI?RIU$) bis. 
schop van ">s-Serlogenbosch, 
in 1614, overleden j geboor-\ 

enwbordig van dit handschrift j e ' ' 
. FnaiiJiehe Vertolqert' 
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tig van .Zal^Botttmel, in de 
provincie Gelderland. Vol 
van eenen waarlijken Apos-
toUschen ijver» deed hij de 
deugd en de wetenschap in 
aijn diocees bloeijen, en gaf 
in 1613 uitmuntende Syno
dale ordimntiën , in het La
tijn in het licht, welke in 
1700 te Leuven i door de 
aorg van SÏEYART herdrukt 
werden. 

* MASKBÜTNE (NEVM.), ko
ninklijke sterrekundige van 
Engeland, en een der acht 
vreemde leden der akademie 
van wetenschappen van Pa
rijs, werd te ionden den 
6 October 1732 geboren. De 
Zonsverduistering van 1748, 
die te Londen zeer aanmer
kelijk was-,'- boezemde hem 
het- verlangen in, om zich op 
de- beoefening de* sterrekua-
de toe te leggen, en hij maak
te zich te dien einde de noo-
dige kundigheden eigen. Hij 
beoefende te gelijkertijd de 
godgeleerdheid, in 1755 ver
kreeg hij eenen predikants-
post, en in 1777 den rang 
van doctor in de godgeleerd
heid. Met BIUDKEY in vér* 
bindtenis getreden ,;ontwiërp 
hij, volgens deszelfs waar
nemingen die tafel der straal-
brekingen, die gedurende zoo 
vele jaren de éenige in ge
bruik was» Het gouvernement 
droeg hem in 1761 den last 
op, om zicH naar 8tt Me-

,iena te begeven, ten einde 
er den voorbijgang van T& 
QIUS waartenemen, en hij wil1 

de van deze gelegenheid ge
bruik maken, om nieuwena-
sporingen te beproeven, be" 
trekkëüjk de parallax van 
de maan, door lx CiluS 
aan de kaap de Goede Moóp 
reeds zoo naaüwfceurig: be
paald. Hij wenschte ook het 
vermoeden te bekrachtigen 
van eene kleine yaralW, 
waarvan hij eenigè sporen 
ïn de waarnemingen van •'Si* 
Vws meende te vinden, op 
dezelfde plaats door onze» 
beroemden sterrekundige g** 
maakt. MASÖUNK had zie» 

. te dien einde eetteü nieuwen 
: sekior doen vervaardigen, 

die hem eerst op den oogen-
blik van zijn vertrek uit i«-
gthmdvretA ter hand geste d, 
en toen hij er zich vanwild* 
bedienen, ontwaarde hij JJ 
zijn groot leedwezen, &&i «e 

onvolledigheid van zijnvert* 
tuig, hetzelve tot-«3»dJ. 
ongeschikt maakte. D« W.T 

kën waarmede de lucM »» 
bedekte ,•op den oogenblifcvfl" 

den voorbijgangvanV'***' 
lieten hem de waarne^ 
dtiskelv'eH ook niet toe JÖB*» . 

KELTNE bevestigde de waarne-

te voren gemaakt aai » 
luthtsgestel v a n • » . ; * * £ . 

• voor de sterrekundigfe *«J'• 

nemingen m e ^ M f ï 
was, als njeo het *«*-<*• 
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jbeeldde. Zijne reis was echter 
niét 'zonder ̂ voordeel voor de 
wetenschappen » wijl hij veel 
bijdroeg ter verfoetering-> en 
volmaking der sektors en kwa-
4ranten, zoowel als van de 
andere astronomische werk
tuigen, die ÏIASKELTNE on
der zijn °pzigt wilde doen 
vervaardigen. Bij zijne te
rugkomst in , Engeland, gaf 
Hij zijnen Britisk mariniers 
,guide (Gids voor Britsche 
zeelieden), in het licht,, J763 * 
waardoor liij den ,posl van 
directeur der sterrewacht van 

, Qreettwichverwierf. Hij-ont-
- wierp daarenboven, ten ge-

bruike der zeevaarders, die 
beroemde Tafels, waarvan 
«ïeu . zieh met de Efhémè-
rides nautiques moet bedie
nen [Tables requisite to ben 

, used ivith thenauticalephe-
meris 1781), eene belangrij
ke verzameling, welke'hij in 
twee latere uitgaven nog ver
beterde. Gedurende zeven en. 
veertig jaren, dat MASKELÏ-
KE , directeur, van het obser
vatorium van Greenyjich was, 
Jbewees hij grooje diensten 
aan de wetenschappen 4 en de, 
jaarlijksche Waarnemingen, 
welke' er gemaakt werden, 
met die van BiUDiEr veree-
nigd, maken 4 dl.* in fol. 
•uit,-- welke van 1798 tot 1805 

I 2ijn in het licht gegeven. .Hij 
', maakte belangrijke nasporin-, 
I |en ; over -.de aantrekkings-r; 
{ ¥*pht der vbergen* over. de 

vastheid der aarde j Welke hij 
vijf malen -sterker vondj dan 
die des waters, hetwelk CA-
TENDISH; later bevestigd; heeft 
enz. Hij gaf de Maanta* 
fels, in het Jicht, welke doo,r 
MATER ontworpen waren, aai» 
.wien hij de helft., van deft 
door het Engelscli bestuur aan
geboden prijs; voor: de oplosr 
sing van het vraagstuk, der 
naauwkeurigste berekening> 
om de lengte te kennen, deed 
geven. De andere helft van 

..den prijs werd aan MARISSON 
geschonken, die, volgens het 
oordeel van MASKELVNE , de 

i'uistheid der maantafels van 
ÏATER deed bekrachtigen, 

door MASON te belasten, om 
dezelve te vergelijken met 
twaalf honderd waarneming 
gen van denzelfden aard, door 
BRADLEY gemaakt. Hij einn 
digde zijne lange en nuttige 
loopbaan; den . 9 Febrüarij? 
1811. Behalve de werken, 
Waarover wij gesproken heb-* 

; ben, heeft MASKEITNE ver* 
scheiden stukken in het dag-

\ boek der. "maatschappij van 
wetenschappen van, zoo wel. 

'. als in derzelver JVauticalah 
manae geplaatst. Zijne hand-* 
schriften zijn aan den heer, 

• YlNCE ter hand gesteld, die -
zich had voorgesteld, öKide-

I zelve in het licht te geven., 

: MASO (THOMAS FINIGÜERVV 
RA * bijgenaamd TOJUMASO , en-

?hij verkorting, eèn, goudsmid-i 
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Tan Florence, in de 15." 
eeuw geboren, Wordt voor 
den uitvinder gehouden der 
kunst, om platen in koper 
te graveren,, in • 1480; of lie
ver' het toeval, dat het bus
kruid, de boekdrukkunst, en 
zoo vele andere bewonderens
waardige geheimen deed ont
dekken , gaf het denkbeeld 
aan de hand, om eene schil
derij of eene teekening, door 
platen te vermenigvuldigen. 
De goudsmid van Florence, 
die op de door hem bewerk
te stukken graveerde, ontdek
te dat de gesmolten zwavel, 
waarvan hij gebruik maakte, 
in derzelver afdrukselen, door 
middel van het zwart, hetwelk 
de zwavel uit de sneden had 
aangetrokken, dezelfde zaken 
voorstelde als de gravure. Hij 
deed eenigë proefnemingen, 
die hem gelukten. Een an
dere goudbewerker derzelfde 
stad, van • deze ontdekking 
onderrigt, graveerde verschei
den platen naar teekeningën 
van SANDKO BoncEiiö. AN-
DREAS MANTÉGNA graveerde 
ook volgens zijne werken. Deze 
uitvinding ging naar Vlaan
deren over; MARMNÜS van 
Antwerpen en AIBERT DÜ-
RER waren de eerste, die er 
gebruik van maakten; zij brag-: 
ten eene menigte schoone• 
«iet het steekijzer vervaardig
de plalen te Voorschijn, die 
door, geheel Europa, hunne 
«amen m talenten; door dó 

houtsnede reeds bekend, de
den bewonderen. 

* MAS'OÜDT, een beroem
de Arabische geschiedschrij
ver, uit de 10.e eeuw der 
•Christelijke jaartelling, te 
Bagdad uit eene aanzien
lijke familie, op het einde 
der 9.e eeuw, geboren,wijd
de een gedeelte zijns levens 
toe, aan groote en. talrijke 
reizen, van welke hij 'eenen 
rijken 'oogst van geschied-, 
aardrijks- en letterkundige 
kennissen terug bragt. Hg 
vestigde «daarna zijn verblijf 
in zijne geboorteplaats. Maar 
eenigen tijd voor zijnen dood 
was hij verpligt deze door 
hem geliefkoosde stad te ver
laten. Na ook in zijn laat
ste werk in den lof derzelve 
te hebben uitgewijd, ^gt 
hij met smartgevoel. » Vl 

land is ons des te dierbaar
der geworden, door den ramp
spoed, die onsverpli'8theett' 
die hoofdstad te verlaten' 
waar wij zijn opgevoed,doe' 
waarvan de slagen des nooü-
lots ons verpligt hebben, 
ons te verwijderen." M 

weet niet, om welke beweeg
reden hij verpligt was, «J 
vaderland te ontvlugten;maa 

het is té denken, dat ff» 
ter oorzake van zijnegodscii ^ 
stige -gevoelens was. •» , 
OWW overleed te fo**f' 
in Egypte, in h e t j ^ r ^ . 
der Wgira (905 ha J. W. 
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Hij heeft een aantal werken j 
nagelaten; een der belang
rijkste . voert ten titel: Mo-
roudj-Eddheheb, enz. of dè 
Gouden weiden en de mij
nen van edelgesteenten, een 
geschenk d'ênberoemdsten ko
ningen,en geleèrdsten man-, 
nen aangeboden'; waarvan de 
schrijver zdf twee uitgaven 
leverde. De eerste, dé eenige. 
in.. Europa bekende, werd 
in hét jaar 832 der Hegira 
geschreven: dezelve bevat 126 
kapittels, waarvan 65 voor 
de oude géschiedenisder Ara
bieren en vreemde natiën, 
en 61, voor die van.MAHO-
MED en zijne opvolgers: deze 
hoofdstukken bevatten, min
der eene . aaneengeschakelde 
geschiedenis, dan eene verza- : 
meling 'van belangrijke daad-
zaken. De koninklijke «bi
bliotheek van Frankrijk be
zat drie handschriften van 
dit werk, onder deN.°» 598, 
599 en 599 A, die in'ver
scheiden deelen geheel on
volledig 'waren: maar korte
lings heeft' men een hand
schrift ontdekt i dat zeer vol
ledig is, en in twee deelen 
het geheele werk bevat: wij • 
willen nog van MAS'ODDÏ 
aanhalen: l.o Xitab-alten-. 
oicA we alis chraf of de 
Aanwijzer. Dit werk, waar-
jan er een exemplaar in de 
Koninklijke . bibliotheek van 
Frankrijk voorkomt, is eene-

XVI. Diua. M 

.-.S;r 273:, 

verzameling van mengelingen;,., 
over al de verschillende, ge-, 
schied- en aardrijkskundige^, 
wetenschappelijke en wijsgee-
rige onderwerpen, welke de 
schrijver reeds behandeld had». 
Men vindt in hetzelve eene:. 
menigte. belangrijke bijzon-. 
derheden over de oude Per-
zers. — 2.° jdkhbar-e%zamun . 
enz. of Geschiedenis der 
verloopene eeuwen, der,oude 
volken, der uitgestorvene ge
slachten , en der vernietigde} 
rijken, en van die, welke deu: 

fortuin heeft doen vevdwij-. 
nen; dit is het eerste zijner • 
voortbrengselen, en dat , . 
waarvan het bezit zeker het . 
meeste te, wenschen is. De;» 
Oostersche schrijvers halea 
deze algemeene geschiedenis... 
met den grootsten lof aan , 
waarvan, volgens den Heer-
RASMUSSEN,. in-de koninklijke . 
bibliotheek van Koppenha- • 
gen, eeneverkortingbestaat^. 
getiteld: Kitab tarikh-ald-
jouman fy mokhtasar Akh-
bar-ezaaman, dat is: héb 
Boek der Paarlen, uit de 
geschiedenis der ve?*loopene-
eeuwen bijeen verzameld. 
Dit .boek, waarvan er twee 
exemplaren (N.° 762 en 769) 
in de, koninklijke bibliotheek , 
van Parijs bestaan, is inde; 
'9.« eeuw, der ïïegira door -
SCHEHAB-EDDIN-AHHET '•:, A L -
MOCRI van Fe% , . zamenge-
steld. ,— 3.°: Kitab fonotin 



374 ' • M A S. 

Mmadrifenz., of Verhan
deling' over de verschillende: 
soorten van kundigheden en 
gebeurtenissen,, in de laatste 
eeuw voorgevallen. —. 4,° 
&itab dekhaïr-alohum enz. 
of de schatten der weten
schappen, en hètgene, wat 
er in de vorige eeuwen is 
voorgevallen, enz. 

••* MASQÜELIER . (LODEWIJX 
J O Z E F ) , een-plaatsnijder, te 
Cisoing, bij Mijssel, den 
2 1 Februarij 1741 geboren.. 
Hij Was een der eersten, 
welke, in navolging van ge-
waschte téekeningen, zochten 
ie graveren, waarin hij vol
komen wel slaagde. Te Pa-
^ g e k o n i e n , om zich in zijne 
kunst te volmaken, werkte 
8$ langen tijd onder het op-
aigt van LEBAS , toenmaals 
•de eerste der onderwijzers in 
•de graveerkuBst van de Fran-
sche hoofdstad. MASQÜELIER 
aeeft zich voornamelijk in de 
landschappen geoefend. Men 
onderscheidt zijn Zeegexigt, 
volgens VERNET, maar hei-
gene, wat voornamelijk tot 
aijnen roem bijdraagt, is de 
heerlijke Galerie deFloren-
«e, met welker opzigthij zich 
gelastte, een werk, waarin 
ag zelf verscheiden schilder-
™ e n , standbeelden, ver-
neven beeldwerken enz. heeft 
gegraveerd. Onder zijne ove-
2 « voortbrengselen, m e r i t 
men °P * » # Zmtserscfc 

Tafereelen, waarin hij met 
N E E , ; zijnen vriend, mede 
een kweekeling van LEBAS, 
de 36 eerste afleveringen in 
fo l , elk zes gravures bevat
tende, heeft in het licht ge
geven ; de Waarborgenvaii 
het openbaar geluk, volgens 

: S ï . Q Ü E N T I N ; de JTensc/ien 
des volks, door de gods
dienst • bevestigd, volgens 
MONJTEX, twee groote Ge-
%igten van Ostende,m%m 
Lm.il enz,. .Men heeft van 
dezen kunstenaar verscheiden. 
gezigten, volgens TENIERS»: 
PAÜJCTIS POTTER enz, »9 
heeft een. groot gedeelte dat 
in zijnen tijd gedrukte, uit
gaven , met zijne gravures 
versierd. Geene enkele soort 
van etswerk was hem vreemü, 

:ouden 
Het Fransche bestuur 
hem in 1802 eenen g< 
gedenkpenning toe. .MtffiB* 
MER Ür te Parijs. A» j j 
Februarij 1 8 1 1 , aan ee 

beroerte overleden, 

* MASQUEI-IER (NICOIA^ 
FRANCISCDS JOZEF) , meerw 
kend onder den naam V' 
MASÖÜEMER de J°nf>nt. 
dezelfde familie a ls de,T £ii 
gaande, ^ s even J J 
een graveur, en' wera„ 
20 December 1760, to#J? 
bij Eijssel, f ^ ^ i 
werkte voor de Pr*f * j t f 
Morele, en meerbg^ £ 
voorhet Musée Fram^t 

door R O B I M A R Ö e" u m 

http://Lm.il
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in het licht gegeven.' Zijne 
etsnaald en zijne voortbreng
selen zijn niet van de eerste 
verdienste, dezelve laten meer 
naauwkeurigheid en netheid 
te wenschen over, de penseel-, 
streken derzelve zijn krach
teloos, en men verwijt hem 
eenen van kleur ontbloe
ien toon. Men onderscheidt 
echter van hem: 1.° Met 
inwendige van een Hol-
landsch Wachthuis, volgens 
IE Duc. — 2.o GjESA&Moe-
men strooiende op het graf 
van JLEXAXDER , volgens 
SEBASTIAAN BOURDON. •— 3.° 
ff el laatste Oliesel, volgens 
JOUVBNET. — 4.o CHRISTUS , 
aan de zuil gebonden, vol
gens VotJET. Hij hield zich 
bezig met voor de Galerie 
de JFlorence de Kuischheid 
ten einde te brengen, volgens 
de schilderij van PETRUS DE 
CORTONA, toen hij te Parijs 
den 20 Junij 1809 , aan eene 
borstziekte overleed, t 

MASQTJIÈRES (FRANCISCA) , 
te Parijs, in 1728 overle
den was de dochter van éenen 
.hofmeester des kónings. Zij 
maakte haar werk van de 
beoefening der schoone let
teren, en voornamelijk van 
de dichtkunde, voor welke 
zij smaak en begaafdheid be
zat» Hare Dichtwerken, welke 
tn de Nouveau etc. {Nieuwe 
keuze van Gedichten), 1715, 

in 12.1»0 voorkomen, zijn : 
l.ö JDeseription- etc. (Be~ 
schrijving der galerij van. 
Saint-Cloud).. -r- •2.° ' Ori
gine etc. (Oorsprong der 
Luit). — 3.» Eene Elegie 
(Treurzang) Haar versbouw; 
is zacht; maar zij is zwak 
en arm in beelden. 

MASSAC (RAraiuNDus m), 
een arts van Orleans, ia 
de 16.e eeuw, hield zicljt 
even zoo veel met de schoone 
letteren als met zijn beroep 
bezig. Men heeft van hem: 
1 s>Pcean Jfurelianus; een 
aanzienlijk dichtstuk, voor
komende in de F^eraameling 
der gedichten 'en lofreden 
van de stad Orleans, 16 46, 
in 4.to Hij bezingt in hetzelve 
het gelukkige luchtgestel vaa 
Orleans, en weidt ..uit in. 
den lof van het collegie van 
geneeskunde en geneesheeren, 
die zich aldaar door hunne 
wetenschappen en talenten 
onderscheiden hebben. — 2.» 
Puge&, sive Be lymphis 
pugiacis lihri II, cum notis 
J. LE FASSEUR , Parijs, 
1599. Dit is een dichstak op 
de minerale fontein van Ppu-

f ues, twee mijlen van Wevers-, 
AREI. DE MASSAC, zoon van 

den dichter, heeft hetzelve 
in Fransche verzen vertaald,, 
Parijs, 1605, in 8.vo 

S 2 
MASSiEüS (CllRISTlUN), bij-
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genaamd Cameraeenus, uit 
tioofde Van zijn langdurig 
•verblijf te Kamerijk, werd 
te W^arneton; in West-
yiaanderen, in 1469 gebo
ren. Hij begaf zich in de 
congregatie der geestelijken 
tan bet gewone leven, on
derwees de humaniora te 
(fend, en begaf zich van 
<daar naar Kamervjh, alwaar 
hij van 1509, tot aan zijnen 
dood,, in 1546 voorgevallen, 
denzelfden post waarnam. 
Er bestaat van hem : ,1.° Eene 
XatijnsfiRe Spraakkunst, 
Antwerpen, 1536, in 4.to 

DBSPABTÈKE beweerde i dat 
MASŜ EÜS zijne Commentarii 
gramihatici geplunderd had, 
-en behandelde hem zeer on-
beusch: MASSJEÜS antwoord
de hem op eene zeer bon
dige -wijze, doch-met even 
zoo vele gematigdheid, als 
HESPAUTÈRE in zijne aanran
ding met onbescheidenheid 
was te werk gegaan,—- 2.o 
Chronicorum multipKcishis* 
torice utrwsxjue Testamenti 
Uk XX',Antwerpen ,-1540, 
in fol, 'Deze kronijk wordt 
°P P»js gesteld. Men zegt 
dat de schrijver vijftig jaren 
aan de vervaardiging derzelve 
besteedde^ Hij heef^aan het 
hoofd derzelve,' eenen'Egyp-
tischen, ïïebreeuwschen, Ma'- i 
«edonischen en Eoffieinschen I 

| almanak * geplaatst; hetwelk 
bewijst, dat hij in de wiskun
de, zoo als in de geschiede-
nis en schoone letteren er
varen was; 

* MASSARD (JoANNËŜ een 
beroemde graveur, den 22 
Augustus 1740, teBelèsme, 
in Perche geboren, was dè 
zoon van eenen landbouwer, 
die hem in den ouderdom 
van' 15 jaren, als .schrijver 
bij eenen boekvérkooper te 
Parijs plaatste; hij was met 
den gelukkigsten aanleg voor
de kunsten geboren, en het 
gezigt der verschillende pla
ten , waarmede men de schoo
ne uitgaven van dat tijdvaK 
versierde, deed in hein den 
lust voor de graveerkunst 
ontstaan: MASSARD ontving 
de eerste lessen, van eenen 
teeken meester, daarna leerde 
hij de behandeling der gra-
veernaald onder JÜanstff. 
eenen middelmatigen Pn s t e -

naar; d'ïen hij weldra over
trof (*),- Hij washegonne» 
met werken, den boekha^ 
betreffende, en had zien1" 
dat vak eenen grooten roem 
verworven, zijn welgelu^eu 
bemoedigde hem, en hij ge
veerde ReschiedkundJgé »»».• 
reelen, waarin hij evenze 
slaagde. Zijne, voornaamste 
platen, welke hi voor de 

wn&IZl^T Ieren^eSchrijvers, leerde MASSA«U> * e ,tunS* 
^ nmp van eenden meester, 
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Galerie de • Florence gra
veerde ,zijn: De gelief koosde 
Hoeder, de weldadige Da
me , de gebroken Kruik, de 
wankelende Deugd, volgens 
GREÜSE ; JGAR door JSRA-
s'AM aangenomen, volgens 
QÏR'ARDÖ»'; JLARELI enzijr 
ne, familie, naar TAN DIJK; 
en de Dood van SOCRATES 
naar DAVID. MASSARD over
leed te Parijs, den 16Maart 
1.822 ; hij was lid der oude 
akademie tan schilderkunde. 

MASSARIA (AXEXANDER), een 
beroemde geneesheer, i&Fi-. 
cence in 1510 geboren, oe
fende zijne kunst met roem 
teFenètiè uil, en onderwees 
dezelve met dezelfde onder
scheiding , te Padua, alwaar 
hij den 18 Octoher 1598', 
hoogbejaard, overleed. Zijne 
uitgebreide liefdadigheid voor 
de armen,,onderscheidt hem 
nog meer dan zijne weten
schap. Hij was bijzonder ge
hecht aan de leer van CALE-
MÜS , en zeide, dat hij liever 
•wilde dwalen met dezen oude, 
dan gelijk hebben met de 
nieuweren. Hij heeft een 
aantal werken nagelaten, on
der anderen : 1.? De peste, 
Venetië., 1579, in 4 > — 
2.° Disputationes duce ,qua~ 
rum prima de scojpis mit-
tendi, sanguïnetn in febribus 
altera depürgatione in mor-
oorum principio , lAjon , 

[1622, in 4.to.. De vejrhan-:. 
! deling over de aderlating wordt 

mede als een meesterstuk be
schouwd,' hij ontwikkelt in 
dezelve op eene geleerde wij
ze , de gevallen, waarin de
zelve behoort aangewend te 
worden , en die , waarin de
zelve schadelijk is. Indien 
men zijne praktijk in plaats 
van die van BpXAt ware 
gevolgd, bij wien de1 ader
lating bijna een algemeen mid-? 
del was, zou men 's men-
schen bloed en welligt 's men- . 
schen leven niet ZQQ zeer ver
kwist hebben. — 3.° Prac
tica medica, Venetië, 1622,". 
in fol. • 

MASSÉ (JOANNES BAPTISTA), 1 
schilder van den koning, 
van Frankrijk en etser met 
sterk water j te Patijs,, den 
29 December 1687 geboren, 
en den 26 September 1767 
overleden , muntte uit in het . 
miniatuur schilderen. Hij was 
een protestant, doch deed 
den Catholijken regt weder
varen ; hij zond eenen be
diende weg van die gods
dienst , die hem langen tijd , 
met trouw had gediend, doch 
die Calvinist wilde worden V 
Om hem te behagen. De 
verzameling van platen, voor
stellende de gróótegalerijkan < 
Kersailles, en de beide daar
bij behoorende zalen, door 

i XE BRON geschilderd J, is door 

S ; • ; ; . •:..•;.: ••/.. y-'-^Z 
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MASSK geteekend y en onder 
zijn «pzigt door de bekwaam
ste meesters gegraveerd. Deze 
verzameling kwam in 1753, 
in fol. met eene verklaring 
in 8.TO in het licht. ° 

*MASSÉNA(ANDREAs),her^ 
tog van Mivoli, prins van 
Essling, werd den 6 Mei 
1758, te Mzaa, uit eene 
handeldrijvende familie gebo
ren, en was, volgens eenige 
levensbeschrijvers, de zoon 
van eenen weinig gegoeden 
wynkooper. I n zijne teeder-
ste jeugd wees geworden zijn
de, verviel hij onder de vooa-
dijschap van een zijner bloed
verwanten, kapitein van een 
toopvaardijsehip, met w j e n 
taj twee zee-reizen mede-
maakte: de zeevaart moede 

S h ï±de>nSe MAS-
^ N A m l 7 7 5 , in dienst bij 
hetkomnklijkeltaliaanschre. I! 
giment bij hetwelk een zij
ner vaderlijke ooms kapitein 

ioopvaneen^ t l j d d f l 

van korporaal verkreeg. MAS: 

militaire eerrangen^estegen" 
verhaalde, dat geene bevor
dering hem meer vreuade had 

--orzaakt, dan dier weikl 

S r f t ? ^ ̂ drag 
van I J l a t e r d e ra»sen 
veeZe

SSean. t
t '

e
I
n adj«danüt; 

vreezende met hooier te stii' 
S ^ , vraagde hij ̂  ^ 

na eene veertienjarige dienst, 
zijn ontslag ̂  en begaf hij zich 
naar Antibes, alwaar hij een 
voordeelig huwelijk aanging, 
Weldra deed de Fransche om
wenteling, welker grondbe
ginselen hij met ijver omhels
de; zijne krijgszuchtige nei
gingen ontwaken r in 1792 
trad hij weder in dienst, en 
Werd door zijne krijgsmak-
kers van bet •8.e lataittw 
'van het Far-dep.*, tot ad
judant-majoor, en later töt 
bevelhebber benoemd. Den 
22 Augustus 1793, werd hg 
brigade-generaal. Vol dap
perheid en natuurlijke talen
ten , regvaardigde hij door ver
scheiden trekken van moed 
en bekwame, krijgsbewegw-
gen,de keuze, welke de re-

«publiek op hem had doen 
1 vallen. Zijne eerste helden

daden waren tegen de P«-
montezen ; hij versloeg de
zelve den 24 November 17^ 
X& Gastel-Geneste, en maaK-
te zich meester Van Faga' 
rem.; den 16 April 17»*» 
sloeg hij een corps Oosten
rijkers, maakte zich den ̂  
meester van 0me<M n d r ,? 

den 29 April op eene kracht
dadige wijze bij tot de over 
winning van Saorgw- .. 
visie-generaal geworden M " 
de, Voerde hij in 1795, ^ 
bevel over. den wgter •««" 
gel des legers 5 en gedor«" 
de dezen veldtogt, waarin^ 
dapper- en waakzaamheidu 



KAS. . •'; «* 
Fransche soldaten zich zoo 
nadrukkelijk ten toon spreid
den i was MASSÉNA bij alle 
gevechten tegenwoordig, deel* 
de zoo in alle gevaren als in 
alle zegepralen. In 1796 werd 
de beruchte Italiaans'che veld-
togt geopend. MASSENA ver
kreeg Bij denzelven een be-
velhebberschap; den. 13 Mei 
was deze veldheer aan het 
hoofd der Fransche voorhoe
de, reeds in Milane, en den 
25 had hij zich meester ge
maakt van Ferona, Den 22 
Junij trok hij op Roveredo 
aan, en sloeg, na een zeer 
hevig gevecht, de voorposten 
fan BEAUMEÜ. Het is om
trent dezen tijd, en na deze 
roemrijke overwinning, dat; 
BONAPARTE hem den bijnaam 
gaf van VMnfant chèri de 
la victoire [Éet troetelkind 
der overwinning). Ben 6 
J'ulij rigtte hij den aanval te
gen de Oostenrijksche ver
schansingen, tusschen de A-+ 
dige en het meer de Gar~ 
da, en het gelakte hem de
zelve te bemagtigen. Den 29 
tninder gelukkig zijnde, zag 
hij den belangrijken post der 
Corona wegnemen, en werd 
den 2 Augustus, -teruggesla
gen, wijl hij, volgens de be
telen van zijnen chef, JLo-
nato had willen aantasten. 
Deze ongelukken werden wel
dra door nieuwe overwinnin
gen opgewogen: in den loopJ 

der zelfde maand, nam hij 
het verschanst leger van i 'e-
schiera stormenderhand in* 
bezette Weder de posten van 
Coronat Montebaldo enMi-
volif en veroverde op den? 
vijand eene menigte manschap*-
pen en geschut» Op den. 4 
September» droeg hij bij tot 
het winnen van den slag van; 

Hoverèdo, tot de inneming 
der verschansingen van San* 
io-Marco, en deed den vol
genden dag zijne intrede in 
Trente. Achtereenvolgend ze
gepralende,. te Bassana, te> 
Ferona,b^ de sterk te C/tiü-
sa, te Tarvi, te Clagen-
furih, en op andere plaat
sen , verwierf hij nieuwe aan
spraak op de erkentenis der 
republiek en op het vertrou* 
wen van den generaal-.en-
chef, B-ONAPAUÏE, die hem 
naar Weernn zond, met on
derhandelingen betrekkelijk 
den vrede. MASSENA begaf 
zich den 1 Mei 1797 naar 
Durlach, tot den "aartsher
tog KARELr onderhield ziel» 
eenige oogenblikken met den
zelven f en vervolgde zjjne» 
weg naar Parijs, alwaar hij 
met de meeste geestdrift ont
vangen werd. Den 18 Mei 
gaf men te zijner eere ee» 
gastmaal in het Odeon, dat 
door een bal en een banket 
van 800 gedekken {Couverts) 
besloten werd. Zoo veel was 
er juist niet noodig om de 

* . . / • . ' . • " ' • ' ' . . • " • • . : ' : • . • ; • • ; ' 
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eigen- en ̂ vaderlandsliefde van 
MASSÉNA op te wekken. Ook 
zag men hem in de-maand 
Augustus van hetzelfde jaar 
namens zijne afdeeling de he
vigste tegenkantingen in het 
werk stellen, tegen de meer
derheid in den raad, die vol
gens zijn gevoelen onderden 
naam van CUchiaansche za-
wenrotting, openlijk den'on
dergang der republiek be
werkte. Na de gevechten van 
den 4«n e n 6« September 
1 / 97, werd MASSÊÏU op de lijst 
gebragt der kandidaten, om 

-URVOT en BARTHEÜEIHT, wel
ke van hethitvoerend bewind 
waren uitgesloten, te vervan
gen, In de maand Februa-
nj 1798 werd hem de be
zetting van Rome- öpgedra* 
gen. Hij was reeds op we* 
om den Kerkdijken Slaat 
aan te randen, die het ka-
lakleren de waardigheid van 

fch d e r ^publiek niet had
den kunnen onttrekken toen 
dê  onlusten; welke zich i„ 

T IeSeropenbaarden, hem 
^o«Sen, om het bevel aan 
den generaal ÜALmaam af 
'e staan, en zich te verwa
a i : : / 1 0 g ^ 

dei h'J • 6 e m S e n W ^on-
dHik

ed?eniï'^n verkreeg ei„. 

i l » ? n Xetoetie. Bij ^^clnlle„d e g ( 5 ] e g e n l i e d e i l^ 

hij blijken van bekwaamheid, 
Hij drong door tot in Gramw-
bunderland nam G/mr 'm; 
en den generaal AUFFEMBE'RS 
gevangen, en -was door de 
nederlaag van JOUJIDAK, die 
bij den Donau geslagen was, 
verpligt te wijken. Als op
perbevelhebber van liet Fran-" 
sche'leger in Duitsdland, 

" betwistte hij voet voor voetj 
en door krijgskundige bèvre-; 
ginge'n, al de stellingen van 
Zwitserland aan den aarts
hertog KAREJVJ en versloeg 
eindelijk de Russische armee 
door KORSAKOW aangevoerd, 
bij Zurich. Deze nederlaag 
sleepte de"ontbinding derza-
menspanning na zich, en deed 
veel eer aan MASSÉNA. M" 
WAROW, die de zijnen te W 
kwam, had niets te doen dan 
achteruit te gaan, om»0. 
doende aan de zegepraal va» 
zijnen tegenstrever.nog"» 
luister bij te zetten, die na
dat hij de krachten der rus
sen had uitgeput; 'S. " 
thard, Glttris ^ ^ 
leijen overmeesterde, u* 
vele ovefvriningen, vertrouw 
de hem de republiek jn If" 
het bevel over het lege'' 

.' Italië toe. Hierbij was I J . 
ongelukkig, doch me» n i j 
hem nageven dat hjj d o o r ; 
né tegenspoeden met nroeu 
loos vverdv Met eenelan» 
vol soldaten zonder gelei, 
vensmiddele^klèedcrèM^ 
krijgsbehoeften, deed W 
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wat hij kon doen tegen de 
'talrijke troepen van MÉLAS. 
Naar Genua, terugge weken 
waar hij zich verschanst had, 
zag men- hem met een ver
zwakt leger, den vijand terug
drijven, eene' menigte volks, 
steeds tot muiterij gereed, 
en zelfs vurig i om den vij
and ', die voor de poort stond, 
binnen te laten, beteugelen. 
De generaal MÉLAS was zelfs 
verwonderd, over den langdu-
rigen tegenstand van MASSÉ-
NAy en betuigde hem dit in 
eenen brief, waarbij hij hem 
eene eervolle kapitulatie aan
bood, die de Fransche gene
raal den 2 Junij 1800, aan
nam. -Deze schoone verde
diging hield het grootste ge
deelte der troepen van MÉ-. 
IAS bezig, en bevorderde den 
togt van BONAPARTE over den 
S.t Bernard, en bijgevolg zijne 
beslissende zegepraal te Ma-
rengo. Na dezen beroemden 
veldslag, werd MASSÉNA tot 
opperbevelhebber van het le-

. ger benoemd; ma#r zijne plun
deringen waren oorzaak, dat 
hij door BRUNE vervangen 
werd, , die. aan BONAPARTE 
meer vertrouwen inboezem
de. . Dewijl hij , in naauwe 
vriendschap stond met den 
beruchten FOÜCHÉ , nam MAS-
SÉNA deel aan verscheidene 
«amenrottingen tegen zijnen 
mededinger, die hem echter 
toen hij den troon bestegen 

had, tot maarschalk van het 
rijk en groot officier van het 
legioen van eër benoemde. 
In het volgende jaar aanvaard
de, bij het bevel over het le
ger -in Italië, maakte zich 
in de maand September mees
ter van Verona, vervolgde 
prins Kxatt en voegde zich 
bij de .groöte armee. Na de 
onderteekening van het ver
drag van Presburg, hernam 
hij het bevelin üfo&ë^enge^ 
leidde'JOZEF BONAPARTE , die 
bezit van zijn rijk ging nemen 
naar Napels. De getrouwe 
Napolitanen deden eenige te-
genweer, maar hij zegevier
de, door moed en werkzaam
heid. BONAPARTE, die zijne 
krijgstalenten wist te schat
ten, zonder echter zeer voor 
hem te zijn ingenomen j meen
de . zijne diensten noodïg te 
hebben, en gaf hem in 1807 
het bevel over het 5.ekorps^ 
Deze veldtogt, waarin het 
Fransche leger en al deszelfs 
bevelvoerders zulke wonderen 
veïrigtten, bragt veel bij tot 
den roem en de fortuin van 
MASSÉNA, die in 1809 nieu
we lauwers plukte te Pfaf-
fenhofen, Ebersberg en bij 
andere plaatsen! Door zijne 
onverschrokkenheid had hij 
het gansche leger bij Essling 
gered", en tot het welgeluk-* 
ken van den slag bij Wagratn 
veel bijgedragen.' Zijne .tal
rijke diensten werden met den 

S 5 
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titel van prins van Essling 
en met overgrootë rijkdom
men beloond, (zie de Me-
morien over den' veldtogt 
van J809 door den gene
raal PELET, Parijs, 1823 
— 26, 4 dl.n in 8.vo) In 
1810 kreeg MASSEÏTA het be
vel over het leger, bestemd 
om Portugal te gaan vero
veren, dat reeds tweemalen 
vruchteloos door den gene
raal JUNOT e n den maarschalk 
SOÜLT was bemagtigd. On
danks eenige voorbijgaande 
geluksvallen, werd hij ge-

. noodzaakt, om Portugal aan 
WEUHrGTotr over te laten. 
Toen nam hij de wijk op zoo
danige wijze, • dat zijne krijgs
kundige bekwaamheden, wel
ke hij scheen vergeten te heb
ben , op nieuw weder schit
terden. Hij dreef den vij
and t verscheiden malen ach
teruit, en bereikte aldus de 
grenzen van Portugal, na 
moegelijke dagreizen, gedu
rende welke de oneenigLid, 

f ? l ! f f e n « e m enden maar! 
schalk NOT, die zijne achter
hoede kommandeerde, be-
é t o n d , m e e n e n persoonlijken 
laatohtaarde. Toen hij j»0r-

« ^ en d ŝzelfs grenzen ver
let , geraakte hij bij zijnen 
^ s t é r in ongenade ; i 2 S 

vel l :? r , C e l° 0 s ^ ^ n d e de ve ld tog t e „ v a n l 8 I 2 e 

lens T ] ^ e h e n i v^rol-
g S ^ ^ * terwijl hij 
nem het bevel over de S.d 

n militaire- afdeelirig opdroeg. 
MASSÉNA was te Toulon toen 
LODEWIJK XYIII. in 1814 
Frankrijk binnen kwam, 
Met geestdrift zette hij de wit
te kokarde op zijnen hoed, 
ontvingachtervolgensheteere-
teeken van ridder .en kom-
mandeur der orde van den 
Et. LODEWIJK, en werd door 
den'koning en de kamer der 
pairs als Franschman genatui 
raliseerd. Toen NAPOLEON UI 
1815 weder landde, bragt 
MASSÉNA, die in het eerste-te 
midden van het algemeene 
gewoel, had stilgezeten hin
dernissen te weeg, trachtte 
den inwoners van Mctrseüle 
te overreden, dat zij zich wer
keloos moesten houden, en 
liet zoo doende aan BONA
PARTE, dien hij te JsterW 
had kunnen aanhouden, m 
tijd, om tot Grenoble,^ 
rukken. Den 10 A p » K 
opvolgende begroette i"J " 
e^e prokkmatie NAJ0«ON 

den groote, en den 1» 
tüigdl hij hem h a f 1 ; 
te , dat hij alles had 
gewend, om hem van nu 
zijn. Gedurende de ho» 
derd dagen bleef M f ^ » 
die tot pair benoemd * J 
buiten alle militaire betre6 

kingen. Na den sla £ 
PTaterloo, verbond hij » 
in de hoofdstad met J» 
CHE, en ondersteunde» ^ 

dadlg zijne partij»- « ^ r 

voor BONAPARTE» »ocn 
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de BOURBONS was. Het voor-
loopig bestuur stelde hem 
aan het hoofd der burger
wacht. Hij werd bij de te
rugkomst des konings noch 
verontrust, noch gezocht. Be
noemd zijnde als lid van den i 
krijgsraad om over, den mar-
schalk NEY te oordeelen, 
weigerde hij zulks, even als 
de andere maarschalken. Den 
16Februarij 1816 werd hij , 
om zijne rooverijen, bij de ka
mer der afgevaardigden aan
geklaagd door de inwoners 
van het Dep.* Bouches-du-
JRhöne, die verlangden, dat 
men den bevelhebber hunner 
afdeeling tijdens 20 Maart 
1815, zoude dagvaarden; 
doch deze aantijging was zon
der gevolg. De maarschalk 
gaf een verdedigschrift in 
fiet licht, hetwelk beant
woord werd door eenen brief 
van een? inwoner van Mar-
seille aan den maarschalk 
MASSENA, welke laatste aan 
den destijdigen maire dier 
plaats wordt toegekend. De 
maarschalk MASSENA overleed 
te Parijs, den 4 April 1817 
in eenen staat van uittering 
en verzwakking, die, naar 
men zegt, de gevolgen wa
ren van eene verouderde nei
ging tot wellust. De gene
raal THIÈBATOI hield zijne 
•lijkrede, (opgenomen in den 
Mercurius van 12 April 1817, 
en afzonderlijk gedrukt in 
8-V0) Zijn soldatenleven, is 

mede door den kolonel der 
genie DE, BEAÜFOIIT D'HATJT-
POül., die met hem de veld-
togten van 1805, 1806, 
1810 en. 1811 gemaakt had, 
in het licht gegeven. Zijne 
stoffelijke overblijfsels zijn op 
de begraafplaats van het oos
ten bijgezet, waareene witte 
marmeren gedenkzuil te zij-» 
ner eere is opgerigt, met 
dit eenvoudig opschrift: MAS-
SENA. 

MASSEVIUE (LODKWIJK IB 
VAVASSEDR DE) , geestelijke, 
geboren in 1647 te Jugan-
ville, in het bisdom van 
Coutances overleed te fa-
logne, in 1733, in den ou
derdom van 86 jaren ,en vol* 
gens anderen in 1725 nadat 
hij de Beknopte geschiedenis 
van Normandije 6 dl.n in 
.12."o in het licht had ge
geven, waarvan verscheidene 
uitgaven bestaan : een flaauw 
maar zeldzaam en ' nuttig 
werk, omdat er geen beter 
voor handen is. Om het vol
ledig te hebben moet het ver
gezeld gaan van eenen Jard-
rykskundigen staaivan Nor
mandije, Jaouanen, 1722, 2 
dl.11 in 12.MO MASSEVIHJB 
had nog zamengesteld een re
gister der edelen van Nor
mandije, maar op aanraden 
van zijnen biechtvader, die 
er zonder twijfel berispelijke 
zaken in vond, wierp'hijzijd 
handschrift bij zijne laatste-
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ziekte in foei vuur, 

• MASSIEU (WILLEM) lid der , 
akademie van i'raaije letteren 
en der Fransche akademie 
•werd in 1665 te Caen ge
boren. Na zijne studiën te 
Parijs volbragt te hebben , 
ging hij bij de Jesuiten. La
ter, verliet hij deze en be
lastte zich niet de opvoeding 
van den zoon des heeren 
SACT,'lid der Fransche aka
demie. De abt MASSIEU sloot 
eene naauwe vriendschap met 
TOÜRREIL en meer andere 
geleerden, In 1710 werd hij' 
foij .het koninklijke kollegié, 
tptJeeraar der Grieksche taal' 
beroepen, welken post hij met 
onderscheiding waarnam tot 
aan zijnen dood, die in 1722 
te Parijs plaats had. De 
abt .MASSIEU was een regt-
vaardig, eenvoudig en zedig 
man , slechts door zijne deug
den en den rijkdom zijner 
kunde versierd. Dewijl hij 
diepe kennissen der oude 
talen iezat, maakte hij'zich 
deze ten nutte om foet ei
genaardige der schoonste eeu
wenyanrméne en Home 

J e .bestuderen. Men heeft 
van hem l.a verscheidene 
geleerde verhandelingen in 
f aweekeningen in de aka-
«emie van opschriften. 2.o 
™?\sshoone voorrede Mn 

•*ft «oofd der werken van 
lOURREII, , w a a m n M j { n 

i ^ l ; eeae, nieuwe 'uitgave 

in het licht gaf. Hij had 
eene vertaling van PINDARUS 
met aanteekeningen 3 doch hij 
heeft er slechts zeven oden 
van uitgegeven. Het vuur 
en de geestdrift van het oor
spronkelijke worden in deze 
voortzetting te vergeefs ge
zocht. De' aanteekeningen 
waarmede YAUVIUKRS zijne 
proeve van vertaling van 
denzelfden dichter heeft ver
sierd , worden meer geacht, 
3.° Geschiedenis der fran
se/ie dichtkunde in t 12.m° 
enz. de wetenswaardige m--
sporingèn , en de welspreken
de eenvoudigheid van den 
stijl maken dit werk-,even 
zoo nuttig als aangenaam. 
4.o Een Latijnsch yedkM 
op de Uq0,M de, "bl 

OLIYET in zijne verzameling 
van eenige nieuwere Laüjn-
sche dichters, heeft overge
nomen , ontsierd deze ver
zameling geenszins. 5.° Eene 
zeer naauwkcurige uitg<*ve 

van het nieuwe ïestameM 
in het GriekschPösnJsl"15' 
2 dl." in 12.»O, BoZEJieet 
Aan lof van JfjssiEVmW 
licht gegeven. - Men ver
warre hem niet met MASSIEU 

die ons eene goede vertar 
ling van luciJNüS nee» 
nagelaten met .aantsekenin-
Wn.Panjs.miwlW' 
6 dl,n in 12.™ waarvan vfij 
nu gaan spreken. 

*.MASSIEC (JOAMESB^" 
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TISTA) constitutionele bisschop 
van het departement dër Oise 
geboren te Vernon in Pi-
cardij'è was in 1789 pastoor 
te Sergy, en werd door de 
geestelijkheid van Sënlis naar 
de staten generaal afgevaar
digd. Hij Was éen dér eer
ste pastoors die "zich bij den 
burgerstand voegden, werd in 
December 1789 secretaris van 
de vergadering',[ legde den eed 
af op de nieuwe burgerlijke 
constitutie der geestelijkheid 
en werd in 1791 tot bis
schop van het departement 
der Oise verkozen. Als af
gevaardigde bij de conventie 
stemde hij zonder uitstel of 
beroep voor den dood van 
LODEWUKXVJ. Den 11 No
vember 1793 schreef hij aan 
de conventie, dat hij vóör zijne 
bediening bedankte, en dat 
hij ging trouwen; en waar
lijk eenigen tijd daarna huw
de hij de dochter van den 
maire van Qivet. MASSIEÜ 
was toenaals in de Arden-
•nes als zendelinge Hij ken
merkte er zijne vaderlands
liefde door alleilei knevela-
i'ijen en wreedheden, voor
namelijk ten opzigte der prie
sters. Al , wat slechts be
trekking had tot de eere-
dienst, was een bijzonder 
voorwerp zijner'woede. Men 
leest 'in de jaarboeken van 
^e godsdienst door de con-
slitutionelen geschreven, dat 
"ij aich m'et dé clubisten van 

Meziéres en Cïiarlevïlle in
liet, om eene pop op eeneri 
ezel gezeten en in pauselijk 
gewaad gekleed, die den Pans 
moest verbeelden, rond t<5 
leiden , dat hij zich van daar 
met zijne bende naar de ker-' 
ken begaf, waar alles ge
plunderd en allerlei heilig— 
schenderij, bedreven werd. 
Hij predikte zelf in dè kerk 
van Sedan tegen de dwee-
perij. Na den val van het 
schrikbewind gaf zijn gedrag 
reden tot menige klagten.-
Hij werd den 9 Augustus 
1795 aangehouden , maar 
door de genadewet van 24 
October van hetzelfde jaar» 
weder losgelaten. In 1797 
verkreeg hij den post, van 
leer,aar aan de rijksschool te 
Versdilles•, en, vervolgens 
die van bewaarder der hand
vesten bij het bureau ' vaii 
oorlog. Door de wet van 12' 
Januarij 1816. als' konings-
tnoorder ,* 'Frankrijk moe
tende verlaten, vlugtte hij 
naar de Nederlanden en o-
verleed te Brussel, den 6 
Junij 1818. — Men heeft 
van hem eene vertaling van 
JJUCJANüS, Parijs, 6 dl.» 
in 12.»°,' die-voor beter ge
acht wordt dan die van BÊ-
LIN DE BAIXU wat den stijl \ 
aangaat; maar wat naauwkeu-
"righeid en geleerdheid betreft; 
is zij v<?r" beneden dezelve. 

:; MA'SSIUON (JfoANNES BAÏ* 
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IISXA) , zoon Tan eenen no
taris van JBfièresïnProvence, 
werd den 24 Junij 1663 ge
boren , en ging bij de orde 
van het oratorium in 1681. 
Daar zijne oversten in de ver
beelding waren, dat hij gedu
rende zijn rectoraat eenige ge
meenschap met vrouwen on
derhield , zoo zonden zij hem 
naar een hunner huizen in het 
jbisdom Mêaux. Hij deed zijne 
eerste proeven in de rede-
neerkunst te Fimne'm J)au* 
phiné, gedurende hij de god
geleerdheid beoefende. De 
lijkrede op HENDRIK DE YIL-
IARS , aartsbisschop dier stad, 
droeg aller goedkeuring wegr 
en had ten gevolge, dat pa
ter DE IA TOUR , die toen
maals generaal der orde was, 
hem naar Parijs beriep. Toen 
hij hier eönigen tijd geweest 
Yas> vroeg hij hem wat hij 
dacht van de predikanten, 
die op dat groote tooneel schit
terden:, Ik vind, zeide hij, 
dat %ij verstand en begaafd-
heden hebben, maar als ik 
aal prediken, sal ik het 
f et doen, zoo als %y. Hij 
nieJd woord: hg predikte en 
opende zich eene nieuwe baan. 
i"ater BóüRDAioüE, was niet 
van het getal dergenen, wei-
se hij niet wilde navolgen, 
fan vernuft deed hem eene 
andere soort van welsprekend
heid vinden , aöders bad hü 
v^Km rfhien Scheel iot zijn 
^ rb e e l d genomen. B o i i 

DAIOTJE • sleept weg, onder
werpt , dwingt, even als een 
geducht veldheer, om zich 
aan de wapenen der rede 
over te geven. MASSIUOK, 
daarentegen, als een bekwaam 
onderhandelaar, gaat minder 
snel maar met meer zacht
heid 'vooruit., De eene spreekt 
tot het verstand en beheerscht 
hetzelve, de ander? raakt de 
ziel en verteedert haar. Bs 
eerste bezit de waardigheid, 
de kracht en dat onderhou
dend vuur van DEMOSIRENES , 
de tweede heeft, de benen-
digheid en de kunst van CI
CERO. Nadat hij te Fersaü-
les zijnen eersten advent ge
predikt; had, verkreeg Jijüit 
den mond zelven van IODE-
WIJK XIV deze lofrede:» Mijn 

vader, toen ik de andere 
predikers hoorde, was ik zeer 
over hen tevreden; maarz°° 
dikwijls als ik u gehoord heo, 
ben ik over mij zelven ««J 
ontevreden geweest." IM'" 
verscheen pater «UssttW* 
voor de tweede maal ten n 
ye, en nog weispreke dr 
dan de eerste maal. JW«J\ 
taal, diehi jerhoorenr^ ' 
hinderde zijnen .ootmoed 
niet. Eens toen een zijner n» 
debroedershem geluk wensen 

t e , dat hij i r e d * * « £ 
gewoonte zoo schoon v«v 
dikt had, antwoordde «& 

vader , de duivel H ^ 
&t reed* welsprekend! 
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tsegd dan g§.^ De bezig
heden van zijne bediening 
beletteden hem niet, de ge
zelschappen bij Ie wonen, 
op het land vergat hij, dat 
hij prediker was, zonder ech
ter de zedigheid te kwetsen. 
Toen hij eens bij den heer 
DE CKOZAX was, zeide deze 
hem: Mijn vader, ywe «e-
deléer verschrikt mij, doek 
uwe manier van leven stelt 
mij gerust* Het is mogelijk > 
dat'hij somtijds wat te toe
gevend is geweest, aan de 
wellevendheid of aan drin
gende verzoeken, zoo als het 
hem later gebeurde, ten op-
zigte van den losbandigen 
DÜBOIS, wien hij een getuig
schrift gaf, om tot priester, 
en wat nog erger is, om tot 
bisschop gewijd te worden. 
Door zijnen verdraagzamen 
aard, werd hij in de zaken der 
constitutie gekozen, om den 
kardinaal DE NOAILLKS met 
den H. Stoel te verzoenen; 
hij verzuimde niets, om hem 
van de onvermijdelijke nood
zakelijkheid te overtuigen, van 
in de besluiten van den Paus, 
door geheel de kerk aangeno
men, te berusten; maar de tijd! 
van des kardinaals overtui
ging was nog niet gekomen. 
De regent benoemde hem in 
1717 tot het bisdom van 
yferment, In het volgende 
Jaar moest hij voor LODE-
*JJK XV, toen nog maar 9 
jaren oud, prediken, toen 

vervaardigde hij dié redevoe
ringen , zoo zeer bekend on
der den naam van ICleine 
Vasten (Petit Carême), die 
men algemeen beschouwt als, 
zijn beste werk, ofschoon 
een deskundige er anders o-
ver gedacht heeft. Men zou 
wel willen, dat er minder 
versieringen, minder herha
lingen en omschrijvingen in 
gevonden werden; doch de 
omstandigheden kunnen dien 
misslag doen verschponen. 
De abdij van Sdvigny open 
zijnde, deed de kardinaal 
DÜBOIS- hem dezelve gewor
den. De lijkrede op de her
togin-van Orleans in 1723, 
was' de laatste redevoering 
die hij te Parijs hield ; se
dert kwam hij niet meer bui
ten zijn bisdom, waar zijne 
zachtmoedigheid, zijn vrien
delijke omgang en zijne wel
daden hem aller harten ge
wonnen hadden. In twee ja
ren deed hij heimelijk 20,000 
livres naar het gasthuis van 
Glermont brengen. Hij vond 
zijn genoegen om op zijne 
buitenplaats Oratoristen en 
Jesuiten te verzamelen, en 
dezelve met elkander te laten 
spelen. Zijn bisdom verloor 
hem in 1742, in den ouder
dom van 79 jaren. Het ken
merk zijner welsprekendheid 
is een eenvoudige, edele, be
langwekkende, aandoenlijke 
en natuurlijke toon; eene 
naauwkearigq j ssuivere - en 
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fraaije stijl, die tot in de «| 
ziel doordringt, zonder haar | 
te beangstigen of te veront
rusten. » MASSM-ION, zegt 
de abt MATJIUT, heeft zelden 
verheren beelden, maar als 
hij als redenaar beneden zij
nen roem is, als schrijver 
toch verdient hij den eersten 
rang, en niemand buiten 
hem heeft de verdiensten van 
den stijl tot eene grootere 
volmaaktheid gebragt. Met 
dit gedeelte der welsprekend* 
heid,heeft hij zich tot zijn 
einde toe onledig gehouden. 
Men vond na zijnen "dood, 
onder zijne papieren, twaalf 
uitgaven zijner leerreden, die 
hij, sedert hij bisschop, ge
worden Was, onophoudelijk 
nazag en verbeterde, en die 
bijgevolg nooit van den kansel 
zoodanig zijn uitgesproken, als 
wij die nu lezen. MASsiuoif 
had in zijnen ouderdom al 
de zuiverheid van zijnen smaak 
behouden, maar de geheeïè 
levendigheid zijner verbeel
dingskracht had hij verloren, 
en hij bearbeidde toen meer 
den stijl dan wel het zakelijke 
zijner redevoeringen; ook. wil
de hij zijne KhineVaslenniet 
meer aanroeren, die hij eerst 
met meer zorg geschreven 
had. Ik geloof niet, dat ik 
den roem van den onsterfe-
lijken MASSIUON zal te kort 
doen., ik meen integendeel 
hem hier eehe nieuwe hulde 
te bewijzen, wanneer ik durf 

zeggen, dat zijne Kleine' 
\ Pasten, welke lang voor zijn 
meesterstuk gehouden werd,' 
in mijn oog, een zijner zwak» 
ste redeneerkundige voort
brengselen is. Al. de plan
nen van MASSIUON, gelijken 
zich onderling.; en behalve 
die eentoonigheid, waarvan 
men getroffen wordt, als men 
zijne leerreden achtereenvol
gend leest, bepaalt hijMh 
meestal met de voorwendsels 
te bestrijden, en dringt mis
schien niet diep genoeg door 
tot den grond van zijn on
derwerp. Dikwijls laat zictt 
deze heerlijke schrijver door 
zijne vruchtbaarheid mislei
den , : geeft zijnen betoove: 
renden stijl geen genoom 
voedsel van'denkbeelden, e» 
hij zou zonder twijfel vj 
verliezen, als hij , ^ J dlt 

grondbeginsel • van.ƒ0** 
beoordeeld werd: W * 
de redevoering is ^T* 
dal men er niels w» « 
afdoen zonder * ^ J j , 
U"snijden. Somtijds^ 
ne reineringen ontblotj 

dieiuistheid,dielcracj'z
d„ 

deftigheid, vvel^hg 
waardig was haa bijt 

ten.» De neef van ju 
XON heeft ons ^enesen 

uitgave bezorgd vanden 
ken zijns ooms, \ . ^ 
1745 en 1746, m !„ d!t» 
iü groot p . ^ * ^ de 

I, in klein formaat. V ;heU 
luitgaven, die sedert i» 
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licht zijn gekomen, zullen wij 
die tan MEQUiGïfON,'l8l8, in 
14 dl.» in 8.v° aanhalen , ge
drukt door Cixiioi en Hu-
BERT (*). Men vindt er eenen 
volledigên Advent en eene 
Vaste, verscheidene lijk-, 
leer-en lofreden in , die nooit 
het licht gezien hadden. » De 
lijkreden, zegt de schrijver 
van de drie eeuwen der let
terkunde , zijn het zwakste 
gedeelte; men mag Zeggen, 
dat MASSILLON, met al den 
toestel der welsprekendheid; 
er minder welsprekend dan 
elders in is. Eenige onder-
Werpen , welke hij behandeld 
heeft, waren geschikt, om 
hem ; verhevene beelden te 
verschaffen; hij schijnt geen 
acht geslagen te hebben , noch 
op den toon die dezelve voeg
de, noch op de groote hulp
bronnen j waardoor hij de
zelve kon doen schitteren. 
Be lijkrede op den prins DÈ 
GOHXI, verraadt den droogen 
ïhelorist, zij gaf nogtans den 
bekwamen schilder düizende 
belangrijke schakeringen aan 
de hand." Wijders hebben 
wij van hem: l.o Tien Re
devoeringen -, onder den naam 
•ïan Pètit Carême bekend, 

XVI. DEEL. 

die dikwijls herdruk^ zijn. 
• ^ 2.o De'geestelijke onder
handelingen , die hij had in 
het seminarie van Mdgloire t 
bij zijne aankomst te Parijs ; 
benevens die welke *hij ge
durende zijne bisschoppelijke 
bediening met zijne pastoors 
hield; en dè .Redevoerin
gen , welke hij aan het hoofd 
der synode, die hij jaarlijks 
deed vergaderen, uitsprak.— 
3.° Treffende Omschrijvin
gen der psalmen. :De schrij
ver van zoo vele welspreken
de stukken, zou verlangd 
hebben, dat men het gebruik 
had ingevoerd , om de voor-
dragten op den kansel voor 
te lezen, in plaats van de
zelve van buiten te prediken. 
Het was hem eens met twéé 
zijner medebroeders gebeurd t 
dat zij alle drie en wel óp 
denzelfden dag in hun ser-
moon bleven steken. Op ee
nen Goeden Vrijdag, predik
ten zij alle drie op verschil
lende uren. Zij wilden el
kander beurtelings gaan hoe
ren ; het geheugen bedroog 
den eerste, de vrees overviel 
de twee anderen endeed hen 
in hetzelfde lot deelen. Wan
neer inén onzen redenaar 

O Onder de typogrdpMécAe meesterstukken van den 
tegenwoordigen tijd, ons door den kunstminnenden lE-
VÉritE te Parijs geleverd, behooren ook de OEuvres da 
MASSIUOK, eVêque de Clerraont, in twee Royaal, 8,w 
«ecfc», J835t • - ' Y e r t a l e * , " 
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vraagde,. welke zijne beste 
leerrede was, antwoordde hij: 
J)ie welke ik het beste ken. 
Men: schrijft dit zelfde* ant
woord ook toe aan vader BOÜR-
BAIOÜE. De beroemde vader 
%k RUE , dacht met MASSH.*-
ION , dat de gewoonte om 
van buiten te leeren, hare 
zwarigheden had , maar men 
jnoet bekennen, dat het te
genovergestelde gebruik nog 
grooter hinderpalen zou doen 
ontmoeten; dat het de han
delingen van den redenaar,, 
en de uitspraak belemmeren 
en de aandacht der toehoor
ders oneindig yerz wakken zou. 
Men zou hierin misschien kun
nen voorzien, indien het werd 
toegelaten, dat men nu en 
dan. een oog op het papier 
•sloeg. De abt DE I A P O R X E , 
heeft de schoonste en ver-

"' hevenste gezegden , die in de 
werken van den bisschop van 
Clermont voorkomen, bij
eenverzameld , in een deel in 
12.m° Deze bloemlezing ver
scheen te Parijs , in 1748 , 
in 12.wo en maakte he t . l5 e 

deel ui t , van het groote in 
12.«° en het 13,« van het 
klein in 12.mo}Jiet v o e r t ten-
titel: Pensees sur etc. (Ge
dachten over verschillende 
zedelijke en godsdienstige 
onderwerpen getrokken enz.) 
[Bij de uitgevers dezes mede 
in het Jïederduitsch vertaald 
in het licht gegeven.] In 
1721 , is onder den naain 

van MAssitLON verschenen: 
Maximes ets. [Grondngtk 
over de kanselwelsprekend* 
heid), dit werk is van pater 
GA.ICHIÈS (zie N.o 10,961 vaii 
het woordenboek der naam* 
loo&en). De heer TABARAW , 
heeft aan het hoofd eener 
uitgave van MASSHMN'S'.uiti 
gelezene werken, eene/V-* 
handeling en een fac simt' 
Ie van eenen onuitgegeven 
brief in het licht gegeven; 
parijs, D E LESTRE BO»UG*>> 
1824 , 6 dl.ain.8.T°. B'AV 
LEBBERT, heeft de l°fc1e van 
MASSILION uitgesproken, zoo» 
als dezelve gevonden vpordt,W 
het eerste deel van dege*w* 
denis der akademie, 17?tf' 
De .stad Wères, heeft ter•»» 
van dezen redenaar irr 181'> 
een standbeeld-opgerigt. 

.MASSiNGEa(PHiwP?0S)'ef 
Engelsch tooneeldichier, m 
1584 , "te Salübuiy^--
ren, werd te Oxford Wf 
voed , en verliet v ^ f f 
de hoogeschqol dier m> 
om zich ™v Londen** 

geven, waar hij ««* P 
L a l aan de d ich tkuns t^ 

gaf. Zijne **£• «> « 
len, werden in -f*™ ga 
algemeen toegejuicht.. • 
werkte gelijktijdig Jj 

zijner eeuw, als**»1U*«•_£. 
M M E I Ó N , ROWE en ^ 
DWG. Men vond hm 
28 Maart 1640, dool*» 
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bedjiggen. (Zie in de verhan
delingen der maatschappij 
van Manchester, 3.? deel, 
blz. 123 , eene proeve over 
de tooneelstukken van MAS-
SINGJSR', door doctor JOHN 
FERRIAR). 

* HASSIM (KAREI IGNATI-
ÜS), priester van het orato
rium, werd den 16 Mei 1702 > 

, te Cesena geboren. Met ge-
Mkige begaafdheden. uitge
rust, beoefende hij aanvan
kelijk de wijsbegeerte en de 
fegtsgeleerdheid. Zijne vor
deringen deden hem weldra 
Tan den kardinaal SPINOI.A 
opmerken, die gezant te Bo-, 
logna was, en hem als zij^ 
nen .raadsman aannam. Deze 
eerste gelukkige stap, ver
zwakte geenszins zijn voor* 
nemen, om zich den Heëre 
toe te wijden, en in 1734, 
ging hij onder de broeders 
van het oratorium te Rome. 
MASSINI bragt bij dezelve eene 
gtoote zucht voor de studi-r 
ën en eene vurige begeerte, 
om zich in de,godsvrucht te 
volmaken mede. Hij legde 
zich, voornamelijk toe op de 
a. Schrift, de heilige vaders 
en .de kerkelijke geschiede-
ms» h-Ü werd weldra even 
zoo achtingswaardig door zij-
Je kunde, als bij liet reeds 
« « , door de deugden van 
«Jflen staat. MASSINI werd 25. 
3»ren voor zijnen dood, met 

• • • - ' - • • • • • • - • • f . 

blindheid geslagen , bij ,vef<-
droeg dit ongeval, met een 
bewonderenswaardig geduld,, 
en overleed den 23 Maart 
.1793, in den ouderdom van 
83 jaren. Hij heeft nagela
ten: 1.° Vita del venerabile 
padre MARIANO DE SOZ~ 
ZMI) de Voratoria di.Ro-
ma, Rome, 1747u Deze Ie* 
.vensbeschrijving was door den 
kardinaal LEANDRÖ COILORE* 
po geschetst. Pater MASSIMC 
hersmólt zijn wérk, en legda 

"er de laatste hand aan. Ver* 
volgens werd dezelve met bij
voegsels van MASSINI herdrukt, 
benevans het Leven eener-be
roemde en godvreezendeRo» 
meinsche vrouw i FXAMINIJL 
PAW genaamd, mede .een 
werk van denzelfden pater, 
MARIANO SÓZZINI. . -r- 2.° Fi* 
ta del N. S. GÈSV CRIS« 
J O , getrokken uit de.heili
ge Evangeliën ,R'ome^ 1759. 
Dit was in het Fransch ge-
schreveh, door den abt tB 
TOURNEÜX , en in: het ïtali-
aansch vertaald, Rome f 
1757. Pater MASSINI maakte 
in hetzelve nuttige verande
ringen , misschien waren zij 
ook wel noodzakelijk, en ver-, 
rijkte het met redekundige 
aanmerkingen. (Zie TOUR.-* 
NEUX). —> 3.° Fita del AT, 
S. GÈSV CRISTO, con uh 
appeadice che contiene /S 
mèdUaidoni sulla pa&siom 
dd GÈSV CRISTO, MM' t*« 

2 • . - - • • : • ' . -
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iruzibhe per assister alla 
santa tnessa eteJ, Rome, 
1701, dikwijls te Venetië, 
Turin en elders herdrukt. 
Het aanhangsel werd ook af
zonderlijk gedrukt, con un 
breve esercizio di divozione 
wer Ie domeniche, e feste 
del signore etc. 4.° Raccol-
ta delle vite de santi per 
ciascheduno giorno delf an
no,. Rome, 1767,13deelen 
in ,12.»° Aan het hoofd van 
dit werk vindt men het le-
•ven .der H. Maagd, door 
•den geleerden vader MlCHE-
n van dezelfde orde, die 
•aan deze. werken van pater 
MASSINI mede veel deel had. 
Deze twee verzamelingen, 
werden door het publiek gre
tig opgenomen, en dikwijls 
te Rome, Venetië", Trente, 
en op andere plaatsen her
drukt. Zij vullen de boeken 
aan, van het nieuwe testa
ment , en bevatten al wat itt 
de kerkelijke geschiedenis op 
het meeste gezag steunt, met 
eene volmaakte orde en ge
schreven in eenen eénvoudi-
gen doch niet onduidelijkeri 
stijl, die ook wel eens sier
lijk wordt, als het onderwerp 
zulks medebrengt; Pater MAS-
SIKI heeft nog andere wer
ken geschreven, als eene Ita-
liaansche vertaling van deiVai 
volging van CüRlStÜS. Hij 
wordt beschouwd als een der, 
sieratien vder orde, waarvan 
"hij ha was; ,.j 

MASSON (ANIÓNITIS) , een gra
veur der 17.e eeuw, geboren 
,in 16&6 te Zoüri bij Orleans 
muntte vooral uit in de portret
ten. Die van den burggraaf van 
TuiUSNNE, van den hertog wn. 
HARCOÜRT worden.als mees-
terstukken beschouwd. Zij11 

graveerstaal is krachten 
bevallig. Men wil dat hjj eene 
bijzondere wijze van graverea 
gevormd had, en dat in pWS 
van zijne regterhand op de 
plaat,-zoo als dit gewoon^ 
sedaan wordt, te bewegen,om 
zoodanige trekken te vormen 
als het onderwerp vereelte» 
hij de etsnaald stijf st.1 hiel 
en met de linkerhandde pa 
in zoodanige rigting bragtais 
de snede vorderde, W " 
onzer hedendaagsche pM" 
snijders volgen deze manier. 
Die bekwame knnstenaarM 

van de koninklijke akadem* 
van schilderkunst overWJ 
Parijs in 1702 in & "" • 
derdom van 66 j a r e ö . ^ . 
haalt 'van hem aaK ttc-
roemde prent van ^ 
^üs.gan¥rsnm^ 
bekend onder den naani 

kevin de volkome naj>w . 
sing van het l i n n e n , . ^ 
ffemehaartmn ^ARj4AiXè 

werken kan men een f ^ 
zonderheden lezen . «'• -. 
kandboekvoorUefhe^ 
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. fcarthuizer"monnik, in 1628' 
te Npi/on geboren, werd in 
1675 tot generaal dier orde 
verkozen, en liet de groote 
Karthuizers kerk, die bijna 
geheel in asch gelegd was, 
•weder opbouwen. Hij ver-: 
wierf zich eenen naam door 
zijne • deugden en godvruch
tige boeken. Zijn beste werk 
is de nieuwe verzameling' 
van de statuten der Kart
huizers met geleerde aantee-
keningen, Parijs , 1703 in 
fol., zeer zeldzaam. Er zijn 

. vijf deelen; het vijfde, bevat
tende de privilegiën der or
de, ontbreekt somtijds. In 
•1683 had hij de uitlegging 
van eenige plaatsen der sta
tuten van de orde der Kart
huizers in het licht gege
ven , klein' in 4.*° 166 blad
zijden. Diegene, welke met. 
bldz. 122 eindigen zijn on
volledig. Het "is een ant
woord, op hetgene de abt DE. 
RANCÉ, van. de Karthuizers 
gezegd had, in zijne pligten 
van ket kloosterleven. Deze 
schrijver overleed in 1703, oud 
75 jaren ; hij was gedurende 
zijn gehéele leven een gezwo
ren vijand der leerlingen van 
«TANSBNIPS , die hem in hunne 
schfiften niet gespaard heb-

i "u' e n ^ e m v o o r e e n e n 

slechten godgeleerde, eenen 
Juschen -mistieker enz., uit
beten. Indien men tot aan 
^wolken kan verheven wor- U 

" T 

den/ wanneer men) zich ten 
voordeelê. eerier sekte ver
klaart , , dan moet men ook 
afwachten • dat- men tot-in 
het stof ; worde teruggewor
pen wanneer men hare be
langen tegenwerkt. (ZieCÖM-
MiHE , YiifCENïlüS a PAUIX}' 

MASSON (ANTONIUS) 'min
derbroeder •, overleden te F-in-
cennès in 1700 in eenen hoo» 
gen ouderdom /verwierf'zich 
bij zijne orde eenèn naam 
door zijne, godvruchtigheid, 
zijne kunde en zijne werken. 
De voornaamste- zijn: | .ö 
Questions etc. (Bhlangrij%e 
vragen over het boek Ge
nesis , geschied- en redekun
dig ontwikkeld), in 12.P?o. 
*— 2.0' ffistoire elc> (Ge
schiedenis van den zond
vloed en van Woë) 1687 in 
1.2.»<>. •— ffistoire etc. (Ge
schiedenis va?i d&t Aarts
vader ABRAHAM) 1688 in-
12.mo. _ - 4.o Traite etc. 
(Verhandeling over de ken-
teekenender voorbeschik
king) en eenige andere god
vruchtige boeken, doormengd 
met aanhalingen uit. de H. 
Schrift en de oud vaders. Men-
möet hem niet verwarren 
met CUUBIUS MASSON pries
ter van het oratorium, van 
wien men Leerreden heeft 
voor eenen (talent, eene •#««».•• 
ten, over de geheimnissen? 
lofreden eH», Zyon! 1693^ 

3 , ' .; . ' . . - -..•••:;..":.-. 
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MASSÖÏT (JOAHHES) , een hcr-
T.ormd predikant, geboren in 
Frankrijk, in 1680, over
leed , in 1750 , was naar En
geland overgestoken om er 
de nieuwe gevoelens te ver
spreiden. Men heeft van hem: 
1.° Jani templum resera-
turn seu traclatus chromlo-
gico-historicus, Jmster-
dam, 1700 in 8.vo. ^ . 2t° 
•lettres etc. {Crilische brie
venover de moeilijkheid, 
vielke er bestaat tussóhen 
f ^ / n den ff. STEPÜA-
1 7 / f °p%iSte v™ kei 
getal,der afstammelingen, 
die uit Chanaan hi Egypte 
overstaken) utrecht, 1705, 
«• 8.™.— 3.o riia ffol 

2 u -Gyden ' 1 7 0 7 o f 1708. >J klom 8 .TO,-_ 4 . 0 7 ^ 

* klem 8 v o < _ 5Q ^ 

re»^e« ran dezen r / e ^ r , in h e t h c h t g e g e v e n d o o r J ^ 

Oxford 1722..- . 6.o ^ 

^mamelddoor Gm« 

JD !» -«wfer&i*, 1707 in 
4 <UA _ U Over de ge
denkpenningen van de 4>-

jentJWo^Sritannico door 

£ * « m f t ^ m f o l . y W a a r . 
«aar £ W * alleen «aar | l e t „ ^ h e . 

"gekomen. Men faeeftS 

ten önrëgte het leven vatt 
BAYLE toegekend, uitgege
ven onder den naam van 
LAMONNOTE , en dat men, vol
gens BARBIER aan DU REV« 
een gevlugt schrijver moet 
teruggeven. . 

MASSON (PAHRUS). — Z» 
PAPIRÜS. MASSOÏT. 

MASSON. — Zie MACON. 

MASSON. - r 'Zie iAiaiwi 
(JACORÜS). 

MASSOK DES GRANÖES (DA-
NlEt) een priester, geboren 
in 1700 en overleden in 1760, 
was zoo, verstandig als god* 
vreezend. De bijzonderheden 
zijns levens zijn onbekend, 
maar men leent zeer .welW" 
uitmuntend werk getiteld: w 
philosophe etc. {De heden-
daagsche wijsgeer, ƒ , * 
ongeloovige veroordeel» wu' 
de reglbank zijner rw\> 
1759'in 12.mo, herdrukt^ 

1765 met aanmerkelijke ver
meerderingen. De war 
den, welke hij er verhawWj, 
worden er wel is waar 
wijls herhaald, doch hy J 
ze altijd in een anderdagli^ 
voor; en dewijl hij je 
wijzen voor de H s d l ï 
van al dat afgetrokken^ 
doet, kan' iedei-een^elve 

gemakkelijk verstaan. -"* 

MASSON (FBAKCISCV*) m 
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.Éngelsch- kruidkundige, in 
1741 te Jberdeen in Schot
land geboren, was vari min 
bemiddelde ouders, en in 
den beginne slechts een een
voudig tuinman; maar door 
zijnen smaak voor de kruid-
kunde weggesleept, bezocht 
hij achtereenvolgend da Kaap 
de Goede Hoop, de Gana-
rische eilanden,. de Flaam-
sche eilanden, Madera en 
de Jntillische eilanden, om 
er zaden en planten te ver
zamelen. Zijne ontdekkingen 
bragten veel toe , tot verrij
king Van den tuin van Kew. 
Hij overleed te Monlreal op 
het einde van December 1805. 
Men heeft van hem: Sla-
pelioe novae, or a collection 
of several new species of 
thaf genus discovered, in 
.the interior paris of Jfri-
ca, Honden 1796, klein in 
fol. versierd met 41 zeer 
fraai gewerkte platen, vol
gens teekeningen ter plaatse 
zelve genomen ; overigens is 
het werk, in betref het we
tenschappelijke, beneden dat 
•van JACQUIN , dat tien jaren 
later het licht zag. 

• • ^ , MASSOU (KAREL FRANCIS-
•cxss PHIHBERTUS) een letter
kundige in 1762 te Blamont, 
eene kleine, vesting in Mont-
beliard, geboren, trad zeer 
jong in Russische dienstbaar 
hij majoor werd van de gre 

nadiers Van den "groot-hertog 
ALEXANDER , die hem als zij
nen secretaris aannam'; Hij 
werd vervolgens door PAUL I 
afgedankt, ter oorzake zijner 
grondbeginselen ten vpordeele 
der IVansehe omwenteling > 
begaf zich naar Polen', ent 
vervaardigde daar zijne Me
moires etc. (Geheime memo*' 
rien over Muslattd, en voor
namelijk over het einde der 
regering van CAÏHARINA? 
II, en het begin van die
van PAUL I); Amsterdam 
{Parijs), 1800 — 1803 , 4 
dl.» in 8.v°; een hoogd.ra~ 
Vend', gewaagd en oproerig. 
werk, doch welkers grondbe
ginselen de schrijver later af r 
keurde, in de brieven die het 
4.e deel of aanhangsel uitma
ken.' Men heeft nog van hemt 
Les'iïelvétiensy&exx dichtstuk 
in tien zangen, eneenige an
dere minder belangrijke wec
ken , welke slechts bij de re
publikeinen , bijval vonden.. 
MASSON , keerde in 1799/.,. 
naar Frankrijk terug, werd 
eenigen tijd daarna, benoemd' 
tot algemeen secretaris bij de' 
prefecture van Rijn en Moe-
nel , en overleed te Cohlentz ,. 
den 2 Junij 1807. ' Hij was 
medelid van het instituut vaft 
Frankrijk , van dat van Mi-
lane, van de Keltische ak&-
demie, enz. ; : ; ->';> 

X 4 
MASSQUM& (ANïöMNWS) 
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geboren te Toulousein 1632, 
werd dominikaner monnik, 
in 1647. Hij was prior in 
het noviciaat-huis te Parijs , 
vervolgens provinciaal van 
Toulouse, eindelijk assistent 
•tij den generaal zijner orde 
in 1686. Deze ooimoedige 
kloosterling weigerde een bis
dom , dat hem door den groot
hertog van Tos/ume,/werd 
aangeboden. Hij overleed te 
•Mome, in 1706, in-den ou-
'derdom van 74 jaren, ver
eerd, betreurd en geacht, 
door de geleerden zijner or* 

'de. Zijn voornaamste werk 
is een hoek in 2 dl.n ,'n fol. 
getiteld: JDivus THOMAS sui 
tnterpres de motibne cUvina 
et hbertate creata, enz. Hij 
trachterintebewijzen.dat 
«Ie gevoelens der dorninikaan-
sche school overdephysische 

e? de beschikking, ook die 
S n v a n d e n H . T l U s , t e 

geenszins uitvindingen van 

vers hebben willen beweren. 
Het werk werd door de ?od-
'f^^Douai, in 1722 
^gerand, en de zaak werd 

J t werd. ( Z i e BE i V E D I C T T J S 

de A L S Verlegde ook 
schrift tatea»^ tweegè-
chuften, ^ u k t i„ i | 9 9 

en 1704, JU i2,Wo 

MASSUM (dom REIMUS) > 
een Benediktijner der orde 
van den H. MADKOS, gebo
ren te '.St. Oiien de Man-
celles, in het bisdom van; 
Evreux, in 1666, onder-; 
wees de wijsbegeerte en de 
godgeleerdheid in rersRhil-
lende gestichten zijner tole. 
Hij leerde het Grieksci te 
Rottanen, en in 1703 ves
tigde hij zich te Parijs in 
de abdij van den H. HEU-
MANUS ter Wade, (Smt-t 
Germdin - des - Prés), Hij 
heeft in het licht gegeven: 
1.° Eene uitgave van den 
H.IRENEDS, gedrukt bij.Cwc-
jf XB.Di te Parys,in fol.1710; 
uitgebreider en naauwkeun-
ger dan de vorige, en met 
voorberigten, verhandelingen 

en „aanteekeningen verrijkt. 
Deze verhandelingen versprei
den een nieuw licht over on
derwerpen , welke misschien 
nooit regt opgehelderd **" 
ren. - 2.° Het vijfde deel 
der Kronyken der orde va» 
den ff. JSMNMDICÏÜS. — »• 
Een Brief mn eert-' geesf* 
Ujke <*an den eerw> l)isle> 

SIMPBANUS-LANGLOÏS, «J 
Jesuit, waarin hij antwoorei 
op een door zijne medebroe
ders geschreven stuk tegen 
de uitgave van den H. *"' 
GUSTINÜS, (Zie AtrfitJsïiW' 
—.. 4.° Eene tweede ut/g*" 
ve van den H. BsnU^s' 
van dom MAMMON. ^ 
MASSVST overleed i« 1 7 J 0 ' 
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in den ouderdom van 30 ja
ren. Zijne geleerdheid, zij
ne werkzaamheid, en zijne 
goede hoedanigheden deden 
hem door zijne, medebroeders 
betreuren. Hij zou eenen 
volslagen lof verdienen, in
dien hij zich niet had inge
laten, met eene partij, wei-
ie tweedragt en verdeeldheid 
ïn de kerk zocht te zaaijen, 
door hare plegtigste verkla
ringen^ te bestrijden, zoo als 
men zien kan uit zijne brie
ven, door SCHELHORN uitge
geven in het '13e deel. der 
Jmcenitates liUerarits. 

MASSTS. — Zie MESSIS. 

MASTEU,ETTA (JOAMES ks-
»REAsDöNDücci,bijgenaamd), 
een schilder, geboren te Bo-
logna, in 1577, trad voor
eerst der schole van CAR-
RAccio toe, en bestudeerde 
ëenigen tijd de werken van 
rXRMESANO, maar men kan 
met zeggen, dat hij in den 
smaak dezer groóte meesters 
gewerkt heeft. Hij nam voor 
zien eene bijzondere manier 
aan, zonder de natuur te 
willen raadplegen. Hij ge
b i k t e het zwart méér dan 
eemge andere kleur, en de-
JJ gemaaktheid..'ontsiert • sijn 

«*.. Hij begaf zich in een 
«ooster, waar hij ih 1637 
«verleed. De, naam van MAS-, 
«tlBin-was hem gegeven ! 

geworden néiar het beroep; 
zijns vaders,'die kuipjés (Mas-
telli) maakte. Hij was rein 
van zeden en ootmoedig. * 

MASÜCCIO van Saletp.6,, 
MASATIÜS SAXERNIANW, 'uit 
een edel geslacht gesproten ," 
heeft 50 geestige verhalen, 
in navolging van BoccAcilrs, 
vervaardigd; gedrukt in het 
Italiaansch te Jfapels, 1467 
in foi.,' vervolgens te Vene
tië , in 1484 infol. Zij zijn 
getiteld: Il novellino etc» 
Deze schrijver -overleed om
trent het einde der 5e eeuw» 
Hij is zeer beneden zijn voor
beeld, en zou veel beter ge
daan hebben, indien hij een' 
ander model van eeneri ërns-
tigeren' en meer nuttigen aard 
gekozen hadde. 

MASÜRIUS (LODEWIJK), ge
boren te Doornik in '1523, 
beoefende de Latïjnsche en' 
Fransche dichtkunst, onder 
toezigt van den kardinaal 
JOANNES DE LoKRAINE. Na 
den dood zijns weldoeners, 
nam MASURIÜS deel aan eé-
nen twist tusschen Catholij- . 
ken en Calvinisten, en werd 
daardoor genoodzaakt, de wijk. 
te nemen naar Tweebruggen, 
waar hij het calvinismus ö-
penlijk beleed. Eenige jaren 
daarna keerde hij naar Frank-
rijk terug', en was achter-
volgens predikant te 'Met»,' 

5 •• - - • • • . . ' . ; -
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Saint-MaHe en te Straats
burg , waar men vermeent, 
dat hij in 1580 overleden is, 
Men kent van hem: l ; °Za -
tijnsche gedichten, Lyon, 
1551, in4. tö ,# aae/ , l574, 
ih 16.wo _ 2.° Borhonia-
des sive de bello civili etc, 
gedicht in 14 zangen, Ba
zel, 1579, in 8,v° — 3.° 
OEuvres etc, (Dichtkundige 

^ivérken), in het Fransen, 
"bevattende lierzangen, klink

en puntdichten, en de ver
taling van twintig psalmen, 
•Lyon, 1555, in 4 . » , is 
zeldzaam. — 4.° De twaalf 
boeken van de\ Mneis van 
FIRGUIÜS, vertaald in Fran-
sche verzen, Lyon , 1560 , 
in 4.*o __ 5>» j)é wreefc 

oorlog tusschen den blanken 
en zwarten koning, vertaald 
w het Latijn door Hïsaómr-" 
MUS W Parijs•.•,'Ynrcrar-
ïips SËSTEKAS, 1556,in4.to 
-r~ 6.° De vechtende, over
winnende en vlugtende DA-
WO, godsdienstige treurspe
len, Parijs, ROBERT ETIÊN* 
NE, 1565, in . l2 .a* ' ( leu i t -
# v e ) , 2e Geneve, FRAWCÏS-
<?WSPERRIN, jggg . i a 8 ï Y 0 

Men_ vindt daarenboven in de-
ze uitgave geestelijke schaap-
mi, een godvruchtig too-
neelstuk en een herdersdicht-
^uitgave, zonderdrükoord. 
(Geneve), 1582, jn 4.*o_1 
fllAscRiDs stond in verband 
met de grootste vernuften van" 
»Ö«en tijd, zoo als SAWG-

• M A I . 

NAC , KAMAS, BEZE, RlBEr 
tAls, enz. Naar het tijdvak, 
waarin de dichter schreef, 
kan men wel oordeelen,dat 
de lezing zijner Franschege> 
dichten onverdragelijk is; e-
venwel leest men zijne La-
tij nsche gedichten nog al'raet 
eenig genoegen. •-' .. f ' 

MATAMOROS (AiPSO* 
GARCIASX), kanonik vanger 
villa, zijne geboorteplaats, 
in de léeeeuw, >was leeraar 
der welsprekendheid birde 
hoogeschool te Jlcala. Wa 

heeft van.hem e e n e e n -
delin'g over deakadewM 
en de geleerde mannen van 

Spanje, te Jlcala, lfó> 
\n8U Hetiseenelopd6 

der Spanjaards, tegen ^ 
nen,die twijfelen aan dek n 

de dezer natie.; H*W*g 
was een man van smaaM" 

Stijl is ™ $ | ^ ^ X Ï 
te zeer blijken, dot.mj 

: bloementusschenwils^^"* 

geneesheer en w ind ige 

geboren, : legde: « j M ^ 
de jjeneeskundejen » erkreeg 

zijn" doctoraat t e , / ^ l e n s 
1 7 5 4 , werd ach firv f . 
hoog lee raa r indewö*^ 
te en in de geneeskunde «J 

dezelfde hoogeschooJ, g!en5 

verleed in gi'oote ge
 J u , 

Tan godsvrucht, de" ^ 
nij 1770 te WW--



M i T , : 299 

heeft van Kem een groot ge
tal werken, waarvan de voor
naamste zijn: 1.° J)e ane-
vristnaticis proscordiorum 
morbis animadversiones, 
Florence, 1759, Frank
fort, 1766. — 2.° JTkwo-
ÜORI Zmissjst capita op-
ticorum e groeco latine cón-
versa, Pisloja, 1 7 5 8 . — 
3Ï° Geschiedkundig en wijs-
geerig verhaal der natuur
lijke voortbrengselen van 
het grondgebied van Pis-
toja in Italië, Pistoja, 
1762; — 4,° De nosocömi-
orum regitnine, Venetië, 
1763. — 5.° De remediis 
tractatus, Pisa,1769. MA-
TAM heeft vele bijdragen ge
leverd aan verscheidene Ita-
liaanschë dagbladen, en heeft 
handschriften nagelaten, on
der anderen eene letterkun
digegeschiedenis, van de 
schrijvers j zijne landgehooten, 
welke merkelijk gevorderd is. 
Deze 'handschriften berusten 
onder zijnen broeder JOZEF 
MATANI, hoogleeraar in de 
godgeleerdheid bij het semi
nar^ van Pisa, die tijdens 
bet leven vah zijnen' broe
der, er genoegen in vond , 
zich met.hem door gedurige 
gesprekken over godsdienst, 
en over gewijde en ongewij
de critische onderwerpen, dn 
zpe' moeijelijkë bezigheden, 
ee*>ige uitspanning 4e ver-
«chajfen. 0 p aanraden van 
«pen broeder, den genees-

'heér, bestudeerde hij dé t^-
len der geleerden. In, 1780, 
bereidde YENXÜRA ÜISAMÜEE, 
FÜA eene volledige uitgave 
der werken van dezen" ge» • 
neesheer^ •••: 

MAIERNÜS (ffeilige), Volg» 
de den H. VALÉRIOS o», in 
het bestuur der kerk van 
Trier, omtrent het einde.van 
de 3.e eeuw. Hij verliet de
zen zetel, om dien van Keu
len te gaan stichten, welken 
hij tot aan zijnen dood be
kleedde,. Hij woonde twee 
kerkvergaderingen bij, welke 
tegen de Dona listen, gehou
den werden, de eene te Rome 

' en de andere te Arles. • Zijn 
lijk werd naar Trier ver
voerd » waar het in de kerk 
van den, H. MATxmAS,*bij 
die zijner voorgangers, de 
H, EÜCHERVS en YAIERIÜS, 
werd begraven. PAPPO , aarts
bisschop van Trier, bragt het 
over naar, de hoofdkerk, in 
1037. Eenige legenden ma
ken hem ten onregte tot een' 
leerling van den H. PETRUS. 

MAIERNUS\DE CIÜANO ( G Ï -
OEGIDS CHRISXIANDS) , gebo
ren te Presburg, legde zich 
niet zonder vrucht op de 
fraaij e letteren toe, daaren
boven beoefende hij -de na
tuurkunde , de geneeskunde 
en de kennis der oudheden, 

I en onderwees defce weten-
| schappen te Jlienau in "ÏÏSf 
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der-Saksen, waar hij 'den 9 
Julij 1773 r overleed. Zijne 
werken zijn: 1.° De ierroe 
cbncusèionibus, — '• 2.° De 
cttusis luóis borealis. ~ 
3.° De motu humorum pro-' 
gressivo veteribusnonigno-
; / o , 1754, in 4.*o—- AP De 
saturnalium origine et ce-
lebrandi ritu apud Rorna-
»ö«, 1759, jn 4.» —.5.0 
Prolusio 'de modo furtum 
quarendi apud Jthenienxis 
et Romanos , 1769 , in 4.to 
— ifi.- Eene Beschrijving1 

van den geestelijken., bur
gerlijken én militairen stand 
der JSomeinsche Republiek, 
in het ïïoogduitsch, 3 dl.» 
in 8 .vo_ 7 ; o Verscheidene 
Verhandelingen, opgeno
men in de dagbladen: der 
flatuurondenaoekers; . ' 

-MATHAÏT, priester van BAaü < 
werd top bevel van den op! 
perpnester JOÏIDA, voorliet 
altaar van dezen afgod ge-. 

Vóór J 0 C t r e n t %Ql j a w 8 8 ° 

^MAÏHAN, zoon'van EEEA-
ZAR, was cte Tader van JA-
«ÖB en grootvader van JOZEF. 
man vamde H . - " 

Ï-MATMANIAS. : (Zie SEÖJS-
CIAS). 

; MATHAT , zoon van LKVI 
en vader i van ÏÏEti ',• welke 
men meent dezelfde te zijn, 
als JOACHÏM, vader van de 
Maagd MARIA, (Zie JOA
CHÏM). 

- MATHATA , zoon van NA-
THAIT en vader van MENSA, 
eén der vooronders van J. 
C. naar het vleesch, 

MATHATIAS, zoon-vanJO-
AtNN|:s, uit den stam der MA-
cjiABÉëRS, priester desHee-
ren, afstammeling vanAaROK 
door-ELEAZAR , maakte «en 
zeer beroemd, onder de ver
volging van ANÜOCHCS E«-
PBANES. De gruwelen, d>? 
er 'te Jeruzalem,™wfm 

overgave gepleegd werden» 
noodzaakten hem,'met,iflM 
zonen, *dé wijk naarJM*» 
te: nemeny waar hUéT was./Zijne zonen warenJO-

AïMfES* SlMON, J O » ^ . . ^ : 
AZAR en JONAIHAS. WV 
er. niet lang, of hij Wf 
zanten van ANiiocHüSif 

Modin afkomen, om de.m-

en 
woners te dwingen,:de™ 
van God te-verwerpen 
den anoden te ofieren. , _ 

" 3tgeffeia' 
maar MAIHATHIAS yerkli 
openlijk, dat hij m « i « ; 3 s 
•^;-k«iii»n van •ANTIOCIJ*, 

len-bukten voor het 0fjW, 

de.berelen yam/A r̂ 
zon'gehoorzamen. 

Toe» fl'l 
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ophield'met spreken , ont- : 
waarde • hij -eenen Israëliet, 
die szich; gereed maakte om 
den afgoden te offeren. Aan
stonds door eene goddelijke 
geestdrift bezield ,; vloog hij 
op dit meiïsch. aan en doodde 
hem en den officier, die hem 
tot deze goddeloosheid Wilde 
dwingen., op hetzelfde altaar 
•waar zij hunne offers Wilden 
opdragen. Deze daads werd 
aanstonds ruchtbaar, en hij 
vlugtte met zijne zonen en 
eenige Israëliten naar de ber* 
gen5 daar .vormde hij toen 
eenè. legerschaar, en doorliep 
het gansche land,, vernielde 
de altaren, -welke voor de 
valsche goden waren opge-
rigt, en herstelde de dienst 
des Heeren. Deze groote man 
voelde, zijn, einde naderen, 
hij beval dus aan zijne zonen 
dat,zij JUDAS MACHABEÜS tot 
aanvoerder hunner, troepen 
zouden kiezen; vervolgens 
zegende hij hen > en overleed 
nadat hij Israël '• gedurende 
een jaar bestuurd had, om
trent shet jaar 166 vóörJ. C. 
Met.hem begon hét vorsten
dom der Asmoneërs, dat.tot 
HERODES voortduurde. Se
dert JUDAS MACHABEUJS zijnen 
zoon, die er-het eerste mede 
hekleed werd , was; het hoQ,--
gepriesterschap «rsteedsme? 
de verbonden. (Zie JUDAS 
MACHABEÜS). ; ,: * ; , ; i 

MAÏ^AT ws,. zoon van. S K ' 

MOIT, kleinzoon van den veri-
inaarcleh' MATHATIASV .werd 
•met.zijnen vader én' een zij* 
ner -broeders; door Piroto-
MEüS, zijnen*schoonbroeder> 
in het kasteel van Doch J het 
jaar 135 vóór Ji C> verra
derlijk vermoord. • ••: f '.: . 

MATHENEZ (JOANNES FRE-
DERICÜS VAN) , MATHENESiüS 
of MATEÜJESIBS , geboren té 
Keulen ï ömtrentl580', doc
tor in de godgeleerdheid j 

, hoogleeraarder Griekschege-, 
schiedönis en taal, vervolgens 
kanonik en pastoor -van 'den 
ïï. CIWIBERÏÜS , in zijne 'ge* 
boortestad; besteedde tijdens 
de pest zijne zorgen .aan de 
lijdenden, en werd een slagt
offer der ̂ besmetting, den 24 
Augustus 1621. Hij was eert 
geleerd criticus, die over won
derlijke, voorwerpen schreef:, 
zijn stijl is. meestal onacht
zaam. Men heeft van- hem: 
l.o De tripliciaoronatione, 
Germanicce, .* Lomhar dicoe , 
et MornancB, Keulen, 1622» 
in 4. t0 —• 2.° De luxu et 
abusü vestium. -~ 3.° Cri-
tices Chri&tiimmliK duol 
Zie Biblioth.- Cb/o»; van pa-. 
ter HAUTZHEIM; ' 

:; MATHitDA {Heilige) , io« 
ningin van DuiisoMand,, moe
der van keizer OlïOt, bijge
naamd deriGr ooien, JettVan» 
moederszijde grootmoedervan 
Umo CA?BX, tcas;4e, doch' 
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ter van DIEDERIK/graaf van 
Bingelheim, een Saksisch 
edelman», Zij huwde met HEN* 
DHlK den Fogelaarikonva^ 
van Germanië, bij wien zij 
•won keizer. OTXO , HEDTDRIK 
hertog jan Beijéren, en BRD-
HO , bisschop van Keulen,,, 
•welke in de kerk openbaar 
vereerd wordt. |«fa den dood 
van haren echtgenoot in 936, 
•werd zij door hare zonenOx-
ïo en HENDRJS, mishandeld 
en .genoodzaakt naar WesU 
falen te vjugten; maar Ox-
10 jj deed haar terugkomen 
en: bediende zich.met vrucht 
van haren raad; HEOTRIK 
Verzoende zich ook met zijne 
moeder. Zij stichtte verschei
dene kloosters en een groot 
getal gasthuizen , en overleed 
in de abdij van Quedlinburg. 
in 968. Haar Zeven, 40 
jaren na haren dood, op be
vel van den H. HENRICOS 
iceizer, beschreven, is in het 
licht gegeven' door de Bol-
JnndMten, 4ct.rSdnct. deel 
7 blz. 361. • , 

^rkiWA^eziige),doCh-
ter vandelI.MARGARETHA, 
iomngin van Schotland en 
eerste vrouw v.an HENMIIC I , 
koning van Engeland, volg
de getrouwelijk heUoorbeeld 
W moeder. Zij deed fe 
tonden, twee groote hospi-
^ n bouwen,..dat van de 

wntf-Guus, Zg overleed i 

in het jaar 1118, efi fterd 
te fjTestmünster begraven, 
jbij den H, JSDUARD 'dtotBe-
lijder., Op haar bevel schreef 
BIEDERIK , mopnifc van J)ur-
Aam, het leven van de H. 
MARGAREXBA,, wier biecht* 
vader hij geweest was. Men. 
vereert haar; den 30 ipril. 

MATHUDA J gravin van f o*-
Rane, dochter van BOHIFVT 
cips, markgraaf van Tosh-
ne, ondersteunde met ijver* 
de belangen der Paussen GnK« 
GORiijs YII en URBAHDS, 11, 
tegen keizer HENDRIK IV ha
ren neef, en behaalde vele 
voordeelen op dezen vorst. 
Vervolgens deed zij -plejW 
afstand- van al hare goederen 
aan den IL Stoel, en over* 
Jeed in 1115, oud 76 ja* 
ren. De vijanden der paassen 
hebben haar beschuldig ,W 
zij te naauwe vriendschap on
derhield met GREGORIOSVU, 
maar de deugd van dezen 
Paus en die van MAïHitM* 
hebben deze aantijging/^ 
van alle weldenkende g 
schiedschrijvers,alslastórtw 

doen aanmerken. Geene
nlcei 

kele daadzaak, geen f*. 
teeken, hebbenooitdezet^ 

moedens eenige .*«awqD!L 
lijkheid kunnen bijzette".,, 
waarheid van den • «?f" ' 
gen afstand. ^ " Ö J 
is nooit in twijfel goB»• 
dezelve is een der m«*J 
laofwaardige bWW*a> * 
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op de paussen zich beroe
pen .hebben ; maar deze ti
tel zelf werd een twistap
pel. MATHILDA beznt Toska-
W, Mantua, Parma, Jleg* 
gio, Piasensa, • Ferrare , 
Modena^ een gedeelte van 
Otnbria, het hertogdom Spo* 
letto, Ferona,;, bijna alles 
wat heden het Patrimonium 
van ~d<m ff. PETRUS ge-, 
noemd .wordt, y,an Fiterb& 
tot Orviettq, met' een ge
deelte van hët mark Jncona. 
Toen Paus PASCHAIIS II zich 
inhet bezit rdezer staten wil
de stellen, verzette HENDRIK 
IY, keizer van DuitsoMandy 
zich hiertegen. Hij beweer
de, dat d# meeste der leen
goederen, welke de gravin, 
geschonken had, van het kei-* 
zerrijk ,-,•; afhankelijk,,: waren.? 
Deze aanmatigingen:, warenj 
eene nieuwe pörlogsvonk tu.s-' 
schen den keizer en den Paus.;) 
op den duur moest men echter: 
een gedeelte van het erfgoed, 
van MATHILDA, aan den H.j 
Stoel afstaan, , , .,., • ,•-; 

MATHIMA (CARowNAĵ prin-i 
ses van Brpiswijk-Hano^ 
ver, koninginyznJDenemar-
ken, zuster, van den koning; 
van Engeland, GEORGEIIIJ 
[werd in 1751 geboren. Zij: 
^as het; negende en laat
je kind , van FREDERIK £O-
DKWJK, p rins Mm FFallis, 
^der vap GEOROE III. MA-
^ H D A , werd koningiii van; 

Denemarken in 1766\ door 
haar huwelijk met'haren neef 
CHRISXIAAN VII. Dekoningin-
weduwe, JULIA-MARU » die 
eene heerschzuchtige inboet 
bezat, was zeer af keerig van 
MAXHU.DA, ön zulks te meer 
toen deze van eenpn zoon; 
beviel, die der oude koning
in alle hoop bénara > om 
na den dood van den zwak
ken en ziekehjken CASIIBIR , 
te regeren. Deze vor*t had 
tot ,gunsteling eenen arts,, 
STRUENSEÉ genaamd, dien-
MATHXI.PA in hare behingen 
zocht te winnen, toen zij 
zich door den koning, baren 
echtgenoot .met onverschil
ligheid behandeld zag. Dezes 
verbindtenis gaf aanleiding t.oJfc 
ergerlijke geruchten, die ;de. 
koningin-moeder uitstrooide* 
Zij maakte den koning, bc? 
Vreesd ivoor jüijn;. leven, be-> 
sehul.djgde MAÏHÏLDA , den; 

; tot minister, verheven STRft-
ENSEÉ; en BRANDT , den vriend 
van dezen: laatste. De jon-? 
ge koningin werd gevangen 
gezet, als eene overspeelster 
veroordeeld, en flaai" a u ' 
weiijk verbroken. Op.voor
spraak van GEQRGE III,stond, 
men haar tóe, om naar Ha* 
nover rover te steken, alwaar 
zij'als eene koningin behan
deld werd, en te Zeil; in; 
den ouderdom tan 24 jaren 
overleed. Zij liet verschei
dene 'kinderen na, onder an
deren FREDERÏK Ti j tegen-
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woördigen koning van Dene
marken.}' 

MA-XHOU {dom CtAiJDius 
Hufeo), te Macon, uit eene 
gegoede familie geboren, om
helsde den regel vafl den H. 
BEKTEDICTUS , bij de congre
gatie van den H. MitRüs, in 
het jaar 1639, in den ouder
dom van 17 jaren. Hij onder
scheidde zich bij dezelve door 
zijne ervarenheid in de wijs'»'. 

• begeerte en godgeleerdheid. 
GONDRINÜS, aartsbisschop van 
Sensj zoo zeer bekend om 
zijne veranderingen ten op-
zigte van het formulier vati 
AMXANMR Vil , wilde hem 
tot zijn groot-vikaris benoe
men, èn deed» hem in zijnen 
raad zitten. Deze kloosterling 
overleed te Chdhns-suf-Sa-
Zne, den 29 April 1705, 
oud 85 jaren j in het kloos
ter van den H. PETRUS, dat 
hij sedert 1685' betrokken 
had. Wij hebben van hem. 
l.°Eene Lalijnsche Uitgave, 
Tan de werken van den kar
dinaal ROBERT PÜILÜS en van 
PETRUS- POITIERS, Parijs, 
1655, in fol. met dom Hi-
IAUION LEFEBVRE, — 2.° De 
vera Senonum origine ChHs-
tiance, tegen LAUNOY, Pa
rijs, 1687, in 4.t° — 3.°. 
Catalogus archiepiscorum 
Senonensium, Parijs, 1688, 
«» 4.to i n d i t w e r t v i n d t 

men noch orde, noch critiek. 

MATHÜR'INBS {Heilige), 
priester en belijder in Gati» 
nais, in de 4e of 5e eeuw. 
Zijne levensbeschrijving door 
MOMBRITIÜS, verdient geen 
het minste geloof. (Zie de 
Gallia Ghristimim,- en de 
nieuwe brevieren van .Parijs 
en Sens). Er bestond te JV 
rijs, eene oude kerk onder 
de bescherming- van den H, 
MATHORIIIUS. .Het'kapittel 
van Parijs > gaf "dezelve in 
1226 aan de religieuzen der 
H. Drievuldigheid, tot- ver
lossing der gevangenen; en 
van daar hebben zij den naam 
van Matliurinen bekomen. 

- MATHURINUS van Floren
ce, een.'bekwaam schilder, 
stond in naauwe vriendschaps
betrekkingen met PoLTDonjs 
en deze ,twee 'schilders werK-
teneenpariglijk. Zij beoefen
den bijzonder de oaden, en 
trachtten hen na te volgen. 
Het is moeijelijk hunne scM-
derstukken te onderscheiden» 
en de voortbrengselen «Wj1 

twee vrienden, niet met e 
kaïider te verwarren. *J 
slaagden vooral inde M*" 

•ty ^ k l e e d e rS raï, 
nen, vazen, om;' tt. 
smaak-en karakter der»» 
den. .MATHütóNosweJ 
mind en geacht, en ovene 
in 1526. 

MATiausAiE»i,zoonr ., 

KOCBi vader vanU&» 
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grootvader van Kóë, uit het 
geslacht van SEÏH , werd in 
het jaar 3317 vóór J ; C. 
geboren., en .overleed in het 
zelfde jaar dat de zondvloed 
plaats had,' namelijk in 2348 
•vóór J. C; in den ouderdom 

- van 969 jaren. Geen sterve
ling op aarde, heeft hoogeren 
onderdom bereikt. — Men 
jüöet hem onderscheiden van 
MAÏHUÏSAIEM , achterklein
zoon van CA'Ï'N, en vader van 
eenen anderen LAMECH. 

MATHÏJS.— Zie MESSIS. 

MATIGNON (JACOBUS GOTON 
DE), maarschalk van Frank
rijk, prins van Mortagne, 
graaf van Thorigny, gebo
ren te Gacé in Jformandyë, 
in het jaar 1525, toonde 
zijnen moed bij de verdedi
ging van Met», van Eesdin 
en bij den veldslag van St. 
Quentin , waarbij hij in 1557 
werd gevangen genomen. Twee 
jaren daarna gaf hem de ko? 
nihgin CAXHARIÜTA DE MEDI
C I , die,- hem in alle belang
rijke voorvallen raadpleegde, 
denpost van lui tenant-generaal 
van Normandyè. Deze pro
vincie was meermalen getuige 
van zijne dapperheid. Hij 
versloeg de Engelscben, bragt 
veel bij tot de inneming van 
douanen, in 1567, belette 
»'ANDEI,OT, zich voor den „ 
*laS van St. Denu, bij het J 

leger van den grooten CÓN-. 
DÉ aan te sluiten, en onder-' 
scheidde zich bij den veld
slag van Jarnac, bij dien 
van Itoche - ^tbeillé en vaa 
Moncontour. Hij bevredigde 
Neder ~Normandy'è'", waar hij 
over het leger des konings 
in 1574, het bevel voerde" , 
en nam den graaf MONTGOM-
MEUT, in Domfront gevangen. . 
HÉNDRÏK I I I , beloonde zijne 
diensten in 1579, met hem tot 
maarschalk van Frankrijk t 
en ridder zijner orden te bei-
noemen. De jaren van '1586 
en 1587., waren voor hem 
eene aaneenschakeling van ze
gepralen. Hij ondersteunde ' 
Broüage, versloeg de huge» 
noolen bij verschillende ge
legenheden , nam de beste 
steden in , en zou hun de 
zegepraal van Coutras belet 
hebben, indien de hertog DE 
JOTEUSE , het gevecht niet 
roekeloos verhaast had. Bij 
de krdoning van HENDRIKIV, 
in 1594, bekleedde hij den 
post van öpper*veldoverste, 
en bij de overgave van Pa
rijs•, trok hij deze stad aan 
het hoofd der Zwitsers bin
nen. Deze generaal overleed 
in den ouderdom van 72 ja
ren in 1597, op zijn kasteel 
Lespafre, zoowel door zijnen 
vorst als door zijne soldaten 
betreurd. De dood overviel 
hem terwijl hij zat te eten. 
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MATIGNÓN (KAKEL ADGUS-
TINÜS) , graaf van Gacé, zes
de zoon van IRANCISCUS TAN 
MATIGNON , graaf van Tho-
rigny, diende in kandia 
onder den hertog van ik 
FEüitxABE, en werd bij eenen 
uitval gevaarlijk gewond. Bij 
zijne terugkomst in Frank
rijk , werd hij bij verschil
lend e gelegenheden gebruikt, 
onderscheidde zich in den 
\eldslag van Fkurus, bij de 
belegering van Bergen en 
Namen, en, werd in 1693, 
tot "luitenant-generaal be
noemd. Toen de oorlog op 
nieuw losbarstte, volgde hij 
in 1703, den hertog van 
Bourgondie' naar Vlaande* 
ren, verkreeg in 1708 , den 
maarschalksstaf, en werd be
stemd , om aan het hoofd 
der Fransche troepen, ter onr» 
dersteuning van koning JA-
COBTJS , naar Schotland te 
trekken. Dewijl deze onder
neming niet slaagde, keerde 
hij naar Vlaanderen terug, 
en diende onder den hertog 
van Bourgondie,bij den slag 
van 'Oudenaarde. Hij. over* 
leed te Parijs, in 1729, in 
den ouderdom van 82 jaren. 

* .HAMEI ( ALEXANDER ) , 
kardinaal, den 20 Febrüarij 
1744, te Home, uit de fa
milie der prinsen MATTEI ge
boren. Prelaat, en kanonik 
van den H. PETRUS gewor
den aijnde, jcbepte hij er 

termaak ' In , om in dé pa-
rochiën met de kinderen ca
techismus te houden, de zie» 
ken in de gasthuizen te.bw. 
zoeken en in de oraloriën 
en kloosters te predikenden 

-zoo 
doende, bragt hij zijn 

peheele. leven, in oefeningen 
van godsvrucht en liefdadig
heid door. Hij werd acliW 
eenvolgend, in 1777 en 1782,, 
benoemd tot aartsbisschop van 
Ferrare, en kardinaal,.en 
hield in zijn diocees synoden* 
afzonderingen en kerkelijke 
conferentiën. Hij ^ o n 
derhield op zijne kosten, 
meer dan 300 Fransc»e Pw 
ters, die, even als M £ 
ambtsbroeders, oni M*« 
geren van den consUtut^ 
len.eed, verbannen^ ' 
ToenBoNATAiiXE,^ 
op Home afzakte, wei MA 1 
Ml belast, om me hem 
onderhandelen, en had J l 
aan het verdrag van JWJ 

^ e van den xnv«l d « 
schen ^ a r f " « ; de, 
voor langen ¥ ' / v o M d e 
zelve had iu M v0,"e ' VU'S— , 

tardmaal 
raar plaats, en «c

 en 

-WEI, ^er^efb
n> 

van zijne 8^e r e"%e Vrij-
D e kardinaa , na> J• {oofd. 
ding ^Itaho,jf^ ^ 
stad teruggekeerd, JJ a a , 
tot de orde d e r ^ ^ i 
bisschoppen oyet

p'h$irina> 
bissfthop.van i « l 8 0 7 r 
terwijl hij echter tot 

file:///eldslag
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de administratie van het aarts-» 
bisdom Ferrare behield. In 
1804 i hield hij in zijn nieuw 
diocees eene kerkvergadering, 
waarvan men.de Handelin
gen , te Home in één deel, 
in 4.*° gedrukt heeft. Hij 
vernieuwde de oude statuten, 
en vervaardigde er nieuwe. 
JVaauwehjks w,as hij in 1809 , 
naar hei bisdom Porto ver
plaatst, waaraan de titel 
van onder-deken van het H. 
collegie is verbonden, of NA
POLEON dwong hem , om met 
de andere kardinalen naar 
Frankrijk te komen. Baar 
hij bij het huwelijk van BO
NAPARTE met MARIA LOÜISA 
van Oostenrijk, niet had wil
len tegenwoordig zijn, werd 
hij van zijne beneficiè'n en 
inkomsten beroofd , en als bal
ling naar Rhetel 'gezonden. 
Nadat de val van NAPOLEON, 
aan Pms' Ti l • en zijne kar
dinalen, de gelegenheid had 
gegeven, om te Rome te ko
men, werd MATTER tot bis- \ 
schop van Ostia, en deken 
van liet, heilige collegie be- ' 
noemd. Hij hield eene kerk
vergadering te Felletri welks 
stoel met die van Ostia ver-
eenigd is , en bleef te Rome, 
alwaar hij zijne oude god
vruchtige gewoonten voort-
*eUe. Op den 16 April 1820, 
Was hij bij de dienst, in de 
hoofdkerk van den H. PB-
IRBS tegenwoordig, toen hij 

Ü 2 

door eene beroerte" werd ge* 
troffen, waaraan hij den 20 
derzelfde < maand overleed. 
Men heeft van hem: Over
wegingen der eeuwige waar
heden , om de geestelijke oe

feningen , volgens de wijze 
van den Jf. IGNATIUS, t$ 
verrigten, in acht dagen 
verdeeld, Home, 1814, in 
12.»»o 

, MATTER (CHRISTOEFEL) , een 
Jesuit, geboren in Silesië> 
in 1661, werd .zendeling bij 
de ongeloovigen, en vertrok 
in 1708, naar ïndïè'. Hij 
was geen priester en, kon "den 
arbeid der anderen slechts, 
ondersteunen. Door zijne ge
neeskundige kennis, was hij 
van veel nut. Men heeft van 
hem een aardig Verhaal^ 
zijner reizen, en eene naauw-
keurige beschrijving van het 
volk en de verschillende voort-» 
brengselen in de omstreken-
van God. HOEKXEIN, heeft 
dezelve opgenomen in zijnen 
Wellbole, 24« deel n.o 508„ 

MAXTHEUS of LEVI (ffei* 
lige), zoon van ALPHEUS , en 
volgens alle waarschijnlijk-t 
heid, uit het landschap Ga-
lilea, was schrijver van dien 
ontvanger der belastingen > 
die te Capharnaum geheven 
werden. Hij had zijn kan
toor buiten de stad, en aan 
den oever var» hef meer T** 

http://men.de
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berias. JESUS CHRISTUS pre- | 
dikte sedert een jaar in dat II 
land. MATXHEÜS verliet al
les, om den Zaligmaker te 
volgen', welken hij in zijn 
huis bragt, waar hij Hem 
een groot feest bereidde. Hij 
was onder het getal der twaalf 
apostelen; dit is alles, wat 
het Evangelie van hem zegt. 
De gevoelens omtrent zijnen 
dood en de plaats zijner pre
diking zi]n zeer verdeeld. 
Men gelooft echter algemeen, 
zoo wel bij de ouden als 
nieuwere schrijvers, dat hij, 
na eenige jaren het Evange
lie in Judea gepredikt te 
hebben, het woord Gods in 
Peraië of aan de Partners 
ging verkondigen, alwaar hij 
de martelkroon ontving, Al
vorens het geloof buiten Ju
dea te gaan verkondigen, 
schreef hij door ingeving van 
den heiligen Geest y het E-
-.angelie, dat zijnen naam 
draagt, omstreeks.het jaar 
36üa J . C, Men gelooft, 
dat hij de taal, die de Jo
den toen spraken, gebruik
te, dat is Hebreeuwsch met 
Ghaldeeuwsch en Syrisch ge
mengd, en dat het oorspron
kelijke weinig tijds daarna 
vervaischt werd door de Na* 
zareners of bekeerde Joden, 
die aan de wettige plegtig-
heden gehecht waren. De 
Gricksche tekst, welken wij 
thans bezitten , en* die eene 
ande vertaling is, tijdens de 

apostelen" vervaardigd, dient 
ons als oorspronkelijk. ï)e 
Chaldeeuwsche tekst, meer
malen herdrukt, is slechts 
eene latere vertaling uit het 
Grieksch. Geen der Evan-, 
gelisten trad in meer bijzon
derheden omtrent de hande
lingen van J.'O. dan de H; 
MATTHEÜS. (Zie lacüsi fe . 
lige).— Zie verder aangaan
de MAÏXHEÜS, MILHÜS, Vos-
SIDS, LUCAS TAN BROGf» 
LODEWIJKVANGOD, deAer-
kelijke geschiedenis van 1 &• 
LMO/T, het Woordenboek 
der ff. Schrift mn J>°» 
CALMET, Critische gesel»*-
denis van den tekst des nieUr 

wen verbonds door MJCBMD 
SlMON. 

MAITHEUS CANncpteasi 
zoonvanJOANNES,toe;7 
het Oosten, werd m 1«*« 
door zijnen vader, ta». 
medebestuur ^ r a k H j P 
nomen. S?****»^ 
ZÈNUS eemgen «ja , 
deoppermagtnederleynde 
bleerMAXTHEas kmzer, ^ 

JOANNES PAIEOÏ.O&U6' 
beide vorsten bleven " ^ 
eensgezind, zij namens 

:ldslag na-

bij PkUftin, c e n e S
besnste 

Thracïê geleverd, 
over het lot van MAïi» . 
hij werd overwonnen^ 
vangen genomen^n - ^ 
vesting opgesloten» le)d) 
weder in ?««<»<* S" 
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vöór dat hij afstand tan het 
keizerrijk gedaan had; nog-
tans veroorloofde hem PALK-
OLOGDS , om den titel van 
despoot te behouden, en Wees 
hem eenige inkomsten aan, 
om niet dezen ijdelen naam 
aijne dagen in een afgezon
derd Jeven te kunnen eindi
gen. Men wil, dat hij zich 
in een klooster van den ber<* 
•ethos begaf, waar hij zijne 
wanmentoria over het Hoog
lied schreef, die te Mome 
werden uitgegeven. 

MAÏÏHEUS VKNDOME, een 
beroemde abt van Sx, Dio-
Wsius, aldus naar zijne ge
boorteplaats genaamd , was 
regent van het rijk, geduren
de den tweeden kruistogt van 
den heiligen LODEWIJK , en 
Voornaamste minister onder 

'finufrus den Stoute. Hij 
kenmerkte zich, door zijne 
deugden, en vooral door zij
ne zachtaardigheid en voor-
«gtigheid. Hij 

genoot te
vens eene groote onderschei-
d o n d e r de. regering van 
raiUPPos den Schoont Hij 
«t"»rf w 1286. Men schrijft 
jem toe eene Geschiedenis 
jnToBus, intreurverzen, 
fyon> 1505, i n4 . t o ; het 
m»ïmJe ^ e e r e i , dat 
jen hem dit werk toeschrijft, 
til 1D , e e n e n barbaarschen II ,UJ» «esckevén, wvaneenen I 

anderen MATXIIEDS V-BNDÓMfi f 
dichter der 12e eeuw is. 

MATTHEÜS VAN KROCOF of-
KROKOV , en niet VAN KRA* -
KAU, zoo als velen ten on-
regte gezegd hebben, werd 
aldus genoemd naar een kas
teel in Pommeren gelegen,, 
en aan zijne familie toeber 
hoorende. Doctor in de god
geleerdheid zijnde, onder
scheidde hij zich qerst te 
Praag, van waar hij door 
de Hussiten verdreven werd » 
vervolgens te Parijs «n ein
delij k te JTeidelberg. In 150 4 • 
werd hij tot bisschop van 
TKorms verkozen, waar hij 
in 1410, in den ouderdom' 
van omtrent 60 jaren over
leed. Men hewaart zijne 
schriften over de Mis, over-., 
het Altaargeheim, enz..inhet 
klooster der reguliere kanoni-
ken van Frankenthal. RAÏ-
NAIDI (ad an. 1408, n.° 59) 
zegt dat hij door den keizer 
ROBERI , naar Rome gezon
den zijnde, door GRBGORIUS-: 
XII,' tot kardinaal verhevea 
werd. Men kent va» dezen, 
prelaat. 1.Q Sermo de etnen-
datione tnorum et cleri, uit* 
gesproken in de synode van 
Praag, in 1384» —- 2,<» 
Liber de Squalore curias'. 
JS'omante, Mazel, 15 51 en 
geplaatst in den JFasciculus, 
rerum e&petendarumy van 
BROWN., — 3;o jDe ce/eira». 
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tionè Missos, etc. Memmin
gen, 1494, in '4.*o — 4.° 
Verscheiden andere godge
leerde werken , in handschrift 
bewaard wordende, in de kei
zerlijke boek verzameling van 
?Teenen. De heer A. A. BAR-

'UIER, kent hem nog tóe de 
Jrs Moriendi, klein in fól. 
gesneden in hout, een zeer 
tfeldzaam werk, waarover rnen 
kan raadplegen, Manuel dut 

Libraire, door BRUHET. VI-
deé etc. {Bet denkbeeld ee-
ner volledige prentverzame
ling) , door den baron HEI-
J/ECKEN , blz. 399 en volg. 
en den Dictionni Bibliogr. 
van L. SANTANDER , 2,e dl. 
blz. 102. 

MATTHEUS TAN :WESTMI5fS-
TER , een benedictijner, uit 
de abdij van dien naam in 
Engeland, in de 14.8 eeuw, 
heeft eene kronijk in het La
tijn nagelaten , van het be
gin der wereld tot hét jaar 
1307, gedrukt Ie Zonden, 
in 1570, in M. Deze ge
schiedschrijver is ligtgeloo-
vig, niet zeer naauwkeurig 
en schreef op eenè kruipende 
Wijze. 

MATTHETJS DEI, NASSAHO, 
een uitmuntend etser, in fijne 
steenen , te Feronagéaotm, 
ging naar Frankrijk, waar 
IRANCISCUS I , hem met Wel
daden overlaadde. Deze torst 
liet hem een prachtig bede

huisje vervaardigen,: dat liij 
rnet zich te velde nam. MAT» 
THEÜS bewerkte allerlei soort 
van steenplaten ;• men. ge
bruikte hem ook om op kris
tal , te graveren. Het graveren 
was niet zijne eenige kunst, 
hij teekende zeer goed. Hij 
was de toonkunst ook vol
komen meester; de koning 
vermaakte zich dikwijls met 
hem op de luit te hooien 
spelen. Na den ongelukbgen 
slag van Pavia , verlietMAÏ" 
XHEÜS Frankrijk, en natt 
zich te Ferona nedergezet, 
maar FRANCISCÜSI, zond joe-
riers naar hem uit, om hem 
in Frankrijk terug te roe 
pen; MATHEUS kwam teiug, 
en werd benoemd tot alge 
meen graveerder ^ »«"<• 
Een onbekrompen bestaan, 
en zijn huwehjk, ••**£» 
Fransche vrouw, vesug" 
hem in dat rijk tot uj-«B 
nen d ö o d v ^ ^ ^ T l -
voorviel. MATTHEOS hg ^ 
innemend karakter,, »J . 
goedhartig en vrolijk, 
hij kende zijne boo/ 
diensten. Eens wierp b j j j 
kostbaren steen m «»* ^ 
omdat een heer ei' i b. 
nig geld voor geboden 
bende, dezelve» * * 
een g-chenk W^ 8> 

men. Hij stierf i» 1 J 

, ^ . Zie 
MAÏIHEVS W ' 

EAKIS, 
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MAÏIHÏAS {Heilige). Na
dat de trouwelooze JUDAS 

. door zijnen dood een Apos
telambt had opengelaten , 
waren er twee mannen, op 
welke men de oogen sloeg 
voor het Apostelschap; JO
ZEF genaamd BARSABAS, om 
zijne vroomheid bijgenaamd 
de fegtvaardige, en MAT-
THIAS.. J)e geloovigen baden 
feod, zich over een dezer 
twee te verklaren. Het lot 
yel- op MAÏXHIAS, in het 
S3-Ste jaar van J. C. Mèn 
weet niets zekers omtrent het 
wen en den dood van dezen 
•Apostel. Hetgene, wat men 
over zijne prediking in M-
t/nopië en over zijnen mar
teldood zegt, steunt niet op 
getuigenissen van tïjdgenooten» 
(Zie het slot van het artikel 
JicoBus de meerdere.) De 
oiade ketters hebben hem een 
•Evangelie en een boek over
leveringen toegeschreven ,. 
door de geheele Kerk als ver
dacht beschouwd. Men meent 
te Rome de overblijfselen van 
dezen Apostel te hebben, 
waar de beroemde abdij van 
Jen-ff« MAITHIAS bij Tt 'ier, 
noudt met even zoo veel grond 
staande, dat zij dit voórregt 
«een, doch wederzijds is de 
^twijfelachtig/ Het is mo-
W , zeggen de Bollandis-

Ï5 *'de relikwiën die bij 
*«IA de meerdere berusten 

wet«tevan,den Apostel zijn, || 
1/ 

maar * van eeneii Heilige van* 
dien naam, bisschop van Jeru~ 
zalem, omtrent het jaar-12Ö.. 

MATXHIAS, keizer van 
Duitschland, zoon. van MAX--
IMIMAAÏF II, . en broeder van 
KUDOLF I I , tegen wien hij eé- . 
nigen tijd in opstand was, èta 
dien hij in 1612 opvolgde» 
Het rijk was toenmaals met dó 
Turken in oorlog» Na eénigen 
voorspoed, door eenige ver» 
liezen in evenwigt-gesteld,, 
had MAÏTHIAS het geluk dien-
knjg in 1615 door een trak
taat , met sultan ACÏÏMET ge
sloten, te eindigen» Maar in 
161B,.zaghij een tweede oor
log losbarsten,, die JDuitsoh-
land gedurende dertig jaren* 
verwoestte ): en dié door de 
Protestanten van Bohème t 
ter verdediging van nieuwe 
dwalingen, werd aangevuurd». 
Hij overleed te Weenen in 
1.619,, oud 62 jaren. He 
ontvoering van den kardinaal 
EIESEL., zijnen eersten mi
nister , dien de aartshertog 
FERDiifAND, later zijn opvol
ger ,.meende te moeten-verwij
deren, sleepte hem in het 
graf. Het verdrag » dat MAX-
XHIAS, bij zijne komst- 1ot den 
troon onderteekende,, ver- . 
schilt geheel en- al van. dat 
zijner voorzaten». Het be
paalt het gebruik der subsi-
dien door den staat verstrekt, 
alleen tot het doeL waartofc 

4 -. -••• • . 
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waartoe dezelve gegeven zijn. 
Het verbiedt herïi om de pro
cessen over de keurvorstelij-
ke tollen, voor eene andere 
regtbank te brengen, dan die 
der zeven keurvorsten. Het 
verpligthem om zelf deleen-
brieven, door het huis van 
Oostenrijk bezeten, te nemen; 
het veroorlooft aan de keurvor
sten eenen Roomschen koning 
bij het leven van den keizer 
te kiezen, .wanneer zij .zulks 
nuttig en noodzakelijk voor 
het rijk achten, en zelfs in 
•weerwil van den regerenden 
keizer, 

MATTHIAS CoKVïNtrs, ko
ning van Hongarije., tweede 
zoon van JOANN'ES, HOHIADES , 
verwierf zich door zijne dap
perheid, den bijnaam van 
grootei LADISKAÜS V, van 
Oostenrijk, koning van J3W-
ganfèvn van Bohème, sloot 
hem m eene gevangenis te 
Bohème op, hetgene echter 
met belette, dat hij na den 
dood van dien vorst als ko
ning van Hongarije den 24 
Januanj 1458, werd uitge
roepen. GEORGIUS POME-
BRACK, opvolger van LADIS-
IAÜS xa Bohème, gaf de vrij
heid aan JMATÏHIAS weder, 
•ele Hongaarsche grooten 
verzetteden zich tegen zijne 
•erhezing,. ? n verzochten 
taKMKiy^cn te laten 
kroonen. De Turken maak-
ïön gebruik van de»e ver

deeldheden, maar MATÏHHS 
verdreef dezelve uit öpptr-
Hongarij'è , na keizer ÏBK» 
DERIK gedwongen te hebben, 
hem de gewijde kroon van 
den H. STEPHANÜS, waarvan 
deze zich had meester ge
maakt, en die volgens de 
wetten des rijks bij de iroo-
ning der koningen vereischt • 
werd, terug te geven. (Zie 
H. STEPHANÜS). PODIEBRKCK 
voorstander, der • Hussiten, 
door PAUMIS I I , in den ban 
gedaan zijnde, boden 4»Câ  
tholijken van Bohème, welke 
hij, vervolgde, de kroon des 
rijks aan MATÏHIAS aan; tam 
zij werd hem betwist door-
WIADISLAÜS Vï, zobn van 
CASIMIR, koning, van Polen, 
die eihdelijkToDiEBRACK op
volgde. Vervolgens werd de 
oorlog tusschen d e n d e r 
en MA-TTHIAS hervat. J/eJoi-
tuin was hem zoo gunstig »aaV 
hij,-na reeds een gedeelte van 

Oostenrijk ten onder gebrajt 
te hebben, eindelijk W» 
nen en NeusUdl > «}e et-an voornaamste bolwerken van 

zijn, innam. De overwon»"» 
keizer ontwapende den» 
winnaar, m Ho/ >'" fl ., 
hem Mder-Oosmh.^ 
jaar te voren had MAu 
l,BaA, eene vergaderg 
bijeen geroepen , »" • r 
hij verscheidene « r t W g 
tegen de tweegevechten, , 
knevelarijen in V***% 
en andere misbruiken. . " 
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rustte aich op nieuw u i t , 
if>X den oorlog tegen de Tur-
Ken , toen hij in 1490, te 
fVeenen in Oostenrijk over
leed. ï)eze held, gelukkig in 
den vrede en in den oorlog, 
was niet onkundig in al het-
gene, wat een vorst moet 
weten. .Hij sprak eenige Eu-
rópesche talen , was van eene 
zeer vrolijke gemoedsgesteld
heid, en schepte vermaak in 
kwinkslagen. GAIEOII MAR-
TIO DE NARNI, zijn geheim-
schrijvèr, gaf deaelve in druk, 
Be letteren en de schoone 
kunsten vonden in hem eenen 
beschermer. Hij gebruikte 
de beste schilders van Italië, 
en' beriep de geleerden van 
Eutopa aan zijn hof. Hij 
had te Budeeene zeer^schoo
ne Boekverzameling, rijk in 
gedrukte werken en hand
schriften. . 

MAXÏHIAS a CORONA , een 
Karmeliet van Luik, in 1676, 
in den ouderdom van 78 ja
ren overleden, is de schrij
ver eener uitgebreide The
ologie, in verscheidene dee-
len, in fol., Luik, 1663. 
Thans onbekend» 

MAXÏHIAS VAN ZWEDEN, die 
eenigen teQ onregte MAIXHE-

U 5 

os noemen, was kanonik van. 
Lincóping, biechtvader van 
de '11.. BRIGIÏXA , en overleed 
te Stockholm vóór deze Hei
lige ; want,volgens de schrij
vers zijns levens, had zij 
door eene openbaring, kennis 
van zijnen dood, terwijl'zij Ie, 
Rome was„ MAXÏHIAS heeft 
den bijbel in het Golhisch 
of Zweedsch vertaald, en er 
korte aanteekeningen, ten 
gebruike van de H. ERNJIÏXA. 
bijgevoegd. Pater PORCEVIN 
vermeent, dat dit werk, ge
durende de Zweedsche om
wentelingen , is verloren ge
raakt. 

> MAIIHIEU (PIEXER), dicb.-. 
ter en geschiedschrijver van, 
Erankrijk, geboren den 10. 
December 1563, volgens ee
nige, te Salins en naar an
deren te Porentrui, en VQI-
gens het waarschijnlijkste ge-
voéleh , te Pesmes in Fran-
che*Comté. Eerst principaal 
aan hefc collègie van rer-, 
cel (*), een vlek in dat ge
west, studeerde hij vervol-" 
gens in de regten te Va-
lence, ontving zijn docto-, 
raat in 1568, en pefendé 
zijn beroep als advokaat te , 
Lyon uit. Hij was een ijve-. 
rig voorstander der Iiiguè k'. 

„ (*) Velen in dwaling gebragt. door de gelijkenisi vatrdemi tta»m 
«>et dien van Vereeil,e%ne »t*d ia PiemoM, hebben Puttic* WU*« 
*<««« principaal van «*n haliaansch kollegie gemaakt 
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«n de partij der GOISE'S zeer 
toegedaan. Te Parijs geko
men zijnde, liet hij de dicht
kunde, welke hij tot dusver
re beoefend had, varen en 
bepaalde , zich tot , de ge
schiedenis. Toen Zyon, zich 
in 1598 , aan het koninklijk 
gezag onderwierp , werd hij 
de voorstander van HENDRIK 
IV. Deze vorst, die hem 
hoogachtte, gaf hem den titel 
van geschiedschrijver van 
Frankrijk, en versdhafte 
hem de noodige stukken, om 
dien post te kunnen uitoe
fenen. IODEWIJK XIII , hij 
de belegering van Montau-
ban gevolgd zijnde, werd hij 
aldaar ziele en naar 2'oulou-
se overgebragt, waar hij in 
16-21, 58 jaren oud zijnde, . 
overleed, MATTHIEÜ ,,was een j 
van die ondergeschikte schrij
vers, die gemakkelijk maar 
plat en laag schrijven. Men 
heeft van hem • l.°Histoire 
etc. (Geschiedenis van ge
denkwaardige naken voor
gevallen , onder de regering 
van HENDRIK den Groote), 
1624, in 8.vo Zij is door-
zaaid met wonderlijke ver
tellingen en zeldzame voor
vallen. — 2.o Histoire etc. 
{Geschiedenis van . den on-
gelukkigen dood van HEN

DRIK den Groote), Parijs, 
1611, in fol. 1612, in 8.vo 
—- 3.° Histoire etc. (Ge
schiedenisimn den H. Lo-
W W r ) , 1 6 l 8 , i ü 8 * v ó ^ i 

f: 4.o Histoire etc.,(Ge$éie-
denis van LODEWIJK II), 
in fol. geacht. — 5.° Ets* 
ioire etc. (Geschiedenis van 
Frankrijk, onderFRANCls» 
ccrsl, HENDRIKII, FRAÏÏ-

CISCÜS II, KAREL II, 

HENDRIK III, HMNPRIK 

IF en LoDEwm XIII)> 
Parijs, 1631 , 2 dl.» in fol. 
uitgegeven door de zorg van 
zijnen zoon, die bij het werk 
zijns vaders gevoegd heeft de 
Geschiedenis van LODSWIIK 

XIII, tot in 1621. Het 
was een groo,t geDrek m 

MATTHIEÜ , dal hij in het ver
halen der hedendaagschege-
schiedenis, .steeds zijne ken
nis der oude geschiedenis
sen , poogde aan dag te leg
gen. Hij haalt duizenden voor, 
vallen aan , die geene be
trekking op: zijn onderwerp 
hebben, en waarvan de op
eenstapeling , slechts verwar
ring en duisterheid »• *» 
verhaal te weeg brengt.--
6.o Quatrains etc. ("*ƒ*" 
lingen on het leven en ««" 
dood), met nuttige zedeies-
sen.ineenekwijnendedicM 

maat. — 7.° la Gutste > 
treurspel, Lyon, 15Ö9>,. 
8.vo Dit werk worcUgezo0,1»* 
omdat den moord van den 

hertog van GOISE, e r ^ t 

natuurlijke kleuren, en mjs 
al zijne schrikbarende W 
standigheden, in w o r d w 
schilderd. 
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^ÏATTÖIOLE (PETRUS AN-
BREAS MATTIOIA * meer be
kend onder den naam van), 
geboren te Sienna, den 23 
Maart 1500 , maakte groote 
Vorderingen in de Grieksche 
en Latijnsche'talen, in de 
kruid- en geneeskunde. Met 
deze kennissen paarde hij ee
ne aangename letterkunde. 
Men heeft "van hem aaniee-
keningen op de VI boeken 
"van DIOSCORIDES, in het La
tijn, Venetië, 1565, een zeer 
zwaar deel in fol. met groote 
platen, uitmuntend in hout 
gesneden. Be krachten, die 
DIOSCORIDES aan de planten 
en dieren toekent, schijnen 
2eer verdacht. MATTHIOLE, 
die PtiBïüS, ARISTOTEI.ES en 
DIOSCORIDES berispt , heeft 
zelf eenige misslagen begaan. 
Bij 'het woord grenouilles 
(kikvorschen), bladz. 333, 
schijnt hij te erkennen, dat 
diegene, welke na eenen zo
merregen uit het "stof ont
staan, van zelf geboren'wór
den. Bij het woord elephant 
(olifant), bladz. 354 zegt hij t 
JElephanti ingenio et intel-
lectu proximi sunt; het
welk slechts waar is, in dien 
zin, dat dit dier den monsch 
nader komt dan de aap en 
andere beesten, welke eene 
verkeerde wijsbegeerte aan 
dezen koning der natuur heeft 
Willen verwantschappen; maar 
«Ü Wijft ér echter nog zoo 
verre van verwijderd, dat hij 

tusschèn zïcK en deti "dom-
sten neger eene groote ga-» 
ping laat. Vervolgens ver
haalt hij zonder eenige ver
betering, al hetgene de vol
ken van Mauritanië belag-
chelijk hebben uitgevent van 
de vereering, die de olifant 
aan de sterren bewijst. On-» 
danks deze gebreken, zijn 
deze aanteekenin$en verhe
ven boven al hetgene de ou
den over de luuidkunde ge
schreven hebbén. Het oor
spronkelijke dezer aanteeke-
ningen zag het licht in het 
Italiaanseh, te Venetië, 1548, 
in 4»to De schrijver bragt 
dezelve in het Latijn over: 
behalve de uitgave, waarvan 
wij melding maakten, ij er 
eene vroegere, doch minder 
goed , Venetië, 1554. Van 

1 deze bestaat er eene Fran-
; sche. vertaling, door DU Pi-
NET, Lyon, 1565. MATTHI
OLE liet nog andere werken 
over de geneeskunde na, on
der anderen : JOe Jainst van 
distilleren, JSrievenetiz.Men 
heeft eene volledige uitgave 
dezer werken, Bazel, 1598, 
in fol., met aanteekeningen 
VanKASPERBARTHOUN. MAR-
THIOIE overleed aan de pest 
in 1577 Ie Trente* Hij had 
FERDINAND, aartshertog van. 
Oostenrijk, gedurende 10 ja
ren, in hoedanigheid van eer
sten geneesheer gediend. Men 
kan over dezen schrijver raad
plegen , FitaiiP.4*MAK-> 

http://Aristotei.es
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TJOZJ , 'raccolta délle sue 
opere da d'un academico 
Hozza di Siena. — [MAÏ-. 
ïHiotK had de geneeskunde 
te Sienna, ie Rome, te Tren-
le, tePavia uitgeoefend, en 
•was lijfarts, van den aarts* 
hertog FEIIDWAND, zoon van 
FfiUDijfAND I, later van MAXI-
miixm IL FERDINAND I 
benoemde hem tot geheim-
raad.] 

^ MAXTHTS(GERARDDS), ge-
horen in het hertogdom Gel-. 
«er , m het jaar 1523 , 
onderwees langen tijd het 
Gneksch te Keulen, waar 
hij- kanonik der collegiale 
kerk der twaalf apostelen, 
en later kanonik van den 
tweeden rang in de hoofdkerk 
was. Hij overleed er den 
11 Apn] 1574. Wij heb-
^ n van hem: 1.° Jantee_ 
teningen op AmsxoiEws, 
Keulen, 1559 ~_ i 5 6 6 X 

ver, gemakkelijken ontdaan 
J™ aJ dle «dele spitsvinnig, 
heden w e J k e d / u . J ? 

der aanhangers van ARIfI0f 
ÏMEV zoo gemeen zijn. — 

aar ^ S , e e n I u t h e r s c I l ^ e r ' 

*«*»a»» eene # o t e „ ' 

sche stad, in het graafseffap 
Dithmarsen* Zijn woelige 
geest, en zijn ruw en on» 
standvastig karakter, bragt'en 
te weeg, dat hij zich in geen 
land kon vestigen. Hij wa3 
achtervojlgens hoogleeraar in 
de wijsbegeerte te Straats
burg•,' rector van het colle-
gie teJSaden-Durlao/t, hoog
leeraar in de godgeleerdheid 
te Jltorf, predikant te Mei* 
dorp, • predikant en hoog
leeraar in de godgeleerdheid 
te Sora; .vervolgens begaf 
hij zich naar £eyden,w°-

. later predikant te 's Graven* 
hage, en ging eindelijk in 
1655 zijne dagen te Utrecht 
eindigen. Men heeft van hem 
een aantal werken, over _de 
wijsbegeerte, de geschiede
nis, over de wederleggende 
godgeleerdheid, en over de 
H. Schrift. De voornaamste 
zijn; l.o ffisloria fatnar-
charum {Geschiedenis Jf, 
oudt/adèrs), Zvbeck, 1640» 
in 4 . t o _ 2fi T&ealrwn•«*• 
toricum, Amsterdam, ••»("• 
zevir, 1668, in 4.t0 m 

werk is, gedeeltelijk van ee-
nen zedekundigen, en $X. 
deeltelijk van eenen geschwa-
kundigen aard. 

M A I W (doft EMMA»^I)> 
geboren te Oropesa, Jen 

stad in Meuw-Kastihej^ 
den jare 1663, slaagde reef* 
vroegtijdig inde dichtkun^ 
en gaf-zijne proeven >nlD° 
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in het licht, 1 dl. in 4.t(^ 
Deze gelukkige aanvang deed 
in;het hart eener jonge da
me van hooge geboorte mis
schien teteédere gevoelens 
voor den jongen dichter ont
staan. , Om er zich aan te 
omtrekken, ondernam hij 
eene. reis naar Rome. INNO-
CENTIUS XII, door zijn ver
nuft , en nog meer door zij
ne deugden ingenomen, „be
noemde hem tot het deka-
naat iran Jlicante, waar hij 
in 1737 overleed. Hij was 
den.kardinaal D'AGÜIRREbe
hulpzaam geweest in het ver
vaardigen zijner Conciliën 
van Spanje. Zijne Brieven, 
en zijne Zatijnsche ver&en, 
{Madrid, 1735, 2 dl.n in 
12.»°, Jmsierdam , 1738, 
2 dl." iri 4. t 0), bewijzen, 
"dat hij gemakkelijkheid en 
verbeeldingskracht bezat. 

* MATUSZEWIC (THABEÜS) , 
een Pool, uit eene adellijke 
familie gesproten, werd ge
boren in het begin der re
gering van STANISIAUS. AU
GUSTUS PONIAXOWSKI, en be
gaf zich vroegtijdig in de 
loopbaan, der openbare staats
zaken. In 1786, tot afge
vaardigde, bij de regtbank 
of het hooger-hof van Zit-
thauen verkozen, véreenigde 
«ij zich twee jaren later, op 
den beruchten landdag van 
1788, in hoedanigheid van 
landbode van zijn palatijn-

schap, met degene, welke" 
pogingen in .het werk' stel
den, om het geluk der Pool-
sche natie te verzekeren. Hij 

'was aldaar een der beroemd
ste redenaars, en werd tot 
lid van het gezantschap be
noemd , door den landdag 
belast, om de buiterilandsche 
aangelegenheden van den staat 
te regelen. Nadat Polen zij
ne hoop door het yerdrag van 
Targovice.had zien verijde
len , liet MAXDSZEWIC de 
staatszaken varen. Kosciusz-
KO plaatste hem vervolgens 
in den raad, aan welken hij 
het burgerlijk beheer van den 
staat had toevertrouwd. Des
niettegenstaande verkoos hij 
de afzondering, en trad in 
den echt met eene bloedver
wante van ADAM CZARTORISKY 
(zie dat artikel). ^Vreemd ge
bleven, aan de eerste pogin
gen, welke de Polen in 1806 
in het werk stelden, om hun 
staatkundig bestaan te her
krijgen, werd hij eerst in 
1809, door de bewegingme-
degesleept, welke de zege
pralen van NAPOtEOtr alom 
deden ontstaan, toen een 
Poolsch leger, onderde beve
len van den prins JOZEF Po» 
MATOWSKI, het grootste ge
deelte van Galliciè heroverde. 
FREDERIK AUGUSTUS, koning 
van" Saksen, en groot-hertog ' 
van Warschau, beriep hem 
tot den staatsraad, en kort ' 
daarna tol het ministerie van 
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financiën in het groot-her
togdom Warschau. Maar 
de gebeurtenissen van 1812, 
Keten hem; naauwelijks den 
tijd over, om zich met de 
pligten van dien post bezig 
te houden. Door NAPOLEON 
verkozen, om met hem te 
onderhandelen, over de ten 
opzigie van Polen te neme-
ne'maatregelen, welk rijk 
voor eenen oogenblik een tijd
vak van voorspoed meende 
te naderen, werd hij door 
keizerALEXANDER, tijdens de 
organisatie van een klein ge
deelte van het nieuwe ko
ningrijk Polen, in 1815, in 
den post van minister van1 

financiën, gehandhaafd. Zij- -
ne zwakke gezondheid, nood
zaakte hem in 1818, zijn 
ontslag te vragen. Hij begaf 
zich naar Italië, en werd 
te Bologna door eene piin-
lrjke Zlekte aangetast, die 
hem na verloop van eenige 
dagen, m het graf sleepte. 
De kmderhefde heeft Ltti 
in het Karthuizer_j i loos te r i 

dier stad een schoon gedenk-
•.Jjeken opgerigt. MAÏÜS Z E . 
Wie heeft verscheiden gedich-
ten in handschrift nagelaten, 
onder anderen eene vertaling 
^ j . i a t dichtsiuk HmagiZ 

dEV™ deüFr^chen 
mm ^ ^ ^ e e r o p p r g s 

S L T ^ ^ ^ ^ t t r e k e l s , 
^^edervergaderiBgénvan 

het genootschap' der vrien
den van de wetenschappen te 
Warschau, waarvan hij lid 
was, heeft voorgelezen. Ook 
vertaalde hij in de laatste 
jaren zijns levens de Navol
ging van JESÜS CHRISTUS ± 
en vermaakte, bij zijnen ui* 
tersten wil, het handschrift 
van zijn werk, aan zijne doch* 
ter , ~ de gravin KICKA , die 
hetzelve in het licht heeft ge
geven , en in 1822 overleed; 
ALEXANDER verleende den ti* 
tel van graaf aan de familie 
Tan THADEDS MAÏÜSZETVIC, 

MATT. — Zie BAÜDRAHD; 

MAUBERT. — Zie GOÜTEST 

DE MAÜBERÏ. 

: MAUBODRG. — ZieliiotfR» 
MAUBQÜRG. 

MAITCHARD (BÜRCHABD DA-
TID), in 1696, te Marbach 
geboren, werd geneesheer va» 
den hertog van ffurtemUrg, 
en hoogleeraar in de genees-, 
heel- en ontleedkunde te •/£ 
bingen ,waar hij den 11 ^ 
pril 1752 overleed, eene" 
welverdienden roem achter
latende. Men heeft van hem 
verscheidene Geneeskundige 
verhandelingen, die geaciii 
worden. Zie SAINÏ-ÏVES. 

MAÜCOMBEE(JOANNBSFBA£ 

cier bij hes reginwnuan^ 
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guti geboren te Mets-, in 
1735, verliet den militairen 
etand, om de letterkunde té 
beoefenen» Hij gaf een bur
gerlijk treurspel in het licht, 
dat geen'bijval vond ^ en ver
volgens twee slechte romans; 
ook is hij de schrijver eener 
Verkorte geschiedenis van 
Mmes, in 8.vo, een zamén-
raapsel van hartstoglelijke ta-
fereelen, ter begunstiging van 
het- calvinismus. Deze wer
ken schijnen den lof, wel
ken men hem in hetFransch 
doodenregister (nécrologe) 
heeft gegeven, niet te regt-
vaardigen. Eene borstziekte 
maakte in 1768 een einde 
aan zijne dagen. 

MAUCROIX (FRANCISCÜS DE) , 
geboren te Noyon.", den 7 
Januarij 1619, kanonik van 
de kerk van Reims, bestem
de zich voor de pleitzaal, 
maar geen smaak vindende in 
het drooge der .regtsgèleerd-
heid, verkoos hij de letter
kunde. Hij overleed te Beims 
den 9 Augustus 1708, in den 
ouderdom van 89 jaren. Zijn 
ouderdom was die. van een' 
Christelijk wijsgeer, die ge
bruik maakt van de goede
ren , die de Voorzienigheid 
hem schenkt, en de onge
lukken , in afwachting van een 
beter lot, geduldig verdraagt. 
Men heeft van hem verschei
dene vertalingen, in eenen 
Averen doch kwijnenden stijl 

!
geschreven. De voornaamste 
zijn: l.oDe schimpredenvaïi 
JJENOSTENJES tegen PHILIP-
PUS. — 2.° De Euihydemus , 
eene zamenspraak van PLA-
TO. *—• 3.° Benige redevoe
ringen van CICERO. --- 4.° 
Het Mationarium iemporum 
van pater PETAU , Parijs •, 
1683, 3 dl.» in 12.m°' - i . 
5.° Geschiedenis der scheu
ring van Engeland t door 
NICOIAAS SANDERPS. -— 6.o 
Momilïen van den ff. Jo-
ANNES CSRYSOSTOMPS , aan 
het volk van Antiochi'è, 1681', 
in 8."*° — 7.o Verhandeling 
van ZACTANTIUS, de morte 
persecutorum. — 8,° Zevens 
der kardinalen Po LUS en 
CAMPEGGE) 1675 en 1677', 
2 dl.» in I2.ro° MAUCROIX 
was zeer bevriend met Boi-
LEAU, RACINE én vooral met 
LAÏONTAINE. Deze vereeni-
ging deed hem besluiten, orn 
met dien fabelschrijver in 
1685 eene verzameling van 
onderscheidene werken, in 
2 dl.» in 12.m0 in het licht 
te geven. Ook in 1726 zag 
men verschijnen de Nieuwe 
werken van MAUCROIX. Men 
vindt er in dichtregels, welke 
het aan verbeeldingskracht en 
koloriet ontbreekt, maar die 
toch natuurlijk enongekuns-
teld zijn. De- gedichten van 
MAUCROIX zijn in 1820 door 
WALCKENAEK uitgegeven » 
voorafgegaan van eene leven**-
schets van dien" schrijver* 
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' MAUDEN (DAYID) , een god
geleerde , in 1575 , te Ant
werpen geboren, was proost 
van ome Ziere Froüwe ter 
JCapelle te Brussel, en de-
ten van Sr, P.ETRÜS te Bre
da. Hij overleed te Brussel, 
in 1641, in het 66.e jaar 
zijns ouderdoms. Men heeft 
•van'hem in het Latijn: l.o 
Een Leven van TOBIAS , ge
titeld : Spiegel van het me
delijk leven, Antwerpen, 
1631, in fol. — 2.o Zede
lijke gesprekken, over de 
Hm geboden, Leuven ,1625, 

'in, fol. — 3.oFerdedigings-
reae, over de banken van 
leening,; Leuven, 1527, in 
4> 4.o De AUthologie 
of uitlegging van de waar" 
heid, Brussel, 1635, in 
4. t0 Deze waarheid, heeft 
slechts betrekking op een min 
aarimerkingswaardig punt der 
geschiedenis. 

MAUDUIÏ (MiCHAëi), pries
ter van het oratorium, ge-
horen te Fize in Norman-
dy'è, in den ouderdom van 
65 jaren te Parijs overle
den , onderwees de humani
ora in zijne orde, met vrucht. 
Vervolgens bestemde hij zich 
voor den kansel, en de zen
dingen. Jfa deze bedienin
gen met -waardigheid vol-
bragt te hebben, gaf hij ver
schillende werken in hét licht 

. w T O U U a e i J l c n t > jnte der zaaK oveuö""- . . 
^ 7 ? ? m s t e z Ü n : L° nigafdoendej hij a a r z e l t ^ 
re, handeling over de gods- J om niet slechts de f^> 

dienst, tegen de g< .... 
kers, godistén en de nieu* 
were Pyrrhonianen: een we
zenlijk bondig werk, welks 
beste uitgave die van 1698 
is. — 2.0 De Psalmen van 
Bi Arm, vertaald in Fransche 
verzen, in 12.m° De berij-
rning is zwak, en onnaauw-
keurig. —3.« Mengelingen 
van verschillende gedichten, 
1681, in 12.™. deels goed 
en deels gebrekkig. '— 4.o 
Ontledingen der Evangeli
ën, 4 dl.» in 12.»°; in
delingen der Apostelen, 2 
dl.»».; Mpistelen, 2 &"};.* 
openbaring van JojNNES,* 
1 deel, te Parijs, Roua-
nen en Lyon; met geleerde 
verhandelingen, welke thans 
zeer gezocht worden, en te 
Toulouse, met eenige ver
anderingen herdrukt zijn. M-
ze ontledingen, getuige" van 

de zucht tot "orde, van ne* 
juiste oordeel en van de lïunae 

des schrijvers. Men ^ W 
hem echter, en niet zonder 
grond, dat hij aan «P.iU«J 
nigheid, boven bondigheid de 
voorkeur, gaf, -en dat hg at* 
wijls gevoelens heeft aangeno
men , die hem niet andersidan 
om derzelver nieuwighf f *°n" 
den behagen. Hij hield zichop 
met nutteloozekleinigheden» 
in het belang van eenig g* 
leerd vraagstuk, tot het wesen 

lijke der zaak overigens w» 
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fa, niaar zelfs het algemee-
ne gevoelen der uitleggers en 
der heilige vaders te beknib
belen , met hun eene of an
dere Grieksche, of Hebreeuw-
sche spraakkundige spitsvin-
nigheid ,< tegen te stellen. — 
5:,°'<Mèditations etc, (Over
wegingen voor eene geeste
lijke afzondering van tien 
dagen), in 12.mo _ 6.° 

- Dissertations, etc. (Verhan
deling over de jicht),1689, 
in 12.m° Zie de lofrede op 
MADDDIT , in den Mercurius 
Mei 1709. 

MAÜGIS (JOZEF) , geboren 
te Namen, in 1711, begaf 
zich in de orde van den 
H. ABGÜSTIÏIUS v waarbij hij 
Zich door zijne godsvrucht 
en kunde,onderscheidde. Hij 
onderwees met roem de god
geleerdheid , .aan de hooge-
school' te Leuven, waar hij 
in 1780:, overleed. Men heeft 
van hem verscheiden,gedrukte 
en geschreven verhandelingen. 

•* M A ^ R A S (JOANNES FEAN-
Ciscos); een Parijzenaar, 
priester van de Christelijke 
leering, onderwees met roem 
de humaniora, in de kolle-
gien zijner orde. De kansels 
jan Parijs, weergalmde la
ter van zijne welsprekend
heid. Hij muntte vooral uit, 
«°or zijne gemeenzame on-
«erngUngen; maar de bui-
• XTI. J)EEI(. 

teiigewone ijver, waarmëdes. 
hij zich hieraan overgaf/ver
oorzaakte" hem. eene bloed
spuwing, waaraan . hij in 
1726, in; den ouderdom van 
44 jaren overleed. Men heeft 
van hem: 1.° ïnstrüctions 
etc, (Christelijke onderrig~ -
tingen, om een heilig ge
bruik van de wederwaar-
digheden te maken), 2 klei
ne deelen in l2;«no — 2.° 
Instruciion etc. (Christe
lijk onderrigt over de ge
varen der weelde). — 3,° 
Quatre lettres etc. (Vier 
brieven bij wijze van raad
pleging , ten voordeele der 
armen van de parochie), —-
4.° Vies etc, (Delevensder 
beide TOEJASSEN , van „ de 
ff.MONICA en de ff. GE-
NOVEVA, met aanmerkin
gen, ten gebruike derhuis-
zinnen en der Christelijke 
scholen enz.) Eene teedere 
godsvrucht, eene buitenge- < 
meene zachtmoedigr en'ze
digheid, waren de deugden 
die pater MAÜGRAS , in de 
wereld onderscheidde. Men 
vindt dezelve in zijne wer
ken .weder. 

. MAÜGUIN (GILBEBTÜS), voor
zitter van het hof der munt 
te Parijs, gaf tegen pater 
SlRMONfl , eene verhandeling • 
getiteld: Vindicice prcedes-
tinationis et gratice in het 
licht, welke men vindt in de 
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verzameling,' uitgegeven te 
Panjs, in 1650, 2.'dl.»» in 
4. t0 onder dezen titel: F~e~ 
térum Scripiorum qui in 
nona seculo de gratia scrip-
sere opera, (zie QUAÏRE-
SÏAIKK). Hij beweert hierin, 
dat GOÏESCALC, de ketterij 
over de voorbeschikking, niet 
geleerd heeft. De schrijver 
heeft onregt, maar hij heeft 
niets verzuimd, om regt te 
hebben. (Zie GOTESCALC). 
Deze overheidspersoon over
leed in 1674, in eenen ge
vorderden ouderdom, 

MAÜIEON (AüGERIDS DE) , 
heer \an.Grenier, een gees
telijke, geboortig van £res-
se, deed zich in de 17e eeuw 
kennen, door de uitgave van 
de gedenkschriften van de 
koningin 'MjMMutTSA, 
i W , 1628, door die van 
DE YIIXEROI; door de brie
ven van den kardinaal D'OS-
SATenz. In 1635, werd hij 
door de Fransche akademie 
opgenomen, doch het vol
gende jaar er van verwijderd. 

* MATOTROÏ (GABRiët Ni-
COLAAS) , een regtsgeleerde , 
geboren te Panjs, in 1714 
hegon, r ^ zeer jong zijne 
loopbaan, é n wcr

J
d ?fJs

 J
ad_ 

vokaat bijzet parlement van 
*™&«, m 1733. aangeno-
» ^stijds trokken de Fe-
• « * M u » de burger, 
' ? t o : o m ^ i d en de g e e V 

lijken, de aandacht aller ad« 
vokaten tot zich. MAULÏKOÏ, 
ofschoon in het burgerlijk en 
staatkundig regt, genoegzaam 
ervaren, beoefende bijna uit
sluitend het kanonieke regt 
en voegde zich bij de partij 
der Appellanten. Om den 
ijver, dien hij voor de zaak 
gevoelde, aan den dag ta 
leggen, stelde hij zich als 
verdediger van al degenen, 
welke zich aan de bolle niet 
wilden onderwerpen, en te 
dien einde schreef hij verschei
den verhandelingen, waarin 
hij de voorregten der bis
schoppen , tracht te beknib
belen , en ondermijnde alzoo; 
door de ongehoorzaamheid der 
minderen te ondersteunen» 
het gezag van den H. Stoel. 
Het schijnt nogtans, dat «et 
schouwspel der omwenteling, 
hem tot andere gevoelens ge» 
bragt heeft. Deze ijverige 
regtsgeleerde van den tweeden 
rang" werd eensklaps een 
vurig voorstander va» de P^: 
schoppelijke „regten, en nj 
was een dergenen zijner pa-
t i j , die zich tegen de b«r 

gerlijke constitutie der F 
Rijkheid, het k r a c h t 
verzetteden. Nadat hij door 
de eerste schokken der o» 
wenteling, zijne fortui"^ 
op staatsrenten gevestiga w > 
verloren had, ™$}\™é 
genoodzaakt, zijne bofK^ 
verkoopen, om aan zP e 

heeften te kunnen voldoe 

file:///an.Grenier


M A Ut 323 

Hg verdroeg dit verlies man
moedig, eh overleed den 12 
Maart 1803, in den ouder
dom van 89 jaren. Met re
den mag men zich verwon
deren, over het aantal wer
ken door dezen regtsgeleerde 
geschreven; te meer als men 
m. aanmerking neemt, dat 
A» er eengroot gedeelte van 
ür ?£ ' in eenen staat Tan 
Mmdheid, waarmede hij in 
den ouderdom van 50 jaren 
geslagen, werd. Hij dicteerde 
aan eenen schrijver, en zijn 
geheugen ging zoo vast, dat 
mj hem met de grootste juist
heid, de boeken en'plaat-
sen, welke hij npodig had, 
opgaf. Hij heeft nagelaten : 
ï.° Jpblogie etc. \Ferde-
digingsrede der vonnissen, 
in Frankrijk, door de bur
gerlijke regtbanken, tegen 
de scheuring geveld), met 
den abt M E T , 1752, 2 dl.n 
va. 12.mo« e e n do o r B E N E . 

W'CTÜS XIV, in eene breve 
van 20 November 1752, ver
oordeeld werk. — 2.° Max
imes etc. - (Grondregels van 
ft openbare Fransche regt), 
17]*, 2 dl,ninl2.n»o;eene 
andere uitgave in 1745, 2 
ctJ.nm 4,toen6dl.ainl2.mo 
met aanmerkingen, op het 
KeS' van leven, en dood, 
yorBtojrDEadvokaat.—3.o 
•T* ff?its etc. (Be regten 
f'tijdelijke fnagt, verde-
V tegen het tweede deel 

der tikten, van • de verga-t 
ring der geestelijkheid in 
J765, ten opzigfe dergods* 
dienst), 1777, in 12.*? -r-'. 
4.° Mémoires etc. (Aanr 
mefkingen over den. aard, 
en'het gezag, der geestelijk 
ke vergaderingen in Frank
rijk) zelfde jaar.— 5.° Dis-
sertation etc. (Verhandeling 
over het formulier) 17 75 in 
12,mo 6.o Institütion divin& 
etc. (Goddelijke instelling 
der herders, en hun regt op 
het algemeen bestuur der 
Kerk), 1778,2dl.» in 12.»» 
— 7.° Les droits etc. (De 
regten der priesters in de 
kerkvergadering) 1779, in. 
12.mo — 8to Zes droits etc. 
(De regten van den tweeden 
rang verdedigd tegen de 
voorstanders der bisschop
pelijke beheersching) 1779 * 
in 12.m0 — 9.o Ze* pretres 
etc. (De priesters, regiers 
in het geloof, of wederleg
ging van de leerstellige en 
geschiedkundige verhande
ling , rakende de regiers van 
het geloof), door den abt 
CORGSB, 1780, 2 dl.» in 
12,H»o — 10.° Zes pretres 
etc. (De priesters, regters 
in de concilien met de bis
schoppen , of wederlegging 
der verhandeling van de 
kerkvergaderingen in het 
algemeen), van den abt LAD-
VOCAÏ 1780,3 dl.» in 12.*»» 
— l l ,o Dissertaiion etc. 
2 

file:///Ferde
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(Verhandeling over het wil
lekeurigi verbod, van mis te 
lezen, aan priesters, dié niet 
van het diocees-zijn) 1781 , 
in 12.mo _ 12.° DisSerta-
tion etc. {Verhandeling over 
de goedkeuring der. predi-
kanten), 1782, 2 dl.» in 
l 2 . m o — 13.o Vappróbation 
etc. (De goedkeuring der 
biechtvaders, ingesteld door 
het concilie van' Trente), 
1783, 2 dl.n 12.»». 14.o 
Bissertation etc. (Verhan
deling over de goedkeuring 
der biechtvaders); lv'84, 1 
dl. in 12^0 • _ is.o JUris-
dictibn, etc. (Gewone en on
middellijke jurisdictie over 
de parochien) 1784, 2 dl.» 
in •WJ*>~mo Traite eter 
(Verhandeling over de aan 
den Paus voorbehoudene ge
vallen), 1785, 2 dl,» in 
J | :m 0 - 17.° Traite etc. 
(Verhandeling over de aan 
de bisschoppen voorbehou
dene gevallen), 1786 ,2 dl.n 
%, « ^ " « . ° Traite etc. 
^erkandehng over de biecht 
der nonnen) 1786, 2 dl n 
in 12^0 r i9.o m ^ e 

fC (Verdediging van den 
tweeden rang, tegen de ker
kelijke onderhandelingen van 
A ° w ) - 1 7 8 7 , 3 dl.a in 
)X™—- 20.o V usure etc. 
\Pé woeker beschouwd in be
trekking met M regt der 
« r t « r ) 1 7 S 7 J 2 . dl." in 

; £ y w , a i " Evdmen etc. (Onderwek Van & stming 

van hét pastoraal van Pd~ 
rijs), uitgegeven dóór Ds 
JÜIGNÉ, 1788 eo 1789, 2 
•dl.» in 12.M0 '— En verders" 
vele andere werken, deels 
over het huwelijk, deels over 
andere tot de regtsgeleerdheid 
meer of min betrekking héb-
bende werken. Na dendood 
van JABINAU , vervolgde MAW-
TROÏ met BLONDE les nou-
velles .ecclèslastiques (Ker
kelijk beriglen, of aantee-, 
keningen om te dienen tot 
de burgerlijke constitutie 
der geestelijkheid). Eindelijk 
heeft hij met den abt MEÏ aan 
de eerste uitgave van het o-
penbaar regt der Franschen, 
dat aan MICHADT DE MöNIr 
BUN is toegeschreven gewoiv 

den,, gearbeid. HÜ > z a t 

geestvermogens, en eene groo-
te kennis van hef kerke'jk 
regt, en had misschien** 
kerke kunnen nuttig zijn >«?" 
dien hij in eenen anderen zm 
geschreven hadde. 

MAüNOiR(JüMANrjs)' ge
boren in i?re/«#«e, ml™*' 
begaf zich onder de Jesmte»' 
waar hij zich. door f zen
dingen, die hij i n ^ ' i l V 
derfand van 1640 tot W 
ondernam, zeer verdienste^ 
maakte. ; Door arbeid eni« 
moeijenissen uitgeput, ° 
leed hij heiligHjkj w d J . 
'ouderdom van 77 J a r e n , , 
Plevinm-Brêtctgne-- f, 
BOSCHET, zü« ö , e d e b l 
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heeft'zij a leren beschreven , 
onder den titel Van : Lepar
fait Missionnaire {Dei>ol-
tnaakte Zendeling) , in 8.vo 

-'" Pater MAÜNOIR heeft eenige 
godvruchtige werken, in de 
landtaal van Bretagne ge
schreven, nagelaten. 

gekeerd, ging hij naar _Ba-
zei, om zich met de gebroe
ders BEUNOÖILM; de sieraden 
van Zwitserland, te onder
houden. Nieuwe kundighe
den , en de vriendschap, de
zer twee beroemde wiskun
digen , waren de vruchten de
zer reis. Zijne faam en zijne 
talenten deden hem in 1736, 
door LODEWTJK JtV benoemd 
worden, om aan het hoofd 
te zijn van de leden der aka
demie, welke door dezen 
vorst naar het Noorden gezon^ • 
den werden, om de gedaante 
der aarde te bepalen. Hij 
was het hoofd en de bewer
ker dezer onderneming, wel
ke met veel vlijt werd ten 
uitvoer, gebragt, ofschoon dé 
gevolgen niet ten eenemaal 
beantwoordden aan de hoop-, 
die men er van had opgevat. 
(Zie CONDABIINE). Bekroon? 
prins van Pruissen, koning 
geworden zijnde, riep hem 
tot zich, om hem het voor
zitterschap en het bestuur 
der akademie van Berlijn 
op te dragen. Deze vorst was 
toenmaals met de koningi» 
van .Hongarije in oorlog-, 
MAÜPERTUIS wilde de gevaren 
er van deelen : hij stelde zich 
in den slag van Molwiis 
bloot, en werd door de hu
zaren gevangen genomen. Zij
ne gevangenschap was noch 
.hard., noch van langen duur;* 
.Zoodra hij in vrijheid gesteld 

* • . . . : • • • . 

. MAUPJERTÜIS (PETRTJSLODE-
• WIJK MOREAÜ DE) , te Saint-
Maloi den 17 Julij 1698, ' 
uit een edel geslacht gebo
ren, legde in zijne vroege, 
jeugd eene sterke neiging voor 
de wiskunde en voor den 
oorlog aan den dag. In 1718 
begaf hij zich onder de Roer-
ruiters (musketiers), en de 
lijd, dien hem zijne dienst-
pl.igten vergunden, wijdde hij 
aan de studiën toe. Nadat hij 
twee jaren bij dit korps ge
diend hadj bekwam hij eene 
compagnie ruiters in het ïe-> 
giment van ROCHE-GÜTON-: 
doch niet lang behield hij 
dezelve. Zijn smaak voor de 
wiskunde, bewoog hem de 
papens te verlaten, om zich 
geheel op de afgetrokkene 
•wetenschappen toe te leggen. 
-Hg gat zjjne compagnie over, 
en verkreeg eene plaats bij 
,dë akademie van wetenschap
pen, in 1723. De begeerte 
om zich te oefenen, dreef 
hem vier of vijfjaren daarna, 
"aar Londen, waar de ko
ninklijke sociëteit hem onl-
^ g . In Frankrijk tortig-
• •. . • ,.T' 
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was, Vertrok hij naar Frank
rijk, vervolgens keerde hij 
naar Pruisseh terug, waar 
hij zoodra niet was aange
land, of hij beklaagde zich, 
zijn vaderland verlaten te heb
ben. FREDERIK vergoedde 
zijne verliezen door welda
den, en door een innerlijk 
vertrouwen; maar met eene 
droevige ongerustheid des 
geéstes geboren, had hij ver-
scheidene twisten , die hem 
het leven verbitterden. Be 
voornaamste zijn die met Kö-
HIG /hoogleeraar in de wijsbe
geerte te Franeker, en met 
VOWAIRE, welke twist een 
gevolg van den eersten was. 
De voorzitter der akademie 
van Berlijn, had in een deel 
der verhandelingen dezer ver
gadering , over het jaar 1746, 
opgenomen een geschrift 
over de wetten van beweging 
en, rust, uit een bovennatuuF-
tundig grondbeginsel afpe-
leid: dit grondbeginsel is dat 
der mindere hoeveelheid der 
•werking. KÖNIG stelde zich 
met te vreden met hem aan 
te randen, maar hij schreef 
Je uitvinding er van aan 
LEIBNITZ toe, terwijl hij een 
uittreksel uit eenen brief bij-
hragt, welken' hij voorgaf, 
«at eertijds door dezen gelees 
«en geschreven was, aan HER
MAM, hoogleeraar te Bazel, 

Tuisgebegd, van letterdie
verij beschuldigd te worden, 

haalde de akademie van B«i*. 
lijn óver, den hoogleeraar 
KöNlG het origineel van den 
aangehaalden brief af te vor
deren. De hoógleeraar aan 

| deze vraag niet kunnende be« 
antwoorden , werd uit de aka
demie van Berlijn,mamn 
hij lid was, uitgesloten (zie 
KÖNIG). Verscheidene ge
schriften waren de gevolgen 
van dezen pennenstrijd: het 
was alstoen dat VOLTAIRE tus-
schen beide trad. Voorheen 
was hij met MAWEBTUK 
naanw verbonden geweest, 
welken hij als zijnen meester 
in de wiskunde beschouwde; 
maar hunne bekwaamheden 
waren -verschillend, en «J. 
Waren wederk'eerig op elkan
der ijverzuchtig, de wijsgeer 
over den schoorien geest,en 
de schoone geest orer M 

wijsgeer. Deze ijvfucJJ 
openbaarde zich aan het noi 
van den koning van rms' 
sen, wiens gunsten *net ge
noegzaam in gelijke mate 
konden verdeeld worden, ora 
riiet den nijd onder hen op 
te wekken. TOITAIKE,OT» 
eenige handelwijze van JU 
PERTüls getroffen, benultigje 

den twist met KÖNIG, o? 
zijne gal" te ontlasten. » 
koning *m Prutsten f}w 
hem te vergeefs, »<*»BdJ, 
zen tweespalt onzijdig te« 

den; hij W n ü , e t e e " 2 bitter intwoordvan #» 
academicus van #erhj»actn 
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• eenen academicus van Pa- (J 
rijs , ten opzigte der onëenig-
heid tusschen den voorzitter 
der akademie van Berlijn, 
en den hoogleeraar van Fra-
neker. Dit eerste spotschrift 
werd gevolgd door de he
keling van den doctor AKA-
KIA; eene hevige critiek van 
den persoon en de werken 
zijns vijands j er stralen in 
dezelve eene zeldzaam fijne 
spotternij en eene zekere opge
ruimdheid door. J)e schrijver 
belacht • alle denkbeelden , 
welke zijn tegenstrever in zij
ne .werken en vooral in zijne 
Brieven ontwikkelt. Voor
namelijk vermaakt hij zich 
over het plan, om eene La-
tijnsche stad te vestigen., over 
dat, om degeneesheerenniet 
te . betalen , wanneer zij de 
zieken niet genezen; over het 
bewijs van Gods bestaan, door 
eenen stelregel uit de algebra j , 
óver den raad, om de her
senen der reuzen te ontle
den , ten einde den aard der 

, ziel te ontdekken , en over 
dien, om een gat te maken 
dat tot het middelpunt der 

. aarde gaat. (Zie LEIBNITZ , 
TTCHO, W O I F F , CHRISXI-
AAN). De hekelingen, waar
mede de schrijver van de Reis 
naar de Polen geteisterd 
werd, verwonderden zijne 
aanhangers, en deden de ware 
Wljsgeeren lagchen, daar zij 
bisten en ten volle overtuigd 

waren', "hoe ongerijmd- dè 
stelselmatige en vooringeno--
mene (geleerden te werk gin*, 
gen. Men stelde tegenover 
de schimpschriften van Tofe-
TAIRE de loftuitingen, waar
mede hij zijnen' vijand over
laden had , maar deze be
wezen . meer de zwak- en 
kortzigtigheid van den dich
ter dan de wijsheid zijner 
tegenpartij, In 1738, was 
MAUPERÏDIS een voortreffe-
lijkvernuft, eengrootewis
kundige i een ARCKIMMDES -, 
een CHRISTOPHORUS CÖT 
LOMBUS voor de ontdekkb*-
gen, eenMicaAët-jNGELO-,, 
een "JLLBANO voor den stijl. 
In 1752, was hij niets meer 
dan een war geest t een onge
rijmde snapper, een krank" 
zinnig wijsgeer» Al mogt 
ook VOLTAIRE eene zelfvol-? 
doening smaken, met aan* 
zijne Wraakzucht te voldoen, 
berokkende hij zich echter 
de hoogste ongenade. JD& 
onaangenaamheden , welke h$ 
ondervond., noodzaakten her» 
het „Prnissische hof te ver
laten in het begin vdti 1759, 
en door nieuwe hekelschrif
ten troostte hij zich in zijn 
ongeluk. Hij schilderde MAJPV 
PERTBIS af als een oudhapï* 
tein der ruitery in een wijs? 
geerig gewaad;meteenver-r 
strooid en voorbarig gelaat r 
ronde en kleine oogen, eene 
soortgelijke pruik, eene» 

4 ' - , ' . • • - . ' 



328 M A Ü. 

platten heus, een sleoht uit-
zigtt een plat aangezigt «n 
den geest met %ich %elven 
ingenomen. Deze zond hem 
eene uitdaging, waaraan hij 
niet anders dan door de vol
gende spotrede beantwoord
de, die op eene gevoelige 
wijze, het karakter, en de 
leunde van zijnen tegenstre
ver kenschetste: » Zoodra ik 
eenige krachten zal hebben , 
zal ik mijne pistolen, cum. 
pulyere pyrio doen laden; 
en de Massa door het vier
kant der snelheid vermenio--
vuldigende, tot dat de wer
king en wij, op nul zijn 
gebragt, zal i k u lood inde 
hersens gieten ; zij schijnen 
zulks iioodig te hebben." De
ze grap eindigde op eene 
treurige wijze. Op verzoek 
van FRBDKRIK, eerst door 
TOLTAJRE ingetrokken, werd 
het schotschrift vaii doctor 
AKAKIA , weldra door dezors 
des schrijvers herdrukt. De 
fconmg deed deze tweede uit
gave openlijk verbranden , en 
VOXTAÏRE verliet Berlijn. Dè 
omstandigheden van zijn ver
trek mishaagden zoo zeer aan 
den koning, dat hij Voi-
ÏAIRK te Frankfort met zijne 
nicht, die zich daar bij'hem 
vervoegd had, deed aanhou-
«en, en men verzekert dat 
öe dtchter er tot dien prijs 
«og n.eufkwam. Borstkwa
len en bloedspuwingen nog-
tans, noodzaakten den voor

zitter " van de akademie te 
Berlijn, op nieuw naar Frank
rijk, terug te keeren. Hij 
verbleef er van 1756, tot in 
de maand Mei 1758, wan
neer hij zich naar Ba%el, 
bij de gebroeders BERSOÜI.-
l i begaf, waar hij zeer Chris
telijk in de armen van twee 
kloosterlingen overleed, den 
27 Julij 1759yinden ou
derdom van 61 jaren. Daar 
VOLTAIRE niet' ophield hem 
nog na zijnen dood té laste
ren , verdedigde de koning. 
van Pruissen zijn aanden
ken, m e t aan den dichtefi de 
volgende verzen, te schrijven: 

Laissez ertpaixla froideeendre 
E H e s maues de MMJPSTUI, 
La ver! té va Ie defendre, 
Elle s'arme déja pour li»< 
Son ame était nobleethdf?' 
Qu'elle vous serve de mo<fe'e' r 
MAUPKRÏÜ.S sut rous par «"«er 
Ce noir écrit , ce vil_Iibe»e, 

ineUe 
Prït söiii chez moi deg" 
Que votre fureur cn«"»,iffimlier. 

Voye» quelle est ™»*j±i 
Quoi! ce beau, quoil ee !,' 

Qu^rldmirais avec transport, 
Se souilie par Ia caIomne» t , 
M«me il s'aeharne ! « • « • . ? 
Ainsi, jetant des crw f j y u x 

Planant en 1 **r>*eVKcS»v*-
g'aiiemblentautourdeia; onu> , 
Et des cadavers font leur P' 

Non, dans ces coupaM*«*c '» 
Je ne rVonnais plus lw «*£. 
De l'auteur de la Henriad^ 
Ces vertus dont il fa>* Psr

s, ' 
Toutes je les lui supposais-

Hélas! si votre ame est «««JIJ 
Bougissezenpournotr^ho» 
Et gemisse* de a n*««£ 
De rotre coeur incornjn»». 
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MAUPERTtis wa"s zeer drif
tig, hetgeen zijn hoofd en 
oogen , die in eene' gedurige 
beweging waren, genoegzaam 
aanduidden. Deze uiterlijke 
levendigheid, gevoegd bij zij
ne kleeding en de wijze waar
op hij, zich voordeed , gaven 
hem een zonderling voorko
men. Eene "'al te gevoelige 
eigenliefde, en ik weet niet 
iets vurigs, treurigs, gezag-
yberends, iets t'erugstootends, 
m het karakter, een bui
tengewone lust, om groot te 
'worden én zijn hof te ma
ken , waren de hinderpalen 
van zijn geluk en zijne wijs
begeerte. Somtijds aapte hij 
FoNTENEtlE in zijnen stijl na ; 
maar nooit Icon hij die zach
te onverschilligheid, het rus* 
tige en beredeneerd egoïsmus 
van den tafelgast van mevrouw 
TENCIN treffen. Zijne werken 
zijn te Lyon, in 1756, in 
4 dl.» in 8.vo:verzameld. Als 
schrijver bezat hij vernuft, 
verstand, vuur en verbeel
dingskracht; maar. men legt 
hem gezochte omwegen, ge
maakte beknoptheid, eenen 
qroogén en barschen toon, 
eenen meer stijven dan bon
deen stijl, drogredenen, val
sene denkbeelden, enz, ten 
«ste. Zijne voornaamste wer
ken zijn- i.° La jigure etc. 
We gedaante der aarde be
paald). ~~ 2.o £a mesure 
eic- {&G maai van eenen 

graad der middaglijn), •—• 
3.° Discours etc. {Redevoe
ringen over de gedaante der 
sterren.) -— A.° Mlemensetc. 
(Beginselen der 'aardrijkst 
kunde.) V— 5.é° Astronomie 
etc. (Zeemans sterrekunde.) 
— 6.o Elemens etc. (Begin* 
selen der sterrekunde.) —• 
7 4° Dissertations etc. (JVa-
tuurkundige verhandeling' 
ter" gelegenheid van eenen 
blanken neger.)—' SJ0 Pre
mis physique. (Physiscke 
JTenns"), een werk meer door 
de losbollen, dan door de 
natuurkundigen gelezen, en 
dat een hunner onder eenen 
anderen titel en vorm opge
warmd heeft, met er eenigé 
brokken uit de- huwelijks
liefde van YENËTTE , in- te 
lasschen. De schrijver nog-
tans heeft alle betamelijk-: 
heid, die de stoffe met zicV 
bragt, in acht genomen j som
tijds zelfs schildert hij groo? 
te en verhevene beelden, wan
neer hij. de natuur in haar ge
heel beschouwt, en zijne denkt 
beelden in het algemeen uit
drukt.' 9.° Essai etc. (Proe
ve eener wereldbeschrijving), 
10." Rejlexons etc, (rfari^ 
merkingen over den oor* 
sprong der talen) 11.° Es
sai etc. (Proeve over zéde-
lijke-i wijsbegeerte), waarin 
veel uitmuntends, maar eene 
vervelende langdradigheid ge
vonden wordt, 12,? Verschei» 
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den, Lettres ète, {Brieven), 
13.° Eloge etc. (Lofrede 
op den heer DE MoNTES-
QÜJEÜ). Ofschoon er, in 
hetgene hij over verschillen
de punten van de natuur
kunde der wereld geschre
ven heeft, vele denkbeelden 
voorkomen, welke openlijk 
het materialismus bevorde
ren , zou men hem echter 
ten onregte onder de vijanden 
van het Christendom rang
schikken. Het schijnt dat hij 
zich slechts aan die droomen 
heeft overgegeven, in oogen-
blikken, dat de razernij tot 
het stelselmatige hem bevan
gen had ; want in andere oo-
genblikken bewees hij der 
godsdienst eene opregte hul
de: » Wij zijn,zegthij (2.«'dl.-
tan zijne werken bladz 174), 
zoodanig met achting voor 
de godsdienst vervuld, dat 
wij nimmer zouden aarzelen, 
haar onze vooronderstellingen 
en duizend soortgelijke steil 
sels op te offeren, indien men 
ons deed zien, dat dezelve 
slechts iets dat tegen de waar
heden des geloofs strijdig was, 
bevatteden, of indien dat <re-
zag, waaraan ieder Christen 
moet onderworpen zijn, de
zelve afkeurde. In zijne Proe
ve over zedelijke Wijsbe
geerte, wederlegt. hij onte
gensprekelijk diegenen, welke 
de zedekunde van ZENO , EPIC-
TBTES en andere drooge snap
pers hebben durven vergelij. 

kën, mét «Ie goddelijke ze
dekunde van het Evangelie; 
Men vindt zijne Lofrede door. 
FoucHT, in de verzameling 
van de akademie van weten
schappen te Parijs, 1759. 

MADPERTÜÏ (JÖASMESBAP* 
TISXA DRODET DE), geboren te 
Parijs in 1650, uiteenedel 
geslacht, van £erry' afton** 
stig:, studeerde in het kolle-
gie van LoDEWiJK ê» Groots 
Zijn verstand en zijn smaalt 
voor de welsprekendheid en 
"dichtkunde, maakten hem zij* 
ne meesters tot bewonder
aars. Hij verscheen vervol-
gens in de pleitzaal.enwei'tf 
die moede. De bloemen ee-
ner ligtzinnige en beuzelach-
tige letterkunde, hadden hem 
den smaak van dë vruchten 
der regtsgeleerdheid doen ver. 

liezen.0 "feen * j n e r « f * 
algemeen pachterwaS,meen

n 

schouwburg ^ ƒ J een 
te ontnemen, met nem 
aanzienlijk ambt m «J Jf 
rijksprovincienteversohg 
MAWERXÜV toenmaals lech» 
22 jaren oud, beruste.0? 
getrouwe en werkzame Bf 
L n , en wel verre va r g . 
deren te verzamelen, ve 

In Parijs, w den ow» 

zijnde, zeide mj «< - ^ 
der wereld vaarwel.j • 
afgezonderd leven van 



&'&•'% m 

jaren, "Werd hij geestelijk in ; 
1692, bragt 5 jaren in een 
seminarie door, begaf zich 
Vervolgens in de abdij van 
Sept-fonts, en 5 jaren daar
na in eene eenzaamheid van 
Berry. Zijne verdiensten ver
schaften hem een kanonikaat 
te Bourges in 1702. Van 
Bourgès ging hij riaar Wee-. 
nen, waarvan hij naar Pa
rijs terugkwam, na de hei
lige wijdingen ontvangen te 
nebben. Eenigen tijd daar
na ging hij naar de abdij van 
Saint - Gerinain -en- Laye, 
waar hij den 10 Maart 1530 
in den oudernom van 80 ja
ren overleed. Men heeft van 
hem een aantal Fransche ver
talingen. De voornaamste zijn 
deze: 1.° Institutions etc. 
[Instellingen van LACTAN-
ïivs) 12.^0 — 2/> Traite 
eter (Verhandeling over de 
voorzienigheid en Tmó-
TBEÜS van SJLriANüs)\e-
der 1 d.a in 12.»»° 3.o Ac-
tes etc. [Handelingen der 
martelaren) verzameld door 
dom RUINART, 4.0 Histoire 
etc. (Geschiedenis der Go-
thèn) van JDURNANDÈS in 
12.mo 5#0 jrie du j ; r h r e ei0t 

(Zeven van den broeder JR-
SEN1ÜS FAN JANSON, MoÓS-
terling van Zatrappe) be
kend onder den naam van 
Graaf van RosEMBERG in 
i2,Mo. Voorts nog andere 
Wérken van dien aard, en 
*etiige godvruchtige boeken» 

De stijl dezer verschillende 
werken is bondig en krach
tig ; maar soms ontbreekt het 
hem aan zuiverheid en eene 
naauwkeurige uitdrukking. 

MAURAND (PETRUS) een rijk 
man, werd in de 13.« eeuw 
als het hoofd,der Walden-
sers in Languedoc aange-
zien. Hij noemde zich zel-
ven den H. JOANNES Evan
gelist, en randde de godheid 
aan van JESDS CHRISTUS , dan 
eens openlijk en dan weder 
met dubbelzinnige woorden; 
RArMONDüs V, graaf van Tou-
louse, legde hem op om 
voor den pausejijken legaat te 
verschijnen. In zijnverhoor 
verklaarde hij, dat^e/orood? 
door den priester geconsa* 
creerd, het ligchaam en. 
bloed van J. C. niet was. De 
bisschoppen , treurig over de 
godslastering die zij hoorden, 
en tevens over het ongeluk 
van hem, die dezelveuitsprak, 
verklaarden MAÜRAND voor 
eenen ketter, en lieten hem 
in handen van den graaf van 
Toulouse, MAURAN» , dié té 
Veel verstand bezat, om het 
zwakke zijner sekte niet te 
kennen , was tevens redelijk 
genoeg, om zijn leven niet 
te willen opofferen aan een 
valsch begrip van eer van 
zijne woorden niet te her-* 
roepen. De goddelijke genade 
werkte mede op zijn hart, 
en hij besloot de ergernis 
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die hij gegeven had te her
stellen. • Hij ging barrevoets 
en met ontbloote schouders 
tot voor dedeurender kerk : 
de.bisschop van Toulouseen 
de abt van Saint-Sernin 
ontvingen hem daar en sloe
gen hem met roeden tot dat 
hij aan het altaar, waar de 
pauselijke gezant hem wacht
te , genaderd was. MAÜRAND 
zwoer hier zijne dwalingen 

'af. Hij beloofde dm binnen 
veertig dagen riaar Palestina 
te vertrekken, en er de ar
men gedurende driejaren te 
hedierten. Gelaten zag hij 
het aan , d a t een zijner tas
teden, waarin de ketters wel
eer hunne verzamelingen hiel
den , gesloopt werd , en dat 
een gedeelte zijner goederen 
werd uitgedeeld aan de onge-
lukkigen, die hij, pf door zijne 
"magt verdrukt, of door zijne 
Woekerijen ten ónder gebragt 
had. Eene zoo luisterrijke be
keering'was van eene heerlijke 
uitwèriqng; de door MAÜ-
RAND'S invloed ondersteunde 
ketterij verviel grootendéels. 
Hij overleed in 11 £9, 

. MAÜREPAS. (ZiePoNXCHAR-
TRAIÏf). 

MAÜRICEAU (FRANCISCOS) i 
heelmeester te Parijs, in 
die stad omtrent het midden 
der l7.o eeuw geboren, legde 
zich gedurende eenige jaren „ 
met veel uruchi toe op de " 

theorie .en de :praktijk zijner 
kunst. Vervolgens. bepaalde 
hij zich tot de verrigtingen > 
welke op de verloskunde be
trekking hebben, en hij was 

.in dit vak aan het hoofd van 
alle operateurs. Men.heeft 
van hem verscheidene wer
ken , welke de vruchten zij
ner ondervinding en opmer
kingen zijn : .1.9 Traite etc. 
(Verhandeling over de dekte 
der zwangere vrouwen,en 
de zoodanigen, die bevallen 
zijn) 1694 in 4.*».met pla
ten. Er bestaan vele andere, 
mjgaven van dit uitmuntend 
werk, vertaald in het.Hoog-
duitsch3Engelsch, Vlaamscly 

Italiaansch en Latijn. JJ«« 
laatste overzetting is van den 
schrijver zelven. — J° f < 

Iservalions èto. {^anrr.} 
kingen overdeüwangerMta 
endebaring der vrouioenm 
over hare ziekten, j»\«? 
der nieuwgeborenhnderen)* 
1 6 9 4 . -3.o Demieres et*. 
(laatste aanmerkingen w* 
de ziekten ,der *«r««r*J 
en bevallene vrouwen , • 
4.to,1708. 'BewtweehaljW. 
werken maken het <*. 
zijner verhandeling "»• ^ 
schrijver overleed derai • 
tober 1709, beroemd als J 
zeer braaf man en van ee 
beproefde voorzigUgheiü., 
n i ^ jaren voor , z g dc3; 
was hij op het land jf 
wonen, om zich ' , i(1 

overgang paar de eenpf1-



M : fA-tLy ' . 333"' 

voor te bereiden. ~ 

MAURITIUS(ïfeüige), hoofd 
der Thébaansché krijgsbende 
was benevens al zijne offi
cieren en soldaten , uit 6,600 
man bestaande, Christen. De 
Bagauden verwekten onlusten 
ónder dè Gauhrs, en Dio-
ciETHNüs zond deze krijgs
bende op hen af, welke zeef 
Waarschijnlijk de Thebaansche 
genoemd werd, wijl zij in 
Thebdïs in Egypte geligt 
Werd. Nadat MAURITIUS , de 
'Jlpen aan het hoofd zijner 
ondergeschikte troepen was 
pvergetfokken, beval de kei
zer MAXIMIANUS eene offer
ande aan de goden te doen, 
om de wapens van het kei
zerrijk te . doen zegevieren. 
Dit voorstel verschrikte MAU
RITIUS en zijne troepen , hij. 
verwijderde zich met zijn 
legioen van het leger, om 
bij Jgaune, drie uren van 
Octodurum', zich te legéren. 
De keizer verstoord over hun
nen tegenstand beval dat de' 
tiende man van het legioen 
moest sterven ; daar de over
geblevenen steeds betuigden 
dat zij liever wilden omko
men dan iets te doen, dat 
«iet hun geloof strijdig was, 
«et de keizer er andermaal 
«et, tiende gedeelte van doq-
«en. Daar MAXIMIANUS ein-
jelSk zag, dat zij in-het 
geloof aan J .C . volhardden", 
«evalh'ij, dat zij allen zou

den worden omgcbragt. Zij* 
he'troèpen omsingelden hen', 
en kapten hen in stukken. 
Indien men echter dé over-

' leveringen * der' kerken van 
Trier en ITeuleti wil geloo-
ven j dan zijn eenige. horden: 
van het legioen ontvlugt> 
waarschijnlijk tijdens zij té 
.Octodurum gelegerd waren,' 
en werden op verschillende 
plaatsen van Gallië ten dood: 
gebragt. MAURITIUS, hoofd dé-
'Zer heldhaftige Christen krijgs
bende , EXUPERUS en CANDI-
DUS zijne oflicieren , muntten 
uit door hunne standvastig
heid en de levendigheid van 
hun Geloof. Zij waren het, 
die de soldaten tot deze edel
moedige weigering aanspoor» ' 
den. • Dit moordtooheèl had 
plaats in het jaar- 286. De-
H. MAURITIUS is dé patroon; 
van eene beroemde orde in 
dé staten van den koningvan' 
Sardinië, gevestigd doof EM-
MAÜEL PHILIBERTUS , hertog 
van Savooije i om de verdien
sten der krijgslieden te be-
loonen, en door GREGORIUS 
XIII-in 1572 goedgekeurd,1 

ondanks de bewijzen ,r welke 
er ten voordeöle dezer hei
lige martelaren bestaan, heb
ben vele protestanten , onder 
anderen DDBÓRDIER , HOTTIN-
GER , MOTIE, BÜRNET en Mös-
HEIM, de echtheid hunner ge
schiedenis betwist. GREGORIUS 
HICKÉS, een Engelsch'géleer-
dej' heeft dezelve raet kracht 
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verdedigd, en de drogrede
nen, dieBüRNEX in zijne voor-* 
rede over LACTANTIUS had 
opeengestapeld, in het niet 
doen terugzinken. FJSUXDE 
BAITHASAR gaf er mede eene 
verdediging van in het licht, 
Lucerne 1769 in 8.v° tegen 
eene slechte critiek van 
SPRENG in zijn Christelijk 
JSaael. Dom JOZEF DE LISLE , 
een benedictijner van de ver
gadering van Saint-Fannes, 
heeft de waarheid dezer ge
schiedenis handtastelijk ge
maakt , in zijn werk getiteld: 
tiéfense etc. (Verdediging 
4er waarheid van het mar
teldom van de Thebaansche 
krijgsbende) 1737 in 8.vo. 
Zie ook MstGria di san 
Maurizio, door den jezuit 
ROSSIGNOW. De Mcta sanc-
torum der maand September; 
Xes éclaircissemens etc, (De 
ophelderingen over de mar
telaars van het Thebaansche 
legioen ena.) door pater Bi-
TAZ Parijs, 1779, in8.vo 
De handelingen over den mar
teldood dezer krijgsbende, 
door den H. EUCHERÜS , bis
schop van lyon geschreven > 
zijn door SÜRIÜS, maar zeer 
gebrekkig i in het licht gege
ven^ Pater CniFixET, een 
Jesuit, ontdekte een naauw-
Jeunger afschrift, en liet het 
drukken. Dom RCMART be
weert dat dit het ware werk 
is vanden H. Bisschop van 
Won, MeQ verwarre niet 

den II. MAURITIUS hoofd der 
Thebaansche krijgsbende met 
eenen anderen Heilige van 
denzelfden naam, waarvan 
THEODORETDS spreekt, en die 
te Ajpamea in Syrië den mar
teldood onderging. Indien 
MOSHEIM dezelve had onder
scheiden , z oud$n zij' zich ver
scheiden tegenwerpingen heb
ben bespaard, welke thans in 
zijnen Commwtariu$4srèv,s 
ecclesiae ante Coitstantinum 
ffelmstadt 1753, bl, 588 
in duigen vallen* ToWiiBB 
heeft eenen geheel verschil
lenden en zijner waardigen 
weg ingeslagen, om de slag-
ting van het Thekansche 
legioen te loochenen. » Wij 
hebben, zegt hij, de namen 

van 32 legioenen, die aè 
voornaamste magt des lt<" 
meinschen rijks uilmaaijen, 
en zekerlijk die der me-
baansche krijgsbende is er 
niet bij." Indien deze opper
vlakkige schrijver, zoo weinig 

. bekommerd om zijne laao, 
de lijst der legioenen !»{«» 
nagezien, zou hij derzeher 
naam op tien plaats ^ 
vonden hebben; ty *J?,f 
hebben gelezen Seot. r***-
dat onder D i o c w H ^ J J 3.e legioen, het Theba3 f je 

wis: "Tertio '»»££> 
Thebceorum; d i t ^ i i e . % 
oen vindt zich nog » 
Sect.XX. ZÜwaSKV 
de onder F I A T » C C « 
in; Secundafl«>m ^ 
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statititt TMhceorum; het be
hield denzelfden rang onder 
VALENS: Secunda Val&ntis 

• Theboeorum, Sect. VI. Het 
was het eerste legioen ónder 
dien zelfden MAXIMIANUS, die 
het deed vermoorden, prima 

, Maximinianet. Theboeorum, 
Sect, VII. Zie de aantee-
ieningeö over de waardighe
den onder het Romeinsche 
rijk, door pater LABBE. 

MAURITIUS TIBERIDS, kei
zer van. het Oostersche rijk, 
geboren ieJrabissa in Cap-
f.Hmi%> in het jaar 539, was 
Tan een voornaam geslacht, 
uit Rome afkomstig. Nadat 
hij eenige poften, aan het hof 
vaa TIBERICS CONSTANTINUS 
bekleed had f bekwam hij het 
bevel over het leger tegen de 
Perzers, Hij gaf zoo vele blij
ken van dapperheid, dat de 
tózer hem zijne dochter CON-
SÏANTINA ten huwelijk gaf, 
éa hem in 582 tot, keizer 
deed lcroonen. De Përzers" 
hielden niet op het Romein
sche grondgebied aan te val-
len* MjVÜKII™s zond tegen 
f Pflïwpwcüs, zijnen 
schoonbroeder, die aanvan-
jeüjk heerlijke overwinningen 
oenaalde,-maar zijnen roem 
»">t met hetzelfde gevolg 
«tonde Weid. Dewijl de 
«"Jgsheden in die noodlotti-
tv iÖ60 t e n hoogste nood-
JJJehjk waren, beval de kei-

w lD 592, dat geen soldaat 

monnik mogt worden y dan 
na zijne kjijgspjigten vervuhjl 
te hebben; maar hij herriep 
dit besluit, op vertoog van. 
den H. GREGORIUS. MAURI
TIUS gaf aanzijn hestuur ee? 
nen nieuwen luister, door 
dat hij CHOSROÖS I I , koning 
Van Perai'è, door zijne on
derdanen verdreven, weder 

1. pp den troon plaatste. Het 
rijk was destijds , ter prooi 
aan.de verwoestingen der A* 
baren. MAURITIUS stond hun» 
eene schatting toe van om
trent 100,000 kroonen, om 
den vrede te erlangen; maar 
deze barbaren hernamen den 
oorlog verscheiden malen. De 
Romeinen deden er meer dan 
50,000 in verschillende veld* 
slagen omkomen, en maak
ten er "bij de 17,000 krijgs
gevangenen. Me» stelde hen 
weder in vrijheid, nadat men 
aan den koning der Aba-
ren, had doen beloven, 
dat hij al de Romeinen,' wel
ke hij,gevangen hield, zou 
terugzenden. De Abaarsche 
vorst, ontrouw aan zijne be
loften ; vraagde een* losprijs 
van 10,000, kroonen. MAU
RITIUS weigerde denzelven; 
toen deed deze woedende 
barbaar de gevangenen over 
de kling springen. THEOPHY-
ÜACTÜS , een schrijver van 
dien tijd, die de geschiede-? 
nis van het bestuur van MAU
RITIUS geschreven heeft, zegt 
niets, noch van het aanbod. 

http://aan.de
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deS Abaarschen vorsten, voor 
de vrij kooping der gevange
nen, noch van de weigering 
van MAURITIUS , noch van 
hunne slagting: en het is 
moeijelijk te gelooven, dat 
deze keizer, terwijl hij eene 
aanmerkelijke schatting, om 
den vrede te erlangen, aan 
dit volk toestond, eene zoö 
geringe som zou geweigerd 
hebben, om 12,000 soldaten 
in vrijheid te stellen. Wat 
er ook van zij, PHOCAS, die 
zich van eenvoudig honderd
man , tot.de eerste krijgs-
'waardigheden had weten op 
te werpen, deed zich in 602 
als keizer uitroepen. Hij ver
volgde MAURITIUS tot nabij 
Chalcedonië, nam hem ge
vangen en veroordeelde hem 
om onthoofd te worden. I)é 
vijf 'zonen van dezen ongeT 
lukkigen vorst,' werden in 
bijzijn huns vaders gedood. 
MAURITIUS zich onder de hand 
Gods bukkende, liet zich 
slechts deze vvoprden ontval
len ":' Gij zijt genegt, Meer, 
enuwè oordèelen %ijn regt-

.tiaardig. Zijn dood volgde 
dien zijner zonen, in het jaar 
602. Vele schrijvers hebben 
dezen vorst naar zijne onge
lukken beoordeeld, in plaats 
van hem naar zijne daden te 
schetsen: zij hebben hem 
schuldig geacht en veroor
deeld. Het is waar, dat hij 
toestemde dat Italië onder
drukt werd, maar hij was' 

de vader der overige g'e'deel-. 
ten zijns rijks. Hij herstelde. 
de krijgstucht, fnuikte den 
euvelmoed der staatsvijanden, 
ondersteunde door zijne wet
ten het wankelende geloof, 
en wakkerde door zijn voor-, 
beeld de godsvrucht aan. Hij 
beminde de wetenschappen 
en besóhermde de geleerden. 
[Hij' heeft over de krijgs- , 
kunde twaalf boeken geschre
ven , welke achter de leger-
kunde van ARRUNÜS voorko-
men:, met eene Latyndie 
vertaling en aanteekeningen 

doorScHErFER>tfF<">lbt) ' 
in 8.v°] 

. MAURITS, achter-kleinzoon 
van FREDERIK I I , *«"«*. 
van Saksen; geborenm 1M i 
muntte van zijne jeugd al ^ 
door zijnen moed, en ' ' 
Zool4hik.fdaH£. 
pens in deliand. üj 4 , 
de keizer KAREt V in s 

tegen Franknjk, en|» 
tegen het 'Smdkf^* 
bo'nd^anhetwelke1 V . 
schoon een p ro te s t an t^ 
r i g v o o r s ^ n d e r v a . ^ : 
zich nooit met de op ^ 
lingen wilde verbm ; n „. 
keizer, om zijne diens 
beloonen,schonkhem.n^,, 
het keurvorsleudotn *w 

hetwelk hij a a n jA„nJn0men 
RIK , zijnen neet:,, . zlcll 
had. MAÜRITS verbon vflfs. 
vervolgens met e ^ d e : b e - ; 
teil van het;"«* t o t" 

http://tot.de
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vrijding: cles landgraven van 
Messen, dieKAREI V- gevan
gen hield; en eindelijk:-met 
dezen keizer tegen den mark
graaf van Brandenburg•, f die 
de Duitsche provinciën ver
woestte; In 1553 randde hij 
hem aan, won den .slag van 
Siverskausen, en overleed. 
twee jaren daarna aan : de 
wonden> die hij er bekomen 
h a d . .',' , -•."•;-. 

.MAURIÏS va n Nassau, prins, 
van Oranje, een der groot
ste veldheeren van de latere 
tijden, tweede, zoon van WII . -
floil, werd in 1567, op het 
kasteel van Billenburg gebo
ren.' Hij werd, na dendood 
zijns vaders, in 1584, door 
B. GERARDS Vermoord, het 
hoofd der opstandelingen in 
de Nederlanden. (Zie G E 
RARDS ; en WIWEM I.) Bé 
jonge prins was • toenmaals 
slechts 18 jaren oud. Tot 
kapitein-generaal der Veree-; 

- nlgde Provinciën benoemd 
«ijnde, bevestigde hij het ge
bouw \ der republiek, dóór 
zijnen vader gegrondvest.: In 
1590 maakte hij zich mees-
ter'van Breda, en in 1591 
Van Zutphen , i Deventer , 
Hulst, en Nijmegen, maakte 
w 1592 'verscheidene vero
veringen ,. en bemagtigde het 
jolgende jaar •Geertruiden-' 
jrg* De met roem overla
den MAURITS begaf ïieh over 
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Zeeland naar "de Nedertan--
den. ,Een' woedende storm 
verbrijzelde meer dan 40 sche-j 

; pen zijner vloot. Zij werden 
tegen elkander gebonsd,' en; 
hij redde- zich niet darj niet 
ongeloofelij ke moeite. De fa
belachtige . zamenzwering , 
door eenige schrij vers met 
nog fabelachtiger omstandig
heden aangehaald, laten wij 
hier weg. (Zie ERNST of E R -
NESTUS). MAÜRÏTS .. versloeg 
de troepen van den aartsher
tog AMEUTUS in 1597, cm 
maakte zich meester van. ge
heel ffolland. In 1600 zag: 
hij zich genoodzaakt het be
leg van Duinkerken op let 
breken; hij verhaalde dit op 
ALBERTUS, welken hij: bij 
Niembyjoort versloeg;', dit be
lette, echter niet, dat hij an
dermaal gedwongen werd, ook 
het beleg dier stad: op te 
breken. BJwjnlerg, Grave, 
Sluis., gaven zich de volgen
de jaren aan hem over, MAIT-
RIXS ,dee<L meer voor zich 
zelven dan voor zijne mede
burgers. Hij haakte naar,het 
opperbewind in Molland» 
maar de raadpensionaris Ol.-
DENBARNEVELD ging, zijne in-
zigten te keer. De ijver van 
dezen republikein kostte hem 
het leven. MAURITS., die Go-
MARÜS tegen ARMINIÜS. voor
stond, nam den haat te baat, 
dien hij tegen de Arminianen 
wist inteboezemen, om zijnen 
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'Vijand yweïk&dezer partij was 
itoegedaan te vernielen. 0i> 
DESBARNEYEI.D werd in 1619 
onthoofd^ en deze dood, als 
agnde "iet uitwerksel tan de 

•heersclizuéht der prinsen van 
iOranje, ttiaalcte éene diepe 
wonde in de harten der ïïollan 
<ders. Nadat de wapenstilstand,, 
,met de Spanjaarden gesloten, 
sten einde was, belegerde Sri* 
;JK01A Breda, in .16.24 ,-en het 
•gelukte hein die stad na •iteiv 
loop van zes maanden door 
beleid,, kosten en bloed in; 
te nemen. Daar prins M-MJ<« 

RITS hem van. deze plaats 
niet kon verdrijven, overleed 
hij van hartzeer:, in: 1625.. 
Hij ;had de krijgskunde bij , 
de ouden geleerd; en hij j 
•wist de lessen j dié hij bij hen 
geput had j doelmatig aan ie 
wenden. Hij benuttigde niet 
alleen de ontdekkingen van 
anderen, maar hij wist ook 
zelf uit te vinden. I n zijn 
leger bediende hij zich het 
eerst -van verrekijkers., van 
bedekte uwegen bij belegerin
gen, van de kunst, om ves
tingen in .te sluiten , om ee» 
beleg met meer kracht door 
te zetten, om beter en lan* 
ger^eene belegerde plaats te 
verdedigen. JKortom, hij bragt 
verscheidene nuttige dingen in 
gebruik, die'hém .den ie'méH 
rang in de krijgskunde dedeii 
toekenaen. l e n e voorname, 
vrouw vraagde hém.eeni vrij 
onbescheiden; Wie de mr•. 

sie -velMéeti w&s ?, $PiNdtA'> 
antwoordde h i j , isd$JwM* 

•de^. dat Wilde zeggen, dat h|; 
de 'eerste 'was. Uit vKfiSi wa-
in d^n slaap verrast te w-> 
den-, had hij -altijd, •'s.'haéls. 
•twee mannen >die bij # i W 
waakten, en die Jbem.ap hst' 
minste geruoht, wekten, iïs. 
oorlog - tusschen Mollanden, 
JSpanje • was uooit zoo hevig-
dan onder zijn bestuur. MuK 
laxs . was driftig, en wilde 
-niet tegengesproken; wordél, 
-hij gaf zich zaan,de vrouwen,- • 
over ert zijne üeden stseWen-, 
hetn .geenszins tot eer., W< 
èroeder JFREBERIK H E P * » -; 
volgde,hemop.;.«ienzalf t 

verhaal zijner, daden vmden 

i n het. work getitelde ^ e ' 
Jogie.etc.i,GeslachlregifV 
m laurieren van -kt j*"J-

'.wat Nassau) L<%&* iöf; 
in fol; met kaarten ea, pla
t e n ; ook .vindt men aard ge. 

.bijzonderheden ^ fff 
van zijn/karakter »**>•«e 

rnaires etc. (Janteehf^ 

.van £oJ)JEMM éTfiR? 
nu liïAüRiER)ParVs>im 

in 12.mo» 

geboren den ; 1 6 ^ e ^ 
1494, abt van ^ / ^ d 

deMort» in S»*»^ 
zeer bekwaam w 
letteren, en w e ^ c f e p g ' 
Hij onderwees ;te M«» 
met roem de wiskunde, d 

«eleerde bezat in ^ k e n » r 
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de zoo noodigo en zeldzame 
kunst, om zich met juistheid, 
uittedrukken,, dat' hij de, af-
getrokkenste vraagpunten ah» 
handtastelijk daarstelde. Zij
ne voornaamste werken zijn: 
i.o 'Uitgave der ronddee-
len, door TpEODOSips in 
f oh r— 2.° Emendatio et 
restitutio conicorum ABOL* 
LONÏJ PJERGMI in fol. — 
3.0 AroHmedis monumenta 
omnia in fol, -— 4.° EmU* 
dis P/ienomëna in 4»{» .*— 
lip Martyrologium in 4. t o 

«— 6.° Sicanicarum rerum 
compendium in 8.yo, — 7.° 
JRime, 1552 in 8.vo. —, 8.o 
Opuscula mathematica, 1575 
in 4. t9. — 9.° Arithmeti-r 
corum Hbri duo, in 8.vo —̂  
10.° Pkotismus de lumirie, 
et umbra, in 4,ta„ — 11." 
Problemata mechanica ad 
magnetem etadpysoidemnau-
ticampertinentia in 4»w. — 
12,° Cosmographia de for
ma, , situ, numeroque ecelo-
rum dementariorum in.4»to» 
—* MAÜROLYCO voegde bij 
«en gelukkig geheugen een 
doordringend en levendig ver
stand* . Hij was een naden
kende geest; altijd met zich 
zelven bezig, met moeite kon 
nien hem over iets anders 
dan over zijne geliefkoosde 
studiën onderhouden. In den 
ouderdom van 81'jaren, werd 
hij in 1575 der letteren ont
rukt. Zijn £weti is dpor ee- .. 

, • W 

nen zijner naastbeslaanc|en*i 
in het Itgliaansch. geboekt» 
Messina 1613 in, 4.*°. Zie 
nog de. Mtogi d'uomini 
illustri van LOR, CftAŝ o. 

MAÜRUS (FJRMÜS). *•-< Zie 
FlRMUS» • ' 

'MADRDS HONORATUS» '*-*- (Zie 

[ SERVIUS). ; ' . ' • ' . ' ' , ' ; \; 

MAttRüS (HORXENSIOS) , t e 
f^erona geboren, oefende zich. 
vroegtijdig in de Xatijnsche 
dichtkunde, en behaagde aan 
FJERDINAND VAN F0RSÏKNBERG , 
bisschop van Paderbórn , die 
ook de letterkunde met smaak 
beoefende* en tot aan,zijnen' 
dood MAÜRUS , met zijne 
vriendschap vereerde. Toer» 
begaf zich deze dichter naar 
ffanover, waar hij van alle 
voorname burgersgeachtwerd, 
ofschopn hij een goed. Cathó-
lijk was „<eri zelfs reeds de 
heilige wijdingen had ontvan? 
gen. Hij overleed in die stad 
in den ouderdom van 92 jaren 
den 14 September 1724, en. 
werd in de Catholifke kerk, 
waarmenzijn grafschrift ziet, 
begraven. De beroemde regts-< 
geleerde CHRISTIAAN Bóëir-
MEE, Jiad het op zich geno
men, dé gedichten, welke 
MATJRUS, op het.einde /zijns 
levens eigenhandig geschreven 
jnad, uit te geven -; maar. hg* 
werd dooi den dpod verrast, 

% • ' • • • ' , . ' . • - : 
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JEenige zijn er'yan in het 
licht gekomen, in de Fer* 
nameting van Duïlsche dich
ters , door RoENICHHJS. De 

'abt WEÏSSEMBACH, heeft de^ 
zelve verzameld,, en te Ba
zel, in 1782, met andere 
gedichten, onder den titel 
van : Selecta 'veterum ei re-
nentiorum poemaïa eïc. in 
het licht gegeven» Hij had 
ze reeds afzonderlijk ter per
se gebragt. Zie hier zijn ge
voelen er over: Stylus ffoR-
TENSII , purus est, tener', 
splendidus, plenus accv.rn.i-
nis, atque munditialttm. 

MAURUS ("TERENTIATSTJS ) , 
fleefde, volgens sommigen on
der TRAJANUS, en volgens an
deren, onder de laatste der Air-: 
iwOTSSSEüf. Hij -was gouvër^ 
neurvan Syene , het heden-
«daagsche Jsna, in Opper* 
'Egyte; wij hebben van hem, 
«en klein Latijrisch gedicht, 
:over de Regels der dicht- en 

. rijmkunde,. dat zeer wel ge
schreven is.' Men vindt hetzel-
Vc in het Corpus poetarum; 
Tan MAITTAIRE, en afzonder

lijk 'onder den titel van De 
"arte metrica, 1531, in 4.t° 

* MAÜRÏ (JOANNES . SIF-
FREIN) , kardinaal, afgevaar
digde bij 'de algemeene sta
ten , aartsbisschop en bisschop 
van Mcritefiascone en Cor-
neto, benoemd aartsbisschop 
van Parijs, UdderFransche 

akademié, van het 'instituut, 
en van' het legioen' van/eet, 
groot-kruis van de orde de 
reunie enz., werd te fal-
reas , in het graafschap Fe* 
naissin, den '26 Junij 1746, 
geboren. Zijne' ouders, of
schoon weinig door de for
tuin 'begunstigd, wilden voor 
zijne opvoeding zorgen. De 
jonge MAÜRT volbragt met 
roem zijne eerste studiën 
in zijne geboorteplaats, è« 
voleindde -dezelve later te 
Jvignon , waar hij zich door 
zijne zucht tot de letteroefe
ning, levendigheid van geest 
en een sterk geheugen on
derscheidde. Daar hij eene 
bijzondere neiging toWe wel
sprekendheid gevoelde, W-
oefende hij vobrnameiijK JJos-
SÜEX, van wienliijno°,ta"" 
ders dan met geestdrift Vf 
Parijs, dacht hij, ™s J 
eenigste plaats, om z'chtó 
doen kennen, en reeds vroeg
tijdig begaf hij zich derwaans, 
maar van voorspraak enff 
middelen ontbloot, vertoef 

hij er eenigen tijd m ng» jelijke omstandigheden:^ 

hindernissen nogtans,sioe» 
hem niet ter neder, en o 
den nood gedwongen,^ 
vierde hij eindelijk ^ e r j j 
lot. Naauwelijks 20jare».o«J 
zijnde, •vervaard.gdeAÖ^ 

1766, eene hRre%% op 
dauphin en e e n e ^ M l 
S r a a i a u s , b*b>*i 'wee 
in druk gegeven. U<«fi 

http://accv.rn.i
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weinig beduidende stukken, 
,vondèn weinig bijval; maar 
•weldra werden zij doortvele •; 
.andere ,< welke het talent van 
den sqhrijver _ aan den dag 

•legden, geVolgd, In 1777^ 
had de Frans.che akademie, 
&v lof rede op FÉNÉ>M, , *,als 
prijsvraag' uitgeschreven 5. de 
abt;MAURT, rangschikte zich 
onder de. mededingers | zijne 
rede; werd met het accessit, 
en.die'van LA HARPE, met den 
prijs .bekroond, Be stijl dier 
verhandeling, kenmerkte nog 
eenigzins desschrijvérsjengd, ' 
aiaar het, welberaden plan», 
de sierlijkheid der gedachten, 
waren genoeg, om zijne rede
kundige talenten, naar waar
de te schatten. Be&e was de 
eerste stap r dien MAURT naar 
fortuin èn roem deed.. Een 
erfgenaam van. den naam "EÉ-
SÉLON , tot het bisdonrlioMï? 
6e« benoemd , stelde hem a,an 
als groofc-vikaris en geestelijk 
regterj. maar dë abtM'AURï, 
besloteny om den kansel ;te 
volgen, kwam weldra naar 
Parijs terug, waar hij voor 
zÜne welsprekendheid, een 
Meer open veld vond j in 
Ï772;h werd hij verkozen ;• 
om de lofrede op den EL La-
^EWijK^in tegenwoordigheid 
der Pransche akademie voor 
te dragep. Bewiji hij in 
de schitterende gezelschappen 
«er hoofdstad opgenomen, en 
^et weetgierige; en wijsgee-

j?igemannen in verband stond,, 
werd hij wieldra bij dezelve, 
in vervanging van XEFKANC' 
'PoMPiGNAN in 1785, aange
nomen. Ben 27, Januari} 
.sprak hij zijne inhuldigings-. 
rede uit, waarin*hij niet ver
gat dé nieuwerwetsche wijs-
geefcen te. prijzen, om ook 
.van. zijnen kant den. lof van 
Wege. den hertog; ;V.an ..&'•« 
pervais te .mogen wegdragen,, 
dat hij de, wijsbegeerte, met 
hét Evangelie, ih&d, weten te- / 
yejbindenV ;Met den abt van; 
JSeismont, die hem- sterven* l 

£le het rijke prioorsehap- va» 
Xihpns achterliet: stoha hij 
in naauwe betrekking. Zijn 
roern door den glans zijner» 
fortuin ondersteund, gaf hens 
toÊin een heerlijktihestaan-^ 
en'.-.daardoor .bij. de-eerste-, 
staatsbqdienden. '.toegelaten' '%:• 
mengde hij zich. :in< staatkun» 
dige; twjsten:, die destijds irt: 
Frankrijk-bestonden , en.. /"" 
waaraan hjj ijvecig deel naÉo* 
AJs prioor van -JUkons, woon
de hij de vergaderingen der 
geestelijkheid van het baljuw-
schap van Perowné, tijdens 
de zamenroeping- dêr staten!; 
generaalVbij. Verschriktdoofe ^ 
de, droevige gebeurtenissen! 
van den ,14t Juli}, verliet hij» 
TTersailfas en; nam de vlugt;-. 
maar te Rerpnnë aangehou-? 
den ,, en naar de vergadering' 
teruggevoerd zijnde >, ontwik-
Kelde zich, eerst in al hare».-
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luister zijne even zoo gemakke
lijke als krachtvolle welspre
kendheid , die hém aan het 
hoofd der grootste redenaars 
dier vergadering plaatste. Het 
zij ér over het finiracie we
zen , of over kerkelijke of staat
kundige aangelegenheden ge
handeld werd, hij was altijd 
gereed te spreken en de mee
ste zijner redevoeringen, zelfs 
de onverwachtste, zouden als 
voorbeelden van welsprekend
heid kunnen worden aange
haald. Wanneer .het er op 
aankwam, om de godsdienst 
en den troon te verdedigen, 
dan beklomMACHT het spreek
gestoelte; en mét de verde
diging eener zoo schoone zaak 
ingenomen, verhief hij zich 
steeds tot het toppunt der 
redeneerkunde. Hij verde
digde met klem deregtenvan 
de kerk en der geestelijkheid, 
in de zittingen van 17 Octo-; 
lier en 27 November 1790 • 
hij teekende vervolgens het 
vertoog van de regter%üde, 
ten yoordeele van de gods
dienst-en der monarchie, en 

f
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2 ? J u n 9 1791,-be-
teekkdgfc de besluitende den 
*omng e n zijn gezin hadden 
gevangen gesteld. Even zóö 
onbeschroomd in het open
baar als op het spreekgestoel
te, moest hij dikwijls hel ge-
w L ' waarin zijoe worsteling 
{jen de republikeinen hem 
S V „ door2Pe<ieft%ehou-
d l o S e n o n v ^chrokkenekoeM 

bloedigheid/ontduiken, Na 
'de discussie over de assigna
ten , riepen r eenige kwaad
willigen, toen hij de verga
dering uitging: V«« de lan
taarn met den abt MAVRY. 
Zonder zich te pntstellen, na
derde hij hen en zeide.* » Ziet 
hier den abt JUüitr, Isoudet 
gij klaarder zien/als ge hem 
aan de lantaarn hingt?" Ie
dereen lachte en klapte in de 
handen. Een andermaal hoor
de hij dolzinnigen, die hem 
vari nabij omringden, uitroe
pen J Laat ons kernwaarde 
duivels zenden, om de ms 
voor dezelve te leien ,'Waar* 
Op de abt MAUKT, dadelijk 
antwoordde: Zeerwl,maar 
gij moet my dezelve^ komeit 
dienen. Met' zijn- toijnepul
len, terwijl'hij hun eenkoppel 
pistolen aanbood. Zijnerede-
toeringen hadden hem «enen 

grooten roem Verwonen. \o6n 

hij na de sluiting der zitting, 
Frankrijk verlaten had, went-
hij overal op de j f c y r i j 
wijze ontvangen. Voor n«» 
TX, naar Home geroepen» 
trad hif er als in zegepw ' 
binnen , en mevrouwen moei-
jen des konings, diedesujds 
in deze hoofdstad woonden f 
gaven hem de grootste W 
ken van' achting; df *•" 
maalcte hem aartsbisschop van 
Niosa, in p^rttSus,en^ 
hem weldra in hoedanig^ 
van nuntius naar den u 
dag van Frankfort, toi 
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•;, Verkiezing y#& y"RAi(C|sc.tJ3;II 
••vergaderd. . Rij zijne terag--
komst, werd hij den 21 jÊ ---
J>rjjarij;i794:, tot kardinaalen 
bisschop xm Mqntefiasconeiy 
«en <ler beste-zetels van. Jtar 
ï$ë , benoemd;. Be Fransche 
omwenteling echter, ver

spreidde zich ,als een viped 
«Ter geheel 'Italië* weldra 
(drongen: de *epBbliteinsehe 
'krijgsbenden- tot Rome door, 
?n het heilige \epljegie- was 
genoodzaakte vlugten. Wm-
«Xv'dié meer reden had dan 
;een' ander 1,0.01 de- kom«t zij-
Her .lapdgenooten- te vreezen» 
^egaf-zieb; eerst »aar S4en~ 
Ma, kwam vervolgens na vele 
•gevaren te hebben doorge-
staan + in J^eneti&f en einde
lijk- in Rusland, aan» «Toep 
de Russeh' de Fransehen' uit 
Italib' verdreven hadden t ver
liet MAÜRX'M., petersburg:, 
•en zat mede in het conclave 
geopend lB»Prè7Ïetië, den % 
December 1799, tot de ver,-
..Mezing, van Pius VII, wel
ken hij naar Rome vergezel-

•4e, in hoedanigheid van afge
zant van LoDEWjjKXVin*des-
tijds na&vMittau gevlügt. In 
het eerste toonde hij veel ijver 
'*oor de belangen des konings 
en verklaarde zich. hevig te
gen het bestuur van NAPO-
jjSOür; maar eensklaps ver-
flaauwde deze ijver, en.het- . 
'kj hij d.e zaak der IJOVRBONS 
als verloren begchpuwde, het- I 

• >• . . . ' W 

.zij. hijv vertóngde.naar;Frank-* • 
rijk- terug te peeren, hij 
schreef den 22 Augustus,1804 

; eesen, brief aan BONAPARTE , 
waarinibij; den nieuwen-keir-
zer ^zijne onderwerping en 
4rouw betuigde. liet volgen-
.de, jaar sprak hij hem te Ger 
nua, en jereeg verlof om naar 
Frankrijkterug .te keeren j 
in de maand Mei 1806 kwam 
.hij- te Parijs aan, waar zij
ne, vrienden verwonderd wa-
refl hem. te -zien „ zonder die 
monarchiev welke, hij zoo 
krachtdadig verdedigd had» 
^Weldra kon» hij aan het koe
le onthaal,, waarmede hij in 
de meeste gezelschappen werd 
opgenomen, ontwaren, inhoe-
verre de gevoelens, te zij
nen opzigte,,. veranderd; wa-
xep,., door den slap f, dien hij 
.gedaan had„ , Hij veranderde 
.echter niet,, maar hechtte 
$ich "fleejf en meer aan zij
nen nieuwen meester', die 
hem met; den titel van kar
dinaal s van JFranfo'ijk.. ver-
eerde.y en tot aalmoezenier 
van HiERON?kü8, zijnen broe
der , benoemde.- In<deklas-
se van; hét instituut,, welke' 
de Fransche akademie voor
stelde , geroepen zijnde, droeg 
hij er eene redevoering voor., 
.die zijne talrijke toehoorders' 
merkelijk te leur stelde. De
zelve bestond in eene .lofre
de van den abt RADONVIL-
Ï-IERS. Met het verlaten der 
4 . . ' , . - , :.' -
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edele zaak, welke zijnen roem 
bevorderd had, schee» hij 
tevens zijne bekwaamheden 
verloren te hebben ; men ver
wachtte eene schitterende en 
levendige redevoering, en zij 
•was integendeel langwijlig en 
van geen belang. Deze ne
derlaag, onthutste hem eenig-
jzins, maar de gunstbewijzen 
van "NAPOLEON 'vertroostten 
hem weldra, die in een ge
melijk oogenblik tegen den 
kardinaal FESCH, tot aarts
bisschop van Parijs benoemd, 
dézen titel den 14 Ocfobèr 
1810, 'eensklaps aan MAÜRT 
overgaf. Men meent," dat hij 
haar deze waardigheid dong, 
doch hij had zijne benoeming 
aoo spoedig niet verwacht. 
Hij; aanvaardde dadelijk het 
bestuur der diocees, welke 
het aartsbisschoppelijk kapit
tel hem opdroeg. De kerke
lijke zaken werden intusschen 
van dag tot dag neteliger. 
De heilige Vader, uit Home 
opgeligt, en naar Savona 
gevoerd, schreef den 5 No
vember 1810, a.an MAURT, 
berispte zijn gedrag, en ver
zocht hem, het bestuur van 
hét aartsbisdom van Parijs 
neder te leggen. De policie 
van BONAPARTE werd er van 
verwittigd, en nam alle mo
gelijke maatregels om te be
letten, dat deze breve aan 
den dag kwam. De kardinaal 
hield zich onwetend, en uit 
rrees misschien van aan NA

POLEON te mishagen,' • indien 
hij den heiligen Stoel gehoor 
gaf, bleef bij zijn bisdom, 
besturen, én toonde zich zelfs 
meer geneigd, om den wil 
des overweldigers op te vol
gen. In 1811 werd hij lid 
eehêr commissie, die belast 
was• met het beantwoorden 
van onderscheidene vraagstuk
ken over de dispensatien en 
pauselijke bullen, en vervol
gens had hij medezitting in 
de kerkvergadering van Pa
rijs, De Paus, wiens ^e-
vangepschap men dagelijks 
ondragelijker maakte, werd 
naarFontainebleau vervoerd > 
'waar hij den kardinaal MAV-
KT meermalen bij zich ont
ving: Hij beeft beweerd, da 
hij 'door Z. H. steeds «net 
zachtmoedigheid werd ont
haald; indien dit waar w, 
dan is het eenbewjsvande 
bewonderenswaardige • god
heid des heiligen Yaders. JJ. 
de restauratie in l 8 \ * ' m / 
zich de . kardinaal MWKT' 
doof het aartbisschopp* 
kapittel,-van ^mfZe 
bloot, ennameordan 
vernedering, washijverpiy 
Parijs te verlate", enbe 
zichten- 18MeiOP « j f i 
Ronk. Bij *Üf a a ^ t 
in die hoofdstad,.JJ**J 
in het kasteel Van Si*W 
geloopgesloten,, en » 
zes maanden te hefbeo o 
gèbragt, werd hit ^ 
Lazaristen verzonden» 
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verbod, om >b| den Paus, 
of met het - heilig collegie , 
bij de plegtigheden te -tér-" 
fcchijnen. Zijn bisdom Tan 
Montejlascone werd dooi: ee-
nen pauselijken vikaris be
stuurd,-: en hij, -verzocht zijn 
ontslag fan, dit bisdom,. Hij 
leidde tot in het begin der 
maand Mei 1817 een: afge
zonderd leven, toen hem in 
de nacht van ,den 40 ..— 11 
derzelfde maand,, in den ou
derdom van ,71, jaren , éene 
bloedstoieting naar het graf 
sleepte. Dus eindigde deze 
kerkvoogd zijne loopbaan, bij, 
die zich door zijne bekwaam
heden tot de grootste waardig
heden verhief $ en die, nadat 
hij zich eene roem volle loop
baan geopend had, zich .zelve 
schandvlekte-, ?met zich door 
de omstandigheden: des tijds, ; 
én misschien door zijne eer
zucht te laten, beheerschen. 
Al moge men „hem niet ver
ontschuldigen , zich aan* de 
zegekar van i NAPOLEON te 
hebben verbonden , zelfs 
diens eigenzinnige Juimen 
gevleid i en den wil van den 
heiligen Vader wederstreefd 
te hebben; zijn .naam nog-
tans, zal ons altijd den be
kwamen redenaar herinner" 
ren, die zijne stem met moed ; 
en; welsprekendheid verhief 
tegen de bedervende stellin
gen , dié destijds in Frank-
rÜk de godsdienst, 4a den 

. troon dreigden te verwoesten. 

.Nopenszijne persoonlijkehöe-

. danigheden kan men nazien, 
, VAmi de Ia religion et du 
troi (Dè 'vriendi van. godsr• 
dienst en koning), Xl( deel 

• blz. 321, De werken, die 
men van hem* heeft, ?ijn.: 
l.o Elógefanèbre etc. {Lijk-
rede. ,opden dauphin), Sensr 

. 1766 , in, è.vo -—,• '2.° JElor 

.ge eiè. {Lijkrede op koning 
• STANI$LAVS)} 1766, in 1,2,».° 
,— 3,o F loge efip. (Zo/rede 
op JJLAR.PL V". , koning van 
Frankrijk) , Amsterdam > 
1767 ,; in 8,vo __ 4.0 Eloge 

.etc, {Lofrede opJFÈifEZojv).,' 
1771» in 8.TO \Deze rede
voering bekwam het acces,-

,$it, en die van JÏAHAKFE den 
prijs, Het schijnt echter, dat 

;4e akademie een onbepaald 
^oordeel had kunnen vellen;, 
zonder ?onregtvaardig/te zijn. 
— ^fi Discours etc. 0tëde* • 
voering over den .vrede), 
1767, in 8 .vo_ 6.0 Pané-
gyrique etc, {Lofrede op den 
É. LODEWJJK), in tegen
woordigheid der Fransche a-
kademie, 1772, in. 8.«',-r-
7.° Rèflexións etc. {Aanmer
kingen op de nieuwe leer
reden van B QSSÜET) , Avig-
non, 1772, in 8.™ —- 8.» 
Discours etc. {Uitgele%e>ie 
redevoeringen over verse/til-' 
lende onderwerpen van gods-

. dienst en letterkunde) ,,1777,» 
in :.VLj®t>; Deze zijn de/hier 

- .5 , - ; . •,.; . , , \-Azi.:::;, > V 
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•'; -(böyéaöaangehaalde redevoe-
•ringëïr, - ^ 9.0 principes etc, 

.; ^Grondbeginselen def wel-
*• sprekendheid voor den kan-
iel en dé pleitzdal), 1782, 
Ia 1 2 . ^ ;Dit werk komt nog 
•voor onderdentitekan Mssai 

-cfó. {Proeve van welspre
kendheid voor den kansel), 

r 2 dl.» in 8>TO—;'• ip.o }>«_ 
—négyrique etc.. (Zó/redei-op 
• '4én H.PlNCKifTiush-PxiT-

'iJ)! Deze lofrede is niet in 
'druk verschenen, maar zij, 
die dezelve gehoerd hebben, 

-beschouwenJïaarslë jïetmees-
' terstuk van- den kardinaal 
MAÜÊT, ~i- , l i i* . Mmoire 

• etc.'^ (Regtvadrdig&ndé mè-* 
'Morie over %ijh gedrag), ge-
' dagteekend , ï 2 Mei 1814. 

Dit, verweerschrift heeft het 
algemeen gevoelen ten zijnen 

< ópzigte in' gëenen deele ver
anderd; -Bij deze werken, 
-tüenen .gevoegd te worden<, 
•««yae ttieeningen én redevoe-
• Wngen bij de constituerende 
vergadering/^ alsmede "zijne 

«veelvuldige [• bevelschriften , 
-wake hij in hoedanigheid van 
-bisschop van Parijs uitgaf.' 

\ ; MAÜSCHBERÖER YLEOPOJLD), 
:W^t , jadr 1718; te Kré-

lm~m Bohème geboren, ging 
,-"»B «e Jesuitefi., en- onder
vees met roem de= wetert-
J^happM^ Zijn Mom loC^ 

<t*s}<tmvwrn isoMórunï, Ol-

seer geacht, Men heeft nüVfl 

. v m mm[0pheldén7}gmvan< 
, verscheidene boeken'der H.. 
- Schrift y «ene Theologie, en 
cene Verhandeling mt de 

•ivetteé. '••••' iv;.V" •'.''-

MAÜSOXUS v koning van ©in-
rie.. -ARTHÈMKIA; zijne vrouw 
liet hem na zijnen dood èen-

•zoo'prachtig graf maken, dat 
het voor een èer zeven won
deren van de wereld door
ging» 'Daar Tan worden : de-

'praalgraveri, die men voorde 
grooten oprigty of wel df 
afbeeldsels tan- grafsteden bij. 

• Ejkstaatsien, mwsoleën ge- ' 
noemd. > (Zie J^tüfOOf» ; 

'•• MAPSSAC (EHHUPPÜSJKO-
BÜS) < raadsheer bij het par-
Jemeht van Toidouse, zijne ge

boortestad , en,vx)orzitter van 
shetwhof-der renderstóndsgel-
- den 40 ManipelUer, w w}> » 
«in den ouderdom van 7<) ja
ren overigen,; werd, w* f 

•.,Griekschè-taa|kunde betrett, 
voor-edeneersten nian zijne 
eeuw gehouden. -Men.hee» 

-van h e m i : ; ; l . F ^ ^ e e t o f . 
gen me% MAKPOCRW0' 
welke zeer op PW ^ 

-gesteld, r 2.0 ^eBr geleerde 
danmerkingên op de. v 

•handeling'over bergen en» 
vieren, welke aan-H«w* 
CHÜS wordt' tóegeschreyfi"' 

•3>' lenige. i ^ w : * * S f ' 
wellce, ev-en ?ls z « » e ; a C 
werken,, eenen o o ^ f u n 

digen criticus aanduiden* 



JHAtXOUfe (IFHÏLIBERIÜS 
BERNARDUS MüUEAlJ DÉ) Óp- : 
'zigtër in de •rekenkamer* te, 
Parijs, lid der akademie; 
van opschriften werd den 231 
'December 1654 te Beaune \ 
'geboren, eii 'overleed den 7 
September-1737. Hij tan 
"onder de middelmatige dich
ters wórden gerangschikt. Zij<-
ne gedichten .zijn verspreid 
ïn den Mercur'ius, in het 
'dagblad van Ferdun, en in 
endere verzamelingen. Nog 
heeft men Tan hejtn eene ! 
vertaling van hët rationa-

Mr A X, ^847 

Www temporum van pater 
PETATT 4 dl.» in 12.°. Ter-
sclieidene Verhandelingenin j 
de* memoriën der akademie 
Tan fraaije letteren; zij doen 
ïijnër kunde <$n schrander
heid per aan» 

MAXENTIÜS (MARCÜS AüRfi- i 
Hvs TALERIÜS): zoon van kei^ j 
«er MAXWÏÏANUS HERCULES , en 
schoonzoon van GAEERIÜSMA^ 
XÏMUNÜS , maalde* zich den 
'afstand zi^s vaders ten nut-
j e , «mr deel te hebben in 
«et -bestuur. pA^EMTiüs is 
een der keizers, welke na 
üeii afstand van DioctETiA- | 
HtJs en MAxisjmraANüS HER- ' 
KMES tegelijk het purper! 
Weegen]. Hij deed' zich den ' 
.*» October 306 ïn Italië 
a's Juguéus uitroepen, uit 
swatkundtge inzigten scheen 
5p m den beginne de <3hris 
«nen te bescfiermen,' vervol- 4 

gen» zöchï.hg i%nën vader 
over te halen,'om;!het pur
per ,1e hernemen v dwong SÉ-

'TERÜS zich in Mavénna op 
"te sluiten,'en deed hem ee-
nigën tijd daarna tegen zijn 

"gegeven woord ,!; ombrengen. 
* GALMUÜS MAXÏMINïllfttë tfolc 
tegen ' hem op, én de«vrede 

'werd iri Italië hersteld •, door 
dat deze de vlügt moest riemen. 

:In het eerste geloofde. mén> 
dat deze vrede weldra door 
'de 'twisten tusschen vader en 
zoon zou gestoord • worden , 
maat men kwam er af met 
de vrees, dewijl MAXIMMNUS 
HERCULES , welke van eene 
jzamenz wering tegen het le
ven van KoifSTANTiJür' over
tuigd was geworden, zich in 
3,10. verborgde, .. Na: diens 
dood maakte MAXENXIÜS zich 
meester van Afrika, en werd 
er dóór zijne wreedheid en 
vervolgingen tegen dé 'Chris
tenen zeer gehaat. Toen be
sloot KONSTANTiJN tot den oor
log tegen MAXENÏITTS, die te 
'Rome was teruggekeerd. Deze 
tiran trok den 28 October 312 
Home ui t , om hem slag te 
leveren, dien hij verloor en 
Mj beproefde óm in de stad 
'terug te komen ,: maar ter-
:wijl hij zijne bevelen' gaf, 
stortte de ÏJrug over den 
Tiber 'm, en hg vëfdr'onk» 

•Den volgenden dag trok KöN-
SXANXWN' zegevierende" Mome 
binnen, en vaardigde eett 
edikt -uit, ten VooVdëèle éet 
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Christenen, Me» weet dat 
het bij den optogt tegen SJA-
XENTIUS geweest is dat aan 
I^ONSTANTIJN het kruis, in de 
lucht verscheen, eene gebeur
tenis welke eenigè lasteraars 
met zoo weinig grond geloo
chend hebben. (Zie KONSTAN-
TIJN). . Een Latijnsch dichter 
heeft ,deze merkwaardige ver
schijning en de nederlaag van 
MAXENTIDS aldus beschreven : 

JEcce coruscn 
Aethere, nixa super croceo glo-

meramine nubis • • • •'.. 
Alta_ erucis species1 et ihenat 

rabue, tarnen :< 
Maximus Ausdniis ut 'Constah* 
^ ;tinus in oris t 
Viderat, infandosfldei dam fdr-

,113 m hostes 
Irruiti et Tib'ris rtibéns pros-

travit ad undas, 
>Arripiensctuefugam positisMa-
_xenlius arnus 
PeMitu» immani fcedavit cor-

porefluctus. •; 

:, MAXENTIÜS (JOANNES) mon
nik uit Scythie in de 6 e 
eeuw, verdedigde te JTon-
Vicinhnopel, in tegenwoordig
heid van Paus H0RMISDA& ' 
de waarheid dezer stellino -
den van dedrieëenheidheeft 

'«» zijnvleesch geleden, [n 
oost en west had hij voor
standers en tegenstrevers. Ia 
het vervolg werd zijn voor
stel door de 5.e algemeene 
kerkvergadering en door Paus 
.MAUXINÜS goedgekeurd. (Zie 
JOANNES II p a u s ) . ïïij J e r . 
7" a *Me een, werk tegen de 
boofdeloozen, hptwelïc wij 
vmden mdö Bibliotheek der 

.kerkvaders;. hij .was een- va» 

.de, ijverigste voorstanders der 

.leer van den JEl.AiïGüslWüS* 

MAXIMIANUS ÏÏERCDIÏS, oï 
, VALERÏDS MAXIMUNUS (Mar 
'Cijs A Ü B E H U S yiiBBitrs MAXI,-
MANUSHEUCÜLES) ,Bomeinsch-
„keizer;» werd in 250, fij Sir; 
ïtiivh geboren. Zijne ouders 
.waren zeer arm; door zijne 
krijgshaftige hoedanigheden, 
.werd hij bij het leger b'evórr 
derd. ïhociETiANDŜ metwien 
.hij "soldaat geweest was,nam 
hem aan tot het medebewind 
des rijks, in.286, en gaf hen? 
voor zijn deel Italië, Afri
ka.; Gaïlië en Spanje, Hij 
deed zijne dapperheid aan-
verscheiden barbaarschè vol-
Mn blijken; maar h | werd 
met veel verlies door CARAU-
SIÜS terug gedreven,dieliem 
noodzaakte .Bretagne, door. 
een verdrag aan Aem « f 
staan. Hij was geinig 
tegen AüRElJUsJDilfDS>7 
deT.wijk naar; Jfnto »*» 
nadat hij den t i jd ' f t £ 
zer had aangenomen,ng™ 
sloeg en doodde heni. Y î 
n i g V ^ n a : , werden^ 
Mooren overwonnen, mj . 
volgde dezelve ia hnnneWT 

gen", dwong h-»e,»h£»S 
te geven, en voerde hen•» 

.andere gewesten. Nadat ^ 
zer DloctEïUNüS, ƒ -

£zijne waardigheid had ^ 

gelegd; h^JvJFScr 
AOTJS over, om ?W 
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ibeeld te volgen; deze gehqor-: 

zaamde , doch MAXKNTÏÜS zijn 
ioon, bewoog hem, op het' 
einde des jaars, om het par-
per weder te aanvaarden; 
MAXIMIANÜS , ondankbaar je-> 
:geris zijn kind, wilde hem 
a.ls partikülier doen leven, 
lïet volk en de soldaten ston
den tegen hem op, en hij zag 
aich verpligt om bij KONSTAN-

' Tijïfi in Gallië, redding te zoe
ken , dié zijne dochter FAÜSTA 
huwde; Even zoo ontrouw 
jegens zijnen schoonzoon , als 
'hij zulks jegens zijnen zoon' 
geweest was, spoorde hij zij-
iie dochter aan, om haren 
man te verraden en zocht haar 
fe bewegen, om te zorgen 
dat de kamer waar haar man 
sliep , ' den gansenen na,cht 
open bleef. FAÜSTA beloofde 
hem alles, met, het voorne
men van KONSXANIIJN te waar-
schouwen,- die dan ook een 
gesnedene in zijne plaats, liet 

_ slapen. De moordenaar kwam 
in het midden des nachts, 
doodde den gesnedene, en 
"ep uit, KONSÏAÏÏTIJN is dood. 
Op denzelfden oogenblik, 
kwam KojfSTANïijür met zijne, 
jvachten toeschieten, verweet 
«et gedrogt zijne ondank
baarheid en zijne misdaden, 
«n veroordeelde hem tot den 
«°°d; met deze eenige genade" 
«at hij kiezen kon, op wel
ke wijze hij sterven wilde. 
Ue ellendeling verworgde'zich 
t e Marseilfo, in 310, in 

[ den ouderdom van 60 jaren. 
Het lage zijner geboorte; was 
hem steeds bijgebleven, want 
hij was Woest," wreed* en gie
rig. Zijne ondeugden waren 
op zijn gelaat geschilderd, 

f Zijn', haat tegen de Christë-
i nen ging zoo ver , dat hij er 
geheele legioenen deed ver
moorden^ (Zie MAURITIUS ffèi* 
Ifgé). ' " '.'' ;V... .'.'.'.' 

MAXIMIANÜS (GALERIUS.VA-
lERicrs), meer bekend onder 
den naam van GAIÉRIÜS, werd 
bij Sardica, van zoo 'arme 
ouders geboren , " dat hij in 
zijne jeugd de kudde hoedde, 
hetwelk hem den bijnaam van 
Armentarius \P~eehoeder), 
deed geven. Door zijne dap
perheid werd hij bij het le
ger bevorderd; DiöóiËTiANüS, 
die hem in 292, tot keizer 
van het Oosten benoemd had , 
gaf'hem zijne dochter YALK-
RIA ten huwelijke Aanvanke
lijk beoorloogde hij de Gö-
then ,* daarna de Sarmaten en 
vervolgens NARSÊS, koning der 
Perzers, die hem in 297 , 
geheel versloeg. Daarbij door 
eigen schuld overwonnen was , 
betoonde DiocusTiANDS, hem 
vele minachting, ja in zoo 
verre dat hij hem meer dan 
eene mijl ver'te voet langs 
zijnen wagen deed loopén, 
ofschoon hij in het keizerhj'k 
purper gehuld was; daar hij 
eindelijk weder verlof ver
kreeg , öm nieuwe troepen 
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te Hglen > hakten hij de ]?er« 
Vers bij eenen tweeden veld-
«lag in'des pan. NARSES liet 
aijn kamp ^aen overwinnaars 
over, die er ontelbare schat»-
ten, benevens de vrouwen en 
kinderen ,yan den verslagene 
vonden, QALERIÜS behandel
de dezelve met al de aan hun-, 
nen rang verschuldigde be
scheidenheid, maar hij stond 
dezelve niet weder aan NAR
SES af, dan op voorwaarde, 
dat hij hem vijf ge westen aan 
de overzijde van den Tiger 
zoude afstaan. Deze zegepraal 
vleide zijne eigenliefde der
mate ,. dat hij voor den zoon 
van MARS wilde doorgaan, 
DIOCIETIANÜS , begon hem te 
vreezen en niet zonder reden .[ 
GALEUIOS dwong hém in 305, 
afstand te doen van den troon. 
Tot Augustus uitgeroepen, 
regeerde hij zoo als NERO," 
Het volk werd met belastin
gen gedrukt, en die niet kon 
betalqn,, moest de grootste 
geweldenarijen verduren. Men 
wil, dat hijjbt zijn vermaak 
menschen door. beeren liet 
verscheuren» De Christenea 
hadden in hem eenen on ver
zoenbaren vijand, hij had hen 
reeds onder DiociKiiANJas ver
volgd 'en zijn paleis te Mi-. 
comedië, heimelijk doen in 
brand steken, ten einde de 
gramschap van dezen keizer 
te ontvlammen, dien hij in 
den. waan hragt, dat de Chris
tenen oorzaak warent van de

zen, brand. -Zijne -wreedheid-
nam met de jaren toe; ie
dereen werd gedwongen eene 
naauwkeurige opgave te 'doen 
van zijne bezittingen, en de
genen welke hij Waande iets 
verzwegen te hebben,, liet 
hij kruisigen of langzamer
hand verbranden. Een aantal 

. armen werden in zee gewor
pen , omdat deze dwingeland 
ziek. verbeeldde, dat z$,om 
niet te betalen, hunne sek
ten verborgen hielden. Het 
fiomeinsche volk/, uit vrees 
van jtich ook aan deze ge
weldenarijen, te zullen zien 
blootgesteld, riepMAXKNIIÜS 
tot keizer uit; dezeverdreei 
hem,in 306 üit ItaKè. Gi-
iEulüs op de vlügt gejaagd,, 
viel weldra in eene ziekte» 
die zijn geheele ligchaam niet 
zweren overdekte. Truch e-
[oos smeekte hij zijne valsclie t 

goden om hulp; toe» ^ e n f 
L hij zich, tof den God der 
Christenen, en,deed eenea-
kondigiug 'ten hunnen wor-
deele ui tgaf, hij..•b*1* 
3 1 1 , in de hevigste pijnen. 
Dit ge^rogt, heeft steeds d« 
woeste hardheid vanzijne^ 
boorte bij behouden. • » 
bet gebrek aan. opvoed^ 
paarde hij eene vyreede en 

wilde inborst. Zijne ziel ** 
op zijn gelaat a fgen^d ,^ 
waszeer groot en bmteng 

woon dik. Z|r. a a n ^ ^ 
ne;stem, zijae .g e b" e^ r ik 
wa.t in hemwas,, jaagde ^ 
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aan j ' etf dï-peg. het k,8i}.Dqierk , 
van eenen • ver w orpeling.' v •; 

MAX-IMIÏ,ÏAAN I , , zoon van ' 
.FREDERIK IV, den.Freedm-
ine; aartshertog van Oosten
rijk, werd den 22. Maart' 
1459, geboren., Zijn huwe- . 
lijk met MARIA,, dochtervan 
•KAREÊ deji; Stoute, laatste» 
hertog van, Bourgondiër 
maakte hem tot. eenen der 
Jnagtigste vorsten van Europa. , 
In 1486 werd hij Boomsch... 
ioning^ hij- onderscheidde 
fich tegein de Fransehen -3 en 
in 1493 i na den dood zijns 
vaders, besteeg hij den kei-
zerlijken troon., Buiten MAX-
ÏSIUAAN had geen .Roomsch 
ioning zijne loopbaan zo© 
luisterrijk begonnen, 1)6 o-, 
verwinning bij jGuinegatte 
op de Franscheiï, de inne
ming van Atreclit met een : 
gedeelte van ArtoU,, waren 
•oorzaak, dat hij eenen voor-: 
deelingea vrede, sloot,-, Waar-
hij de lening varc Fran'krijk 
9jem franphe^Oomtè in vol-
ieheerschappij % en Jrtois, 
t>Aarofais en Mgent, onder 
voorwaarde van leenhulde* 
afstond. Terwijl bij in het 
"eedzaam bezit van al dez« 
^erwinningen , verkeerde > 
jrouwde hij in een .tw.eede. 
ööwelijkBuifCA, dochtervan 
^AIEAS MAÏIU-S?OTRCEV hér-* 

, °8 van Mlanè. Deze was 
• « wel geenc doorluchtige 

«"yaatscha^^dochdenieuv 

-we • bFmS.'bragthen» schatr^; 
ten aan , :. vvellce; hij nood ig . 
had. KAREL VJII, koning .van ; 
Frankrijk, maaktezich mees- ,.• 
ter van het koningrijk Na* 

•pels; .•MAXIMIMAAIT ,: werd. 
door JflLius H , in Italië; 
geroepen, om hem de be-: 

'zitting.hiervan te betwisten. 
Hij had. zich met. den paus 
en verscheiden andere "vors
ten verbonden, om deFran-, 
schen te verjagen,; die vele, 

i moeite hadden ,'bm met ach-;, 
i terlating van al hunne; ver— 

oyeringen , naar, Frankrijk 
terug te keeren. Hunne ge
lukkige te huiskomsti hadden' 
zij aan den slag yan.JKjr-,. 
npue te danken, deze open
de hun epnendoortogt, Ver
volgens , moest MAXI/HIHAAïf,. .' 
tegen de Zwitsers te velde; 
deze Helden niet op, om in t 
hun land , al de; Oostenrijk-' 
sche bezittingen naar zich te 
nemen. Het jaar 1508 werd 
berucht dopr het Kamerijk- . 
sche verbond , waarvan Paus 
JBJCIUS I I , de drijfveder was. 
MAXIMIMAAIT ging er toe over; 
zijne troepen vielen -in Frf-
oul,overmeesterden Trieste, 

.maar moesten het beleg van 
Padua opbreken. Nadat hij 
zich met Frankrijk tegen 
Venetië, yereenigd had, trad 
hij met Spanje en den Paus 
in. bondgenootschap, tegen 
Frankrijk* Hij > ontzag^ den , 
Pausj in (Je verbeelding, dat 
deze hem 'tot coadjutor,. in 
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liet opperpriesterschap «oude B rood boekje, zoo als hij het 
aannemen;" hij wist geen ander 
middel om den keizerlijken 
adelaar in Italië te herstellen. 
'Bé Paus lachte met de voor
stelling ,'welke hij hem dien
aangaande maakte, doch MAX-
iiaitiAAN meende in ernst, 
hem te zullen opvolgen. Een 
zijner brieven' aan de aarts
hertogen MAUGARETHA, zijne 
dochter, legt deze ongerijm
de berekening genoegzaam aan 
den dag. Jutiüs II, had meer
malen geschertst óver zijne 
neigingen en over die van 
MAXIMILIAAN, terwijl hij zei-
dei » In plaats dat dé keur
vorsten het keizerrijk aan Ju-1 

ïics geven, gaven zij het aan 
MAXIMIHAAN ; ; en in plaats 
dat de kardinalen MJAXIMM.1-
AAN Paus maken, hebben zij 
JiBMos tot deze waardigheid 
verheven." MAXIMIMAAN , was 
om verschillende redenen te
gen Frankrijk verbitterd, hij 
verbond zich das met !!n« 
geland,, om het aan te tas
ten. Hij diende als vrijwilli
ger bij de belegering van 
Térotutne, in 1513 y onder 
de bevelen vata HENDRIK VIII. 
Qm "het hem aangedane "on-
regt, dat hij vermeende te 
moeten wreken j niet te ver
geten, herlas hij dikwijls zijn 

noemde. DU boekje was een 
register, waarin hij aldever-
hederingen, welke Frankrijk 
hem deed verduren Vaantee» 
kende, met het voornemen, 
om er zich op zijn gemak 
op te -vertalen. Nadat LÖBK-
WIJK XII;, de oorlogen in fta~ 
lië vernieuwd\had, vormde 
MAXIMILIAAN • het • plan; om 
dé Franschen uit het'Müa-
nesche grondgebied te Ver
drijven , en belegerde Mik' 
ne, met 15,000 Zwitsers; 
maar deze vorst, die 'alUja 
geld opnam en steeds tekort 

schoot; had gebrek aan het
zelve, om deze huurlingen-
te'betalen. Zij stonden te
gen hem op, en de keizer wa 
verpligt te gaan.vlugten, mi 
vrees, dat .zij. hem ^ 

Franschen zouden hfWJ 
overgeleverd» Toen hij zicft 

kort daarna eens aan meioj 
nen tezeervfergasthad^oest 
hijdezeonmaUgheidmeg 
dood boeten; hij verleed 
den 12 Januari) -IJl».• » 
den'ouderdom van 60 jarej 

t& Inspruck (*), V£JS. indenfinderbroedeijkeM9 

ne graftombe z i e t , d e * f l
n 

ste'welke ooit voor k o m g 

zonder oppertioow, 

het***' M ) Men is het niet eens omtrent de plaats^» « { L ^ 
tyden des keizers. — Fereelii'k hiermede G. *• " rn 
MAW ^Handboek der Algemeene Wereldgeschiedenis j ^ 
^ ^ « • « « B mijne vanteekéning aldaar. ^ e r 
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20 Öctober. MAXlMHUANvan 
eenen zachten, voorkómen
den, tyeldadigen aard, was 
gevoelig voor de aanlokselen 
der vriendschap , het schoo-
ne der kunsten, en voor de 
vrijheid eenèr opregte onder
linge verkeéring. Zijne ge
hechtheid aan regtvaardi». 
heid en godsdienst, maakte 
hem achtenswaardig bij zijne 
onderdanen, die de bijzon
dere wijze, waarop hij uit 
ue kloven der Tirolsché Jl-
F»,bi j hetnajagen van wil
de genen , gered werd , aan 
Z1jne godsvrucht en deugd 
toeschreven ; dit gebeurde op 
den Czirleberg, twee mijlen 
van fnspruck. De keizer was 
op het punt, zijnen geest te 
geven, en reeds was men met 
net allerheiligste aan den .voet 
des bergs, hetgenë hij van 
ïörre aanbad, wijl hij het 
niét kon ontvangen, toen een 
jong man, dié naderhand niet 
weer verschenen i s , hem bui
ten gevaar bragt.- Bij zijne 
goede hoedanigheden, had hij 
ook eenige gebreken, Bij al 
ya\ hij aanving, was hij zoo-
J«wig besluiteloos,-dat hij 
aan met den eenen dan met 

XVI. DEEL 

den anderen verbind tenissen 
aanging; zonder die bijkans 
ooit na te komen; tegen-i 
strijdigheid, was het hoofd
kenmerk van zijn karakter. 
Hij was te gelijk werkzaam 
en nalatig, standvastig en wan
kelend, ondernemend en 
vreesachtig, hebzuchtig 'en 
verkwistend. Hij bewees, het 
inenschdorri in \1512, eene 
belangrijke dienst, met die 
barbaarsche en verschrikke
lijke regtbank, bekend onder 
den Latijnschen naam van Ju
dicium occüllum rWestpha-
lies of Feemgeregt, af :te-
schaffen. Deze regtbarik be
stond uit zulke geheime reg-
ters (*) en schepenen, dat 
hunne namen aan de werk
zaamste geleerden ontsnapt 
zijn. Deze regters hielden ,• 
terwijl'zij de gewesten door
kruisten , aanteekehjng van de 
misdadigen , bragtenhenaan, 
beschuldigden dezelve, en be
wezen hunne aantijgingen op 
hunne eigene wijze. De on-
gelukkigen, welke in dit nood
lottig boek waren ingeschre
ven, werden zonder verhoor 
ëiï zonder dagvaarding, ge-
vonnisd. Eenige keizers,her-

dat mp • j 0 n r o m a n» slechts romans ssijn, is hefr evenwel waar, 
xondprlf1 "" de2e,1|re den wezenlijken geschiedkundigen grond, der.er 
al, hipp S e reStDank kan aantreffen, veroordeelde niet alleen, zoo 
«Kont»» S e z ead wordt, maar liet hare vonnissen , door onbekende 
ïen A*~ e u u , t voèr ibrengen. De dolk trof den schuldigen op kla* 
vWen » eVeJ1 '• t e middernacht en de afkondiging welke van te 
8.«had' » naam en het vonnis des veroordeelden had plaata 
*MMBJ... ?* toe,'eikend , om den uitvoerder der vonnissen van het» 

«ngtregt m veiligheid te stellen. 

file:///1512
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vormden bij" herhaling, deze 
hatelijke regtbankj maar 
MAXIJUHAAN had. te veel 
inenschelijk gevoel, om zich 
niet te schamen 'over de gru
weldaden , die men in zijnen 
.naam pleegde, en hij ver
nietigde dezelve ten eenemale. 
In ledige uren beoefende hij 
de letterkunde, en wel met 
goed gevolg : hij' vervaardig
de eenige gedichten en aan-
teekeningen op zijn leven-. 
Hij liet bij MARIA VAN BOUR-
GONDië , PJHILÏPPÜS na , die 
JOANNA .erfgename van Span
je , huwde, en vader was van 
K'AREL ' V en FERDINANJJ l. 
Het geluk der vorsten van 
het huis van Oostenrijk, om 
rijke vorstinnen te huwen , 
gaf aanleiding tot het vol
gende koppeldicht: 
. Bella gerant alii, tu felrx Au-

atria, -nube, 
Quas dat Mars aliis, dat tjbi 

regtja Venus. 

Men heeft over MAXIMIHAAN 
veel geschreven ; maar voor
namelijk : DerweisseEoenig 
(De witte honing), een zon
derling boek, dat een uit
treksel bevat over de geboor
te , de studiën en bijzon
derste daden van dezen vorst. 
Waarschijnlijk is hij zélf 
schrijver van dit werk, het
welk -eerst in 1775 in het 
licht verschenen is, versierd 
m e t 237 platen, en de ge-
öchiedenis der regering van' 
Aeuan- MJXMILMSIX I, 

door D.H. HEGAWISCH , Ham
burg, 1782, m 8.vo-

MAXiMiiiAAir II, keizer van 
jpuitschland, zoon van fok 
zcr FERDINAND I , geboren 
te' Weenen; den 1 Angustu? 
i 5 2 7 , werd in 1562 tot 
Roomsch" koning vertaen. 
Hij was reeds met MAHIA van 
Oostenrijk, dochter vunJU." 
REt V, gehuwd, bij welke hij 
vijftien kinderen verwekte. 
Hij liet zich tot koning va« 
Hongarije *en Bohème W-
kiezen, en volgde den keizer, 
zijnen vader, in 1664 op* 
Hij had het verdriet dat £». 
qelh hem door de T««m 
ontnomen werd, wijl hg geen 
leger had , om dat van den 
grootenSotlMAN,diedepbt8 , 
in persoon belegerde* te to" j 
neu'tege,nStellen(Zie&2 j 

hij met den vorst S j « « * ; 
DiJsnaardePoolschekwo?,, • 
deze was een zoon van *im , WNDirs I I , en verkreeg^ , 

voorkeur. M A X I M E J ' \ 
overleed in 1576 na een* ; 

twaalfjarige regering, ^ , 
genburg,, m den o o d ^ , 
van 49 jaren. Zvjn "? ne i 
was belemmerd en zwaK- . , 
nieuwe dwalingen, wa» j 
deerfgewesten eenenüij 
deren Voortgang; m ^ J J 
veroorzaakten bij lien?fftlv 
ongerastheid en « ^ f L L | 
h e & , welke voor ^ , 
meene welvar* » 
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' waren. Overigens was hij 
een regtvaardig, regtschapen 
en vreedzaam vorst. Hij zei-
zeide: » dat de magt van het 
'rijk en het gezag der keizers, 
alleen op de Catholijken en 
hunne gehoorzaamheid be
rustten , wijl de ketters slechts, 
uit eigenzinnigheid, en in 
ïóp verre 'zulks met hunne 
belangen strookte, gehoor
zaamden.'-' ! 

e ' l • ' ' ' 

" Mkxtm.ui.Vf', bijgenaamd 
dé Grootè, hertog van Setje-
ren, • zoon van WIIXEM T , 
heeft* zich in de W éri !7 e 

eeuw onderscheiden door zij
nen moed, die hem den titel 
van verdediger van Duitsch-
land heeft doen bekomen 5 
floor zijne voortfigtigheid ver
kreeg0 hij den bijnaam van 
SA^OMON, en zijn groote i j -
Vër tegen de,nieuwe sekten, 
die Buitschland te vuur en 
te zwaard verwoestten, deed 
hem als een' der voornaam
ste steunpilaren van de Ca-
tholijke godsdienst 'beschou-

* fren. [Hij was den 17 A-
jn l 1573 geboren; Na' aan 
dé universiteit vrfn' Ingol-

'siadt,eene'zijnen rang waar
dige opvoeding, te hebben 
ontvangen, bezocht hij het 
hof van keizer. Rtmoil I I , 
te Praag, en deed éehe'reis 
door Italië: in 1394 verte
genwoordigde hij zijnen va
der op den rijksdag te Re

gensburg. WILLEM , door 
godsdienstige beweegredenen 
aangespoord, deed in 1596, 
Ie zijnen gunste, afstand van 
het bestuur. Hij w e r d fo 
1610 benoemd tot hoofd van 
het Cathólijke hóhdgenobt-
schap, hetwelk zich tegen 
de vereeniging van Malle 
moest verzetten, welke door 
de protestanten gesloten was, 
en door HENDRIK YI bé-
sqhermd Werd. Hét verdrag 
van Müncken deed de vijan
delijkheden ophouden; maar 
te midden der onlusten, wel
ke Duiischland beroerden,' 
verkreeg MAXIMILUAN zulk 
eenen groóten invloed, dat 
men er op bedacht was / on* 

nTi n\0t i e i z e r t e benoem'eri 
(1619). Het" was FERDIJUND 
van Oostenrijk, die de stem--
men vereenigde; maar' de 
Bohemers wilden hem niet 
erkennen. MxxmiiükJst trok 
fegen hên op]. Hij wonden 
veldslag bij Praag in 1620, 
hebbende den graaf van Tit-
ii als luitenant - generaal, 

, tegen FREDERIK , paltskeur
vorst , die zich tot koning: 
van Bohetné had opgewor
pen. In 1623 wei-d hij in 
plaats vari s gezegden palts-
gfdaf, ter belpon ing zijner 
diensten, tot keurvorst van 
het rijk uitgeroepen; hij over
leed in 1651, en wercl door 
zijn' zoon FERDBriND MARIA, 
opgevolgd. • • 

II 

n lm 

ii 

f 

r* 

V, 

4 
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M A X I M I M A A N ' IjIMANüEI.:, 
keurvorst van Begeren, ge-
horen den lö Junij 1662 , 
•was de zoon van den' keur
vorst FERDHTAND MARIA , en 
volgde zijnen va'der in 1679 
óp. Hij bewees groote diens
ten aan keizer LEOPOLD, on
derscheidde zich bij het be
leg van Neuheusel in 1685, 
en bij het gevecht, vVaarin 
de Turken voor de, inname 
dier plaats geslagen werden; 
bij het beleg van Bude in 
1686, in den slag van Mo-
hafa in 1687; hij voerde iri 
het volgende jaar, hét bevel 
over, het voornaamste leger 
van Mongarij'è t en maakte 
zich "den 6 September 1689, 
stormenderhand meester van 
lielgrado. Later 'bevond hij 

, zich bij de belegering van 
Metit%, voerde in 1690 het 
keizerlijk leger . naar. den 
Bijn, en begaf zich in 1692 
naar Ae Nederlanden, waar
van de koning van Spanje 
fi.em. het bestuur toevertrouw
de , • idat hem dan ook in' 
1699, levenslang verzekerd 
werd. i.In'den oorlog der 
Spaansche erfopvolging ver-
eenigdè hij zich met Frank-
•rijk, én werd met den maar
schalk DE TAIXARD in 1704 
te ffoohstedt geheel versla
gen, en d^n 29 April 1706 
tegelijk met zijnen brneder; 
den keurvorst van Keulen» 
*n 's rijks ban gedaan. Daar 
Spant* noch Frankrijk hem 

het .verlies, dat hij, om de 
regten van het huis vanBoDR-
JBON te handhaven, ondergaan 
had, /niét kon vergoeden, 
lieten zij hem Luxemburg 
jen Namen, waar hij.eene 
soort van oppergezag uitoe
fende,, behouden, tot aan 
den vrede van Bastadt, die 
hem w z i j n e staten herstel
de. Hij overleed den 26 Fe
bruari) 1726 te Munchen, 
Hij was . een moedig vorst, 
vol van edele en voortreffe
lijke hoedanigheden; een goed 
veldheer, ofschoon'in de laat
ste jaren wat ongelukkig; zeer 
ijverig voor de godsdienst, 
ofschoon zijne zeden niet vrij 
van" verwijlingen waren. Hij 
werd opgevolgd door zijnen, 
zoon KARBI. ALBERIPS , 
naderhand keizer, werd. 

MAXIMIHAAN lE0P0W> Jö -
ZEI-FERDINAND, keurvorst raa 
Béijèren, geboren den & 
Maart 1727, volgde zijnen 
vader, keizer KAKfiiY11 >,^ 
de erfelijke staten van Mi 
Beijersche huis, oen 20 Ja-

nuarij 1746, op. Bf"1* 
Juriij 1747 huwde Hf* 
MARIA l m SOPHIA, »«£ 
togin van Saksen, waarbij 
hij geene kinderen teelde, 
en overleed den-30 Septem-
ter 1777. Met hem eindig1 

de Beijersche tak 'der graven 
van W-ittelshacK. ZÖ« do0£. 
veroorzaakte eenen oorlog t" 
schen MARIA THEBKSI4 e" 

. die 
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den koning van Pruissen, 
waaraan Het verdrag van 1'e-
schen .in 1779 een einde 
maakte.' J 

'•• * MAXIMIUAAN JOZEF, ko-' 
ning van JBeijeren, den 27, 
Meis 1756 geboren, was de 
broeder van KARE& I I , her
tog .van Tweebruggen, en 
neef van* KAREL THEODÓRÜS , 
keurvorst van Beyeren. Vóór 
de omwenteling,, voerde hij 
het bevel over het regiment 
van den Flzas, in dienst 
van Frankrijk: in 1790 ver
liet hij dat land ,' en maakte 
de eerste veldtogten der om
wenteling mede in de Oos-
tenrijksche legerbenden. Den 
1 April 1795, volgde hij 
zijnen broeder, KAREI, I I , 
als hertog van Tweebruggen 
op, en den 16 'Februarij 
1799 , zijnen oom, als keur
vorst van Beijèren. 'Twee
malen gehuwd, eerst met ee
ne prinses van ffêssen-iïarm-
stadt, daarna met eene prin
ses van Baden, werden hem 
uit het eerste bed, twee zo
nen en t w e e docJuers, en 
mt het tweede,' twee1 ande
re dochters' geboren. Door 
£pen minister MONTGELAS 
bestuurd, waren de eerste da
den zijner regering de invoe-
"ög van nieuwigheden, die 
*ele ontevreden maakten. Hij 
vernietigde' de orde der Fran-
«aner - bedelmonnikkën , 

en Schaften versoheiden fees
ten af: eene afschaffing, die 
het tolk" deed morren. Hij 
wekte ook de klagte van den 
adel op, door derzëlver voor-
regten "en vrijheden te her
vormen. Eindelijk scheen hij 
zoo veel hét-hem mogelijk, 
was, de in Frankrijk , al
waar de omwenjeling alles 
omvergeworpen had, daar-
gësteldë veranderingen , te t 
willen navolgen. MAXIMILIAAN 
had eene in het oog vallen-, 
de' vooringenomenheid voor, 
dat land ,,en deszelfs bestuur: 
zoodra hij zich van de te 
genwoordigheid der Russische 
en Oostenrijkschë legerben-' 
den bevrijd zag V sloot hij 
zich aari BONAPARTE, die in-' 
tusschen eersten consul was 
geworden, "aan. Het eerste' 
bewijs van ontzag, dat hij" 
hem gaf, was, van in 1802, . 
den toegang zijher staten , ' 
voor de Zwitsersche en Fran-
sche uitgewekenen te sluiten. 
Toen in 1804 de Engelsche 
afgezant DRAKE, in eene 
briefwisseling tegen JVAP»-
lEOST, toenmaals keizer ge
worden, betrokken was, Tiet 
hij hem het bevel bekend 
te maken, van Beijèren. te 
verlaten. Toen Oostenrijk 
in 1805 met Frankrijk 'm., 
oorlog was, vroeg het aan. 
MAXÏMIUAAN ,, den toortogt 
door zijne staten, van een' 
contingent troepen, hetwelk 

3 " • ' • ' • •".' ' ' ' 
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zich met het Oosienrpsche 
ieger moest vereenigen. De 
Keurvorst weigerde zulks, en 
zag zich genoodzaakt, om de 
wijk naar Wur%burg te ne
men. Hij rigtte uit deze 
sïad' eene proclamatie aan 
zijne onderdanen, waarin hij 
de'beweegreden van zijn ge-
gedrag ontwikkelde • tegelij
kertijd sloot hij met NAPO-
lEotf, een aanvallend en ver
dedigend verbond, en ver-
rereenigde 25,000 man zij
ner troepen met het Fran-
*che leger, welks zegepralen 
Jieta den wegnaar zijne hoofd
stad openden. Tot belooning 
zijner trouw schonk JTUPO-
lEOir hem bij den vrede van 
l_806, den titel van koning 
van £eijeren\ en v.ereenlgde 
•tyol en andere gewesten 
»»et zijne staten. De over
winning van Justerlita ver
zekerde ^oor MAXIMIIUAX , 
gedurende eenigen tijd het 
geruste bezit van zijn nieuw-

foö'ngrijk. Hij ontving met 
Juister, te Munchèn den ze-
gevierendenBoMAPARTB, sloot 
»?« hem het huwelijk der 
prinses AMBL^,; deszelfs oud
ste dochter, met EDGEWÜS 
•BBAOHARNAIS (zie dat artikel) 
en was, met NAPoiÊorr bij de 
sacramentele inzegening des-
in V?Loe gfn w p o r<%- Toen 
L \ ~7P 00rli>S tösschen 
Voztenrtjk en frankrijk op 

tond «ch de Koning-van 

Bèijeren om dezelfde rede
nen , in denzelfden neteligen 
toestand ;' hij weigerde an
dermaal ' aan de Oostenrijk-
sche troepen den' dóortogt 
door zijne stalen, zag zieh 
genoodzaakt zich van zijne 
hoofdstad te verwijderen, en 
vereenigde zijne troepen met 
het Fransche leger, zoo als 
zulks verscheiden andere vor
sten -van het Mijn-verbond 
ook deden. Hij werd_ wel
dra, weder in liet bezit zij
ner staten gesteld, en in 
1.809., kwam hij te Parijs, 
alwaar zich op dat tijdstip 
verscheiden andere souverei-

.nen bevonden, Getrouw ro 
zijn bondgenootschap,, w51-

gerde hij steeds, om m <je" 
nige zamenspanning tegen BO
NAPARTE te. treden, en ver
schafte aan dezen in I8U> 
een nieuw contingent van 

troepen, om tegen J?«*'f« 
te handelen. WAFOtBON. had 
onde*. zijne standaards ver-
eenigd Oostenrijk, Vrms' 
sen en de overige Duilsche 
vorsten, wier staatkunde na 

den ralmpspoedigen veldtogi 

van 'Moskm oogenhM/f «* 
veranderde. Alle verklaar
den zigh tegen franhnjk, 
en sleepten den koning «» 
Bèijeren met zich mede-» 

veldheer, die aan .net >lu 

van 25,000 man, [oi; *™ 
verre met de Fransche" » 
vochten had, viel de îve 
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te'ffanau heviglijk aan, en 
voerde in 1814 en 1815, 
het bevel over liet Beijersche 
leger-, dat met i de verbon
dene legerbenden in Frank
rijk viel.. Nadat MAXIJIII-. 
LIAAN zich in. 1814 met zij
ne geheele familie naar /Fee-
«e» had begeven, nam hij 
van keizer FRANS II een re
giment aan, waarvan hij tot 
kolonel werd benoemd. In 
November 1814, trad de 
prinses CHARLQTTA AUGUSTA, 
dochter des; konings van Bei-
jeren, met den keizer van 
Oostenrijk in den echt, en 
dit huwelijk, sloot te naau-
wer het bondgenootschap tus-
schen deze beide vorsten aan
gegaan, Het verdrag van 
Weenen, in 1814, deed 
aan MAXIMILÏAAN Tyrol ver
liezen , maar het verdrag van 
farijs gaf; hem tot schade
loosstelling andere gewesten. 
Deze van natuur goede vorst, 
liet zich blindelings door zijne 
ministers geleiden , aan wel
ke men grootëndeels, de nieu
wigheden moet-toeschrijven, 
«ie hg in zijne staten invoer-

?o'« ;'fl8 i s d e n 1 3 Oetobef 
1825 overleden, en heeft tot 
opvolger op den troon, zij
nen oudsten zoon, LODEWJJK 
AÜGDSÏÜS, den 25 April 1786 
geboren. 

- MAXIMINDS {Heilige), ge
uren te Poüiers uit oen 

X 

doorluchtige geslacht, bestuur
de de kerk van Triër onder 
de. keizers KoNSTANTlJN en 
CONSXANXINÜS. Hij ijverde-
zeer tégen de Arianen.. Na-
dat de heilige ATHANASIÜS 
en PAULÜS van Konstdriti-
nopel, doór den aanhang: 
dezer ketters; uit hunne bis
dommen . verdreven waren >: 
nam de H. MAXIJUNÜS hen 
bij zich op ', hij bewerkstel
ligde door zijnen invloed bif 
keizer COSSTANÏIÜS , dat?'er 
te Sardica éene kerkferga-
dering werd belegd, -waarin-
hij mét zoo veel kracht sprak, 
dat , .deze beide belijders 
naar hunne zetels terugkeert 
den. Terwijl hij- zijne ge
boortestad Poüiers ging,be
zoeken, overleed hij aldaar 
in het jaar 349. De H.PAIF-
UNÜS zijn opvolger deed zïjar 
ligchaam vervoeren*en inde 
kerk te Trier, in de "kapel 
van den H. HiLAElusbijzetten, 
van Waar de H. HiBüiPHfSv 
hetzelve Hét overbrengen in 
de kerk sedert deze gebeur
tenis SUMAXIMINÜS genoemd* 
Men vindt bij de bollandis
ten eene wel geschrevene le
vensbeschrijving van dezen 
heilige, vervaardigd door Sic-
CHAK» monnik van den hei
lige MAXIMIHUS ia 96& 

MAXIMIOTS (ÜAms Jvuv» 
VERUS) geboren in 173,1» 
een dorp- van lllyrië t wo* 

4 - - '•• . " • ' . •' 
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de zoon van een' Gbthischen 
boer. Zijn eerste beroep was 
schaapherder. Wanneer de 
veehoeders van zijn land zich 
verzamelden, om de dieven 
te keer te gaan, stelde hij 
zich aan hun hoofd.. Zijne 
dapperheid bragt hem van. 
trap tot trap, tot de eerste 
krjjgs-Waardigheden. . Toen 
keizer AXEXANDER SEVERUS, 
wegens zijne gestrengheid, in 
eenen opstand van soldaten 
gedood was, deed hij zich, in 
235, in zijne plaats als kei
zer uitroepen. MAXIMINUS WaS 
een goed veldheer, maar hij 
werd een'slecht vorst. Hij 
behandelde vele aanzienlijke 
personen, wier geboorte hem 
de zijne scheen te verwijten, 
niet eene ongehoorde wreed
heid. Hij deed meer dan 
4000 personen ombrengen, 
onder voorwendsel dat zij 
tegen zijn leven hadden zaam-
gezworen. Dewijl hij zijne 
woestheid niet kon matken 
voerde hij den oorlog als een 
strmkroover. In eenen op-
togt tegen de Germanen, ver
belde hij al het koren, s t ak 
een oneindig getal dorpen k 
brand, verwoestte omstreeks 
150 mijlen lands, en gaf de 
plundering daarvan aan zijne 
soldaten over. Deze over-
wmmngen deden hem den 
naam van,,Germaan verfoü-
}Z'Jn^m °nm^chelijk-

" " • e n Bcsrais. De Chrfs-

tenen Werden de slagtoffers 
zijner;woede. Met den aan
vang zijner regering begon 
hunne vervolging; dit ge
schiedde ter gelegenheid, dat 
een soldaat weigerde eene, 
lauwerkroon, waarmede MA-

, XIMINÜS hem vereerd had / 
te bewaren , meénende ,<fat 
dit afgoderij zou zijn. ,ïïet 
rijk werd een bloedbad., Hét 
volk moede, dezen dwinge
land te, gehoorzamen, Mond 
tegen hem op. Zij droegen 
de keizerlijke waardigheid 
den GoRputfüSSEüï opi, en 
na den ongelukkigen dood 
dezer beide doorluchtige man
nen , benoemde de $enaat er 
twee en twintig om het ge-
meenebest te besturen, MA-
XIMINUS was daarorér zoo ver
bitterd, dat hij indeaanra-
len zijner woede huilde ais 
een wild dier , en met het 
hoofd tegen de muren zijner 
kamer stiet. Nadat hij zijn 
verdriet door den wijn een 
weinig bedaard had, besloot 
hij om Home te gaan straf
fen. Hij was voor Jquilect 
toen zijne soldaten, uit trees 
dat het gansche rijk tegen 
hen zoude opstaan, hem.111 

238, ondanks hun eigen spijt, 
aan de algemeene rust opot-
ferden, hij was toen 65 ja
ren oud. Nooit, zegt CAW-
TOUNÜS, die zijn leven en 
dat van zijnen zoon besciire-
ven heeft, nooit betraden 
wreeder beest den aardbodem. 
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•Dit woest mensch had eenê 
buitengewone grdote gestalte. 
Men. wil, dat hij meer dan 
8 voeten lang was. Alle ge
schiedschrijvers spreken over 
hem als over eenen reus. De 
armbanden zijner vrouw, zegt 
meny konden hem als eenen 
vingerring dienen; men zegt 
ook dat hij voor zijn voedsel 
dagelijks 40 pond vleesch noo-
dig had, én acht flesschcn 
wijn voor drank. Hij was 
uitermate sterk, hij trok zegt 
wen, alleen eenen geladen 
wagen, sloeg, een paard mqt 
eenen vuistslag de tanden uit 
den mond, verpletterde stee-
nen tusschen zijne vingers, 
en spleet boomen met zijne 
handen. Doch men moet niet 

'twijfelen of hierbij is wel 
iets overdreven, men heeft 
er waarschijnlijk eenen GOLI
ATH , eenen SAMSON of Mtto 
Tan willen maken, 

MixiMijfüs bijgenaamd DA-
•M of DAZA (GALERIÜS VALE

N S ) , zoon van ëénen Illy-
rischen herder, welk beroep 
hij zelf ook uitoefende, was 
«e neef van MAXIMUNUS GA-
lERüs door zijne moeder. Dï-
OCIETIANÜS , die kort daarna 
afstand deed van het rijksbe
stuur, gaf hem in 305 den 
«tel v a n Ccesar, en uit zich 
2elven nam hij in 30S dien 
jan Jugustus aan. Het 
Christendom had in hem een 

• X 

. . • s • 

des te woedender1 vijand, naar 
maté,. dat zijne zeden regt-
streeks met de zedéleer des 
Evangelies " strijdig wareri; 
Men beweert, dat hij in312 
tegen de volken van Groot-
•Arnimië enkel te veld trok, 
wijl .zij Christenen Waren. 
MAXIMINDS was steeds ijver
zuchtig geweest ten opzigte 
van LiciNIus, die tegelijk 
•met hem Romeinsch keizer 
was. Hij durfde hem den' 
oorlog te verklaren en ver-
eenigde zich met MAXENXÏÜS 
tegen KOUSTANÏIJN ; maar hij 
werd in 313 tusschen He~ 
racha en AdrtanopolioTet-
wonnen. De overwinnaar 
achtervolgde hem tot op den 
berg Taui'us; MAXIMINÜS , 

. woedend geworden, deed een 
aantal ' Heidensche priesters 
en profeten ombrengen, wel
ke hem de overwinning be
loofd hadden, en vaardigde 
een edikt uit ten gunste der 
Christenen. Hij zocht,doch 
te vergeefs, zijne misslagen 
te herstellen; het kwaad was 
zon.der redmiddel. Zijn le
ger had hem verlaten, en 
IACINIUS hield niet op , hem 
te achtervolgen. De dood 
scheen hem, als de eenïge 
eindpaal zijner rampen toe. 
Hij beproefde vruchteloos^ 
om zich denzelven door ver
gif toe te brengen, toen hij 
zich eensklaps door eene doo-
delijke wonde getroffen ge-

5 ' . ' " ' • • - . ' • ' • • ' ' . . ' 
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voelde > die hem, na het uit
staan van verschrikkelijke 
smarten, in de maand Au
gustus deszelfden jaars, in 
het graf sleepte. Een in
wendig- vuur verslond hem. 
Hij begon met het verlies der 
óogen, en hem bleven slechts 
Beenderen en vel over, wel
ke als een verschrikkelijk 
graf schenen, waarin zijne 
afschuwelijke ziel begraven 
•was. Sedert dat hij tot het 
keizerlijk bestuur verheven 
was, had hij zich enkel be
zig gehouden, zijne onder
danen te ïweUen, te drin
ken en te eten. De., wijn 
deed hem dikwerf ongerijm
de dingen bevelen, waarover 
"ij zelf bloosde, wanneer zij
ne dronkenschap geweken 
* a s ' Hoe wreed hij was, 
had hij echter de wijze voor
zorg, om te gelasten, dat 
men^eerst den volgenden dag, 
de bevelen zou ten uitvoer 
krengen, welke hij geduren
de den maaltijd mogt geven. 

/MAXIMINUS. — Zie MES
MIN of MESMWÜS. 

MAXIMUS (MAGNUS), was 
bevelhebber bij het Romein, 
sche leger in Engeland, deed 
« zich in 383, als keizer 
«"roepen , stak naar GatHè 
E X * w a a r d e ontevredene 

hrèdI„n Grh A N t S 'hT 
m e l « n zrj» r p . G R A T I , 

ANUS trok tegen dezen mui-
ter te velde, maar bij Pa-

f rijs verloor hij eenen veld
slag, door verraad vqn eenen 
zijner officieren, en werd te 
Lyorl, op een gastraaal door 
ANDIÏAGATES gedood. Meester 
zijnde, van Spanje, Gallïé 
en Engeland, zond iij ge
zanten naar XHEOD0SlüS,om 
dezen vorst te bewegen hem 
mede op te nemen, in het 
bestuur des rijks. Men gaf 
hem hoop, maar dewijl hij 
inzag, dat men hem slechts 
ophield, trok hij de-Jlptn 
over en tegen YALENÏINIAWS 
den Jonge op, die te Th&' 
salonica, bij THKODOSIÜS, 
eene schuilplaats zocht. MAX
IMUS door deze vlugt begun
stigd, drong door tot in Ita
lië , overmeesterde Piacen-
%a, Modena, Meggio ,Bo-
logna , ja Rome zelfs, W*-
ODOSIUS maakte zich gereed, 
den overweldiger te straöen 
en om MAXIMUS te leur te 
stellen, maakte hij toeöe-
reidselen , als wilde hg, hem 
ter zee aanranden. MAXH«S 
wordt in den strik gevangen, 
en doet het meerendeel zij
ner troepen inschepen. 1»• " 
ODOSIUS hiervan verwittig0' 
verhaast zijne schreden,''" 
reikt, het vijandelijk lefr-
verslaat het, en trekt.do» 
naar Jquilea, waar heen 
dwingeland gevlugt was, « 
neemt deze plaats af""* 
derhand in. Nu voerden W 
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ne «igene soldaten, hem bar-, 
revoets en met gebonden hon
den , .voor den overwinnaar.. 
THEODOSIÜS , werd door zijn 
ongeluk getroffen, nadat hij . 
hem zijne misdaden verwe- i 
te.n had ; ja Jbij zou hem het 
leven geschonken hebben, 
maar zijne soldaten onthals-
den item, den . 26 Augustus 
388, VICXOR zijn zoon, dien 
hij tot Augustus verheven 
had, Werd in September daar
aanvolgende gevangen geno
men , en even als zijn vader 
onthoofd. ANDRAGATES , be
velhebber over de vloot van 
MAXIMUS , en moordenaar van 
GUATIANUS , geene genade 
kupnende verwachten, stort
te zich in zee. Alzoo. ein
digde dit treurspel. MAXI-
Wus,,bezat goede hoedanig
heden,,het Christendom had 
gelukkiglijk op zijne zeden, 
gewerkt en men kan hem bij
na niets dan de overweldi
ging van den . troon te laste 
leggen; SULPITIUS SETERTJS , 
zegt daarenboven,- dat hij 
Mdanks z i c n zelven tot kei
zer, werd uitgeroepen: Fir 
<wni vita, rrierüo prcedi-
Qandus, sï vel ei diadema 
non legitime, tumultuante 
muite, impositutn repudia-< 
re veZ armis civilibus ab-
stinere licuisset. Echter 
noemt hem dezelfde geschied
schrijver op; eene andere 
plaats: Serocis ingenii vi-
rumt (eenwreedaard) en ze

ker is deze benaming niette 
sterk, bijaldien het waar i s , 
dat, hij de. eer der begrave-
nis aan GRATIANUS zou ge* 
weigerd hebben. Zijne inborst 

: is door de lessen jan het 
Christelijke geloof veel ver
zacht geworden. Zie MAU-
TINDS (Heilige). 

, MAXIMUS (PETRONÏÜS) , ge
boren in 395,, uit een aan
zienlijk geslacht, eerst raads
heer en Romeinsch consul, 
eigende zich de keizerlijke 
waardigheid toe in 455 , na
dat hij YAtENXINIANUS III , 
had doen vermoorden. Om 
zich op den troon te, vesti
gen , huwde hij EÜDOXIA , 
de weduwe van dien onge« 
lukkigen vorst. De keizerin 
was van zijne schanddaad 
onbewust; MAXIMUS bekende 
haar in eene .opwelling van 
liefde, dat hij dezelve bedre
ven had,. om haar gemaal te 
worden. EÜDOXIA, riep toen 
heimelijk GENSEUIK , koning 
der Wenden, te hulp, deze 
viel te vuur en te zwaard, 
in Italië. Hij trok Rome 
binnen , alwaar de overwel
diger zich toenmaals bevond, 
hij zocht hem op; de ellen
deling neemt de vlugt, maai
de soldaten en het volk, over 
zijne lafhartigheid veront
waardigd , steenigen hem; ge
durende drie dagen,, fyerd 
zijn ligchaam door de stra
ten gesleept j en nadat zij het 
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met smaad overladen hadden, 
werd het den 12 Junij van 
hetzelfde jaar 455, in- den 
Tiber geworpen. Hij heeft 
slechts 77 dagen geregeerd. 

MAXIMUS {Heilige), bis
schop van Jeruzalem, op
volger van MACAKIUS in 331 , 
•werd onder het bestuur van 
MAXIMIAKÜS , tot de mijnen 
veroordeeld.,. nadat hij reeds 
ter verdediging van het ge
loof, zijn regter oog en de 
knieschijf verloren had. Hij1' 
verscheen met luister in de 
kerkvergadering van Nicea , 
in 325 , en in die van Ty~ 
rus in 335. De Arianen','• 
hadden in deze laatste ver
gadering de overhand. JÖe 
H. PAPHNÜCIÜS , ziende dat 
zij de magtigste waren, nam 
den H. MAXIMUS bij de hand , 
en zeide: » Wijl ik de eer 
heb , even zoo als gij, de
zelfde teekenen te dragen, 
van mijn doorgestaan lijden 
voor J. C. en daar ik even 
als gij een dier ligchamelij-
ke öogen verloren heb, om 
het goddelijke licht des te 
beter te kunnen aanschouwen, 
kan ik u niét in eene ver
gadering van ondeugenden 
zien zitten, als het ware ge
rangschikt onder de boosdoe
ners.?' Hij leidde hem ver
volgens naar buiten, en deed 
hem al de kunstgrepen der 
Arianen kennen, In de kerk
vergadering van Sardica in 

347, onderscheidde hij zich 
niet minder, twee jaren daar
na hield hij een concilie te 
Jeruzalem, waarbij de H. 
ATHAÏUSIÜS , in de gemeen
schap der kerk/ werd opge
nomen. De Arianen waren 
over het goed gevolg dezer 
kerk vergadering zoodanig ver
bitterd , dat zij MAXIMUS af
zetten. Deze heilige bis
schop eindigde zijrieloopbaan 
i n 3 5 0 . • • " • 

MAXIMUS van1 Turin [iïei' 
lige), aldus genaamd, omdat 
hij in de 5." eeuw bisschop 
dier stad was, is wegens zp-
ne godsvrucht en geleerdheid 
beroemd. Hij was in .451, 
bij de kerkvergadering van 
Milane,en in die van 465 
bij die van Rome tegenwoor
dig. Zijne handteekening is 
de eerste na die vanPansiH-
IARIUS. Hij overleefde deze 
kerkvergadering "iet JaD?* 
Men heeft van hem ïïom~ 
ïïên, waarvan er eenige ten 
onrcgte den naam voeren» 
van den H. AUGÜSTINÜS ,A«-
BROSIOS, EÜSEBIÜS en EJE-
SIÜS, zij zijn in de BiW'-
otheek der kerkvaders. »«-
HAXORi, heeft de leerreden 
van den H. MAXIMUS, »*ec 

aanteekeningen in het 1#* 
gegeven, aan "het slot « 
werken van den Ju. *iW> 

FeneW, 1748. Beeds we
ger had hij e r i n z i j n e ^ T 
dota, deeï'3 blz.6»«e l ï1^ 
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aangehaald", die nog onbe
kend waren, naar een hand
schrift, uit de Ambrosiaan-
sche- bibliotheek,' dat meer 
dan 1000 jaren oüd, en in 
Lombardische letters geschre? 
ven- is. In 1785 is er te 
Home, pene verzameling van 
de werken van MAXIMUS VAN 
TÜRIN,- in het licht versche
nen, onder den titel: [Ópe-
raMAXMiTjüRiNlEksis, 
in-fol. met eene voorrede 
van Paus Pms VI. 

MAXIMUS (ffeüige), abt 
en belijder in de 7.e eeuw, 
was ymXonstanlinopel, uit 
een edel en oud geslacht. 
Hij verzette zich ijverig te-
{jen de ketterij der Mono-
theliten; die hem met eene, 
ongehoorde drift vervolgden, 
In 662 » stierf hij in de boei-
jen,,aan de gevolgen der fol
teringen ,' die men hem deed 
verduren. Vele zijner werken 
zijn ons overgebleven, Waar
aan pater COMBÈSIS , een do-
«iiiM-kaner j . e e n e g o è d e ^j,.,. 

gave heeft nagelaten , Parijs, 
1675:, 2 ,dl.n in f0l. zij be
staan in zinspelende ophel
deringen, <op verscheidene 

Roeken der H. Schrift, óp 
«e boeken welke de ff. Bl-
ONIÜS AREOPAGIXA, worden 
toegeschreven en in'de ver-
nandelingen tegen de Mono-
'Miten, enz. nogtans zijn -
*r eeaige andere , welke in 
^ e uitgave niet voorkomen. ; 
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:. MAXIMUS VAN • Trfeus, een 
platonisch wijsgeer, kwam in. 
het jaar 146, onder MARCÜS 
JAUREMUS , die weldra zijn, 
jeerling Werd, te, Rome en 
leefde r naar men gist,.tot 
op den tijd van keizer CoM-
MODCS. De 41 redevoeringen 
welke wij van hem hebben, 
zijn in 1703, in 8.*° te 
Cambridge, en in 1740 in 
4.to te Londen in het licht 
gegeven , en door FORMET , 
te Leijdm, in 1762, in 12.™° 
in de Fransche taal overge-
bragt, in deze redevoerin
gen vindt men welsprekend
heid, nadruk', diepzinnig
heid en dikwijls wijsgeerige 
verhandelingen. De schets;, 
die hij van de liefde in het 
algemeen geeft, zonder, on^ 
derschejd vanhaar natuurlijk 
of zedelijk voorwerp te mak
ken , is in eenen, zekeren zin
een meesterstuk ; hij schijnt 
voornamelijk zuivere, verhe
vene dingen, waarbij noch 
schaamte, noch wroeging te 
duchten Was, in het oog ge
had te hebben. 

MAXIMUS de Drogredenaar, 
geboren te Efeme, hield zich 
met de wijsbegeerte en de 
tooverkunde bezig. Hij was 
de leermeester van JULIANUS 
den Jfmlltge, (zie dat art.) 
die hem vele gunsten bewjees > 
en zijne werken, aan zijne 
goedkeuring onderwierp. De
ze vorst wilde den Perzer* 
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den oorlog'aandoen en raad
pleegde daarom de orakels ; 
maar geen derzelve vleidde 
hem zóó zeer, als hét ant
woord van den wijsgeerigen 
to'ovenaar. Hij verzekerde hem 
dat hij even zoo roemruch
tige overwinningen zou be
halen als ALEXANJÖER , en men 
Wil. zeggen , dat hij hem wijs 
maakte, dat de ziel van de
zen held, in zijn ligchaam 
•was overgegaan. Juist het te
gendeel van hetgene hij voor
zegd had, gebeurde. JULI
ANUS kwam óm„ en zijn dood 
sleepte dien van- MAXIMUS , 
na zich. De keizer .YAIENS , 
gaf een bevel uit , dat de 
MagicowSophistea, met den 
dood moesten gestraft wor
den , en du» stierf in 366, 
de leerling van JUUANUS op' 
de pijnbank te JEfeze. Men 
moet hem onderscheiden van 
MAXIMUS, geboren te Jtex-
andrïè, die ofschoon een 
Winsten, de cynische wijs. 
% e e r t è , waarvan hij h e t 
Weed droeg aankleefde ; ook 
droeg hij uit dien hoofde den 
staf en de lange haren het
gene hem den naam van Gv-
nikep deed verkrijgen. Hij 
leidde een ongebonden leven 
en werd, om zijüe schand-

gegeese]d,en«aareene^woes-
JP. v a n n e n , tater kwam 
AL, ••onstentinopel, en 
* £ * « W . veinzerij ^ w i ; t h ö 

<*»«. ^mo-Rm van iïat 

aiantie, te misleiden. Daar 
hij eenig vertrouwen verkre
gen had , bediende hij zich 
hiervan, om den heiligen 
kerkvoogd te onderkruipen, 
en zich in 380, als bisschop 
van Konstantinopel', te doed. 
wijden. Het duurde niellang, 
of men verjoeg hem van den 
zetel, dien hij had ingeno
men ; -hij wendde zich tot 
keizer THEODOSIÜS , die hém 
met verontwaardiging;- van de 
hand wees, - eii zijne tvijd'fng 
Werd afgekeurd in het con
cilie van jtonslanïïnopél,in 
381. Later wist hij den bij-; 
val te winnen der bisschop» 

l pèn van Italië, in eene kerk
vergadering , welke in het
zelfde jaar gehouden werd, 
en waarbij de H, AMBEOSI-
US, hét voorzitterschap hé'. 
kleedde. Doch keizer Tflï-
ODOSIÜS , opende hun de oo-
gen, door hun de kunstgre
pen van' dezen bedrieger te 
doen kennen. 

MAÏ (THOMAS) > te M<*T 
field, i» Süssex, in 1594 
geboren ,• was een dichter en 
geschiedschrijver, en hdvan 
het collegi© vtxïiGray's-inn 
te Zonden. In zijne }fi°-
volgde hij de balie, verdien
de, de welwillendheid ' w» 
KrAÏual, die hém beval W| 
lieven van- ffMDRi^ ** 
(1663,- in-8;T0)-en WTJJ. 
EDUAKD III (1635, 1B.Ö-.V 
te schrijven; maar daar hij"0» 



M A Y. 367 

verbeeldde, dat die vorst er 
hem niet genoegzaam voor be
loond had, verwijderde hij 
zich van het hof. MAY kops 
alstoen gedurende de burger-̂  
oorlogen de partij van het 
parlement, en werd tpt se
cretaris van hetzelve benoemd; 
Hij overleed plotsehjk den 13, 
November 1650. Er bestaan, 
van hem verscheidene. wei>, 
ken, in dichtmaat en onrijm y 
onder anderen de vertaling 
(berijmd in het Engejsch) der 
landgedichten en der JPAarr 
salia van Ĵ ücAN.üs ; hij heeft 
dit laatste werk in La,tijnsche. 
en Engelsche verzen tot aan 
den dood van CJESAK , voort
gezet 1630, in S.vö Nog 
roemt men van hem, een 
Blijspel, de Erfgenaam^, 
liaamd , in 1620 ten tóoneele » 
gevoerd, en in 1633 gedrukt* jj 
Het meest bekende zijner 
Verken is ; Jïisforioe par-
hmenti jinglite breviarum 
de anno jtyO, usque ad 
regis ccedem, Zonden* 1651, 

een ^ M A T (loDEWljK Dü), ra 
geschiedschrijver en staatkun 
Jige der I7.e. eeuw, van 
Jansenen oorsprong enpro-
lestantsch, bragt .zijn leven 
p jenige hoven van Duitsch-
J««tó door, en overleed den 
^September 1681. Hij 
feeft in het licht gegeven: 
x.' Staat des Dijks, of 

m %rtjp van /iet open

baar rëgt 'in Duitséhland, 
in 12.m<>,. door den. Heer 
PJFJEFFEI. meer in eeten riieur 
werwetschen smaak gebragt ^ 
terwijl hij de denkbeelden 
van het proteslantisriius met 
die van het philosophismus 
yereenigde. —-' 2.° Weten
schap der vorsten, of staat* 
kundige overwegingen; over 
de staatkundige streken > 
door (SABJtiëL NAÜDÈ , niét 
Overwegingen, in 8.V(> r— 
3.° De vooraigtige reiniger, 
in 12,«"> .—- 4.o Geschied
en staatkundige verAande* 
tingen over de ooraakeh van 
den ffongaarschèn oorlog ,\ 
Lyon, 1665, in 12.MQ —•' 
5.° Memoriën over deJTön*. 
gaarsche oorlogen tusschen 
LEOPOLD I en MEBEMET 
IFy Amsterdam, 1680;, 2 

I dl.n, in' 12>o — 6> De 
veroordeelde Advokaat enz. 
Dit is een der beste .voort
brengselen van dezen .schrij
ver. Ofschoon in het alge
meen zijne werken zwak ge^ 
schreven zijn, en hij niet al
tijd onpartijdig is, kan men 
echter niet ontkennen, dat hij . 
er eene diepe kennis .der. 
staatkunde en des openbaren 
regts in doet doorstralen. — 
Er is nog een abt MAT ge
weest van wien er eene zeer 
geachte verhandeling over dè ' 
oude en nieuivere tempels, 
bestaat. 

* MAYAW5 X SlSCAIi (GBK-
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GORlus), een geleerde Span
jaard, in 1697,. te Oliva, 
in het koningrijk Falencia 
geboren, beoefende de regts-

' geleerdheid, en legde zich 
vervolgens toe óp de schoo-, 
ne letteren. JEenige voort-

; hrengselen maakte hem op 
eene voórdeeïige wijze be
kend, en verwierven hem 
in 1752, den post van bi
bliothecaris vanPHH,iPPüS V; 
daar- zijn bezigheden, zijne 
zucht voor de studie belem
merden, liet .hij dezelve va
ren , om in zijne studeerka
mer terug te keeren. Zijne 
geleerdheid, die zieh tot bij
na alle wetenschappen uit
strekte, maakte hem weldra 
door geheel Europa bekend; 
en een aantal geleerden, let
terkundigen, en zelfs Yoi-
TAIRE, beijverden zich, om 
met hem in briefwisseling te 
treden. Hij wordt door Mu^ 

RAÏORI , ; MJENCKENIUS , MAR-
cou, HEmÉccios, doctor ED-
WARD CLARKE énz. met lof 
aangehaald. HOBERTSON raad
pleegde hem voor zijne Ge
schiedenis der nieuwe we
reld. Deze geleerde over
leed den 21 December 1781. 
Het,getal der door hem uit-
gegevene werken * wordt tot 
80 boekdeelen gebragt. Men 
vindt de bijna volledige lijst, 
derzelve in het Ensayo de 
una biblioteca espanala de 
los majores escritores del \\ 
reynado de CARLQÜ III, J 

door SEMPERE-T-GBARIKOS. 
Wij- Willen enkel aanhalen: 
1 .o GREG ORJI MAJAMU ad 
quinque jurisconsultorum 

fragmenia commeritarü,Fa-
leniia, 1725, 2 dl.", in 4,'° 
•i— 2.o Disputationum juris 
/z'6er, ibid, 1726. •— 3.» 
Jnstitutiónum philosophim 
tnoralis, libri tres, Ma~ 
dridyllTif, in 4.**— *.Q 

Trdqtatus de'hispampro-
genie voois, ibid, 1773,in 
8 > , 'in het :Spaansch ver
taald, en door den schrijver-
vermeerderd.' — 5." OrigH' 
nes etc. of Oorsprong der 
Spaansche taal, een werk, 
vol geleerde aanmerkingen, 
ibid, 1731 —1780, 2dl.»,-
in 4.t't> — 6.o M wereld, 
door de valsche geneeshee-
ren bedrogen, 1774, in8.T0 

.In dit werk verheft ziek de 
I schrijver tégen de kwakzal

verij van zekere artsen, en 
raadt den w.elonderwezen ge-
neesheeren aan, om zich wj 
hunne behandelingen van net 

gebruik der genees ikandige 
Èruiden te bedienen enz. Men 
vindt de lofrede van MAW»S 

in het Espana Sagrada^n 

pater FIOKEZ. 

MATENNE. — Zie KAM* 
van Zotharingen. 

MAÏER (JOANNES ..ff»*. 
RIK), een lutheraan, te J&F 
zig, den 6 .December 1*J 
geboren, en te Stettti,^ 
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30 Maart 1712 overleden , 
onderwees te Wiitenbarg de 
godgeleerdheid, en werd in 
1686 predikant te Hamburg, 
daarna honorair hoogleeraar 
izJCiel, en eindelijk in 1701, 
opperbewindhebber dei* ker
ken van Pommeren en het 
eiland: Mugen , onder-kan
selier der universiteit van 
Greifswald. Men heeft van 
hem een aantal werken over 
de ÏÏ. Schrift. De voornaam
ste zijn: l.oBibliotheek des 
bijbels, waarvan de beste uit
ga ve is die van Mostok , 1713 , 
in 4.tp De schrijver beoor
deelt in dezelve op zijne wij
ze, de verschillende Jood-
sche, Christelijke , Catholij-
ke en Protestantsche schrij
vers, die over de H. Schrift 
gehandeld hebben. — 2.o 
Verhandeling over. het be
ogenen der E. Schrift, in 
,4.to _ 3.o Een aantal Ver
handelingen over.de belang
rijkste plaatsen des bijbels, 
— 4.o Tractatus de osculo 
pedym ponii/icis romani, 
•teipzig, 1714> in4 t to,een 
gemeen hekelschrift, den man 
Tan letteren onwaardig. MAT
ER bezat vele geleerdheid; 

, «aar dezelve was dor, en 
werd niet door zijnen stijl 
verfraaid. 

- MAYER (JOANNES TOBIAS), 
' «en beroemde.sterrekundige, 

öen 17 Februari] 1723, Ie 
XVI. D m . . 

Marbach, in het W/urtem* 
bergsche geboren. Zijn va
der muntte uit" in de water-
leikunde, de zoor» zag hem 
werken, en deed zulks niet 
zonder vrucht. Reeds in den 
ouderdom, van vier jaren, 
teekende hij werktuigen met 
even zoo vele bekwaamheid, 
als naauw;keurighéid. In 1750 
benoemde, hem, de universi
teit van Göttingen tot hoog
leeraar in de wiskunde, en de 
koninklijke maatschappij diec 
zelfde stad plaatste hem wel
dra op de lijst harer leden. 
Hij dacht verscheiden werk
tuigen uit, geschikt, om in 
het open veld met meer ge
mak en naauwkeurigheid hoe
ken te meten; >hij bewees: 
daardoor groote diensten, aan 
degene ,< die de praktijk der 
meetkunde verder dan het 
landmeten Willen brengen. 
Hij toonde aan., dat men in 
de grondbeginselen der meet
kunde zelve, nog vele din
gen kan vinden, en lot ver
schillende belangrijke gebrui
ken kan geraken, door de 
regtlijnige figuren in driehoe
kige te veranderen. Hij deed 
de bron van verscheiden dwa
lingen ontdekken, welke in 
de praktische meetkunde be
gaan worden, en bewees de 
onriaauwkeurigheid der me
tingen , door spitsvinnige be
rekeningen over het bereik 
en de kracht des gezigts. H | 
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legde er zich, op toe, ©in de 
oppervJakte der maan naauw-
keuriger te beschrijven, en 
vervaardigde over de bewe
gingen van dit hemelligchaam, 
tafejls., welke als de naauvv-
keurigste worden beschouwd. 
Door.dit middel is hij meer 
dan iemand ;anders nog ge
daan had, der oplossing van 
het beruchte vraagstuk der 
lengien genaderd, hetwelk 
voor zijne erfgenamen, van 
wege het parlement van Mn~" 
geland eene gratificatie [van 
3000 ponden sterlings] heeft 
uitgelokt. De nieuweren stel? 
len ons de maan\vqor, als 
eene. aari onze aarde gelijke 
bol, met eenen dampkring , 
rivieren enz., en maken geene 
zwarigheid, om er bewoners 
in te vooronderstellen.; MAYKR 
was niet van gevoelen, dat 
de maan zoo zeer naar de 
aarde geleek i en indien zij 
door eene soort van lucht is 
omringd, (hetwelk ten min
ste zeer twijfelachtig is), be
schouwde hij zulks als eene 
jseer. fijne stof, van eenen ge* 
heel anderen aard „ "als de 
tot de ademhaling der leven
de wezens, zoodanig als wij 
dezelve kennen, noodzakelij
ke lucht: hetwelk voldoende 
is, om de stelling, : die er 
wezens in plaatst, den bo
dem in te slaanv (Zie Hui-: 

GEUS — ClUUSTIAAN — ) . Op 
het einde van zijn leven hield 
*»J zich met den zeilsteen be

zig , waaraan hij wellen toe
kende, verschillend van die, 
welke algemeen erkend zijn, 
Eene volslagene uitputting van • 
krachten, staakte zijne werk
zaamheden , en onttrok hem 
aan de sterrekunde. Hij over
leed den 20 Februari] 1762. 
Ofschoon protestantse!!, door 
de vooroordeelen der opvoe
ding , was MAYlift echter zeer 
aan het Christendom gehecht. 
Hij gaf er bewijzen van, ge
durende zijn leven; en voor
al bij zijnen dood. Zijns 
voornaamste werken zijn: l.s' 
Nieuwe . algemeene wj/aey 
om alle meetkundige vraag
stukken , door middel van 
geomettiscltelijnen optelos' 
sen, in het floogduitsch, 
Eslingen, 1741, in f& 
— 2.o Wiskundige atlas, 
waarin de geheele wiskun-^ 
de in 60 tafels wordt voor
gesteld, in hetHoogduitscn, 
Jugsburg, I7i8, i«w-T. 
3.c> Verslag, betrekkehjj 
eenen maanhol, volgens 
nieuwste waarnemingen, 
door, de CosmographMW 
maatschappij van ^eff"t 
berg, vervaardigd, J" n 

Hoogduitsch,1750,in4.W'--
,4.0 Yerscheiden. zeer nauw
keurige qeographisehe kaf 
ten.~ i / A t TnmoWn> 
waarmede hij die der konink
lijke maatschappij van w». 
^eMverri j i te . VMW^ 
alle,zijner waardig. « 
aan- en maantafels »"'" 
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voor mr fret U" dl. van de 
Memoriën dier akademie. 
Men is in 1775 begonnen, 
teGöttingen het Ie deel zij-, 
ner -werken, in fol. in het 
licht te geven. MATER was 
met; het, schrijven zijner le
vensgeschiedenis begonnen ; 
men heeft er slechts een frag
ment van gevonden, .hetwefk 
m. 1805 door dert vrijheer 
VON ZACH, die in zijne JE-
tfiemeridén en in zijne Maan-
ddijksche briefwisseling;, 
reeds verschillende bijzonder
heden over dien beroemden 
sterret;undige had medege
deeld, is in het licht gege
ven. — [Men moet hem niet 
verwarren met CHRISHAAN 
MATER, een Jesuit, in 1719, 
m Moravië geboren, aan 
*ien de palts-keurvorst, het 
teheer van het observatorium 
Tan ManAeitn had toever
trouwd, en die in 1783 o* 
Terleed, n a in h e t 3icht te 
Jebben gegeven, J)e transi
tu reneris, in 4.to, e e n op-
jeivlakkjg w e r k e n . e e n Z , 

andere schriften.; n0ch met 
ANDREASMATER, hoogleeraar 
7 ïlftuar- en wiskunde, te 
Augsbürg, j n 1 7 1 6 g e b o . 
IZ' e ? l n 1782 overleden, 
?aQ wen men te danken 
Il f e n e &ooteJraartvan 
iZtCJl-p ommeren ;. een 
2 « M akademische Vërkan* 
^«ngen, de meeste in het 

' P , en eenige sterrekun-

dige Waarnemingen] i 

MATER. '±- Zie ECKIUS (Jn-

ANMs). 

f MATER (N.), een jonge 
Zwitser, die zich óp hetein-' 
de van het jaar 1821 naar 
Griekeniand begaf, met 
geestdrift bezield, om, ter' 
bevrijding van dat gewest', te' 
strijden. Kort na zijne aan
komst aldaar, trad hij te 
Missölunghi in den echt, 
en rigtte • er eene apotheek 
op, welke in de verschillen
de belegeringen dier stad , 
vaa welke hij tot burger was 
verklaard, grooteljjks van nut 
was. Hij werd zelfs lid van den 
raad van verdediging, die uit • 
de primaten en hoofden der 
bezetting was zamengesteld. 
In 1824, werden er dooi
de edelmoedigheid van lord 
BTRON te Missölunghi, een 
Gneksch. en eeri Italiaansch. 
dagblad tot stand gebragt. 
De redactie van het laatste 
werd aan MATER toever
trouwd, die zich met ijver 
en begaafdheid, tot op de ver
nieling der stad, van die taak 
kweet. Eenige dagen voor 
deze noodlottige gebeurtenis, 
gelukte het hem' eenen brief 
af te zenden, die den treu-
rigen toestand, der belegerden 
afschilderde, en het voorge
voel aankondigde, vaa den 
grootea ramp, iiraartan h# 
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zelf, benevens zijne jonge 
echtgenoote en zijne geheele 
familie op den 22 April 4826 
het slagtoffer werd. . 

• MAYEBBEUG (AÜGÜSTINÜS , 
vrijheer VOJT) , geheimraad der 
keizerlijke kamer , onder
scheidde zich onder het be
stuur van keizer LEOPOLDI, 
die hem in.1661, in hoeda
nigheid van afgezant, naar 
ALEXIS MICHAEJCOWITZ , groot-
hprtog van Moscovië, zónd, 
[ten einde aan de herstelling 
van den vrede tusschen dien 
vorst, en JOANNES CASIMIR_, 
koning van Polen, te wer
ken]. Hij kweet zich van 
zijn gezantschap . met • waarr 
digheid, en als een waarne
mend wijsgeer. Aan zijne 
waarnemingen heeft men te 
danken een Verhaal zijner 
reis, in 1661 gedaan, en 
in het Latijn in fol.,,zonder 
rkukoord of jaartal, met dat 
van CALVUCCI, zijn gezant
schapssecretaris, gedrukt. 

• MATEMTE (TKEODGUUS Tim-
IJÜET heer van), vrijheer van 
Jubonne, te Geneve, den 
28 September 1573 geboren, 
werd als lijfarts van koning 
JACOBÜS I , naar Engeland 
beroepen. Hij verwierf al
daar eenen grooten roem ,< en 
overleed te Chelsea bij Zow-
«e«, in 1655. Zijne Wer-\ 
«e» zijn te Zonden lm%70Ö, 
« een zwaar deel'ia fol. ge- II 

drukt; Hij was calvinist en 
de ' kardinaal DU ' PERRON, 
werkte vruchteloos aan «zijne 
bekeering. — LODEWIJK Tuit* 
Q«EX DE MATERNE, zijn va
der, te Zyon,'in 1550 ge
boren , en te Genetlet in 1630 
overleden, had zich Wend 
gemaakt, door ëeneJtgémee-
ne geschiedenis van Spanje» 
2 dl.? in ,foh, en .door zijne 
Aristo - democratische mo^-
narchie, een in Frankrijk 
verboden werk. 

MATEUI of lAW [ÏÏ®~ 
lige), 4e abt van Cduny,^ 
Jvignon of te falensóles, 
in het diocees van Hier,** 
het jaar 906, uit eene rijke 
en adellijke familie geboren, 
was kanonik, en later aarts
diaken van Macon. VezuM 
voor de afzondering; en de 
studie, deed hem de sc»11-

, terendsle kerkelijke aardig
heden van de hand w^en. 

Hij sloot zich'in het, k ^ -
ter van Cluny op, f« V8» 
na ATMAUV abt van hetzelve. 
De vorsten der kerk en die 
der- wereld, droegen hem, 
om zijne deugden, eeneö-
zondere achting toe. *e'4/ 
On-o de Groote ^ed.;T 
bij zich komen, om ui'z« 
ne kunde nut te ^ ' 
Terwijl hij in 973 over*; 
MpenU, w e r d h u ^ 
de Sarracenen gevangen^ 
nomen,, in,boegen gep 
W , en tegen wil en W* 
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vrijgekocht.' "De keizer wil
de hemde driedubbele kroon 
bezorgen, maar hij sloeg dien 
last van de hand. Hij .over
leed den 11Mei 994, eenen 
grooten roem. van heiligheid 
en wijsheid nalatende. Hij 
werd beschouwd als de stich
ter. van'Clumj /door de zor
gen , welke hij in het 'wérk 
stelde, om de inkomsten dier 
abdij te vermeerderen en de 
kloosters zijner ofde te ver
menigvuldigen. Hij heeft ee-i 
nige schriften nagelaten, over 
welke men kan raadplegen. 
Bistoire etc. {Letterkundi
ge geschiedenis van Frank
rijk) '•.door D. RITEÏ ,-6 d.« 
SÏRÜS een monnik van Clu-
ny, en tijdgenoot van den 

; heiligen MATEUI,/heeft zijn 
leven beschreven, hetwelk 
door D. MABILLON ,Jct. Ben, 
7.e dl. is inhètlieht gegeven. 

MAÏNARD ( FBANCISCBS ) , 
een Fransche dichter, en een 
der veertig leden van de Fran-
scheakademie, werdteTow-
touse, in 1582 geboren. Hij 
was de zoon van GÉKAUD , 
een kundig raadsheer, bij het 
parlement dier stad, van 
^ien er onder den titel van 
Whotheque 'Toulóusaine ,' 
loulmse, 1751, 2 dl.* in 
T« eeHe verzameling van von
nissen bestaat. Hij was secre
taris der koningin MAUGA-. 
««THA, en beviel aan het hof 

[. dier vo'rstin door' 'zïjiie gees
tigheid. NoAiLMSS', gezant te-
Home, nam hem. in 1634, 
met zich mede. "Jn Franh-

Yrijk 'teruggekeerd, maakte' 
hij zijn hof bij verscheiden 
grooten, en oogstte niets dan 
leedwezen in, van zulks ge
daan te hebben.' Hij over-r 
leed den 28 December 1646 i' 
met den titel van staatsraad , 
hem kort te voren door den 
koning verleend. De volgen
de vierling, welke hij op de' 
deur zijner studeer-kamer 
plaatste, is algemeen bekend r, 

i Las d'espérer et de me plaindre 
Des Musea, des grands et du 

" ; Sort , 
• G'est ici que j 'attends la mort 

Saus la dèsirer, ni la craindre. 

Het is vrij algemeen den dood 
niet te wenschen; het is 
z'eer zeldzaam denzelven niet 
tè vreezen , vooral wanneer 
men zijn geheele leven in 
het najagen van de gunst der 
grooten heeft doorgebragt. 
Men heeft van hem : 1.° vrij 
bevallige Puntdichten (Epi
grammes) ; — 2.° Liederen 
(Chansons), die eenige be
valligheid hebben; — 3.° 
Oden, minder op prijs ge
steld ; —• 4.° Brieven (Let
tres), in proza 1646, in 4. to 

met goed en kwaad door-, 
mengd ; — 5.° een dicJil-
stuk" getiteld Philatidre , uit 
omtrent 3,000 dichtregels be-. 
staande , waaronder er eenige. 

3 
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•rrjj gelukkig zijn, MAMER* 
JBE , die zijn meester in de 
dichtkunst was, even als van 
RXCM , zeide van MAT/NARD , 
dat hij een vers zeer :we] 
svist te wenden, maar dat 
hét zijnen stijl aan kracht 
ontbrak» [Hij voegde er bi j , 
•dat men van zijne beide kwee-
kelingen , eénen groöten dich
ter zon hebben kunnen ma
ken • de tweede is nadruk
kelijker en beminnelijker. 
In een verzoekschrift, het
welk MAÏNARD aan den kar
dinaal van RICHEMEÜ aan
bood, vindt men dezen vier-
ling j de dichter stelt zich 
zelren voor als gestorven zijn
de, en zich met FRAXCIS-
etjs I te onderhouden: 

S'il me demande a quelemploi 
Tu m'as occupé dans ce monde, 
Et quet biet» j 'ai re$u de toi 
Que veux • tu que je lui ré* 

ponde ? 

Mietit antwoordde op een.ea 
bitsen toon de kardinaal, en 
hij gaf hem ook niets.] Mir-
ÏÏARD was in zijnen tijd ook 
bekend door zijne Priapeés, 
schandelijke gedichten, eener 
eeuwige vergetelheid waar
dig, Dezelve zijn niet in het 

licht gegeven, [lénige maan
den ha zijnen dood > versche-» 
nen zijne Werken (Oewres), 
in het licht, met eene/̂ oor-
rede van MARW LEROT DK 
COMBERYILLE , Parijs; 1646, 
in 4 > ] • 

MAÏKÈ (JASPEK), een En-
gelsche dichter en godgeleeiv 
de, in 1604 te flatherlagh 
geboren, volbragt zijne slu*» 
dien te Oxford, en om
helsde den geestelijken staat. 
Hij werd hofprediker des 
konings van Engeland, en 
maakte zich beroemd in zijn 
land door zijne werken, on* 
der anderen door de Oor-< 
log der volken, volgens de 
grondbeginselen der redeen 
der schrift onderzocht, 164/ 
in 4.tQ; en door een dim* 
stuk, op de overwinning^ 
zee, op den 13 J M R 6 6 ? ' 
door den hertog vanjor/c, 
op de Hollander* (•). Be
haald. MATNE overleed den 

6 December 1672. 

MATR (GEORGE) , een ge
leerdeJesuit, in 1666,» 
Rain.mBewren,%w°] 
leerde Jesuit, in 

3ren,t,-
heeft .'onder" andere *«*<» 

iteür 

ïJerKZ £rsbeVel van den tuiienant-admiraaHf^j 
TL™, tT^sxirjjfi, - die met dm luitenant-admtr^ 
£ l r ^ R S dT Fri^hen luitenant-admiraal Sn* 

Tm all0tTgdm> in dü 9™echt, waarvan de **»' 
*ë 9<*eel aan ome ^ waSf mmveue. 

y e r t a l e r . 
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geleverd eene Vertaling in. 
het Grieksch, van het Le
ven des stichters zijner orde, 
door RIBADENEÏRA , Axtgs-
burg\, 1616. : Hij overleed 
te Rome den 25 Augustus 
1623. „ö* 

* MAZARD (SIEPHANÜS), 
te lyon, in 1660 geboren, 
terbeterde de hoedenma-
lerskunst in Frankrijk, en 
Toerde er het gebruik in van 

, foverh'aar in plaats van wol. 
Hij vermaakte zijn vermogen , 
aativrij aanzienlijk was, aan 
Jet gesticht van liefdadig
heid te Lyon, door uitzet
ten !te stichten, ter uithu
welijking van armé meisjes. 
Hij overleed, in 1736. 

• MAZARJN , in het Italiaansch 
MAZARÏÏÜ (JÜLIÜS), volgens 
sommigen te Rome doch meer 
waarschijnlijk i te Piscina, 
W Ahrwszo, den 14 Julij 
1602 , uit eene adellijke fa
milie geboren; [volbrast zij
nê  studiën te Rome, en be-
f f «ch met den abt GA-
» £ , later kardinaal, naar 
bpcmje, alwaar hij de cur
sus der regtsgeleerdheid aan 
J universiteit van Jlcala 
«e Senares en Salamanka 
ï0%de. Na den militairen 
siand omhelsd te hebben, 
Wer<i hij in 1625, met den i 
JanS van kapitein, naar Fal- j 

te«ne gezonden, alwaar de 

Patis een legér had* Het was 
alstoën, dat hij zijne begaafd
heid voor de Onderhandelin
gen aan den dag legde, in 
de gewigtige zendingen, wel
ke hem de veldheeren CON
TI en BAGNI bij den :hertog 
van Ferm, Spaanscben veld
heer, en bij den markgraaf 
DE COEUVRES , generaal der 
ITransche legerbendcn , toe
vertrouwden. Nadat deze oor
log geëindigd was, kwam hij 
te Rome terug], verkreeg 
den doctoralen hoed, en ver
gezelde den .kardinaal SAC-
CHETTI naar Turin. Hij be
oefende er de «belangen der 
vorsten , die toenmaals, >om 
Gasal en Montferrat in oor
log waren. De kardinaal AN-
XOKIÜS ÖARBERllfl, neef des 
Pauses, zich , in'hoedanig
heid vab legaat, naar het Mi-
lunesche en Piemont bege
ven hebbende, om aan den 
vrede te werken, was MA-
ZARIN hem zeer behulpzaam, 
Om de, laatste hand, aan dit 
groote werk te leggen. Hij 
ondernam te .dien einde ver
schillende reizen; en daar 
de Spanjaarden Casal bele
gerd hielden, verliethij hun
ne verschansingen, en snelde 
in aller ijl naar den kant 
der Franschen, die op het 
punt stonden, om stormen
derhand op de gelederen in-» 
ie vallen, en schreeuwde hun 
toe: Frede!Fr edel Be-

f i 

! 
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zelve werd aangenomen, eö 
te Queïasque, in 1631 ge
sloten. De roem, welken 
hij door deze onderhandeling 
behaalde, verwierf hem de 
irriendschap van den Kardi
naal DE RJCHEMEU en de be
scherming van LODEWIJK XIII. 
Deze vorst deed hem door 
URBANÜS TIU met het pur
per • bekleeden; en na den; 

dood van' RICHELIEU, be
noemde hij hem tot staats
raad ,- en een der uitvoer
ders van zijnen uitersten wil. 
LODEWUK XIII, in het daar
opvolgende jaar , 1643 over
leden zijnde, zoo belastte^ 
hem de koningin' ANNA van 
Oostenrijk, . onafhankelijke 

.regentes, met het bestuur 
van den staat, gedurende 
de minderjarigheid van Lo-
BEWuicXIV.»DenièuWemi-
iiister, zegt VOMAIRE, spreid-
m het begin zijner grootheid 
even zoo vele eenvoudigheid 
ten toon als RICHEOEIT trotsch-
Ae»d had aan den dag gelegd. 
Wei verre van wachten te 
??^en> enmcteenefconink-
Jöke pracht te gaan, had 
hy m den beginne het een
voudigste gevolg. Bij hem 
zag men bescheidenheid en 
zelfs toegevendheid, daar, 

! 2 ?ijn
 n

 v o o r S a n S e r eene 
laatdunkende opgeblazenheid 
had doen blijken.». Ondanks 

TiariK * Cfne ver»nogende 
Pa*U teger, hem. Het volk, 

door belastingen overladen;-
en' tot den opstand aange
spoord, door den hertog de 
BEAUFORT , door den Coad
jutor van Parijs, door den 
prins van CONTI , door de 
hertogin van Longwville> 
sloeg aan het muiten. Na
dat het parlement geweigerd 
had, nieuwe geldplakkateiv: 
te verifiëren , liet de kar
dinaal den presidénl BUNC-
MESMII. , en den raadsheci 
BROUSSEI. gevangen zetten. 
Deze hevige maatregel ,vf 
de oorzaak der eerste be
wegingen van den burger
oorlog, in 1648. Het folk 
riep te wapen ; weldra 
werden er te Panjs, even 
als ten tijde der ügue, ke
tens gespannen. Deze dag, 
even als die van 12 Mei 1588, 
onder den naam na Mar-
rikades bekend, was de eer
ste vönlc van het oproersvuur. 
De koningin zag zich verpUgt, 
om met den koning en haren 
staatsdienaar i dien het pat' 
lement, als de stoorder van de 
openbare rust, vogelvrij ver
klaard had, de vlugt te neme» 
van Parijs naar Saint-^' 
main. Spanje , door de mui-
telingen aangezocht, neen" 
deel aan de onlusten, om 
dezelve te versterken; °e 
aartshertog, landvoogd w 
Nederlanden, maakt zich aan 
het hoofd van 15,000 w a n 

gereed. De met grond ver
ontrustte koningin, leen1 



M-JK--Z."- VU 

oor. aan de' voorstellen' des, 
parlements, dat den oorlog' 
moede , en buiten staat was, 
om denzqlven door te zetten. 
De onlusten bedaren , eri de 
voorwaarden ter bevrediging 
•worden den 11 Maart 1649 
te Ruel geteekend. Het [par
lement behield de vrijheid 
ïan' vergaderingen te beleg
gen , welke' tnen aan het
zelve had willen betwisten; 
en .-het hof behield zijnen mi
nister , wiens val het.volk én 
het parlement gezworen had
den. De prins van CONÖÉ 
was de- voornaamste bewer
ker dezer verzoening. De 
staat had hei» zijnen roem-," 
en" de kardinaal zijne veilig
heid te danken; maar; hij 
stelde zijne diensten op te 
hoogen prijs, en" ontzag die 
gene niet genoeg, aan wien" 
hij dezelve bewezen had. Hij. 
was de eerster, die nat -MA-
ZARnj van dienst te zijn ge
weest , hem in',een belag-
chelijk licht plaatste , die , 
na de koningin zegevierende 
naar Parijs terug te hebben 
gebragt, haar trotseerde, en 
«ie het door hem verdedig
de en verachte bestuur belec-
digde. Men beweert, dat hij 
aanden kardinaal scheef: MP 
ulustrissimo signor Fae-
chino. MAZARIN, gedwon
gen » om ondankbaar te zijn, 
bewoog de koningin, heiri 
met den prins van' Cosxi, 

zijnen broeder .'eil. 'd«riher
tog van X0NGUEVH.Ï.K t,e doeir 
gevangen nemen. ï Men ver* 
voerde hem eerst naar Vin* 
cenries, vervolgens naar Ma?~'. 
coussi, daarna naar \ffavre-. 
de-Grdce,. zonder dat het 
volk zich voor dezen verde
diger van Frankrijk in de 
bresse stelde. Het parlement 
was niet zoo rustig, het 
vaardigde in 1651 een; von
nis uit, hetwelk MAZARIN uit 
hèt koningrijk, verbande,' eb" 
eischte met zoo veel nadruk 
4e vrijheid dër, prinsen, dat-
het hof zich genoodzaakt 
zag, hunne gevangenissen te 
openen. Zij keerden zege
vierende naar Parijs terug, 
terwijl de kardinaal de vlugt 
nam, naar den • kant vaii 
Keulen. Deze minister be
stuurde het hof en Frank
rijk uit het diepste zijner, 
ballingschap. Hij liet dën 
storm , tot. bedaren komen 
en keerde het volgende jaar 
in het rijk terug. Bij het 
eerste berigt. zijner terug
komst, ligtte GASTON van 
Orleans, broeder van Lo-" 
PEWiJK. XIII, die de verwij
dering des kardinaals had 
gevraagd, troepen in Parijs. 
Het parlement vernieuwde 
zijne vonnissen; het verban
de MAZARIN en stelde zelfs 
zijn hoofd op prijs. De prins 
van CONDÉ, met de;Spaii-
jaards verbonden, trok tegen 
5 
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den koning te veld 'j en 1v^ 
mms-, .die dezelfde Span î 
jaards verlaten had , voerde 
het koninklijke leger aan. 
Er werden kleine gevechten 
geleverd ; maar geen derzel-
ve was beslissend. Dé kar-, 
dinaal zag zich op nieuw 
rerpligt, het hof te verla
ten, tot overmaat van ver
nedering, moest de koning, 
die hem aan den algemee-
aen haat opofferde, eene ver
klaring geven , bij welke hij 
zijnen minister wegzond, ter
wijl hij zijne diensten prees, 
en zich over zijne ballinge 
schap beklaagde. Het-duur
de ,niet lang of hij riep hem 
terug. Be kardinaal stond 
rerbaasd, alvermogend en pe-
*ost in Parijs terug te kee
pen. LojMwinc XIY óntvin* 

hem alseenen vader, en hel 
volt als eenen meester. De 
prinsen, de afgezanten, het, 
parlement, het volk, alles 
beijverde zich, om hem te 
begroeten Ziedaar de-wis* 
selvalhgheden, welke den 

JVanschen geest kenmerken.' 
Men gaf te zijner eer een 
feestmaaltijd op bet stadhuis, 
te nndden der toejuichingen. 
Eene der gewigtigste dien
sten welke hij sedert zijne 
inkomst bewees, was die 
Jen ff- Trfc

e t e verschaf-

des konings van Spanje, on
derhandelen. Deze groote 
zaak werd' er gelukkiglijk 
ten. einde gebragt, en de 
vrede werd gevolgd door het 
huwelijk des konings met de 
infante. Dit verdrag strekte 
der genie en der staatkunde 
van MAZABIN , grootelijta M 
eer. ïïet huwelijk des ko
nings met de infante ,yi.is 
nog het werk van eenen dag, 
noch het denkbeeld van ee
nen eersten oogenblik; maar 
de vrucht der overweging 
van verscheiden jaren. Deze 
bekwame staatsdienaar, over* 

• woog deze Yerbindtenis, reeds 
in 1645 (dus 14 jaren vroe
ger), niet alleen, om datge
ne aan den koning te doen 
afstaan, hetwelk hij bij aea 
vrede van Munster verkreeg 
maar om hem nog gewigti» 
ger regten te doen erlangen; 
zoo als die der erfopvolging 
van de kroon van Spanje.-
Deze bedoelingen zijn-opge-
teekend, in eenen zijner brie
ven aan de ministers des*»* 
nings te Munster (Zie Abre-
gé de VhisU de frons" 
door den president HÉNAWW|' 
jaar 1659). De kardinaal 
KfAZARijr bragt in 1660 den 
koning en de nieuwe «»• 
n i n g i n t e i W ^ . Onder ^ 
zedigen naam van ml" lS f„' 
in zeker opzigt, °naibf*ï~ 
lijk meester, liet hij l*#* 
WIJK XIV, noch als v ^ 
noch als krijgsman op "e 

1 
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tooneel verschijnen, over
tuigd , dat Toor de vorsten, 
zoo wèl en -meer nog dun 
voor andere menschen, niets 
nadeeliger is , dan te vroeg 
van zich te doen spreken. 
Het beviel hem bijzonder 
dat men hem weinig' kunde 
toeschreef, niettegenstaande 
hij oppertoeziéner zijner stu
diën was geweest: welligt 
was hij jvan •gevoelen, dat 
een geleerde koning win
der wel zou regeren dan een 
regtschapen koning; hij had 
voorbeelden, om zulks te ge-
ïooven, en de gebeurtenis 
regtvaardigde hem. Hij over
leed in 1661 , in den ou
derdom van 59 jaren. Hij 
trachtte tot in zijnen laat-
sten leeftijd,' dat edele ge
laat, dat openhartige en inne
mende voorkomen te behou
den, hetwelk de harten boeit. 
Men wil, dat hij zich op èe-
nen zekeren dag een weinig 
blankette, ten einde te doen 
vooronderstellen, dat hij zich 
beter bevond, en in dien staat 
aan iedereen gehoor gaf. Of
schoon hij niet voor naauw-
gezet van geweten werd ge
houden, had hij echter op 
"jn sterfbed angstvalligheden 
Vu* Z$n(i "jkdömmén. len 
Iheatijner, zijn biechtvader, 
aeide hem onbewimpeld, dat" 
«|j verloren zou gaan, indien 
"ij het onregtvaardig verkre
gen goed niet terug gaf. Me-
*««», zeide hij , ik heb niets 

dan iveldadeii dè$ fiönings, 
I; -— Maar, hernam de The-
| a tijher , gij moet: wel onder-
• scheiden , hetgene, wat de 
i koning, u gegeven heeft, van 
hetgene, wat gij u hebt toe
geëigend. Om hem uit yeri 
Tegenheid te redden, raadde 
COLBERT hem aan, al zijne 
goederen aan den koning te 
schenken. Hij deed zulks, 
en LODÈWIJK XIV gaf hem 
na verloop van driedagëhde 
schenking terug. De koning 
en het hof droegen rouw bij 
zijn overlijden: eene weinig 

; gewone eer, en die HENDRIK 
IV, ten onpas aan de ge
dachtenis van GABRIELLE 
D'ESTBJÉES bewezen had. Ber 

\ halve de onnoemelijke goe-* 
deren, welke de kardinaal 

; MAZARIN bijeenverzameld Had, 
bezat hij te gelijkertijd.he\ 

i bisdom 'Metz, en de abdijen 
van Saint-jirno)ilA', van St, 

• Clément én St. Fincent'der-
zelfde stad; die van Saint, 
Denis in Frankrijk, van 
Cluny, van\ Saint-Victor
ia Mar&eille, van Saint-
Mêdard te Soissons, van 
Saint-Taurin, te JSvreux, 
enz. Hij liet tot erfgenaam 
van zijnen naam en zijne goê -
deren na, den markgraaf van 
Meilleraie, die met zijne 
nicht, HoNïMSBMANClNïjin 
den echt trad, en den titel 
van hertog van MAZARIN aan
nam. Hij had eenen neef,-
die hertog <raa JWBBS^ (m 
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dat art.) werd, en Vier an
dere nichten; de eene ge
naamd MARTIGNOZZÏ , werd 
uitgehuwd aan den prins van 
CONTI; de anderen, MANCWI 
genaamd, werden zulks aan 
den connestabel DE COIONNE, 
aan den hertog van MKRCOEÜR 
en aan den hertog van BotJtt-
ioy (Zie COLONNE .MATTCIM). 
Men'zegt datILiiua.II, zoon 
van den ongelukkigen KAREI 
I , koning van Engeland, er 
hem eene ten huwelijk vraag
de , en dat de slechte staat 
zijner zaken hem eene wei
gering berokkende. Men voegt 
er bij, dat toenMAZARINden 
weg des troons voor' KAREL 
II minder gesloten zag, hij 
deze verbindtenis weder wil
de aanknoopen, doch op zij
ne beurt van de hand werd 
gewezen. Van al de afbeeld
sels , welke men ons van MA-
ZARiN heeft geleverd,- schijnt 
er ons geen getrouwer toe, 
dan dat hetwelk de president 
I t o ü M er van geschetst 
heeft» » Deze staatsdienaar, 
zegt die geleerde, geschied
schrijver, was even zoo zacht, 
als de kardinaal DE KICHE-
IJEU hevig was, eene zijner 
grootste begaafdheden was, 
de menschen wel te kennen, 
Het kenmerk zijner staatkun
de was veeleer de geslepen
heid en het geduld, dön de 
sterkte..,. Hij was van ge
voelen , dat de magt des ster
keren enkel meet gebruikt 

worden, bij gebrek van an
dere middelen, en zijn geest 
verschafte hem, den naarde 
omstandigheden berekenden 
moed. Onverschrokken te 
Gasal, bedaard en hande-
lende, in zijne afzondering 
te Keijlen, ondernemend: toen 
de prinsen in hechtenis moes-r 
ten worden genomen; maar 
ongevoelig; voor de spotter-, 
nijen der Frondè; de pó-
cherij van den coadjutor ver
achtende, en het gemor des. 
gemeens aanhoorende, even 
gelijk, men van strand het ge
klots van de golven der zee 
aanhoort. In den kardinaal. 
DE RiCHEtiEir was iets gro
ter, uitgebreider, iets min--
der gedwongen; en in den 
kardinaal MAZARIN, meer be
leid ,; meer overleg en min
der ongeregeldheid. Men haat
te den eenen en men dreei 
den spot met den anderen; 
maar beiden beheerschten den 
staat." Frankrijk heeft hem 
den E kas te danken, dat 
hij voor hetzelve verkreeg, 
toen Frankrijk tegen hem 
losbarstte. De abt D'AlM1*-
VAL heeft in 1745, in 2dl.» 
in 12.vo in het licht gege
ven: lettres etc. {Frievert. 
van den kardinaal MAZ^' 
RW,, waarin men het ge
heim van de vredesonder
handelingen der Fyreneën, 
en het verhaal der conjerm' 
tieii, welke hij te dien ^l' 
de met dorh.ioDSMJX 1JJE 
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HARO, -minister van staat, 
gehad heeft,. ontwikkeld 
vindt). — Zie ÏÏARO — De
ze yef zamelhig is belangrijk. 
De kardinaal ontwikkelt, wat 
er in deze conferëntiën is voor
gevallen, met ëene naauwkeu-
righeid en juistheid,- die den 
schrijver, als ware het, met 
de beide gevolmagtigden ge
heel vertrouwelijk maakt. [In 
1663 verscheen er een staat
kundig Testament van den 
kardinaal MAZARW in het 
licht Keulen, in 12.H10, dat 
geeïierlei aandacht verdien
de. Er .bestaat eene' andere 
soort van staatkundig testa
ment, onder dezen titel: Bre* 
viarium politicorum, seoivn-
dum rubricas Ma%arinicas; 

- dit is een vrij bittere' heke
ling van -den kardinaal-minis
ter. Men heeft daarenboven 
veel over hem 'geschreven. 
De partij der f ronde baarde 
«ene tallooze menigte schot
en hekelsbhriften tegen MA-
ZARIN. NAÜDET , bibliothe

caris des kardinaals, onder
nam, bm een gedeelte der-
zelve te wederleggen, in een 
geschrift ten titel voerende: 
MJtscuRAT, of beoordeeling 
vctti hetgene, wat van den 
6 Januari)' tot.den J Jpril 
J64-9 tegen den kadinaal 
MAZARW is geschreven, 
1650, in 4.to],f 

MAZARW (ÏÏORTENSE MAN-
CIW, hertogia van), nicht 

van den kardinaal MAZARIÏT , 
vereenigde met de voorreg-

• ten der fortuin ," die der 
• schoonheid. Zij trad in 1661, 
; in den echt, met ARÏÏANÖÜS 

KAREL DE 1A PORÏE BË IA 
: MEittERAiE, maar het duur

de niet lang, of zij wilde 
van dehzelven gescheiden; wör-

; den. Daar zij zulks niét had, 
kunhen verkrijgen , zoo stak 
zij in het jaar 16,67 naar J^K-; 
geland over. Zij wettigde 
haar verblijf te Zonden &oov 
hare bloedverwantschap möt 
de koningin. Maar toen die 
vorstin in 1687 genoodzaakt 
was, naar Frankrijk over 
te steken, liet LA MEILLE-
RAIË zijne echtgenoote ver
zoeken , om terug te.komen; 
daar zijne verzoeken gee'ner-
lei uitwerksel hadden, deed 
hij haar een proces aan, het
welk zij verloor. De herto-, 
gin werd veroordeeld, óm 
met haren echtgenoot terug 
te keeren, maar zij volhard
de er bij, om in Londen te 
blijven, alwaar zij een klein 
hof had, uit de schoone gees-

I ten der hoofdstad zamen ge
steld. Zij overleed den 2 Ju-
lij 1699, voor den hertog, 
die tot in 1713 leefde. " Zij 
hebben kinderen nagelaten. 
De Memoriën vsm mevrouw 
MAZARIN, en die, welke zij 
tegen de Factums vanharen 
echtgenoot stelde, komen voor 
in de werken van SAINT-E* 
TREKONT. Men moet geen 
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geloof hechten, aad het al te 
vleijende afbeeldsel > dat die 
wijsgeer van de dame heeft 
geschilderd, noch aan de bè-
lagchelijfce sprookjes» welke 
de hertog DE SAINT SXMON 
van den man verhaalt. 

* MAZARREDO r SAUZAU 
(JOZEF MARIA), een Spaansch 
admiraal, te Bilbao in 1744 
geboren, begaf zich in den 
ouderdom van 16 jaren on
der de koninklijke marine; 
en van eenvoudigen boot-
mansjongen klom hij op tot 
den hoogsten rang. In 1780 
was hij schout-bij-nacht, en 
verbonden aan de vereeni»de 
Spaaösche en Fransche vloot, 
onder het hevel van den graaf 
D'ESTAWG. In die betrek
king bewees hij eene uitste
kende dienst, aan de gehee-
|e vloot, bij derzelver uit-
loopen te Cadix, dooreenen 
geweldigen storm overvallen, 
daar het hem gelukte, de
zelve _weder zónder eenig-ver-
lies binnen de haven te bren
gen, In het volgende jaar 
redde hij andermaal dé ver-
eenigde vloot der beide na-
tien ,: in de zeestreken van de 
Sorlingsche eilanden, daar 
«ïl de bevelen durfde over
schrijden van den graaf DE 
KICKEN, dje niet doelmatig 
waren ,̂ zoo a l s hij Zulks na 
de gebeurtenis zelf bekende. 

bekwaamheid in de seheeps-

bewegingen, toen het Spaan-
sché smaldeel, • van. Cadix 
teruggekomen, door .eenen 
stormwind werd overvallen, 
die dezelve bijna tegen de 
kust wierp. Zijne uitgebrei
de kundigheden deden hem 
in 1793 door het bestuur 
verkiezen, om een ontwerp 
van reglement voor de mari
ne zamen te stellen, hetwelk 
aangenomen en door, de on-' 
derteekening des konings be
krachtigd werd. Tot den rang 
van oppervlootvoogd van het 
Spaansche smaldeel verheven, 
beschermde hij op de dagen 
van den 3 en 5 Juhj 1797, 
de stad Cadix tegen het bom
bardement der Engelsehen, 
In 1799 liet hij op het ei
land JLèon, een schoom ob
servatorium bouwen, waar
aan hij vier sterrekundigen 
verbond. Ha den inval der 
Franschen in Spanje, nam 
hij van JOZEF BONAPARTE net 
ministerie van marine aan, 
en overleed in 1812. Hij 
heeft nagelaten: Herste be
ginselen over de slagorde 
ter zee, Madrid, in 4,t0 

MAZEL of MAZEU(DAVH>), 
een naar flngeland, gevlugte 
Fransche predikant, vertaal
de eenige in het Engelsen 
geschreven verhandelingen i» 
het Fransen ;' maar wijl 1»J 
in het Engelsch niet zeer er
varen 'was, worden zijne' vél 
tajingen niet voor getï'°»w "•• 
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gehouden. Die, welke hij ver
vaardigde van de verhande
ling van SHERÏOCK , ovej' den 
Dood en het Laatste Oordeel, 
2 stukken in één deel, in 
8.vo, wordt echter op prijs 
gesteld. Men stelt veel min
der belang in. zijne herta
ling der rerfiandeling van 
LOCKE , over het burgerlij
ke, bestuur,, in 12.«nq, (zie 
Loep); zoo min als in zijne 
Proeve van , GILBERI BCR-
NET, over het Zeven der 
koningin MARIA , in 12.»°; 
een partjjdig en hartstogte-
ijk werk, dat geene verta
ling verdiende. MAZEI, over
leed- te Londen, in 1725. t 

• MAZEPPA (JOANNES) , het-
ttan of veldheer der kozak
ken »'• was een Poolsch edel
man , [en Werd in het Pa-
«tijnschap van Podolïè ge
uren. Hij was onder Jo-
ANÜES CASIMIR edeljónker des 
konings. E e n minnenijdige 
«chlgenoot bond, hem geheel 
naakt op den rug eens paards, 
ei het hem aan den snellen 
5®n Tan hetzelve ter prooi, 
net paard was uit Ukrai-
«e, werwaarts het MAZEPPA 
vervoerde. Daar eenige in
woners van het land hem 
™P hadden bewezen , ves-
y e h i j zich bij.hen, en 
*erd secretaris van SAMOÏIO-
*p» hetman, der, Ukrain-
*cne kozakken, toenmaals in 
öo»og tegen de Tartaren, MA

ZEPPA onderscheiddezich door 
zijne dapperheid en zijn be-. 
leid, eji,volgdeSAMOÏLOwm, 
op , toen deze aanvoerder in 
1687 , was afgezet, wijl hij 
door zijne onkunde, een aan
merkelijk gedeelte van dit 
heerlijke leger, van GOiOOO, 
kozakken", waarover hij het 
bevel voerde, had doen om
komen,] De eerste zorg van 
zijnen opvolger was, dei gren
zen van zijn land tegen de 
Tartaren te versterken, en 
zich vermogende beschermers 
te maken. Hij verbond zich 
eerst met czar PETER , dien 
hij gedurende vier en twin
tig jaren met veel trouw dien
de ; maar het voornemen , 
dat hij had, om zich tot 
koning der kozakken tè ver
heffen, deed hem in 1708 
zijne verbindtenissen verra-. 
den. Hij was alstoen 84 ja
ren ; hij koos dè partij van 
EAREL XII, koning van Zwe
den, en vergrootte deszelfs 
leger, met eenige regimen
ten. De czar zond troepen 
tegen hem op; de hoofdslad 
van zijn land werd ingeno
men en geslecht, en hij zelf 
in beeldtenis opgehangen > 
terwijl eenige zijner mede-
pligtigen door het rad het 
leven verloren. Na den slag 
van Pultawa, nam MAZEP
PA de vlugt naar Wallachyè, • 
en van daar naar Bender, 
alwaar hjj, kort daarna, hoog 
bejaard, -ia 1709 overleed. 
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[Men kan verder over MA-
ZEPPA raadplegen de Geschie
denis van KAKEL XII, 
door VOLTAIRE; de Jaar
boeken van R~lein* Rusland, 
doorScHEiiEU.Parz/s, 1788, 
2 dl.» in 12.mo ; de Geschie
denis der kozakken, door 
LESÜR, Parijs, 1813, 2 
dl.» in 8.vo MAZEPPA is de 
held van een der gedichten 
van lord BÏRON.] 

* MAZIO (RAPHAët), kar
dinaal te Rome, den 24 0 c -
tpber 1766 geboren , heeft 
zich onderscheiden door zijne 
begaafdhedeh in de staats
zaken. PIÜS T I I , verbond 
hem aan de legatie van den 
kardinaal CAPRARA, afgevaar
digde in Frankrijk, in het 
begin dezer eeuw. De kar
dinaal CONSALVI wilde hem 
hij zich hebben, op zijne 
reizen, en in zijne onder
handelingen bij de grpote 
mogendheden, voor de be
langen van den H. Stoel. 
Toen PIÜS TII , te Rome was 
teruggekeerd, benoemde hij 
MAZIO , tot secretaris der La-
tijrische brieven , en zond hem 
later, met den kardinaal 
SPINA, naar het congres van 
•Ldybdch. De H. Vader be
noemde ^ hem .tot secretaris 
der consistoriale congregatie, 
e» 0 hem in 1830, den 
Kawlinaalshoed,met den pries
terlijken titel ,van Sf.Ma-
r& w» Trasievere, De kar* 

dinaal MAZIO, is te Rome, 
den 4 Februarij 1832, over
leden. . . ' •• . . . ; . • . 

MAZOCHI of liever MAZZO-
CHI (AiEXis SYMSIACHUS) , een-
geleerd oudheidkundige., te 
Dor go de St, Maria, bij 
Gapua, in 1684 geboren, 
werd, in 1709, tot priester 
gewijd , en benoemd.tot hoog
leeraar der Grieksche; en He-
breeuwsche talen, in hetaarts-
bisschoppelijk seminarie van 
Napels. In 1711 was hij 
kanonik van Capua, en werd 
achtereenvolgend, leeraat der 
godgeleerdheid, van Napels, 
etl jkoninklijk hoogleeraar der 

H. Schrift. Zijne nederig
heid deed hem het aartsbis
dom Lanciano van de hand 
wijzen, hetwelk hem-dooi
den koning werd aangeboden. 
Hij overleed te Napels, def 
12 September 1771. HaJ»ee«-
veel geschreven over de ou
de opschriften de gedenkpen
ningen enz., ep men »eeH 
van hem: l.o Janteekentn-
gen, op het nieuwe .tw»-

gen , over de dichtkunst der 
Hebreërs. - 3.° De oudhe
den van de CampagnaM 
Roma.— b.° Oorsprong M 
stad Gaptia, inh^isobntt. 

Men vindt zijn &»?1 l\Z 
Fitos Ifalorum, do°r ** . 
BROKI, 8.e dl. 

.".MAZOislFRAircisciJsl.eeB 
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bouwkundige, lid tan het 
legioen van eer, te Lorient, 
den 12 October 1783 gebo
ren , was' dè zoon van eenen 
beroemden handelaar, alge
meen directeur van de pa-
ketbooten, des konings van 
Frankrijk. Deze nam zijnen 
zoon mede naar Bordeaux, 
W erwaarts'* hij dooi- ambts- '•• 
betrekkingen geroepen werd -, 
en deed hem in 'de centrale 
school dier stad zijne studiën 
volbrengen. Na zijn examen 
voor de polytechnieke school 
te hebben afgelegd, moest 
de jonge MAZOIS, uit hoof 
de van den zwakken staat zij
ner gezondheid, en eene aan
merkelijkedoof heid, die hem 
in den ouderdom van 15 ja-
Ten uit de mazelen was bij
gebleven ,'• de militaire loop-
haan laten varen. Hij beoe
fende alstoen de bouwkunde 
Pnder den heerPERCIER.J en 
behaalde verscheiden prijzen 
»jj de akademie. Hij begaf 
zich vervolgens naar Home; 
van daar ging hij naar Wapels, 
aWaar hij door MURAT ge
roepen werd, die er alstoen 
regeerde, e n die hem het 

• Ppzigt opdroeg over de ge-
W e n der kroon. MAZOIS 
herstelde " verscheiden ko
ninklijke gestichten, bouwde 
er andere openbare , en sïaag-' 
?e er in, om de tot dusverre 
geweigerde vergunning te be-
°!5^n»,óm" iéekeningen van ( 

de- ontdekkingen van Pompe-, 
ja te vervaardigen , een werk, 
dat hem gedurende zes jar 

"ren bezig hield. Intusschen 
begon hij te Home, na ver
loop van drie jaren , de uil-
gave van dit belangrijke werk, 
hetwelk hem . veel eer ver-, 
schafte , en belooningen ver
diende. De koningin van IVa-
pels , (vrouw van MÜRAÏ), 
bezorgde hem eene jaarwed
de van 12,000 franken; en 
in 1814 , werd het eerste dl. 
der bouwvallen van Pompe-, 
ja in het licht gegeven. De 
staatkundige gebeurtenissen 
van 1815 , deden zijne werk
zaamheden staken ; maar de 
graaf', later hertog, DE BlA-
CAS, die na de. restauratie,, 
als afgezant van LODEWIJK 
XVIII, te Home was, nam 
den bekwamen kunstenaar on-( 
der zijne bescherming enbe-, 
noemde hem te gelijkertijd,. 
om de Fransche kerk van de 
ff* Drievuldigheid der Ber-, 
gen, te verbeteren, en be
schermde op eene vermogende 
wijze, de voortzetting der 
nasporingen in de bouwval-
ïen van Pompeja. Toen MA
ZOIS in 1819, te Parij's was 
gekomen , benoemde hem de 
heer DECAZE r toenmaals mi
nister van binnenlandsche za
len , tot een der vier in
specteurs van de burgerlijke 
gebouwen. Hij keerde weldra 
naar Napels terug, om er' 
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de laatste bouwstoffen tevèr-
zamelen, welke zijn werk vól-
Jedig moesten maken, en het 
-tweede deel verscheen eeni-
•gen tijd daarna in liet licht'; 
de andere zouden 'hetzelve 
spoedig volgen. Hij kwam 
andermaal te Parijs terug., 
alwaar hij in den echt trad 
«jhet de dochter van den too-
^eeldichter ALEXANDEU BIJ
BAL, en belast werd met de 
-uitvoering van het' nieuwe 
•wijk der -Champs^JEli/seês^, 
•onder den naam van Vitte 
.-de FRANCO is I . bekend. 
Door eene gevaarlijke ziekte 
in de voortzetting zijner werk
zaamheden belemmerd, -be
zweek hij onder dezelve, den 
~3Ó December'1826. Ïni823 
was 'hij tot ridder van het 

' Jegioen -van eer benoemd, 
-daarenboven was hij lid van 
-•verscheiden Fransche en bui-
•tenlandsche geleerde genoot
schappen. Men heeft hetn te 
*J anken-: ï.o Zes ruïnes etc. 
\D& bouwval/en van Potü-
peja, cp de plaats zelve 
gedurende de jaren J809-— 
J8êJ, geteekend en geme
ten), Parijs, 1812 —1827, 
21 afleveringen., of '2 dl;a 

'« fol. Se heer GAÜ, heeft 
•<3e uitgave van dit belangrijk 
^ e r i , in 30 alleveringen 

^ KJ*et paleis van Scau-

*****«««,. j?ome ge. | 

<k<m op het einé ér 
repubhek, doorJfMRorm, 
-vorst der Sueven), in 4> 
-a^ mtgaye, 1822, in 8.v° 
—< •3;« Siscours etc. {Re
devoering by de Ujhplegtig-
heid mn den keer SUR-

I muit uitgesproken), ƒ»«• 
| > # J , 1824, in ê.n $0% 
{ heeft hij inde Galerieffran-

caise in het licht gegeven, 
een aantal levensbeschrijvin
gen vaa houwkunsteaaars, 
schilders,, beeldhouwers; en 

'm verscheiden tijdschriften, 
•verfeandeUngen, zoo wel in 
het Itaüaansch,, als in het 
JTransch., over onderwerpen* 
betrekkelijk de kunsten en de 
wetenschap dèr "oudheden. 
Hen virtdt èok van hem, in 
het 1.« dl. van het Theëre 
complet des Latins, Over
wegingen ever de tooneeleit 
der ouden; eindelijk heeft h | 
eenige artikels aan de Revue 
eticyclopèdique geleverd en 
in handschrift nagelaten de 
Ruines etc {Beuwvallènvan 
Pcestum), een werk dat als 
bet vervolg der Rmtovallen 
van Pompeja kim worden be
schouwd., en waarvan hij on
der zijn opzigt* de meeste 
•der talrijke platen, die voor 
hetzelve bestemd zijn, heeft 
laten Jitographieren. — Zij" 
vader, lid der akademie va» 
Bordeaux, een achtiögw»"* 
dig handelaar, is ÏB dïestad 
den 21 Januarij i82*,in 

'de leveadigsfe gevoelen» tan 
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onderwerping en christelijk 
geduld overleden. 

* MAZZA (ANGEIO), éen 
Italiaansche dichter te Par-
ma, den 21 November 1740 
geboren , volbragt zijne stu
diën te Reggio, alwaar de 
Jberoemde SPAUAJTZANI , een 
zijner meesters was. Zijne 
Vorderingen waren snel, voor
al in de dichtkunde, en het 
duurde niet lang, of hij gaf 
eenige dichtstnkken in het 
licht, welker verhevene ver
dienste, de aandacht van 
den abt SAIANDKI boeide, 
daar deze voorbedachtelijk uit 
Padua kwam, om den jon
gen dichter geluk te wen-
schen. MAZZA begaf zich naar 
deze laatste stad, alwaar hij 
•zich met verscheiden aan
zienlijke geleerden verbond, 
en van daar naar Fenetië. 
Hij vertaalde aldaar in het 
Italiaansch, het Engelsch 
dichtstuk van AKENSIDE, ge
titeld; JDe vermaken der 
verbeeldingskracht, hetwelk 
hij als te Parijs in het 
licht deed verschijnen, ten 
einde, zegt men, de naspo-
ringen der inquisitie te ont
duiken. D o m t o r , minister 
van Partrn, riep hem in 
1768, naar zijne geboorte
plaats terug, alwaar MAZZA, 
»* verloop tan eenige jaren, 
oen leerstoel der Grieksche 
letterkunde verkreeg, Hij 

wee» <lien der Platonische 
wijsbegeerte té Antwerpen,, 
welken hem werd aangebö1» 
den, benevens den post van 
gezantschaps - secretaris van 
Portugal van de hand» Zij
ne dagen verliepen vreedzaam 
in de beoefening der lette
ren , toen de hartstogt, welke 
de bevalligheden van zijn ge
laat aan qene Parmesaansche 
dame, builen zijn weten, 
inboezemde, zijne rust kwam 
storen. MAZZA begaf zich naar 
Boloffiia , van welke stad hij 
de scholen bezocht, in welke 
hij "de godgeleerdheid beoe
fende, en het geestelijk ge
waad aanvaardde. Hij heeft 
later aan de beoefening der 
godgeleerdheid, de meeste 
der schoonheden toegeschre
ven , welke men in zijnege
dichten ontwaart. Zijn smaak 
veranderde echter, na ver
loop van eenige jaren, en 
bij zijne terugkomst ie Par-
ma , trad hij in den echt. 
Zijne echtgenoöte maakte hem 
vader van drie kinderen, en 

•hij zou in den schoot zijner 
familie het geluk hebben ge
vonden , indien de nijd »wel
ken de verdienste zijner wer
ken had uitgelokt, niet tegen 
hem beschuldigingen, had 
opgeworpen, die, ofschoon 
als lasterlijk erkend, zijne 
ziel niettemin met bitterheid 
vervulden Omtrent dezen 

.zelfden tijd j verscheen zijne 

i:'M.:;M::'iiV 
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vertaling van PINDARUS m 
in het licht. METASTASIUS en 
CJESAEOÏXI, stelden hem dik
wijls voor, dat hij er.zich 
niet toe moest' bepalen ,' om 
in zijne taal enkel de denk
beelden van anderen over te 
brengen , en dat hij zijn land 
met oorspronkelijke zamen-
stellingen behoorde te ver
rijken. MAZZA , is te Par-
ma, in 1817 overleden, na 
tot lid der Arkadische aka-
demie van Rome te zijn op
genomen, onder den herder-
Fijken en dichterlijken naam 
-van Jrmotiide Elideo; Hij 
ivas steeds vreemd' aan de 
staalkundige factién, die Ita; 

lïè verdeelden. Het geestelij
ke gewaad,-hetwelldnj«eni
gen" tijd droeg,, heeft-heni 
dikwerf doen verwarren met 
zijnen broeder , den abt,M-

•J>EEAS MAZZA, benedikajner. 

MAZZOCHI. — ZieMAZOCHï. 

MAZZOM ( JACOBTJS) , te Ce
sena , in 1548 geboren , over-

'leed te Ferrare, in 1598; 
hij gaf op het einde der 16e 

eeuw, lessen cener._gezonde 
en oor 

deelknndige wijsbegeer
t e , en onderscheidde zica 
evenzeer als schrijver. [Hij 

-verscheen in den beginne 
aan het hof van den hertog 
van Urbino, werd later door 
Paus GREGORIDS XIII , n a a r 

Rome beroepen , ,teo einde 
mede te werken , aan de ver

betering van de» almanak, 
en onderwees de .wijsbegeerte 
te Cesena, te Macerata, te 
Pisa en te Rome]. Datgene 
zijner' wérken,, hetwelk.het 
meest de aandacht der, m<-
komelingschap heeft getrok
ken , is zijne verhandeling. 
De triplici hominum vita^ 
activa nemtfe, contemplfi* 
vd, et religiosd, methodl 
tres, Cesena,1576, m'H* 
zeer zeldzaam. : 

* MAZZUCHKUI (JOAOTES 
MARIA, graai van), A e ^ 
cia, den 28 0ctober,1707 
S r e n , had een zeer groo 
werk ondernomen, geweld. 

intorno alle f^fdX 
sorUti dei letteraü M* 

^S igeSnEc^ 
S • bij welke het moega-
ving, "y . , voegei». 
1 « k T - ? „ ' d e e i s c h e W 
Verscheiden •QezeB,jVt e„ 
zij„ afzonderlijk fffg,'°.f ^ r d e n z e e r g e z o c h t . ^ ^ 

.MAZZüCHElW,;^mën va» 
-voornaamste ^f™*» k. 

king met de beroe Ben 

.vroege d o o ^ n i t r o " ^ 

letteren e» ^fin ïeeft *» 
fee vrijden. m 
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atfntaL werken in handschrift 
nagelaten. ' GAEÏANI heeft de 
beschrijving der gedenkpen
ningen der groole mannen ,= 
van. h§t museum van MAZ-
ZüCHEHii onder dezen titel 
in het Jicht gegeven: -Mu-
sceum MAZZÜCHELLIMVM, 
FWBWI 1761 —. 63 , 2 
dl.» in foJ. met ,208 platen; 
eène zeldzame en* kostbare 
verzameling. Het 3.° deel» 
waarmede het werk zou ten 
einde zijn, is onuitgegeven 
gebleven. . 

, MAZZÜOH ( FRANCISCÜS ) , 
gewoonlijk il Parmesanö ge
noemd , ie Parma, in 1503 
geboren, overleed in 1540, 
maaktezichreedsinzijnejeugd 
hekend door zijne begaafd
heid voor de schilderkunde. 
Hij nam lessen van zijnen va« 
der PHILIPPÜS ; en van zijne 
vaderlijke, ooms, PIETKO en 
MlCHAët, alle drie beroemde 
schilders; in den ouderdom 
7?" l} 3aren> vervaardigde 
hij zijne schoone schilderij 
van den Doop van J, C. 
Het verlangen, om zich vol
komen te' ontwikkelen, ge
leidde hem naar Mome; hij 
verbond zich aan de wer
ken, van MicHAëi ANGELO, 
en nog, meer aan die van 
RApjHAël; Hij heeft.de, be
handelingswijze van dien m.ees-
ter zoo wel nagevolgd, dat 
«en zelfs te zijnen tijde zei-

dé,' dat hij dé erfgenaamüy-
ner genie was* .Men verhaalt»; 
dat hij gedurende dé plun
dering van JRomè, }n 1527;?: 
zoo .gèrustelijk arbeidde;, dat 
de Spaansche soldaten.," die 
in zijn huis kwamen', er dooi' 
getroffen waren. De eerste, 
stelden zich met eenige jtee--
keningen tevreden; de'voe
gende namen alles weg,-.wat: 
hij had. PROTOGENES bevond 
zich in dergelijke, omstandig
heden te JSóme; maar was 
gelukkiger. IiPARÊiESANOy 
heeft te Rome, te Bologna 
en te Parma, zijne geboor
teplaats, verscheiden werken 
vervaardigd. Zijne begaafd
heid yoör het luitspel, efi 
zijne'zucht voor dé toonkunst, 
hielden hem dikwerf van,zij-•* 
nen arbeid "terug ; maar zijn 
heerschende smaak was de 
alchimie, die hem gedurende 
zijn geheele leven ongelukkig, 
maakte. BewijzeVOXIILPAR-
MESANO is bevallig, zijne " 
beelden, zijn vlug eri,bekoor
lijk, zijne houdingen wel za-
mengetrokken: niets zoo aan
genaam als zijne hoofdhou
dingen. Zijne kleedingen zijn 
bewonderenswaardig los, zijne> 
tint is friach en "verleidend. 
Hij is vooral wel geslaagd in s 

maagden,-, kinderen en land
schappen.;IL PARMESANÖ; 
he.eft,met sterk water geëtst; '• 
ook heeft men volgens dezen '* 
meester' veel gegrayeexd. ,,-v 

'ti 3 -.. • •,';. ;' 
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MEA» (BiciiARD)Véeitbe
roemde arts,in 1678 teSiep-
ney, een dorp bij Zonden , 
uit een aanzienlijk geslacht 
geboren, volbragt zijne hu
maniora te Utrecht, onder* 
den beroemden GREVHJS J van 
daar begaf hij zich naar Zelf
den , om de geneeskunst te 
beoefenen, vervolgens reisde 
hij naar Italië, en verkreeg 
zijn doctoraat te Padua, In 
zijn vaderland teruggekeerd, 
beoefende hij aldaar met het 
beste gevolg de groote kunst 
van genezen, waardoor zijn 
roem gevestigd werd. Met 
de theorie paarde hij de 
schitterendste, uitgebreidste 
en gelukkigste praktijk. De 
koninklijke sociëteit van Lon
den t vergunde hem eene 
plaats onder hare leden, het 
kollegre vangeneesheerennam 
hem op, en de universiteit 
van Oxford bevestigde _het 
diploma van die van Padua. 
In 1727 tot geneesheer van 
GKORGB II benoemd zijnde, 
werd hij de JEs/tulaajo> van 
het hof en van de stad. Men 
verzekert dat zijn beroep hem 
jaarlijks bij dé honderddui
zend livres fransche munt 
opbragt; zijne tafel was als 
die van een' schatmeester 5 
deze geneesheer overleed m 
1754 in den ouderdom van 81 
jaren. Iedereen weet wat hij 
deed voor zijnei* ambtgenoot 
FJIEIWD , welka i» den toren 
van Zonden was opgesloten, » 

Toen de eerste minister Btek -
was» wilde MEAD hem geen 
geneesmiddel voorschrijven, 
of FitEiNO moest uit den to
ren ontslagen zijn; en zijne 
hardnekkige weigering ver
schafte den gevangene zijne 
vrijheid. >— Onbedachtzame; 
schrijvers hebben van deïe 
daad veel ophef gemaakt, 
maar zij verdient het niet. 
De dwaling, waartoe ons ee
ne overmaat van vriendschap 
kan vervoeren, vraagt aan 
alle gevoelige harten verschoo-' 
„ing; maar zij wordt door 
de rede niet goedgekeurd., 
die alleen het regt heeft lof-
tuigingen uit te deelen, om
dat z | alleen de verdien^ 

naar waarde kan schatten. 
»Ik misprijs u (zegt een ver-
tandig schrijver, terwijl h« 

dezen beroemden geneesheer 

van het ministerie te hebben 
Lrsboomd, die tonjuj 

fte zoo vrij moestenen 
uw vriend FREIN».. Ggmoert 
"evratgd hebben, dat m<* 
fem oordeelde, dat menie* 
£ j deed wedervaren, « £ 
£ dat hij s c h u l d ^ », 
schuldig aan de " j g g j , 
pij en aan zijne bediem»» 
werd terug gegeven. A» 
denkt ieder vriend van oW ^ 

kkemfL het^bevelen + 
men als 10 ne« *"? t00 
keurt, hldeonietjnne» 
vel als Ui deo vorst. » 
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sehien- waren de wetten strij
dig met de gevangenhouding 
van uwen vriend j. maar zij 
verzetten zich nog meer te
gen de wijze, waarop gij zij
ne bevrijding bewerkte j in
dien hij ook verdiend hadde 
zijn hoofd te verliezen, was 
hij echter door uwe bemoei-
jingen i» vrijheid. (Jij het*t 
uw talent en de zwakheid 
eens stervenden misbruikt, 
om een gedrogt of een war-
geest in de maatschappij te 
doen terug keeren." Zijne 
voornaamste werken zijn: I.° 
Proeve over de vergiften, 
1702, uit het Engelsch „ in 
net Latijn overgebragt, door 
JOZÜENELSON, Leijden, 1737, 
in 8.vo Een zoodanig werk 
kon niet dan na vele onder
vinding worden zamengesteld j 
MEAD maakte verscheidene 
proeven op de adders, die 
bem hierbij van groote dienst 
waren. - . 2 .° Geneeskun-

scnriften, m het Latijn, 
Zonden, 1751, h, 8.*° Dit 
w zgn laatste voortbrengsel. 
Men vindtin hetzelve twee 
verhandelingen, de eene over 
f krankzinnigheid, de an
dere over de ziekten, tvaar^ 
*«« in den hjbel gesproken 
nordt. In deze laatSte be
weert hij, dat de bezetenen, 
waarvan het evangelie spreekt, 
Jechts natuurlijke krankhe-
*™ gehad hebben. De dwa

ling , welke over. het alge-. 
meen in deze tvristrede door,-, 
straalt, ontspruit daaruit,,dat' 
men de mogelijkheid met de: 
wezenlijkheid verwart. • Om\, 
deze ziekte eene natuurlijk©; 
oorzaak te doen. hebben, bef 
sluit MEAD, dat zij door gee* 
nen onzigtbaren bewerker 
ka» worden te weeg gebragt•?... 
even alsof de duivels niet dei-
zelfde uitwerkselen konden, 
daarstellen als de natuur zei?* 
ve Ï alsof zij , - daar zij gan-
sche ligchamen kunnen doen-
bewegen,. ook niet ecnigé 
spieren in het menschelijk 
ligchaam konden gaande ma>-r 
ken. Hetgene wonderlijk voor
komt, is dat, de schrijver be? 
lijdt, aan het evangelie te 
gelooven; en het evangelie 
zegt ons uitdrukkelijk, dat 
zoodanige ziekte door den 
boozen geest werd voortge-
bragt. Het is van weinig 
belang, of die zelfde krank-
heden ook natuurlijk kunnen 
zijn» als de goddelijke waar
heid ons verzekert * dat zjj> 
zulks in dit of dat geval niet 
was. Be verleidende en val-» 
sche taal, welfe MEAD aan-
J. C. en zijne apostelen dóet 
spreken, in zoo eene jbelang* 
rijke stofte, zijn eene hei* 
ligschendende én ongerijmde 
aantijging, welke ieder goecÉ 
Christen alleen door het denk
beeld der zaak, genoegzaam-
zal wederlegd vinden. Ter* 

http://ffl.fi
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wijl BIEAD de niagt van den « 
duivel bestrijdt, heeft hij niet 
eens den waren toestand'der 
kwestie- gevat. ».Men 'zal 
zich nimmer overtuigen, zegt 
hij, dat God aan de duive
len de magt heeft verleend, 
om de menschen naar hun 
•goeddunken te '.•/kwellen.,'*' 
"Wel, wie heeft ooit gedacht, 
dat de duivelende menschen, 
naar hun goeddunken kwel
len? Zij kwellen in zoo verre 
God het hun toelaat, én' de 
uitgestrektheid dezer vergun
ning, is door andere regels 
dan door eigen goeddunken 
bepaald. Men heeft de dwa
lingen van MEAD over deze 
-stofle bewezen, in een werk, 
uitgegeven te Zonden, m 
•I 775, • getiteld: J dissèria-
tion .óf3the demoniacs. (Zie 
LEBRUW, DEHUO, DE HAAN, 
SCIPIO MAÏTEI, SPE). — }> 
Kleine werken , Parijs , 
4 7 5 7 , 2 dl.» in 8/° ö.e 

hesehryving van zijn kabi
net is gedrukt te Londen, 
in 1755, in 8.TO Dé doctor 
WARD heeft een Latijnsch 
grafschrift rooï MEAD ver-
vaardigd; het behelst een 
kort en sierlijk verhaal van 
de daden en deugden diens 
schrijvers, en maakt ons be
kend met belangrijke bijzon
derheden zijner familie. 

MEAN (KAKEI D E ) , heer 
Tan ATRIJT , geboren te Luik, 
ia 1604, overleden in 1674, 

onderscheidde zich in ver
schillende achtbare bedienin
gen , dooi- zijnen ijver voor 
het algemeen welzijn, en zij
ne bekwaamheden in het be
stuur der zaken. Tijdens dat 
"de nieuwe sekten de naburi
ge provinciën besmetteden, 
deed hij zijne gehechtheid 
aan de'Cathohjke godsdienst 
kennen, door de meest ge
paste maatregelen te nemen, 
ten einde de doorbraak der 
ketterij in zijn vaderland te 
beletten. Zijne uitgestrekte 
kennissen in dereglen, doen 

hem als eenen der grootste 
regtsgeleerden van Murow 
beschouwen. ' 0 schoon h 
i„ zijn groot werk, geUldd 
Observationes etresjudm: 
tceadjuscmleleodiensf 
um, Momanorum ahanm-
que gentium,yoox*mW 
L n«t zijner landgeno t 
schijnt in het oog gehad» 
hebben, maken er .echlerj 
•uitheemsche geleerden veel 
werk van; rnenvindundej 

uiloebreidestellingen over" 
Ssgeleerdhedb ^ 
lende volken. Van «w 
schillende u.tgaven,^ 

e r Tan bestas, ^ e
 a!#n 

die van Luik, 17*"'kuDnen 
info! . , d i e m v i e r ^ 
^bonden worden, met » 

feerde ™^«?*&£* 
XO0VREX («e. Jat » g * * . 
een zeer nilgebreid \W> 
register. 
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• f MEAN (FJRANCISCIJS AN-
TOMUS MARIA KONSÏANTIJN 
DE), werd den 6 Junij 1756, 
óp het kasteel van Saive, 
geboren. Hij studeerde ach
tereenvolgend in de univer
siteit van Douay en in die 
van Menu. Hij was reeds 
kanonik in de kathedrale 
kerk van Luik, toen hij tot 
het priesterschap verheven 
werd. Zijn oom, van moe
ders zijde, CJESAR KONSTAN-
TIJNFJRANCISCUS HONSBROUCK, 
prins bisschop van Luik, 
wijdde hem in 1786 als zij
nen suffragant bisschop. Om
trent twee jaren daarna, werd 
hij proost der collegiale kerk 
van den heiligen MARTINUS. 
Zijn oom, in 1786 overleden 
zijnde, werd hij met alge-
meene stemmen geroepen, 
om hem in zijne waardigheid 
op te volgen. Zijne verkie
zing had plaats op den 16 
Augustus 1792. DeLuike-
naars zouden onder eenen 
prins van dat karakter, al te 
gelukkig geweest zijn. Maai
de gebeurtenissen, welke des
tijds in Frankrijk voorvie
len , voorspelden en verhaast
ten den oogenblik, dat zij 
wch hunne onafhankelijkheid 
ta vrijheid moesten zien ont-
ïooren. Weldra sleepten de 
republikeinsche legers de 
Zwd-Nederlandsche provin-
««* en het land van Luik 
«ede, J)e prins bisschop zag 

i 

zich vèrpligt \ in de maand 
Julij 1794, zijne staten te 
verlaten, en nam de wijk 
naar Didtschland. Men weet 
ten deele, wat hij in zijne 
langdurige ballingschap heeft 
te verduren gehad. Hij ver
gat zijne kerk niet, hij deed 
alles wat in zijn vermogen 
was, om dezelve te redden;' 
onderhandelingen, traktaten, 
ondernomene reizen, niets 
werd gespaard, maar God 
had hem gespaard, om lang
durige en harde beproevin
gen te ondergaan; en hij 
kwam eerst na eene afwezig
heid van meer dan twintig 
jaren, uit zijne ballingschap 
in zijn vaderland terug. Al
les was omgekeerd en ver
anderd ; de oppenriagt van 
Luik bestond niet meer. De 
prins DE MEAN werd, op den 
•28 Julij 1817 , tot aartsbis
schop van Mechelen benoemd» 
Men weet hoedanig zijn ge
drag in deze nieuwe; betrek
king geweest is; Overstelpt 
van zwakheden, aan eene 
menigte aanvallen en kwel
lingen tendoele staande, meer 
dan eens gehoond en gelas
terd, week hij nooit eenen 
enkelen oogenblik van dien 
weg van zachtmoedigheid., 
geduld, overgeving, en apos-
tolischen moed, welken hij 
van den beginne af had in
geslagen. Het. belang van 
de godsdienst hield hem ge-
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heel en al bezig, deze was 
het uitsluitende, voorwerp zij
ner denkbeelden en bezighe
den. Hij was zelfs schroom* 
vallig naauwgezet ia het.ver? 
tullen zijner pligtera als pries
ter en bissehop, waarlijk god
vruchtig,, en had daarbij ee-
nen onbegrensden eerbied 
voor den heiligen Stoel» . Bij
na alleen, te midden van 
den ondergang der priester
schap staande blijvende, maak
te hij -er onafgebroken zijn 
werk van, om dezelve te her
stellen , en hg wijdde aan 
dat groote werk zijne bezit
tingen , zoo wel als zijnen 
ijver toe. Zijne liefdadigheid 
was overgroot, en nooit wer
den groote rijkdommen beter 
en christelijker besteed dan 
de zjjne. Eenvoudig, matig, 
zonder pracht en ijdele ver-
tooning, kende zijne mild
dadigheid geenegrenzen, om 
aan zijnen naaste wel te doen; 
«n men mag, zonder over
drevenheid , zeggen, dat mj 
bereid was, zijn laatste stuK 
brood met de behoeftigen 
te deelen. God heeftene 
standvastigheid en zijne deug
den vergolden , door, alvo
rens hem tot zich te roepen, 
den weduwlijfcen staat van 
de Belgische kerken te doen 
ophouden. Hij is den 1» 
Januarij 1831 overleden. 

MJBeARïJfÖf 

CAFUMl). 
(Zie BJEC-

. M E C , 

MECENAS (CAJUS CMWCS), 
een Romein, beroemd door 
de gunsten , welke hij genoot 
ónder AUGUSTUS, en de be
scherming, die hij aan de 
wetenschappen gaf, wilde 

' nopit hooger stijgen dan, tot 
den rang van ridder, waarin 
hij geboren was; hij werd 
als de luister dezer orde aan» 

"oeiien, en HOKAIHJS , noemt 
hem met regt: MECENAS, 
eaniium deciis. .ffij washet, 
die AUGUSTUS aanraadde, den 
keizerlijken troon te behou
den y> wit vrees dat tuj oe 

den, as hij ophield de eer 
%'te zijn.» Bij toen raad 
voedde hij eenige lessen;»*» 
lezl is AUGUSTUS verschal. 

„utti s gednrendegj>«£ 
ringgedaan heeft. Een deugfl 
aaam gedrag *eide h , * 
u eene zekerder wacht zijn, 
d a n die der legioenen..; 
De beste regel bij een J» 
S p ? , is deVendseha^ 
h e l volk te winnen, en voo 
^„e onderdanen te doen, w 

2 » vorst z o u d e ^ « ^ 
„en voor hem ^ Q j 
moest gehoorzamen,* Jj» 
van te bevelen.... " f ^ 
de namen van v o » ^ 
ning en houdt«W 
met dien van V****** wj 
e T den titel van Jtajtfjg 
^erator, een naam,* 
Uaandebevelhebb^ 
het leger gaf)» ^ e e n ö 
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anderen, die geschikt is, om 
achting; en vrees te gelijk in 
te boezemen . . . . MECENAS , 
verkreeg zoo veel invloed op 
ADSDSXÜS, dat hij hem zij
ne misslagen strengelijk ver
weet, zonder dat deze zich 
daarover belgde; Eens ging 
MECENAS j over het algemee-
ne plein, en zag er den kei
zer met een gramstorig ge
laat, de misdadigers veroor-
deelen; hij wierp hem zijn 
zakboekje toe, waarop hij 
geschreven had: Gavandaar 
beul > en verwijder u, Aü-
GUSÏDS , nam dit verwijt ten 
goede op, ofschoon het wat 
hard was, én stapte dadelijk 
van de regtbank af. Toen 
deze Vorst in het vervolg, 
na den dood van MECENAS , 
eenige verkeerde stappen ge-» 
daan had , riep hij in de bit-
terheid zijner smarten uits 
O MECENAS waart gij nog 
in Aet leven, ik zou thans 
geene oorzaak hebben, my 
ie beklagen. Deze keizer on
passelijk zijnde, verbleef 
in het huis van zijnen gun
steling, die eenigen tijd met 

i zijnen meester niet wel stond, 
omdat hij meende, dat deze 
liefde voor zijne vrouw TE-

| M1TCII.U, had opgevat. Het-
; Reen vooral den naam van 

MKCENAS, bij de nakomeling
schap heeft overgebragt, is 

i Jet zoozeer de gunst, waarin 
Ö? stond bij ADGDSXDS , noch 
m éerambten, maar veel 

meer. zijne bescherming aan 
de wetenschappen, en de ach
ting, die hij had voor geleer-, 
de mannen. Hij leefde met. 
YIRGIUÜS en HORATIOS» op: 
eenen vrijen en ongedwongen- , 
voet. YIRGIMÜS droeg hem,! 
zijne Landgedichten ea H O 
RATIDS zijne Oden op. Voor 
den eerste handhaafde hij, 
jn de woede der burgèroor* 
logen , deszelfs, vaderlijk erf«t 
deel; en verwierf- vergiffenis 
voor den tweede, die bij 
den slag van Philippi > vooc 
BRUTDS gestreden nad. Mea 
heeft eenige fragmenten zij-, 
ner gedichten in het Cor
pus poetarum van MAITÏAÏ-
RE. Hij overleed acht jaren 
voor de Christelijke jaartel* 
ling. Hij stamde af van de 
oude koningen van Etrurië f 
daarom wordt hij door Ho-
RAIIDS , in zijne eerste Oden 
aldus aangesproken: > 

MKCENAS atavis edite regibu» 
.«te. 

MEIBOMIDS en de abt SOÜCH AT, 
hebben nasporingen gedaan 
over zijn leven, zijn karakter 
en zijne werken; de eene 
in eene afzonderlijke verhan
deling , de andere in het 1 3 ^ 
deel der memoriën van de 
akademie der fraalje letteren. 
HENDRIK RICHER, heeft zijn 
Zeven geschreven. 

. " * MÉCHAIN (PEIRDS FRAN-
CISCÜS AJÏDREAS), eeft ster-



396 M E-C. 

rekundige te Zaow^den 16' Au
gustus 1744 geboren, kwam 
in 1772 te Pafijsy&i werd , 
door de bescherming vanXA-
iANDE,: tol hydrographisch 
s.terrekundigö, Tan -het depot 
zeekaarten benoemd, welks 
bureaus toenmaals te Ker~ 
tailles waren,, en alwaar hij , 
ter yolmaking der kaarten, 
onnoemelijke berekeningen 
heeft gemaakt. Hij heeft ver
scheiden kometen ontdekt, 
én behaalde in 1782 den prijs 
der akademie ,, over de ko
meet van 1661 , Waarvan men 
bij vergissing de terugver
schijning in 1790 verwachtte.' 

•Ia het hetzelfde jaar , werd 
hij bij: de a'kademie van we
tenschappen , als lid opge
nomen. In 179-2, was hij 
een der beide sterrekundi-
gen, mét het groote werk 
belast, betrekkelijk de mid
daglijn .van Duinkerken tot 
Barcelona: hij besteedde aan 
hetzelve verscheiden jaren. 
In 1798 teruggekeerd, besloot 
hij , om den merediaan tót 
de Balearische eü'dnden \ te 
verlengen, en vertrok te dien 
einde in 1803, Hij had.haau-
welijks zijne nieuwe werk
zaamheden begonnen, of hij 
werd door eene besmettelijke 
ziekte aangetast ,die hem den 
20 September .1805, in het 
graf sleepte. Hij heeft mede 
gewerkt aan de üomiaissance 
4es temps, Tan 1786 tot 
1794, en eenige Memoriën , 

M E D . 

ovei\dóorhem'orit<3èkteplaner 
ten, 'of-'eenige geographkhe 
lengten in het, licht gegeven. 

-iïEDA,-Zie(J[OAIlNKDE 

MEDA) • • 

MEDAItDtS» (^ '%e) , i« 
457 i in het dorp &alfcy} 
eènuurvan#^«,mteen 

srtröc 
bragt i e nem0^ J stad 

over naar «oyo»*-. , j,s 

de bouwvallen van ^ « d 

. w e r d ; v e r v o g e » ^ ^ r < 

dyè, welke het^. • 
sche genoe f j f f 'oeine„ 
ge aardrnkskun^gen " 

532. Hn toonae J 
vollrden ijvervan een P ; > 
endegevoelen.ee»t 
Men dwong hem•«* 
bisdommen Avaaii ^ tf 

omdat men 1°°™*'^ veel goeds voo hete ^ 

dert bleven de»: t*j ^ 
dommen, 8 ^ u i e l rH.5lB-
wen 

vereemgd. »» ^„m 
Doornik, geheel van 

http://endegevoelen.ee�
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veranderen , bekeerde de air 
godisten.en de losbandjgen, 
en keerde vervolgens naai; 
ftoyon terug,' waar hij den 
8.Jpnij 545:overleed.; Zijne 
reliqüiën, werden, kort na 
fijnen dood overigebragt, naar 
Croui,, 30Q schreden van 
fioissons, waars men eene 
kapel bouwde, in afwach
ting,,dat de ab.dij-kerk, die 
men in de stad stichtte, in. 
stiiat zoude zijn,- dezelve op 
te nemen. Dit klooster, dat 
den naam van dien heilige 
draagt, werd weldra zeer ver» 
«ïaard; onder Paus GREGO-
Klus, werdheterkend al$het 
hoofd der overige Fraiische 
bene'diktijner-kloosters. FOR-
ÏWATUS DE POITIÈRS; heeft 
zijn Leven in verzen beschre-! 
ven.. Wij .hebben nog een 
Zeven van; dien zelfden hei
lige, door RADBODUSII, bis
schop van ÏÏoyon, en Doornik, 
Hetgene, hetwelk geschreYerf 
is,-door een' monnik van 
Soissons, omtrent het jaar 
892, uitgegeven door D'A-
CHERT, verdient geen geloof. 
De. H. MEDARDUS stelde het 
zoo beroemde Feest in , van 
de fiozenrnaagd van Salen? 
c#, eene instelling, welke 
evenzeer van . den ijver van 
den heiligen bisschop getuigt, 
als dezelve met den geest zij
ner eeuw ovéreèns'temt; tïjd-
*»«• eener gelukkige eenvou-
«'Bheid,-toen de deugd zon-
d<* ijdelheid of prqal, slechts 

door hare eigene, trekken.ge-
keödui en om haaoc zelve ge-, 
zocht werd."-De' navolging •,Me-
mën hiervan pp verschillen-»' 
de = plaatsen; beproefd heeft V 
in • eenen • tijd , waar .alles 
slechts .eene > uiterlijke vertpp* 
nirig daaxstelt, 'heeft,alleen; 
gedien d: e.m te be wij zen, hoe. 
zeer de beste.zaken ontaard 
den; en dat de fijozofenj 
niet even als de heiligen der 
bekwaamheid bezittenj om 
de wijsheid te onderscheiden, 
en aan te moedigen.:* Spin?, 
üjds wordt de sekte der Jan-
'senisten, ook wel sekte van 
den M. MQDARVU S genoemd, 
omdat het kerkhof van denHi»-
MEDARDUS té ^Parijs, langen, 
tijd de vergaderplaats hunner/ 
heiligschendende ; stuiptrek'» 
kingen en kunstgrepen gefeest, 
is£ Zie PARIS , MÓNIGERON£ 

;••«. MEDAVr. -r-. ZÜeGRANCEY. 

• BIÈDB; (JOZEF-),, ../.gebjoriin; 
te 'Mssex,: in i 58j6 ,; lid van 
het Christus - Collegie j tft 
Gambridge^ en hoogleeraar. 
der , tGrieksche taal, wees; 
ip waardigheid van proost 
bij het Drievuldigheid 
Góllegie^sxi.JOublin, sn j'eilg 
gndero ppsten /van:de- hand, 
om zich zonder versttvöoijiij-
gen aan de studiën te kun
nen overgeven. ,Hij overleed 
den..31, Oetober 163S, i.n 
| e .n P^<?rdp^,yan, 52'jaren, 
«tjne; werken werden in 166<fr 
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in 2 dl.n in fol. te Londen 
gedrukt; men -Vindt- in de
zelve Verhandelingen, óver 
onderscheidene plaatsen der 
H. Schrift. — 2.o Een groot 
werk, dat hij getiteld heeft: 
De sleutel van den Jpoca-
lypsis. -— 3.°Kerkelijke Ver
handelingen ;'• vele zijner wer
ken, vooral de zoogenaamde 
Sleutel der openbaring i *ijn 
Tol gal, eb verraden eehen 
haat tegen de Catholijke kerk, 
die tot de verregaandste geest
drijverij overslaat» 

MEDÈA, eene toovenares, 
dochter Van AEÏA , - koning 
van Gholchos, huwde met 
JASON, wien zij door hare 
betooveringen, de overwin
ning van het gulden vlies > 
gemakkelijk maakte. Zij Volg
de hem naar zijn land, en 
hield haren vader op, die 
haar vervolgde, door langs 
den weg de lidmaten van ha
ren broeder ABSYRTJIES, te 
strooijen» CICERO, maakt in 
aijne redevoering, Pro lege 
Mdnilia, eene zinspeling op 
deze vlugt van MEDEA, en 
vergelijkt dezelve bij MiïHR> 
DATEs, die de Romeinen door 
eene soortgelijke doch minder 
wréede kunstgreep, ophield. 
In Thessalië aangekomen, 
verjongde zij den ouden Sdtf, 
vader van JASÓIT. Om haren 
man te wreken op dö trou
weloosheid fan FEMAS» die 
hem ter verovering van het 

gulden vlies gezonden had, 
in de meening dat hij daar» 
bij zou omkomen, raadde«y 
de dochters van dézen PK* 
MAS aan, haren vader W 
worgen, én beloofde haaf 
hem Weder jong te mate, 
Deze ligtgeloovige meisjes, 
volgden dien verfoeijelijM 
raad, en kookten de Iidma-
ten vanP£UAsiniele|s,zöO 
als MfiDBA het haar had voor
geschreven | doch het was 
LttelooS.JASo»veroDiwaar-
dipd', verliet dit gedrogt en 
hu°wde C ^ d o c k e r v a n 

CRÉON. Om & « j*™* 
te wreken, vergaf MEDW' 

den schoonvader, de v * 

v a n J A S o S e n t w e e ^ 

^/teruggekeerd, h e * 
Zjj haren vader, die men 
hare afwezigheid had n 
wiaaod, op den troon, g 
S ^ E e n i g e schrijve^ 

dezelfde personen j j j 
zijn. (ZieAwim) ,jf 
a f k e e r

d ^ o X h e l ! e n e r 
zeme, de onaen w 
een denkbeeld van « ^ 
heldhaftige slandjasflg» 
aan, HoRAlIüS zeide. 

* f vaderlands, fi^60 
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1389, was de toen tan Jo-
ANNÉS DÉMËDÏCIS, hoofd der 
republiek van Fhrence, over
leden in 1428, speelde in 
sijne afzonderlijke betrekking, 
éene zoo schitterende rol, 
als de magtigste vorst. De 
fortuin begunstigde zoodanig 
fijnen handel dat er weinig 
vorsten bij zijnen rijkdom ha
len konden. Hij begunstigde 
fle wetenschappen en de ge
leerden. Hij: bragt ecne tal-< 
rijke boekverzameling bijeen 
jae jLaurentiana), welke hij 
inet' de zeldzaamste hand
schriften verrijkte. [Hij liet 
dezelve met groote kosten uit 
het Oosten komen, op koop
vaardijschepen, die de toen-
maals bekende wereld door
kruisten. Cosïros liet voor 
« h en zijne familie, het 
prachtige, tegenwoordig on^ 
oer den naam tan Riccardi 
tekende, paleis bouwen, de-
ze edele familie had hetzelve 
gekocht, toen de MÉÖICIS het 
paleis PITXI, het tegenwoor
dige verblijf der groot-her
togen , gingen bewonen]. De 
nijd, hem door zijne rijk
dommen verwekt, berokken-

I de hém vele vijanden, die 
| hem uit' zijn vaderland de-
| den bannen. Hij vlugtte naar 

renette, waar hij als een 
T»rst onthaald werd. Zijne 
medeburgers deden de oogen 

. JPfn en riepen hem terug. 
| p was gedurende 34 jaren 

fle«% scheidsman der ré«. 

publiek, en de vraagbaak der 
meeste steden eh vorsten van 
Italië. Die groote man over
leed te Florence, in 1464, 
in den ouderdom van 75 ja
ren, gekroond met geluk én 
roem. Men maakte hem een 
grafschrift, waarin hètti der 
luisterijke titels van 'vader 
des volks en bevrijder des 
vaderlands gegeven worden. 
FABRONI heeft in het licht 
gegeven: Magrd CofuMlMé-
ma vita, Pistt 1789 , 2 
dl.» in 4.*o J . J . ROÜSSEAÜ 
had dezelfde taak onderno
men , doch heeft dezelve niet 
voltooid. 

MEDICIS (LAÜRENTIÜS DË) , 
bijgenaamd de luisterrijke en 
de vader der letterett,' ge
boren détt 1 Jariuarij 1448, 
was de zoon van PÉTRÏTS ,. 
kleinzoon van CÖSMÜS en broe
der van JvtUNvs DE MEDI
CIS. [Zijne prille jeugd, de 
haat j welken men zijner fa
milie toedroegj de onlusten > 
welke het vorige bestuur had* 
den gekenmerkt, alles scheen 
eene netelige regering tè voor*-
spellen ; maar reeds geduren
de de eerste dagen zijner 
komst tot de hoogste magt, 
Wist hij, door zijne welspre
kendheid, en vooral dooï> dé 
hoedanigheden, welke hem. 
den bijnaam van de luister
rijke deden geven, een 6ri-. 
sluimitf volk, en heersch-
«uchtigé adellijken te betea-
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gelen. Voorts openbaarde de 
inneming yan Folterra:i dat 
in. 1472 aan het muiten was 
geslagen, in hem tot dusver-: 
re onbekendp talenten, - In-
tusschen vormde er zich een 
hondgenootschap tegen Flo
rence'. Rome,Napels, Sten-
na en bijna geheel Romag~ 
«a,hadden er deelaangeno
men ; hij had slechts Fene* 
ti'ê en Milane aan'zijne zij
de], Middelerwijl werden de j 
PAZZIS uit eene oude zeer rij
ke en magtige, familie van 
Florence, naijyerig op DE 
MEDÏCIS. Zij deden eeneza-
menzwering ontstaan die den 
26 April 1478 losbarstte. Jü-
ilANüS werd onder het mis 
ho.qr.en' vermoord; LAÜREN<-
Tiüs werd slechts gewond, 
en door het volk onder toe
juiching naar zijn paleis te
rug geleid. [De PAZZÏ'S ,,. en 
JSAIVAXISS, een ander hoofd 
der zamengezworenen y wer
den" mét den dood gestraft; 
het volk deed den tweeden 
regt wedervaren. LAURENXI-
ÜS bleef van rde hulp versto
ken , welke hij van zijne bond-
genooten wachtte; desniette
genstaande behaalde hij een 
eerste voordeel bij het meer 
van Perosa. Maar zijne troe
pen werden te Poggibonzi 
geslagen, en de verschrikking 
verspreidde zich in Florence. 
Toen begaf LADKENXIÜS zich 
heimelijk naar FERDINAND , 
koning van Napels > ofschoon 

hij de trouweloosheid yan dien 
vorst kende, die de wetten 
der gastvrijheid had geschon*, 
den.,;, door JACOBTJS .PICCIKI-
NO,' dien hij aan zijn hof 
geroepen had ,'te doen sne
ven. In korten tijd gelukte 
het hem, de gezindheid van 
dien vorst te veranderen, flij 
kwam oogenblikkehj'Inn/<«-

' kanen terug, alwaar<hij on-
! «etwiifeld zijne, overige vij

anden zou hebben overwon-
nen; maar hibehoefdede 

moeite niet te.nemen. v n 
zich met Iien t6jmelen: ^ 
inval in i & ^ d o o t ^ 
Wii 'in U80, stemde hen 

van het bestuur.wLWg 
TIÜS:werddQO_rgeenerle _ 

ie gebeurtenis m e e r j e 

merkt; maar z,jne eè 
wijsheid,deedhemalsdenfa 

der koningen enden** 
mauvan /Uëbeschomv4 
Daar hij een ge g r ^ ; 

danigheden zijns g o° 
geërfd had, was LAB AS; 
eVen als deze de W 
fijner eeuw. • » *hrij,er, j 

•» eene even zoo b e w o n ^ ; 
„ w a a r d k e a l s b a ^ , . : 
„ vreemde zaaic., ^...^, 
»nen burger, d» ^ i 
>̂ del dreef, met ee»e 

» selen verkoop-*, • ^ 

» openbaar bestuur tor £ 

» bedienden onderhoud 

http://ho.qr.en'
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» gezanten ontvangen." Hij 
lokte een groot getal geleer
den in zijn hof door zijne 
milddadigiieden ; hij zond 
JOANNES LASCARIS naar Grie
kenland, om er handschrif
ten op te zamelen, waarmede 
hij zijne bóekverzameling ver
rijkte. Hij beoefende zelfde 
letteren, doch met weinig 
smaak en met nog minder 
verstand. Men heeft van hem: 
1,° Italiaansche gedichten, 
Fenetïè, 1554, in 12.»° 
2,o Canzone a hallo , Flo
rence, 1568 , in 4. t0 Z.° La 
Ctompugnia del Mantellac* 
do Beoni, met de klink-
dichten van BURCUIELLO 1558 
of 1568, in 8.™ Alle klei
nigheden, welke een bewijs 
opleveren, dat er meer praal
zucht dan bondige geest 
heerschte in den ijver, waar
mede hij de wetenschappen 
voorstond. Hij overleed in 
1492, in den ouderdom van 
44 jaren. Zijne drift voor 
de vrouwen en zijne ongods
dienstigheid hebben zijne na
gedachtenis bezwalkt: zijne-
twee zonen (PKTRDS die hem 
opvolgde, en in 1494, uit 
Florence verd reven werd; 
en JOANNES , Paus onder den 
naam van LEO X) onder
scheidden zich even als hun 
*ader door edelmoedigheid 
en kunstliefde. PETRUS over
w i n 1504, nalatende LA0-
IÏWTIUS , laatsten mannelijken 

AVI. DEEL. „ . . • 
14 J 

telg van dezen t a k ; deze d i e • 
zijn leven in 1 5 1 9 e i n d i g d e , 
Was de vader van C A T H A U I N A 

BE M E D I C I S , welke h u w d e 
met HENDRIK I I , koningvan 
Frankrijk. Men raadplege 
het leven van LAURENTIUS DE' 
MËDICIS , uit het lalijn ver
taald door NlCOtAAS DE VA-
LORI , Parijs, 1761, in 12.«">' 
Doch men houde in het oog ,' 
dat vele gewaagde stellingen 
daarin voorkomen. Het werk 
van FABIIONI , uitgegeven on
der deir titel van Luuren-
tii Medicis Magnifici vita / 
Pisa 1784 , 2 dh» in 4 > ' 
is beter dan het voorgaande ; 
doch het Wordt nog overtrof
fen door het leven van LAU
RENTIUS DE MEDICIS door W. 
Koscoë, in het Engelsch uit^ \ 
gegeven , en vertaald in- hef 
Fransch door THUKÖT, 1799*; 
2 A\fi in 8iT0 r •.".:;. ••;... 

MEDICIS (JOANNES DE) bij
genaamd de Gnoveftoinbdreï 
wegens zijne dapperheid en 
krijgskunde ," was déZoon, van'•< 
JOANNES , anders genaamd 
JORDANCS DE MEDICIS, en 
had voor eenigen zoon Cos-
MÜS I , bijgenaamd denQroó-i 
Je, die in den ouderdom van 
18 jaren tot hertog van Ffa" 
rewce verkoren vverd, ha den 
moord van ALEÏAÏJDER BB 
MEDICIS m 1537. Hij ^ e e d 

zanen eersten w a p e n t ^ ^ . ; , 
4er LAURENTIUS DE MEDICIS 
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legen d'en; hertog ÜRBANÜS:; 
diende vervolgens paus LEO 
X , na wiens dood . hij in 
dienst itradi van FKANCISC^ 
la welke hij verliet om zich 
aan de fortuin vanFRANCis-
CÜS SIORCE, hertog vanjfe-
lane, ie verbinden., Toen 
fiUNCisciJs I* zich met den 
paus en de Yenetianen tegen 
<3en keizer verbond, ging hij 
in Fransche dienst. Hij werd 
te Gffvernoto, een stadje van 
Mantua, door een geweer
schot in de knie gekwetst, 
deed aich naar Mantua ver
voeren ,en overleed aldaar den 
29 November 1526,in den ou
derdom-van 28 jaren. »Toen 
men hem (verhaalt BRAN-
TÓME), nadat hij aan het been 
«ewond was, zeide', dat er 
volk moest .zijn om het onder 
het afzetten va<!t te houden, 
•antwoordde hij: Snijdt ge
rust toe, er is niemand noo-
düf: en gedurende het afzet
ten 'hield hijzelf de kaars, 
in -tegenwoordigheid van den 
hertog ,van Mantua, vast. 
TARCHI verhaalt hetzelfde. 
Zijne soldaten kleedden zich 
in het zwart, «n namen vaan
dels van dezelfde kleur, om 
hunnen rouw over zijn ver-
Jics aan den dag te leggen ; 
dit deed de Toskaansche in
fanterie , welke onder zijn be
vel gestaan had, den naam van 
Zwart-bunden verkrijgen. 

MEMCIS (JUüREffTius ni 

LAÜRENCINÜS DE) , afstamme
ling «ens broeders van Cos-
ismden Groote, matigde zich. 
den naam aaji van völksge-
mid. Hij doodde in 1537, 
ItEXANÖER DE MEDICIS, dien , 
KAREL V , , tot" hertog van 
Florence verheven had, daar 
hij zijnen, nijd tegen dien. 
voM, onder den naam van 
vaderlandsliefde wist te be
dekken. (Zie.Awawa.M' 
EEDicis,) Hü werd^eltm 
1547tereM^ë,zonderlcin-; 

deren natelaten, vermoord. 
Men heeft van hem: J.^«" 
mentl, Modenct, in l ^ T" 

Florence, 1595, m 12-

MEDICIS. - Zie W j , : 

FERDIKAKD, UW*""»» 
CATHARINA en MARIA, 

MEDICIS ofMEDlCHlNO,-

Z ie MARIGÜfAIf. 

MEDINA ( J O A N N E S ) ^ 

roemd Spaanschegodgee« 
de,geboren te J ^ ^ L 
v.eês de godgeleerdher m 

roem aan de hoogescbooid* 
stad, en overleed m 154 ' 

den ouderdom van « W . 
Men heeft tan hem ï j g j j , . 
dene verhandelingen^'6 J, 
de godgeleerden **«*'„ 
opgenomen; maar fli , 
ne eeuw vruchtbaar in 
gelijke voortbrengselen," 
vJiensten v v e l d r ^ J . 
schenen te moeten ^ 
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MEDINA- (BAHTHOIOSIEI/S) > 
een Spaansch godgeleerde van 
de orde der Dominikanen, 
overleden te Salamanka in 
1581 in den ouderdom van 
53 jaren, heeft ons nagela
ten, Ferklaringen, over, den 
H, THOMASenpenOnderrtgl 
over hef sacrament yan boet
vaardigheid. Hij gaat door, 
jjitls .jhebbende het gevoelen 
over , de •waarschijnlijkheid 
ingevoerd; eènigen zijner prr 
debrpeders hebben;, te ver* 
geefs getracht, hem hiervan 
vrij te pleiten j men geloqve 
echter niet dat deze stelling, 
hoe yalsch zij -dan pok zijn 
jnqgp, al het kwader, dat 
pepige grootsprekers haar toe
schrijven,, heeft yoortgebragt, 
(Zie JEscoBAB,) » , r 

„ MEIDIITA^IÏICHA?!. DE)', pen 
Spaansch godgeleerde van dp 
Franciskaner qrdp $ overleden 
te Toledo , in 15$0',; zatjg 
het concilie van Twente, en. 
onderscheidde zich hij zijne 
orde door zijne geleerdheid 
en door zijne werken. De 
meest; bekende, zijp twecDer-
handelingen > de pene over 
hel.vagevuur, en de apdere 
pver het geloof, waarvan 
wen heden nog werk maakt. 

. MKDON , bijgenaarpd 'u de 
Kreupele, was, zoon' yap Cp-
W s , zeventienden en laat* 
«ten koning van Athene, t a 

den dópd^ zijns vaders, ^va
ren er 'gepne koningeti. ift 
Athenemeer. Men stelde in 
hunne plaats Arphpn.ten', de* 
ze bestuurden in, den begin* 
pe, het genaeeiïebest-gpduf 
rende hun geheele ^eveö» 
MEDOIT was de eerstp Ar-
chont,i en werd dopr. het 
orakel van Delpfro?} pnjtrent 
het jaar 1068 vóór J . '.&., 
boven,zijnen broeder I^ELEIJS 
verkpren*. ; Hij ;y?erd bpmind 
en geëerbiedigd» / , — • 

MEERBEPA, -r- Zie koER-
BECA. .'•;,,",_. 

MEERBEECK (ADRIANTJS TAN)' 
geboren te Aqtyperpen, in 
1563, onderwees, de lagpre 
Wasse ; te; Bornhem en te 
Aalst. Hij overleed in het 
3 p r l 6 2 7 , Hij is door eepe 
algemeeng ̂ Erflnij%. .bekend, 
maar voornamelijk, dej Me-, 
derlanden^ van het jaajf 1500 
tPt,jlföQ.fc flietj wPhgegra-
veerde; portretten, Afitwer-* 
pen, l620,in |oU Zij wordt 
°P P /P gesteldï ,.Het.doel 
van den schrijver i s , de waar-

.heid. der. geschiedêhis te doen: 

herleven,,, welke door de 
protestantschcgeschièdschrii. 

W g a g d p w i j z e , y e , 4 c | t 
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•••- -f MEERMAN (WILIESI), een ] 
ïïollandsche schrijver,de zoon 
eens burgemeesters van Delft > 
in de laatste helft der zes
tiende eeuw geboren,; maak
te eenijge toglèn ter zee \ wijd
de zich vervolgens aa'n de 
•studieto^, en reisde in 1612, 
ftoor^ het Noord - Westeli) ke 
«edeélte- van Amerikaj, téri 
•einde" èèrién dÓortögtinftar 
Oosl-fndtë optesporenV en 
skwatn bij deze gewaagde on
derneming waarschijnlijk öril 
het leven,' want men heeft 
•klef ï niets van hem verno
men. Hij is de schrijver van 
Comedia-vetus of Boots-

^naMrpfaaffe, 16X2; In 4.*° 
herdrukt ïa 1718 eö 1732:; 

UmsierdaM, in ^ V ^ e t 
geleerde aanteëkenrngen' door 
*>. fits' ÖES ïïotm, eneène 
woordenlijst «tér duistere/ of 

. Verouderde woorden. Hij 
schreef' omtrent denzelfden 
'tlj'd-,: een ander werk, geti
teld Malie-wagen, dat eerst 
iang daarna in-.'-faet-MoH^ver-. 
Scheen;, en dat inen in'de. 
Comedia-vetus door ^AltDÊN 
HOVEN vindt: dit stuk ii ëen 
liekelschrift van de godge
leerde geschillen der arme-
liianén en gtfrnarlsten > m 
de zeventiende eeuw. De 
schrijver verwijt den gere
formeerden , nóg ai te veel van 
het papismuö te hebben^be
houden-! ! | Wïhim MEEBM^ 
was een zeeman, en uit de 
scheepsbewoordingen en .ge

bruiken , heeft hij de voor
naamste zinspelingen vaiuijtt 
werkontleend, 

• f MEERMAN (GERAKDÜS), 
uit .dezelfde familie als !de 
vóórgaande, te Leyden, in 
1722 "geboren, deed zich 
reeds: in ; zijne prille jeugd 
door zijne kunde opmerken. 
Hij was pas zeventien jaren 
oud,'i toen hij zijn eerste 
werk schreef; zijn smaak voor 
de letteren heeft zich sedert 
dien tijd nooit gelogensttatt; 
en Ondanks de posten, wci-
W'-W-'bekleedde, vond hy 
^BÏHd-ötti-tersoheiileMW-
langrijke sehrlften ^ente-

tot 1747 verscheiden/eizea 
gedaan, toen hij b.jZ»]ne; 
£gkomst , in l748, to t^ 
peüsiönaris der stad JW* 

•Um werd benoemd, *&» 
post hij tot in 1753, «* 
eenen ambtgenoot, en f fl 

.tot in 1767 bekleedde,'» 
Weilcjaar^hij denzelven^ 
willig nederlegde. IaJ ' 
Was % «aar * * * * ? £ 
zonden, ter vereffemnC 
eenige ^schillen b ^ 
lijk den handel,d«etassen 

dize mogendheid en * £ * 

denf Hij was,sedert l0 ' 
raad bij hel o p p e p a g ^ 
van ffolland** ïT**« 
tind, toen ***{*%&. 
15 December 1771 oven 
Be keizer had hem tot ^ 
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stand van" rps-vrijheer ver-, 
heven. LopjswnK XV., aan 
wien hij eenige belangrijke 
handschriften, voortkomende 
uit de biblotheek der Jesui-
ten , had ten geschenke gege
ven, vereerde hem, ofschoop 
hij protestantsch was, de or
de van den heiligen MiCHAëJd, 
len, groot boekenvriend zijn
de, bezat MEERMAN eenetal-, 
rijke en kostbare verzameling, 
Hij had de bibliotheek ge
kocht van FiiANCiscus PAÜLÜS 
CIUVA , kanonik der kerk van 
den H. JOANNES van Jeru
zalem , te Valencia in Spart' 
je; en het was in zijne han
den , dat. met uitzondering 
van een klein getal, de hand
schriften van het collêgievan 
Ciermönt, of der Jesuiten 
van Parijs, overgingen. Zie 
hier de lijst der voornaamste 
werken van G. MEERMAN: 
1.° Biatriba antiquario-ju-
ridtca exhibens nonnullas 
de rebus mancipi et nee 
mancipi, earumque nüncu-
patione conjecturas, leyden, 
,1741, in 4.io. — 2.o Spe
cimen calculi fluxionalis, 
1642, in ,4.to. _ 3,0 Spe
cimen animadversiorum cris-
ticarum in Caii institutio-
«e*, Madrid, 17 43 , in 8.vo; 
Panjs, 1747, in 8.v°', eene 
in 1753 vermeerderde en her
drukte uitgave, in het ze
vende deel van het JVovus 
Mmurus juris. — , 4 . 0 

Üonsjpectus növi Thesauri y 
juris civilis, et canonici 
1751 r— 54,,:*7» dl-1* in folv^ 
Het aantal der in, deze verza
meling , waarin nïen noch or* 
de, noch register vindt,ver
vatte stukken, is 108. Men 
vindt dé lijst dezer 'stukken* 
niet alleen in de laatste uit
gave van de Bibliótfiecaju~ „ 
ris selecta van SlUüVE^ en 
in de Letterkundige geseïtië* 
denis der regtsgeleerdheiaV 
door .NEÏJÈIBMD,;, maar ooit • 
in de,Catalogus der boeken 
van' de,bibliotheek van Or?-
leans. Aan het hoofd der 
verschillende boekdeelen zijft 
veel minder uitgebreide, min-, 
der geleerde, en- minder leer
zame Voorrede» dan die der 
Schatkamer van OTTÓN. Maar 
MEERMAN heeft dedoor OTTON 
dik werf verzuimde zorg in acht 
genomen, om, namelijk de 
jaartallen én drukoorden , der 
in zijne verzameling gedrukte 
werken op te geven. Eenè 
Bijlage is door den zoomvai*. 
MEERMAN (Zie het volgende 
art.) in het licht gegeven^—-. 
5.o Conspeclus novi Thésait- > 
ri juris civilis et canonici:^ 
1751, in 8.™. Dit is het 
programma van het voorgaan
de werk. — 6.e Gonspecius-
originum typographicarum, 
proxime in lucem edenda-
rum, 1761, in 8.vo, j n h e t 
Fransch; vertaald door den 
abt GOÜJEI. — '7,0, Origi-
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nes typographicce, V £**«« 
venhage., 1765, tweedeelen, 
ia een in 4.to band, met een 
portret des schrijvers, door 
BAÜMJÊ gegraveerd, een fraai 
portret vanLOBRENS KOSTER, 
door HoüBÉAKEïif, en negen 
zorgvuldig uitgevoerde pla
ten , de figuurlijke afbeeldin
gen, der oude drukproe
ven voorstellende, welk een 
naaüwkeurig denkbeeld ople
veren der letters van welke 
men zich heeft bediend, om 
eenige der oudste drukken 
ten uitvoer te brengen. Dit 
geleerde werk is de schoon
ste letterkundige titel des 
schrijvers. >— 8,<> GJSRJRDI 
MEERSUÜ et doctorumviro-
ram adwmepistolce atque 
observatiewee de chartoe vul-
garis seu linece origine, 
's Gravenhage, 1767,*kh 
in 8,v°. MEERMAN heeft ver
schillende aanteekeningen ge
leverd aan de Anthologia 
latina van P. BÜRMANN ; hij 
had ontworpen jtntiquitates 
typographicce pragmatici, 
die tpt vervolg hadden hioe-
ten dienen van zijne Origi-
nes typographicce, zoo wel 
als van AeAnalecta Belgieai 
Hij had zich ook bezig ge
houden met eéhe ffistoria 
regum Vandalorwm in A-

frica. 

* MEERMAN1 (JOANNES) , heer 
van Dalem en Vuren, eenige 
zoon van den voorgaande, | 

werd te ' s Gravenfïage, den 
1 November 1753, geboren. 
Buitengemeene vorderingen 
kenmerkten zijne eerste stu
diën , en alvorens hij den 
ouderdom van 10 jaren be
reikte, had hij k Mariagè' 
forcé (het gedwongen hu
welijk) van MOLIÈRE ver
taald, hetwelk bij met ee
nige verbeteringen van VASS, 
zijnen meester, liet drukken. 
Na zijne akademische studiën 
aan dé Leipziger universiteit 
te hebben vólbragt, ging ni] 
zijne lëttérkundigewertara-; 

heden, te Dresden, W^ 
tenberg , Berlijn er |WJ". 
dam' voort zetten, a } " * 
werd hij iot doctor m'de 
regtsgeleerdheid bevorderd. 

Hij ondernam nieuwe WIM». 
Aoóv ItaliëJng f^ > 
Frankrijk en DuitfcMf' 
en bij .zijne terugkom** * 
zijne geboorteplaats, J f 
hij tot'schepen de r f Je 
noemd. Maar zijne W» 
tot reizen bewoog hem J i 

dra om dien post nede « 
leggen,^n h ü b e ^ 
andel-maalöpweg,oni^ 
seri, Oostenrijk e* lf» 
te doorkruisen. Van 
tot 18Ö0 bezocht hU °* 
Denemarken. Noorm^ 

Finland'en de a f a d j f j ' 
gewesten van MfanA, W 

staande ging hg voort, « a a n d e - s t u d i e t o e t e w ^ 

In 1784 had BfoiSRiW» <* 
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nep buitengewónén prijs be
haald , bij de akademie van 
opschriften en schoone; let
teren te Parijs. Hij werd 
achtereenvolgend belast met; 
het, bestuur der Oost-Indi
sche maatschappij, met hét 
•opzigt' van het zee departê-": 
ment van Rotterdam: ook 
werd hij lid van het cplle-
gie van geldmiddelen' van 
de" provincie Holland; na
dat eindelijk het Franschè 
legér Holland bezet had, 
werd hij tot lid der al-
gemeene staten benoemd, 
•waarin hij somtijds het voor
zitterschap waarnam. Toen 
in 1801 de vorm des ou
den bèsttiurs veranderd was, 
werd- MEERMAN* dien men 
als oranje gezind beschouw
de, een' der leden van het 
provisioneel bestuur. Toen 
Holland tot een koning
rijk werd verheven, ver
kreeg hij bij LÖDEWIJK NA-
ïoiKON ,den post van kamer
beer en werd met de orga
nisatie der openbare gestich
ten van onderwijs, met de 
Onderlinge aangelegenheden 
der verschillende gezindhe
den , en met alles wat de 
kerkelijke zaken, "de kunsten 
en wetenschappen betreft, 
belast. Mén vertrouwde hem 
ook het opzigt over het ko
ninklijk museum toe. BO
NAPARTE verhief hem'tot graaf 
en beriep hem in den Fran-

• • > • ' • -A 

schen senaat.- Nadat' de^rins 
van Oranje tirtï8tb hls sou-
veréihe vorst Vin" zijne staten 
•was teruggekeerd, lkëerd0 
ook MÈËfeMArr? ttaaï i&yn va
derland terug , hield zichiöp 
niéuw niet letterkundige qn~ 
dernemirigen bezig, én over
leed den 19 Augustus 18;15.. 
Zijne voornaamste Werken zijn* 
1 .Q Specimen jüris publict 
de soltilionë vinculi ijrtiöd 
olim f uit' inter sacriim ro~ 
mannin imperium etfcede-
ratiBelgii rèspublicas, Ley-
den , 1774 , ™ 4.to.;—<-'2& 
Eóhe Verhandeling, door 
de akademie van opschriften ' 
van Parijs bekroond over 
het Onderwerp: Het bond-
genootschop yder Achëërh \ • 
dat der Zwitsers en der 
Vereenigde Provinciën mét 
elkander vergelijken'; deoör± 
zaken, den oorsprong, deit 
aard en hei-doel dier staat
kundige vërbindtenissen otit-
wikkelen, "'s Gravenhage•> 
1784, in 4.*o. — 3.» Ge* 
sckiedenis van PFILLEM ± 
graaf van Holland é)& 
Hoomsch koning , 's Graven* 
A«S'e,1783~17&7,5dl.n^ 
in 8.w ; dit werk rangschikte-
hem onder de voornaamste 
vaderlandsche geschiedschrij
vers. _ . 4.® Vergelijking 
der republieken van fölü-
TJUS, Haarlem, 1801 --i 
tot-1802.— 5.o Fergely* 
king tusschen Jósids.dx* 
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TOMNVS Pms,m ffEND&m 
IF, 's Grav&nhage, 1807,, 
in 8.vo. _ 6.0 Een dichlstuk, 
getiteld; Montmartre, waar
in hij het godvruchtige leven 
en den dood van den heili-

-gen DiOHrsiüS, eersten bis
schop van Parijs, beschrijft. 
— 7.o Eene vertaling in Ne-
derduitsche verzen van de 
Messiade Vari KtOPSToeK, 
met heerlijke platen verrijkt; 
— benevens vele andere ook 
in handschrift nagelatene wer
ken. Zijne rijke boekverza-
-ling werd in 1824 openbaar 
verkocht en heeft ƒ 171,000 
opgebragt 

MEGASTHENES ,een Grieksch 
historieschrijver, schreef on
der SEIEUC DS NICANOR, om
trent 292 jaren vóór J . O, 
eene Geschiedenis van de 
Indien, die door de Ouden 
wordt aangehaald ; maar ver-
verloren is geraakt. Diege
n e , welke wij tegenwoordig 
onder zijnen naam hebben, 
is een belagchelijk gewrocht 
Tan AMNIÜS DE TITERBO, of 
wel van een ander schrijver, 
door dezen nageschreven; 
want eenige geleerden bewe
ren , dat AMNIÜS geene schuld 
heeft aan de leugens, die 
men hem zoo dikwerf heeft 
verweten, maar dat bij te 
ligtgeloovig en te beperkt van 
oordeel was, daar hij zijne 
Boeken over de oudheid, 
zonder doorzigt of onder- Ij 

üoek bijeen raapte. 

-< MÈGE (dom ASTONIUS Jöv 
SEPHUS) , een benediktijner 
van St. MAUKDS-orde, gebo
ren te ClermonfmJuvergne, 
overleed te Saint-Germain-
des-pres in 1691, oud 66 
jaren»; 'Zijne Fransche Op-
heldering over den regel ran 
den H. BENEDICTÜSJ/WS, 
1686, in Li0 en hel leven 
van diénzelfden Heilige, in 
4.to, 1690, worden geacht, 
wegens derzelver geleerde 
aanmerkingen. Zijne loom
heid evenaarde wjne be
kwaamheden. Zie de Ze** 
terkundige geschiedenis d& 
orde mn den.JB.Mjmui, 
door D. PASS0> bladz.1^ 

r - 140. 

'.'. M E H E G A N , ( W I ^ M A ^ 
ANDEK DE), werd ml7^ « 
Salie in de Cevennes,^ 
eene,oorspronkelijke I e j* 
familie geboren. Hg le§, 
zich reeds vroegtijdig op 
letteren toe, en 8 ? f i n l ' I 
een werk in het licht, ge» 
m-.Uorigine do. « 
sprong der oorlogen, oj" 
Luurlijke Godfenst* 
werking gebragi),^ 
vol wijsgerige, hersensc^ 
men, welke in *™l«\ 
Zoo gemeen z|n g e ^ 
In 1755 gaf hg ^ 
sidérations etc. {(*«*[ 
dingen over &™"£l 
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/en), volman drogredenen 
en valsche oordeelen, mede 
nog een klein'boekdeel, in
houdende vluglige stukjes 
in verzen, welke nog min
der, waarde bezitten dan zij
ne proza. Het volgende jaar 
gaf hij in het licht de Me-
moriën van de markgravin 
de Tervüle, en de Brieven 
van Jspasia,in 12.w» Ook 
dit staat op. geen' vasten 
grond, de stijl is opgeblazen 
ca gezocht, en zulks is in 
het. algemeen het gebrek, 
waarvoor de schrijver zich het 
meest had behooren te hoeden 
Hij /was, als men het zeg
gen mag, te zeer bepaald , te 
zeer in zijn' schik met zijn' 
eigen persoon, even als met 
zijne schriften; alles was bij 
hem gemaakt, ja zelfs zijne 
stem In 1759 gaf hij in 
net licht: Origine etc."(Oor
sprong , voortgang en ver
val der afgodendienst), in 
12.«o e n in 1 7 6 6 z i j n Ta_ 

hJï™ eiB' [Tafereel der he-
f"f*g°chejeScMedems), 

leed den 23 Januarij van 
datzelfde aar, voor d t dit 
J j k het Jicht zag. rlZ 
y e werken, is dit het 
minst aan kritiek onderwor
pen; deszelfs lezing wordt 
gelend, door dat dDesIhr|! 

Kft ^ I f f 6 6 ^ ^ bemoeid 

• . . A 'a 

l.en;' ten einde zijn * verhaal 
leven bü te zetten, verhaalt 
hij : alles in den tegenwppr-r 
digen tijd, en strooit zijne 
beelden ruimschoots uit. Men 
ontmoet hetzelfde gebrek jn 
VEistoire, {Geschiedenis be
schouwd met betrekking tot 
de Godsdienst) de sehoone 
kunsten en den staat), 1767, 
3 dl.11, in 12.mo De liefde 
lot het zeldzame beheerschte 
den schrijverden is kenbaar 
zoo wel uit de behandeling 
als uit den aard der zaak 
zelve. Hij maakte geene zwa
righeid om in zijne Overwe
gingen over de omwentelin
gen in het vak van kunsten, 
de eeuw van LODEWIJK XV 
te stellen boven die van Lo-
DÊWIJK XIV. • Hij vreesde 
niet te zeggen, dat de Rede
kunde nooit met meer waar
heid en bevalliger ontwik
keld was, dan in on%e da
gen, dat het onze heden-
daagsche schrijvers zijn, 
die de romans daartoe ge-
bragt hebben, dat zij het 
afbeeldsel der natuur, en de 
school der deugd zijn; bal 
onze nieuwerwetsche treur
spelen hartroerender en nut
tiger zijn, dan die van 
CoRNEiiLE en " MACINE. ; 
dat de grondregels onzer 
tegenwoordige treurspelers 
meer waarheid en ineêr 
menschlievendfieid in zicïi 
bevatten. » MBHEGAN, zegt " 

11 

h\' 

' I I 
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een oordeelkundige criticus, 
had zonder twijfel al die 
werken niet :gelezen, wöarin 
de zedekunde onder het wijs-
geerig penseel, zoo zeer mis^ 
vormd wordt; die romans 
"waarin de deugd niets anders 
is dan het doel van die zé 
gemaakt hebben; die treur
spelen^ waarbij het gevoel 
meer uiterlijks én werktuige-
lijks dan natuurlijks en ei
genaardigs heeft; die zoo on
gepaste als stoute woorden-
reëk|en, die slechts aaneen 
bedorven verstand kunnen be
hagen, en niet kunnen ver
geven worden , dan doof on
kundigen, die het onbetame
lijke daarvan niet beseffen." 

* MÉHÜI. (STEPHANÜS HEN
DRIK) , een beroemde toon-
kunstenaar en componist, lid 
van het instituut van Frank
rijk, te Givet, in 1763 ge
boren. Hij openbaarde reeds 
in zijne jeugd, eenen bepaal
den smaak en den gelukkig-
sten aanleg voor de toonkunst, 
ontving de eerste lessen dier 
kunst van den organist van 
Churtemont, alwaar zijn va
der inspecteur der vesting-
werken was. Zijne vorderin
gen waren zoo snel, dat hij 
reeds in den ouderdom van 
tien jaren belast werd, .met 
het bespelen van het orgel, 
van hetFranciskaner-klooster 
van Charlemont, en dat hij , 
twaalf-jaren oud zijnde, be

noemd werd lot adjunct-or
ganist van de rijke abdij van 
Falledieu, alwaar hij zich 
in het componeren volkomen 
oefende. In 1779 kwam fi-
HUL \Q Parijs. Hij nam leS 

in het pianospelen vanEDEl-
JIANïf V den vervaardiger vaa 
ARUNË, gaf er later zelf, eo 
maakte kennis met den be
roemden GlücK, die zij" 
meester Werd, en die-hem 
in de geheimen <ler kunst 
inwijdde , aan wlke hyzr 

] „en roem ie ^ e n ^ 
•! He omstandigheid^elkea^ 

leiding gaf, tot de ontmoe-
tinp^dezerbeidekunstet.J, 
S e n t verhaald t e ^ 
men stond op hetpuö, J 
i n de opera net laatste 
meesterstukken janGj c 

zijn, maar de prijs 

delijk vermogen te 
Bij'de algemeene,«B*^ 
kwam hij op .nei 
beeld, om «oh'u 7 ° r 
eeiier loge yerborge»6^ 

d e n V « c h a l Z o o T o o r i 
genden daggepl^ ,a J * 
Ie; niaar door eeri °P i 
ner der zaal oirtd^< w 
dezehem,opeeeo" r la tc0> 

wijze, de zaai * t , . 
G , W , d i e n o g o p h l 

„eelwas, naderde, en ^ 

de naar de oorzaak «» 
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gedruisch. Nadat MEHÜL hem 
de beweegreden zijner list 
had bekend gemaakt,, gaf 
GLÜCK hem een kaartje voor 
den volgenden dag, terwijl 
hij hem deed beloven, van 
hem te zullen komen bezoe
ken, en er later behagen in 
schepte, hem te onderwijzen. 
Het was onder' het opzigt 
van zijhen bekwamen mees
ter, dat MWHTO de muzijk 
vervaardigde van PSÏCHB door 
VOISENON, van AÏUCREON door 
tom-BERNARD, en van 
UDSUS C M T D I Ö , zangspe
len, die niet ten tooneele 
werden gevoerd,- GtücK ver
trok weldra naar Weenen. 
Zijn kweekeüng, a a n zijne 
eigene krachten overgelaten, 
wilde dezelve op het tooneel 
beproeven, en bood der ko
ninklijke akademie vantooh-
künst eene opera aan, ten 
titel voerende CoraetJlon-

«o/ maar den langen uitstel moede a l e n m è n » h e m d è • 
onde m n d e n ) d e e d h 

phrosine et Conradm opne-

Z t' ?n..die ee«e moeijèliik 
te beschrijvene gewaarwor-
J>«g teweegbragt. De bui-

Jer koninklijke akademie van 
^ * ™ * ^ Cora™ 
f rT ° , t en t0°öeele (e doen 
^ « k k o e l t i e s S 

M W ' d o o r een pqblieky 

hetwelk door de reeds erken-
\ de bekwaamheid des schrij
vers veel vorderend w(»s ge--
worden. De werken van MÈ-
HUL zijn: Stratónice, welke 
in 1792 in het licht ver--* 
scheen, en een der schoon
ste titels vanzijnen roem is; 
jdtien, een tragisch lier
dicht ; Phrosine et Melido-
re, in den stijl van OssiAN, 
waarin "de violen door de : 

kwinten vervangen worden ; 
Josep/ï, belangrijk, om den 
geest van oudheid, en de gods
dienstige zalving\ en waarvan 
de koren der Israëliten iti 
het tweede bedrijf, een mees
terstuk vatt welluidendheid 
zijn. Voorts eene menigte' 
zangspelen, waaronder Irato ' 
of de Driftige, dat als ëenè 
parodie op de Italiaansche 
muzijk, waarmede het pu
bliek toenmaals zoozeer was 
ingenomen, werd öangekon-' 
digd, en op die wijze de 
critici zelve bedroog, en MK-
HUL noemde zich als schrij
ver, toen de roem deszelvén • 
onbetwistbaar was. Hij heeft 
daarenboven de muzijk tot * 
onderscheidene ballets, can- : 

taten, enz. vervaardigd. Hij 
had het kruis van het legi
oen van eer, en was lid dei: 
akademie van schoone kuns
ten, van het instituut, waar
in hij twee verslagen deed', , 
over \Hen iegenmordigen. • 
staat der toonkunst ml 

Frankrijk> en overdeïuè-k-1 
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zaamkeden der kweekelin* 
gen van het conservatorium 
ijs Rome. MÉIIDL is te Pa
rijs, in 1818 overleden. Men 
haalt van hem eenen trek 
aan, die hem tot eer ver
strekt. NAPOLEON wilde MÉ-, 
HUL, dien hij reeds eene jaar
wedde van 2000 franken ge
geven , en tot ridder van het 
legioen van eer vérheven had, 
aan het hoofd zijner kapel 
plaatsen. Daar deze achtens-
•waardige componist, de be
gaafdheid van CIIERDBINI , zij
nen vriend, op prijs wist te 
stellen, en den neteligen toe
stand kende, waarin deze 
zich bevond, zoo verzocht 
h i j , dat de post en de aan 
denzelven verbondene voor
deden , tusschen hem en CHE-? 
RUBINI mogten verdeeld wor
den ; deze voorwaarde werd 
als eene beleediging opgeno
men, en men verkoos eenen 
anderen directeur. De in
borst van MÉHÜI. was opregt, 
zacht en tot de weldadigheid 
overhellende. Zijne Lofrede 
werd den 2 October 1819, 
door den heer QÜATREMÈRE 
BE Qüisrcr uitgesproken. 

MEIBOM of MEIBOMIÜS (HEN
DRIK) , een geneesheer van 
•Helmstadt, in 1555 gebo
ren » te Lemgow, in het 
graafschap van Zipjpe over
leden, in 1625, was tevens 
een letterkundige. Men heeft 
van hem eenige letterkundige 

werken, gedrukt te'2Te/iB> 
•stadium. 1660 in 4>, en 
later opgenomen in de jRe-
rum germanicarum scripto-
res, die zijn kleinzoon uit
gaf.. (Zie WillKiJiD benedik-
tijner). Hij was vader van 
den volgende, 

MEIBOM (JOAMBSHKPKK), 
hoogleeraar in de geneeskun
de, te ffelmsiadt, waarbij 
den 27 Augustus 1590 ge
boren werd, en naderhand 
eerste geneesheer van weck, 
is door verschillende werken 
bekend. De voornaamsteW>\ 
1,9 Jfeccenas, sive de C. W? 
niimecenatismla)mont>w 

etaestis, Ber singf™, 
ieijden, 1653, i« 4.t0 J" 
is slechts een hijeengeraapt 
werk, zonder volgorde DO J 
c r i t i e k . - 2 . o ^ f ^ 
potihusque et dn*»*» 
extra vinum aliis, em< 
tarius, JBetmstadt,W»t 

usujlagroruminre^ 
et venerea, Leijden, w* » 
i„ 4.» met vermeerder" 
gen van THOMAS JBABÏHOUJ 

"frankfort, 1670, j» * , 
MEIBOM overleed d e n i e r 

1655. 

MEIBOM (HENDRIK), «jj 
van den voorgaande, is . 
roemder dan zijn vader, < J 
werd in 1638, te i * * g . 
geboren, doorliep D»*^* 
land, JSngeland, / « * * 
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rijk en Italië, was hoog
leeraar in de geneeskunde, 
de geschiedenis en dichtkunst 
aan de hoogeschool van Helm-' 
stadl, en overleed in 1700. 
Ofschoon zijne bedieningen 
en de praktijk der genees
kunst hem vele bezigheden 
gaven, wist hij echter den 
tijd te vinden, om verscheid 
dene Werken uit te geven. 
De voornaamste' zijn: 1> 
Scriptores rerum gèrmaHi* 
corum, in fol. 1688, 3dl.« 
Deze verzameling, begonnen 
door zijn' grootvader, bevat 
fële stukken over verschil
lende gedeelten derDuitsche 
geschiedenis. — 2.o AdSa-
oconioe inferioris historiam 
introductie[,• 1687 , in 4.to' 
Hierinpnderzocht hij de mees
te schrijvers der Saksische 
geschiedenis, welker werken 
gedrukt of geschreven zijn. 
•*- 3.0 FjLÉNTIÏiJ HÈkllï-
ci FOGLERI inéodiictio w-
iliversalis in notitiam cu-* 
juscumque generis bonorum 
scriplorum , Helmstadt , 
1700, i n 4 > , uitgave met 
aanteekeningen van MEIBOM. 
— 4.o Chronicon Bergensej 
eene voorde geschiedenis van 
Saksen nuttige compilatie. 
— 5fi De -vaste palpebra-
rum navis, ffelmstadt,'! 666, 
in 4.t« Men heeft gezegd, 
oat MEIBOM omtrent dékliei 
*en en vaten der oogleden 
ontdekkingen gedaan had, hif' 
Refter weieene naauwieu-

rige beschrijving van gege-' 
ven, maar CissËRlüs kende-
dezelve lang voor hem. '•'." / 

MEÏBÖM (MIRCUS) ,uit het
zelfde geslacht als de vori-j 
gen^ overleden in 1 7 1 1 , .'[alfifc 
hoógleeraar der geschiedenis^ 
aan hét atheneum van Jm-"1 

sterdam], in den ouderdom 
van" 80 jaren, wijdde zic'K> 
even als zij, aan de letteren. 
Hij(gaf in 1652, ib 2 dl.«-
in 4.to eené Ver&dmèlingén* 
eene Vertalingen, schrijvers 
in het licht, die over de 
toonkunst der ouden geschre
ven hebben. De koningin' 
CHBISXINA , aan wie hij het
zelve opdroeg, riep hem ten; 
hove. Deze vorstin noodigdé-
hem uit j om eene aria naar» 
de budê muzijk té : ZingenV» 
Terwijl * NAÜDE , op 'het ge-> 
luid zijner stem , ' de Griek-
sche dansen zou uitvoeren. 
Dit schouwspel' maakte hem 
geheel belagchelijk. MEÏBOME 
wreekte zich op BOÜRDÈI,ÖÏ , 
begunstigd .geneesheer en hof
nar van de. koningin, aan 
welke deze dén voorslag ge
daan had, om zich met die ko
medie te verlustigen. - Hij 
sloeg hem het aangezigt ̂  
met de vuist blond, en'ver
liet plotseling Het Zwéedsche 
hof. Men heeft begaan hörri: 
Lokene Uitgave van dêoüde 
Grieksche fabelschrijvers. *w. 
2.0 De• vetertJ"afo-ïca triremi-
urn, Amsterdam], 1671 , in 
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4.to Verbeteringen voor het 
Ilebreeuwsch exemplaar van 
den bijbel, dat volgens hem 
krielde van fouten. Dit roe-
jfceloos werk verscheen te Am
sterdam , in 1693, in fol. 
in het licht, onder den titel 
\ari:\DuiriDlspsalmi, ettoti-
dem sacrce scripturoe veteris 
testamenti capita resfitu~ 
ta; etc. Het is eene schrift-
verklarende ongerijmdheid, 
zoo als er sedert zoo vele in 
hét licht verschenen zijn, ' Zie 
HOUBIGANT. 

„ MEIGRET of MAIGRET (LO-
DEWIJK ):, een Lyonneesch 
schrijver, heeft zich door ver
scheiden; werken doen ken
nen ; maar voornamelijk door 
eene zonderlinge Verhande
ling over de Fransche spel-
Ung, 1542 , in 4.*° X»it 
werk vond voorstanders en 
tegenstrevers, het was ge
lijkvormig aan de uitspraak , 
die sedert even als de spel
ling zeer veranderd is , en 
de hedendaagsche speculan
ten , die dergelijke nieuwig
heden voorstellen, zouden zich 
met .veel nuttiger zaken kun
nen onledig houden. —Men 
verwarre hem niet met GE-
ORGHJS MAIGRET, van wien 
men heeft: 1 .<> Martyrogra-
phia Jlugustiniana, jtnt-
werpen, 1625. — 2.o IcA-
nographia Martyrum ordin. 
Erem. S. Jua.y Jntwer-
pen, J615, met fraaije pi II 

MÉIUERAIB. •— Zie PORIE 
(U) : 

* MEINECKE (JOANNES HEK« 
DRIK FREDERIK), predikant 
te Quedlinburg, den 11 Fe-
brüarij 1745 geboren, onder
scheidde zich door de diens
ten , welke hij aan liet open* 
bare onderwijs bewees. Men 
heeft hem verscheiden geach
te werken te danken, waar
van de voornaamste zijn: 1>° 
eeqe Vertaling van MlU' 
NUS, met aantekeningen; 
— 2.o eene Vemrnelingvart. 
fabelen, ~3SSynopsi*^ 
ditionis miversce. -~ *• 
eene Fertaling vanlüCU-

ms. *••*?•*•*'&£ 
sake synonyma. —, °' u 

mchtmaaf'der Doseer', 
MEINECEE is ook de « r 

van verscheiden godgeleerde 

werken; hij heeft - J * 
maatschappii van * £ { 
waarvan hij hdwas,Ter^ 
den stukken over de «»»» 
lijke historie gelegerd. » 
geleerdheid heeft tom •* 
l^VitgavevanjBto^ 
m s t e danken. MEI****** 

in 1825, overleden. 

f M E i i f E R s ( C a R i s T O ^ 
een Duitsche wijsgeer, g 
schied-enle t terkund^ 
der a k a d e m i e v a n f « 
werd den 31 Mj}Ul'f, 
fVarstade bij 0***$ 
in het Hanoversche | c * 
ffadetn geboren, vormde« 
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sedert 1767, aan de univer
siteit tan Gottingen, tot 
•welker nuttigste hoogleeraars 
hij later behoorde , en alwaar, 
hij den 1 Mei 1810 overleed. 
Van zijne werken willen wij 
enkel aanhalen : 1.° Misto-
ria doctrinai de deo vero. 
-T- 2.° "Jllgemeine kritische 
Geschichte der lieligioh, 
ffanover, 1806, 2 dl.» — 
3*0 Geschichte des Ur~< 
sprungs, -Forlgangs und 
Ferfalls der wissenschaft 
ten in Griechenland und 
Mpm,Lemgo, 1781, 2 dl.n 

— 4*° Untersuchungen iïber 
dieVerschiedenheitdermen* 
schennatun in J!sïènund 
den Südlandern, lubingen, 
1813, 2 dl.» „ _ 

_ MEINSRE (JOAMES XE), — 
Zie BOUCICAUT. L 

MEIR (JOZEF) ', eenberóemd 
rabbijn. — Zie JOZEF MEIR» 

MMSKSR (BALTHASAR) , een 
lutheraan , hoogleeraar in de 
godgeleerdheid te Wittem-r 
berg, geboren in 1587 over
leden in 1628 , heeft nage
laten eene Jnthropologie. 
1663, 2 dl.n in 4.*o. Men 
Tersrarre hem niet met eenen 
schrijver van dien naam, wei-
te veel later is, en van wien 
Y» tleine Latijnsche verhan
gingen hebben, over den 

Ifi?' ÏC? *°$i> enz« sïer" W en belangrijk geschreven, 

noch met FERPÏNAND-MEIS-, 
NER , een Jesuit,„ geboren; 
te Glogau in Sile%i'e\ ;in. 
1730, van wien rnen zeer. 
geachte natuurkundige- yerT; 
handeljngen heeft, ouder an?» 
deien^DeJfgumterraquei; 
De viribus cotyorutti; • De 
electricitate; DreslaunQ5i'i 
1766 en 1767.— " : 

>IEISSONNIER (JÜSÏÜS-AÜ:-1 

REtms) geboren te Turin, ÏIL 
1695, overleden l&Parqsïa. 
1750, teekehmeester> schil-ï 
der, beeldhouwer, bouwmees
ter en goudsmid, In al deze ; 
vakken , legde hij een vrucht
baar vernuft en eene gemak
kelijke uitvoering aan dendagi 
Zijne bekwaamheden vörwier-s 
ven hem den «post, van goud-1, 
smid en teekenmeester des ko-i, 
nings mvï Frgnhrijki i Zijne; 
vlerken in het goudmijn, van 
de grootste volmaaktheid. Zij
ne andere werkeii; rzjjn^be
wonderd geworden, dooree-
nigen, 'omdat zij het eenvou
dige schoone ider ouden had-. 
den, en gehekeld door ande
ren , als dragende het kpty 
merk van eene onregelmatige, 
en met den goeden smaak 
strijdige verbeeldingskracht.,; 
HOQUIER , heeft onder het ge
leide van .dezen meester een. 
groot gelal platen gegraveerd. 

f MEISZKER (AUGUST GOT-. 
HEB) , geboren den 4 Ifovem-. 
her 1753, te Bautwn m 
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Qpper-Lausitz, overleed in 
1807, als consistoriaal-raad 
van Oranje-Nassdu, en di
recteur, der hoogere gestich
ten van onderwijs te Fuldd, 
•waartoe hij: in '1805 was be-
rioenidvi nadat hij sedert'1785 
hoógléeraar in • dé esthetiek 
(leer van goeden smaak) en 
klassische *' letïerlande, te 
Praag was geweest. De wer-
jken' -van dezen vruchtbaren 
schrijver, behoorden ëenen 
tijd lang tot diegene, welke 
iri JDuitschland, het 'meeste 
gelezen werden; Zij onder-1 

scheiden zich doorèënebloei-' 
jende verbeeldingskracht, 
viöeijéndé taal;: bevalligheid; 
ea geest; doCÏizijri daarbij 
niet vrij van gezochtê  siera
den, ijdele declamatie > én 
dé hartstógtett f opwekkende 
schilderingen én beelden•> die 
dezelve vooral voor de jeugd 
gevaarlijk maken. De meest 
bekende zijn: 1.° Ski&zen,, 
14 verzamelingen, Xeipaig, 
1778—1796. — 2.o JL-
CISIADÉS, 4 dl.n Leiptig, 
1781 _„ 1788* — 3." Bl-
ANCA CAPELLO,Z dl.» 1785. 
—v"4;<> JEPAMIXONDJS JBi-
ographie, Praag, 1798. — 
S.o Leben des JULIUS CAZ-
SAR, 1799 en1801,2 dl.», 
voortgezet door TON HAKENV 
1S12, 2 dl,» De Skizzeti;, 
bestaan uit prozaïsche men
gelingen van verschillenden 
inhoud, de overige zijn ge- 1 
sclu'edluwdige romans. Van 1 

H zij ne dramatische werken, 
noemen wij enkel JOHM 
von Schwaben,'i Zeipiig > 
1780. 

M E U . — Zie (PoJtPONWS 
MELA) ; 

MEUMPUS, een berucht 
waarzegger, onder de oude 
Heidenen, en een beiwaam ge
neesmeester, was de zoon van. 
AMTTHAON en AGUiA,ende 
broeder van Bus, Hij leefde 
'ten tijde van PRÈTBS,koning. 
van Jrgos, voor den oorlog 

, van Trqje, en omtrent M 
Maar 1380 > vóór J. t. JJ 
betoonde zijnen broeder BI
AS, zoo veel genegenhei 

i vriendschap, dat hg hem m 
: vrouw, en daarna eenekroon 

bezorgde. ®*™*>™S 
Pyle, eischte dat dege» » 
die zine dochter wild * 
^en, hem de schoof0. 
senydielPHiCMSin^ * 
W voedde, zoudenaanbg» 
g c H . MEUMPÜS, on. }» 
broeder in staat te stellen. 
S? geschenk aan B ^ 
ï o n L doen,ondernam * 
ossen op te ligten. H u « 
de hierin net , en weren 
de gevangems gezet, J» 
terwijl hij gangen 2 
aan IPHICMS,zakenYoor̂  

weten, kreeg hg t«J» h. 
n i n g d e o r , d , e h u ^ f l 0 
te te hebben, en wero. 
de oorzaak van het huweu 
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zijns broeders. Eëhigen tijd 
daarna werden Tde dochters 
van PR^XÜS, en de andere 
vrouwen van drgds, woe
dend, hij bood aan, dezelve 
te genezen, onder voorwaarde 
dat PR^ETDS, een derde van 
zijn koningrijk aan hem, en 
een ander derde aan zijnen 
broeder BIAS zoude afstaan. 
Daar de ziekte van dag tot 

•dag verergerde, stemde men 
in deze voorwaarde toe, en 
MELAMPÜÖ', genas de vrou
wen van jlrgos, door haar 
nieskruid in te geven, dat 
men sedert Melampodium 
noemde. Hij huwde I P H U -
NASSE, eene der dochters van 
PRJSÏOS , en * was de eerste , 
die aan de Grieken de pleg-
tigheden leerde van de ver
eering van BACCHUS. In het 
vervolg rigtte men hem tem
pels op , en deed hem offer
anden. Hij verstond, vol
gens de fabel, de spraakder 

' vogelen, en hij vernam van de
ze wat er gebeuren moest. De 
-wormen, die het hout door
knagen , antwoordden op zijne 
vragen. •« Wij hebben onder 
zijnen naam verscheidene </e-
neeskundige Ferhandelin-
'gen in het Grieksch, die ech
ter zonder twijfel, van eene 
andere hand zijn. 

MEUN. — Zie fibuAir. 

MKUUCHÏHO» (PfllUPPüS) ' 

B b 

u geboren te Bretten in het 
Paltsgraafschap van den Rijn, 
den 16 Februarij 1496; völ-
bra"gt zijne studiën onder het 
toezigt van den beroemden 
REUCHXIN zijn' bloedverwant, 
die zijnen Duitschen naam 
Schwarfa - erde, (Zwarte 
aarde) in dien van MELANCH-
ÏHON , welke hetzelfde, in het 
Grieksch beteekent, veran
derde. Dit was eene soort 
van verwaandheid, in gebruik 
bij de geleerden dier eeuw. 
Hij werd in 1509 naar de 
universiteit van Hèidelberg 
gezonden, en maakte zoo snel
le vorderingen, dat men hem 
met het onderwijs van den 
zoon van eenen graaf belast
t e , ofschoon hij slechts 14 
jaren oud was. MELANCHÏHOÏT 
ging in 1512 zijne studiën 
bij de akademie van Tubin-
gen voortzetten , waar hij o-
penbare voorlezingen hield 
over VIRGILIÜS , CICERO en 

TIÏUS LIYIÜS. In 1518 werd 
hij door FREDERIK , keurvorst 
van Saksen, tot hoogleeraar 
der Grieksche taal, . bij de 
hooge school van JVitlem-> 
berg benoemd, op aanbeve
ling van REÜCHLIN. Zijne 
voorlezingen over HOMERUS , 
en over den Griekschen tekst 
van den brief van den hei
ligen Piutus aan TITDS , lok
ten eene groote menigte toe
hoorders , en deden dé ver
achting, » • --

! 

i ' 

i ' i 

! ! • ' 

^elke zijne géstal-. 
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te en zijn gelaat heni berok
kend hadden, weldra ophou
den. Zijn naam klonk door 
geheel Duitschland', en hij 
had meermalen tot 2,500 
toehoorders. Weldra ontstond 
er eene naauwe verbindtenis 
tusschen hem en LÜÏHEU , 
die de godgeleerdheidbij de
zelfde universiteit voordroeg, 
ïn 1519 gingen zij te zamen 
mar Zeipzig, om metEcHius, 
den schrik en den geesel dev 
nieuwgezinden, te redetwis
ten. De volgende jaren waren 
voor MELAurcHïHOJreene aan
eenschakeling van werkzaam
heden. Hij schreef een aantal 
boeken, onderwees de god
geleerdheid, deed verschei
dene reizen tot stichting van 
kollegien, en ter bezoeking 
•van kerken , en vervaardigde 
in 1530 de geloofsbelijdenis, 
onder den naam van Jugs-
burgscke confessie, dewijl 
zij aan den keizer werd aan
geboden op den rijksdag dier 
stad. Zijn verdraagzaam ge
moed spoorde den koning 
van Frankrijk, FRANCISCUS I , 
aan , hem in 1535 te schrij-

. Ten, en hem te verzoeken 
met de leeraars der• Sorbon-
ne te komen raadplegen. Deze 
vorst kende hem door de 12 
artikels, die hij hem had 
doen aanbieden $ men ver
wondert zich , daarbij het vol
gende te' vinden: Primum 
igilur hoc omnes prqfilemur 

poliiiam èeclesïcistieatn rem 

esse sanctam et utikm, ut 
sint utique aliqui ephcopi 
qui preesint pluribus, eccle-
siarunt ministris, item ut 
R OMANVSP ONTIFEXP11MSLT 
OMNIBUS EPISCOPIS, Optö 
est enim in ecclesia gukïr 
natoribus, qui vocatos ai 
ministeria ecclesiastiea ex* 
plorentet ordinent,.. > elin-
spiciant doetrinam sacerdo-
turn ; et si nulliessentepis-
copi, tarnen crearitaks öpor-
teret. D'jRGMTB.i, coll. 
judie. ldl 2 afd, bh. 387. 
(Zie GROTIÜSLOCKE)..» Gave 
God, roept hij elders uit, Jat 

ik , verre van het geestelijk 
gezag te willen ondermijnen, 
hetzelve meer klem kon b^et: 

ten , want ikziewelkekerk*!! 
zullen gaan krijgen, als W|)« 
kerkelijke tucht om versloo-
ten. Ik zie dat de dwingeland̂  
onverdragelijker dan oom* 
z a l . ' 1 ' l i b . 4, eptst.ff' 
Zie nog 'lib. J, WsLél' i 
De leerling van IDTBW ver
langde vuriglijk, om aan « 
«renoegzaam onbedachte uu , 

noodiging van F E A J * j j j 
te voldoen, maar de K«u 

vorst van Saksen, ^ ^ j 
geenszins toestaan y hetzij s 
hij de bedaardheid van P 
IANCHXHON mistrouwde, »c 

zij omdat hij vreesdemetw 

HM T in oneonigheid w» 
raken. MKUBCHÏHO» i j j 
de in 1529 de vergaderinge , 

van Spiers bij, « F « i r I 
vele blijken van kunde, v ; 
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hjj op deee reis de gelegenheid 
liad om zijne moeder te be
zoeken , vroeg hem deze goe
de vrouw die Catholijk was, 
wat zij te midden van 200 vele 
twisten moest gelooven. » Ga 
voort, met té gelooven en te 
bidden, zoo als gij tot nu toe 
gedaan hebt, en laat u niet 
verontrusten door krakeelen 
over godsdienst." Dit ant
woord bewijst genoeg, dat 
de partijgeest van MEIANCH-
Tliojf, . wet „zijne - innerlijke 
oyertuiging niet overeenstem
de, Vervolgens verscheen hij 
in de beruchte vergaderingen 
van Regensburg in 1541; 
en bij die, welke in 1548, 
wegens het interim van KA-
Bjex V, gehouden werden. Hij 
vervaardigde de censuur van 
dit interim, benevens die 
van al de schriften, wel
ke aan deze vergaderingen 
werden voorgelegd. Einde
lijk na vele vermoeijenissen 
en tegenkantingen voor zijne 
partij ondergaan te hebben, 
overleed hij te Wittemberg 
in 1560 oud 63 jaren. ME-
IANCHTHON had niets van dat 
onstuimige van LDXHER en 
ZrarGixiirs. Hij haatte de 
twisten en werd er slechts 
toe overgehaald door de rol , 
die hij bij die krakeelen spe
len moest» Zijne werken en 
*K gedrag schijnen aan te 
jMdendathij niet, zoo als 
WÏHEH, ofkeerig was Van 

B 

eene schikking te maken» 
en dat hij veel zon hebben 
opgeofferd voor eene veree-
niging der Calholijken met 
de protestanten. Maar welk 
een plan van hereeniging kan 
gelukken bij hen, die de kerk 
niet hooren? En hoedanig 
het dan ook zijn moge /waar
door zal het bekrachtigd wol'r 
den? (Zie MODREVIÜS, Mö-
iANcrs.) Ofschoon hij aan-, 
vankelijk in alle dwaliügen 
zijns meesters gevallen was, 
werd hij later ten opzigte 
van eenige punten Zwinge-
liaan, van andere Calvinist, 
nopens vele ongeloovig, en 
zeer wankelbaar ten opzigtó 
van alle. Men wil , dat; hij 
veertien malen van gevoelen, 
veranderde omtrent de regt-
vaardigmaking; hetgeen hem 
den naam van Buitschlands 
laarsje deed verkrijgen. De
ze onstandvastigheid was ei
genlijk het uitwerksel van 
een juist en, gezond oordeel. 
Kon e r , nadat hij het on
feilbaar gezag, 'dat God aan 
zijne Kerk gelaten heeft, ver
worpen had, wel een ander 
gezag zijn geloof vestigen ? 
Zoodra men zich van de Ca-
tholijke Kerk losrukt, den 
schoot dier algemeene moe
der , die ons onderrigt ea 
gerust stelt, Verlaag dan 
verliest men uit hét oog het 
eenigste punt waar de kost-
bare èü onrerdeelbare vyaar-

b 2 " •. ""•' 
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,heid -«aa, verbonden is , en 
^weEpt' zich in den maalstroom 
.TvaB oneindige ' dwalingen. 
«Wanneer mén eenmaal het 
.schuitje van PETRUS, het zin
nebeeld der Kerk > en dier 
i^uGoie iV*ergaderMigvan geloo-
•^igen,is uitgestapt,dan wordt 
.ment onvermijdelijk de speelba 1 
«4er winden en golven ,en men 
Aan , met dien ongelukkigen 
•ioots, waarvan een oud dicbv 
der spreekt,, uitroepen:: > 

' "NHBC 'wte pontos fcaliet, j a o 
tantque in littöre vénti. 

«{Zje SCÏPIO LENTÜÜÜS », SEE-
TÉX),. De ^onrust va>a zijn 

•* r̂&wetea: -vermeerderde de 
onzekerheid van zijnen geest. 
'•Bc woeste trots van LuTircn, 
-de verschillende sekten, on
der dezen ontstaan, al die 
-eigenzinnige veranderingen', 
'in de heiligste zaken, kwel-
xlen zijn -gemoed.. .Zijne me-
Htii«vuldige werken zijnmeer-
•malen in verscheidene steden 
-van Duitschland gedrukt ge
morden. Be^ oudste uitgave 
-is die .van 1561;, de- meest 
volledige is die, welke CAS-
*>En. PJBÜCER, in 1601, te 
PFütemberg in hot licht gaf; 
15 dl.11,- in 4 band, in fol. 

vZijne werken getuigen , dat 
'hij -veel verstand «n uitge
breide kennissen bezat, -en 
«leer bedaardheid, dan men 
4>ij de sektenmenners a a i ï-
<*reft. Hij beklaagt zich- bit- | 
ifix joser de dwingelandij, zg-

f ner. makkers","» die iiaar zijn 
bloed dorsten, zegt hij j om
dat hij deselve, ter vermijding 
van tweedragt, onder het ge-
zag, dat aij ,slavern| noe> 

. men',, wenschte.terug.te ten-
"gen. Hij. schrijft, fiat de 
kerk. in hare oude .dwinge
landij . hervallen «,-j dat de 
aanvoerders van het gemeene 
volk» frlechtsvleijersenweet-
nieten aijn, weinig hekom-

-merd., om de gezonde leer en 
de kerkelijke tucht, in P»«*» 

-van' godvreeaend.te leven* 
slechts trachten teheerseto; 
:dat ,h§ zich in hm midden 
-bevindt, even alsÖAfL^ 
schen dé leeuwen^dat da« 
hij hun het heerschen met 
kan beletten, hij het>esW 
neemthen.tevlugten...^ 

helden, zegt .ha , ^ g 
Jdeinighedendertok»* 

log aandoen , * f » Ï j 
• derzelver .toestand • »«•»' { 
wogen..,.., O^ekedf*" : 

. „ . i j ^ m d a t a k d e n ^ P 
pi' hun ^ l e b i e i 2 
ïeef (Wij hebben:«fl«J» 

S^iei^^S 
p a « 5 overde-tesciog»^ 
ïïs onmisbaar beschoowO 
flet volk, .gewoon a» J £ 
„heid te leven, f W - J J 
* . het eens te hebbej ^ 
schud, «iet meer .jg»< 
Besteden van het . t o t f ^ 
h e b b e n . d e o v g b - r ^ 

-meeste in .afschuw, -? ^ 
hekommerd, om de ^ 
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en de 'godsdienst/ijverert zij 
slechts -om de'heerschappij• 
en dfe vrijheid," Men moet 
toestemmen, dat MELANCH-
THOir de waarheid scheen te 
zoeken'; doch hij koos d*en 
weg-riiet, 'die er heen leidt. 
Bij zijne dwalingen omtrent 
het geloof, voegde hij nog 
allerlei dwaashedeö over "het 
•wonderbare der stërrewigchë-
larij, de droornen, aan wel
ke laatste hij een buitenge
meen geloof hechtte. 3o&-
CHIM CAMERARIÜS heeft zijn 
Leven in hetl-atijh beschre
ven, 1655, in 8,'vo Hetzel
ve is herdrukt te- Halle, i» 
1777 y door toedoen van <*. 
T. SXROBEI. ,, die ons ver
haalt, dat er destijds in 
Buitschland reeds 277 wér
ken over het Leven en de 
schriften van dien beroem
den- godgeleerde in het licht 
•verschenen waren. J. F. W. 
TISCHER heeft een lieven van 
MKJUKCHTHGK in het Boog-
ümtsch geleverd r waarvan de 
tweede uitgave te Leipzig 
in 1701, in 8.vo is j B het 
liöht verschenen. 

• MÉliifjfA, eene door ha
re godvruchtigheid beroemde 
wouw, sproot uit een door
luchtig Spaanscli geslacht, 
^njtome oorspronkelijk: zij 
*as de kleindochter van MAR-
CELUNÜS, die tot consul ver
heven werd, en blóedverwan-

te van d'ênlfi; fótjïtëtjs_m'! 

'JNFoia. Nadat zij' haren rijaü* 
en twee' harer «orien »Yerlo- : 

ren had, deed:zijeferrfr;rei» 
naar Ègypfe,en bezocht dë^ 
kluizenaars vaii Pfitfië. Hare-' 
milddadig©' liefde stortté'haré-
weldaden- uit 'over de> rëgtf^; 
zinnige belijders,. die door ƒ 
de Ariarieh vervqlgd Werden j • 
zij voedde er gedurende drie-': 
dager» 5,000. Toen yerscheï-^ 
dené Cathölijkëri naar'.'.'Pa*'* 
lesfinct: verbannen werden 'if 
volgde zij 'dezelve, er» begaf 
zich- naar 'Jerïtëaïem, mei
den priester RUFINÜS VAN.' k- ! 

QDÏ£EA. Zij bouwde er ëeri * 
klooster, waar zij een boet
vaardig leven leidde „onder 
het geleide van dien z-elfcteft': 

RüHMUS. PüBUCOtA., Zt)0» 
van- MËBANIA en stadhouder 
van Rome, had in deze stad: '• 
eene voorname vroöw ge* 
huwd, Anjïiagenaamd'; bij ! 

deze tód hij eene dochter 
verwekt, welke ook;MÈï/A* 
NiA geheeten werd1, omtrent* 
388, deze huwde PINIANDS , 
zoon van SETERÜS , gouver
neur van Rome, en baarde-"t 
hem twee kinderen,' welke * 
kort na hunne geboorte; övéf-
leden. Zij besloot toe» om m ' 
eeuwige onthouding' te leve». 
Zij deelde- hareri:ma» haar : 

voornemen mede, die het
zelve goedkeurde. Hare groot
moeder deed - m het jaar 
405 eene reis' naar ïïu« 

ba 



M&l. 
Uë,, om haar in haar voor
nemen te versterken. De 
oude MB&ANIA stak in 410, 
Jtaet AEBIKA en hare klein
dochter , naar Sicilië over., 
toen deGothen Rome gin
gen belegeren. Zij keerde 
vervolgens naar Jeruzalem 
terug, waar zij veertig da
gen na hare aankomst over
leed. Men heeft haar ten 
laste gelegd, dat zij de zaak 
van OBIGENES gedurende èe-
nïgen tijd te zeer behartig
d e , die toen eok door Ru-
wxsys werd voorgestaan j doch 
die lof, welke haar: gegeven 
wordt dopr de H. AÜGUSTÏ-
MJJS, PAULINUS en HIERONT-
Müs, duldt niet dat wij: aan 
hare deugden en haar opregt 
geloof twijfelen, ALBINÜS , Pl-
KIANPS en de jonge MEEANIA 
trokken naar Afrika, en be
vrijdden 8,00OsJaven , bezoch
ten aldaar den JET. AUGUST* 
Mtrs,en bouwde twee kloosters 
te Tagastet een voor mannen 
en een voor vrouwen. Zes 
jaren daarna gingen zij zich 
te Jeruzalem vestigeq. J)e 
jonge MEXANIA overleed er 
in een celletje van den 0 -
lijfberg, den. 3} .December 
439 , nadat zij hare dagen 
in eene ongelopfelijke ge
strengheid had doorgebragt. 

MEIANIO, zoon van AM-
PHIDAMAS, en kleinzoon van 
LTCDKGÜS , koning van Ar-
caaië, huwde met ArAlAN-

ÏE , dochter van 'IASIÜS , kin 
ning des lands,eo verwekte 
bij haar een* zoon, PARÏBE-
NOPEUS; genaamd. 

,• MELANIPPE , dochter van 
| JEoi.cs, huwde in het ge

heim met NEPIÜKÖS, wien 
zij twee zonen baarde. Haar 
vader was daarover zoo zeer 
verstoord, dat hij de twee 
kinderen dadelijk na hunne 
geboorte deed wegvoeren, en 
aan MEUNIPPB, die hij in 
eene gevangenis opsloot, de 
oogen deed uitsteken. W 
kinderen werden door her
ders opgevoed, en verlosten 
later hunne moeder uit de 
gevangenis. NEPÏÜKBS S» 
haar het gezigt weder en zij 
huwde METAPONÏUS, koning 
van Icarië, 

MEIANIPPIDES, er Won
den twee Grieksche dicn'ers 
van dien naam. De eene leer
de 520 jaren toor CHRist® 
geboorte, de andere, W 
kleinzoon ,-60 jaren doafW' 
en overleed aan het hof *>» 
PBR»ICCAS I I , k°wn&,,T' 
Macedonië. Men vindt m 
menten van hunne gedichte» 
in het Corpus f oëtai%W®„ 
corum, Geneve, ioQo 
1614, 2 dl.» in fol. 

MEtART{LAOREirires),f 
boren te ïïoeii '™™rL 
gische provincie Luik, w" 
jaar 1578, werd burgemeester 

http://JEoi.cs


M E X . as-
dier stad > e« besteedde zijne 
ledige oogenblikken , aan de 
beoefening der geschiedenis 
zijns vaderlands. De vruchten 
zijner nasporingen zijn opge-
teekend in de Geschiedenis 
der stad en des kasteels van 
ff oei,, en derzelver oudhe
den , tnet eene tijdrehenhuri-
dige beschrijving van der* 
aelver graven, en der bisr 
schoppen van Luik, die er 
graven van geworden %ijn, 
door de schenking van Av-
FRM O/JNSFRIJDUS , Luik-, 
1641, in 4.to Naar den. tijd, 
waarin de schrijver leefde, 
is het nog al met eenig vuur 
geschreven, doch in een' zoo 
verouderden stijl, dat men 

, een glossarium noodig heeft, 
om er alle bewoordingen yan 
te verstaan. 

*•. MEI.AS , . . Opstenrijksch 
veldmaarschalk, in Moravi'è 
geboren, maakte zijne eerste 
Veldtogten in den zevenjari
gen oorlog tegen Pruissen, 
als adjudant van den veld
maarschalk DAWN, en werd 
in 1793, met den rang van 
generaals-majoor, aan de Sam-
bre en in het land van Trier 
gebruikt. Hij ging van daar 
over tot het leger des Itijns 
en later tot dat van Italië > 
Waarvan hij in 1796, opper
bevelhebber werd. ME£AS , 
•ndersteunde SDWAIIOW, op 
eeae krachtdadige wijze in; 

den veldtogt van 1799,: én 
onderscheidde zich voorname- : 
lijk in de veldslagen van Cas-
sano en Novi. Nadat SÜ>VA« 
ROW , in Zwitserland,, tegen-
MASSENA, -was opgetrokken,. . 
bleef hij alleen met de aan- . 
voering van 60,000 Oostenr 
rijkers belast, met welke hij 
den veldheer CJKAMPIONNEÏ le-
Genola sloeg, en zich van 
Cpni meester maakte,; ver-? 
volgens, op. Genua aangetrok
ken zijnde, verloor hij aldaar 
eenen kostbaren tijd:, gedu
rende >: welken BONAPARTE. 
Lombardij'è bezette, en de 
Oostenrijkers achtervolgde» 
MELAS zijnen misslag ontdekt 
hebbende, vereenigde in al-* 
Ier ijl, al de corps-, die on-* 
der zijne bevelen stonden» 
trok dePranschentegemoet, 
die hij den 16 Junij,in. de 
vlakte van Marengo aantrof» 
Hij sloeg dezelve op verschei
den punten terug; maar nadat 
de generaal DESAIX , eene co- • 
lonne had yereenigd , gedeel
telijk uit het reserve - leger 
bestaande, voerde hij met zoo» 
vele snelheid eenen laatsten 
aanval oi t , dat hij een aan
zienlijk korps Oostenrijkers 
overhoop -wierp» maar zelf 
in het geveeht sneuvelde. MÈ-
LAS kon deze verwarring niet 
herstellen, noch zijn leger 
weder, bij elkander trekken,, 
Het verlies van dezen veld
slag, hem, de. hoop tot de& 
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aftogt benemende, zag hij 
zich genoodzaakt, een verdrag 
te /bnderteekehen, waarbij de 
overwinnaar -hem toestond, 
om -zich met zijne troepen 
en eene aanzienlijke bagagie 
onder Mantua, te begeven. 
Al de plaatsen , welke zij be
zet hielden, van af de gren
zen van Frankrijk, tot daar
toe, werden - den Franschen 
overgegeven, en men sloot 
eenen wapenstilstand, ten 
einde den tijd te^ hebben, 
om voorslagen tot den vrede 
naar Weenen te zenden. Het 
gedrag'van MELAS, werd al
gemeen gelaakt. Men verweet 
hem in de eerste plaats, zich 
alle gemeenschap met Oos
tenrijk te hebben laten af
snijden j maar de marsch van 
BONAPARTE had hem zoo reus
achtig* toegeschenen, dat hij 
denzelven niet voor mogelijk 
hield, dan toen hetgeen tijd 
meer was, om er zich tegen te 
verzetten. Men verweet hem 
ook, zijne vleugels in dé vlak
te van Marengo, al.-te zeer 
te hebben uitgebreid; maar 
hij had ten doel, den vijand 
te omsingelen, en hij ston d 

; op het punt, om daarin te 
slagen",'toen^zijn linkervleu
gel werd doorgebroken, (zie 
SÉSAIX). MEJLAS werd kort 
daarna tot bevelhebber in 
•Bofieme benoemd , en zat in 
ï806 in den krijgsraad voor, 
die belast was, om uitspraak i 
te doen over het lot van den f 

generaal MACK. Daarna leef-" 
dë hij in afzondering, en oter» 
leed iu 1807 te Praag, 

• MÉLCHIADES of MttTUDKS 
[Heilige), Paus Da den H, 
EÜSEBIOS in 311, was afkom-' 
stig uit Jfrika. Gedurende 
zijn opperpriesterschap had 
hij het geluk,; de Christehj-• 
ke godsdienst over de geheele 
aarde te zten verspreiden, • 
en 'door KONSTAMP, die 
als haar .beschermer optrad, 
aannemen, deze vreugde werd 
gestoord door 'de scheuring 
der Donatisten. Hij stelde 
alle pogingen in het werk, 
om hen over te halen, » 
aan de boetpleging te on
derwerpen , doch hij slaagde 
niet. Hij overleed den IC 
Januarij 314. 

"MEtcmóE.;.-- Zie (*»«); 
' « e ; 

MEICHÏOK 1DAM,MÏIC«" 
OR CANÜS. — Zie ADAS en 
CANÜS of CAKO; 

MECHISEDECH, koning J» 
Salem, en priester van-U» 
Allerhoogste, kwam ABRf 
HAM tegemoet, bij de zege 
praal over CHODOKWHOJIOK» 
tot in h e t d a l v a n ^ T 
een afbeeldsel van de» AU* 
sus, eeuwig Opprie^ 
gens de wijze van JuS*1-*' 
SMMCir, offerde hijaf G^ 
brood en wijn, bood «w» 
aan ABRAHAM, en ïegen"6 
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hem. Daar de heilige óud-
vader in hem de hoedanig
heid eens priesters, van den 
waren God wilde erkennen, 
gaf hij hem de tiende van 
al wat hij op den vijand gewon
nen had. Vervolgens wordt 
er van MElcihsEDECH, niét 
meer gesproken, en dé H. 
Schrift meldt ons niets noch 
van zijnen vader, noch van 
zjjne afkomst,' noch van zi j 
ne geboorte, noch van zij
nen dood. De geleerde heb
ben oneindige nuttelooze vra
gen voorgesteld, zoowel over 
zijnen persoon, als over" dè 
s!,a<? > ïïaar hij regeerde j ee-
n%e ziJn van' meening ge
weest , dat hij koning van 
Jeruzalem was, anderen dat 
Salem, eene afzonderlijke 
stad was., nabij Sctjthopolis 
gelegen , dezelfde waar J A -
CÖB, bij zijne terugkomst uit 
Mesopotamië aankwam. De 
Joden beweerden dat MÉL-
CHISKDKCH dezelfde geweest 
»» als SEM, zoon van Noë: ' 
ÜRIGENES heeft g e l0 0 f d , dat 
h^een engel w a s . De ketters 
Melchisedechtislen genoemd, 
die volgens de letter opne
men, hetgene de H. PATTLUS 
zegt, datMutcHisEDECH, noch 
*»der, noch moeder, noch 
geslacht gehad heeft, beweer
den, dat hij geen mensch was, 
«war eene hemelsche magt, 

jerheven boven jEstsCHWsi 

Bb 

van het ért. THEODOXÜS van 
Byzantiüm). Anderen gaven 
voor* dat hij de H. Geest 
was, doch het schijnt zéker , 
dat de H. PAULÜS, de stil-' 
zwijgeridheid derJH.Schrift, 
omtrent de afkomst en de 
aardsche betrekkingen van 
MELCHISEDECH , daar zij toch,, 
bij elke andere gelegenheid, 
ten minste van de onmid
dellijke voorouders melding 
maakt, heeft willen doen 
opmerken, als een trek van 
eene grootere gelijkenis mét 
den eeuwigen Opperpriester i 
van wien hij reeds het beeld 
was, door zijnen titel van 
priester des Mlerhoogsten* 
en door de stoffen zijner of-" 
feranden. \ 

MEÜCHIHAI. (ARNOLD VON) , . 
geboren in- het kanton 'Un-
tèrwald, ïhZwitserland, ig 
een der' voornaamste stichters 
van de Zwitsersche vrijheid.5 

HANDENBERG , land voogd.yoör 
ALBERTUS van Oostenrijk, 
liet den vader van ARNOM»,' 
eenen rijken grondeigenaar 
van Melchthal, een paar os
sen voor de ploeg ontnemen. 
Die boereny zeide de knecht 
van den dwingeland j kïinnen 
zelve de ploeg wel trekken-
bijaldien zij brood willen 
hébben. Dé zoon • ARNOLD ,-' 
gestoord óver dit honend ge-
zegdey sloeg 'den knecht, 
brak hem e.en' vinger, ë» 
5 •• ' , . . • , • . . • • • • . " 
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ontweek des meesters wraak, 
door de vlugt; maar deze 
wraak viel wreedaardig op, 
den rader neer, aan wien 
de landvoogd de oogen liet 
uitsteken. ARNOID, voegde' 
zich toen "bij WERNER STAUF- t 

FACHER, W A L T E R FüRSX en 
WILLEM TEIX , en deed Hen • 
tegen de'; overheerschïng van, 
het huis van Oostenrijk op- ; 
slaan. Zoodanig, zegt men,, 
was de aanvang der Zwit-
sérsche republiek. Hetschijnt 
nogtans dat; het voorval , het-, 
welt den opstand der Zwit-* 
sêrs béslistte, en de. wapens, 
der Oostenrijkers deed trek
ken, verschillend, is aan- het-
gene.men gewoonlijk, hierom-, 
trent verhaalt, en niet zoo 
geheel ter eere strekt, van 
de Zwitsersche vrijheid, (zie 
TEM.)' wjtt er van zij , keizer 
ALBERTUS van Oostenrijk,y 

die de muiters wilde straf-, 
.fen, werd door den dood ver
rast. De hertog van Oos
tenrijk , LEOPOID , verzamel
de tegen hen, 20,000 man, 
Be Zwitsers gedroegen zich 
als de iacedemoniërs; geheel 
hun land, was eene_soort 
Van ThermopyUn. Zij ver
wachtten met 4 tot 500 man 
het Öostennjksche leger, bij. 
de engte van Morgarten, 
•n jaagden het op de vlugt 
met pjjlen en steenen. De 

andere afdeelingen van het 
vijandelijk leger, werden op 
dezelfden tijd, dooreen ge? 

I lijk klein getal Zwitsers ver-
slagen, Daar deze overwin
ning in het kanton Schwil» 
had plaats gehad, gaven de 
twee andere kantons, dezen 
naam aan hun verbond» Lang
zamerhand voegden zich ook 
de andere kantons bij het
zelve. . Bern ging eeretin 
1352, tot hetzelve over; in 
1513, voegde zich het landje 
Jgpenzell, bij de overige 
kantons, en maakte dus Het 
getal dertien voltallig. Sedert 

dien tijd heeft ïick de «ij-, 
heid der Zwitserssteeds staan
de'gehouden V ondanks nel 
gebrekkige hunner staatsre-
geling, die het slechtst b-

L m S é g e h e e l i s , ^ ^ 
in eenig bestuur bestaan heeft, 

of liever.zij maah geen r 
heel: uit, en is,slechts6 

geleende wetverzamchni«J 
Verscheidene afzond j l 
kleine staten ,welke « j * 
met zich zelven w l«' ' 
d S w r e e d e i i u r g e r ^ o ; 

verzwakt worden. Ook f 
de Zwitsers, welke een.»' 
in staatkunde ervaren JJ . 
zelve verwonderd owftoj 
onafhankelijkheid; •? " 
menhungemeenebest: ^ 
fusiodvvinitusservaia. » 
gelooft over het - k g j 
dat zij het behoud hnnnw 
vrijheid, aan de bergen 
hun land te danken hebbj 
nogtans de kanton ScW 
hause, Zurich, B*r*i\, 
burg, Solothum, Ba*>-
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Worden niet' meer doof ber
gen gedekt, dati cene me
nigte andere gewesten, wel
ke men dagelijks overmees
tert, en als deze kantons, 
eens onder het juk waren 
gebragt, zouden de anderen 
moeijelijk, eenen duurzamen 
en bloeijenden staat kunnen 
vormen» 

MELEAGER zoon van èen ko
ning van. Calydon, OENEUS, 
en van ALTHÉA. Toen zijne 
moeder' hem baarde zag zij 
de drie schikgodinnen bij het 
vuur, een brandhout op het
zelve leggen, zeggende: Bit 
kind aal leven ^oo lang als 
dit hout aal duren. ALTHÉA 
maakte zich spoedig meester 
Tan dit hout en bewaarde 
het zorgvuldig. Haar zoon 15 
jaren oud zijnde, vergat aan 
DIANA te offeren; deze zond 
nit wraak een wild zwijn in 
het land van Calydon + om 
hetzelve te Verwoesten» De 
Grieksche vorsten verzamel
den zich om dit gedrogt te 
dooden en MELEAGER deed 
als hun hoofd veel moed blij
ken. ATAUHTE wondde het 
wild zwijn het eerst, en nu 
maakte MELEAGER hetzelve 
volkomen af; en daarop bood 
deze krijgshaftige schoonheid 
hem den kop aan, als zijnde 
het kostbaarste van. den buit* 
De broeders van ALTHÉA on
tevreden over deze voorkeur , 
bilden denzelven hebben j 

maar* d$ jonge vorst "trotsch, 
op een geschenk dat zijnen 
hoogmped vleide, en dat voor
al van eene dierbare hand 
kwam, doodde zijne ooms en, 
bleef bezitter van hetzelve. 
ALTHÉA wreekte den dood 
harer broeders met het nood
lottige brandhout in het vuur 
te werpen; en aanstonds voel
de zich MELEAGER de inge
wanden verscheuren, en 
kwam ellendig om het leven. 
— Men verwarre hem niet 
met MELEAGER. koning van 
Macedonië; 280 jaren vóór 
J . C, 

MELEAGER, een Grieksch 
dichter, geboren te Gadare, 
(anders Seleucie), in Syrië t 

bloeide onder het bestuur van 
DEMETRÏÜS ; II (NICATOR) en. 
van SELEDCÜS V-t, laatste ko-
nine van Syrië. Hij werd 
opgevoed te Tyrus en ein
digde zijne dagen op het «ei
land Goos, eertijds genaamd 
Meropes, Het was daar,dat 
hij zijne verzameling maakte 
van Grieksche puntdichte;?, 
die wij de Anthologie noe
men. Hij verzamelde al wat 
hij in de werken van zes en 
veertig dichters het fijnsteen 
spitsvinnigste vond. De ver-
deeling der puntdichten dezer 

| verzameling is later dikwij Is 
veranderd geworden, en er is 
nog veel bijgevoegd. De mpn, 
nik PLANÜDES ̂  bragt dezelves 
ia 1380 in-den; staat, zoo als 
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wijdezélrö tegenwoordig heb
ben, Frankfort y 1600, in 
fol. Er tomen er eenige 
fraaije in voor,doch de mees» 
te zijn zouteloos. 

MEIECIÜS , of liever MEUCI-
ÜS of MEMTIÜS , bisschop van 
Lycopolis'xa J£gypteyvi&r& in 
eene kerkvergadering r gehou
den in 305 , door den If. PE
TRUS van Jlexandrïè afge
zet , omdat hij onder de ver
volging aan de afgoden geof
ferd had,- Deze onwillige 
kerkvoogd, bragt'in 306 ee
ne scheuring te weeg f hij 
had zeer veel aanhangers, die 
nien Meïecianen noemde. In 
den beginne dwaalden zij
niet in het geloof, zij be
hoorden zelfs tot de eersten en 
de ijverigsten, die de Arianen 
bestreden; .maar deze won
nen zachtjes aan hunne vriend
schap y en eindelijk ontstond 
er tusschen hen een piegtig 
verbond, om den H. Axiu-
NASIÜS te lasteren en te ver
volgen ; volgens het algemeen 
gebruik der seclarissen , die, 
hoe verdeeld zij dan ook zijn 
mogen, zich vereenigen met 
het oogmerk, om den boe
zem der Kerk te verscheu
ren en de voorstanders der 
Catholijke leer te verongelij
ken en te honen. Men moet 
deze Meïecianen niet verwar
ren , met.de Catholijke Me-
lecianm, waarvan in het vol
gende artikel wordt melding 

gemaakt. ":"MEtECire ( 
omtrent 316 y in den geest 
van wcderspannigheid, waar-
mede hij gedurende aijii le
ven bezield was. ' 

• MEIECIÜS of MEUCIÜS va» 
Melitinè (heilige), naar ee
ne stad van ÈUin-Jrmenië, 
een onberispelijk, regMar-
dig en opregt maD,godwee-
zend en buitengemeen zabhk 
aardig, werd in.357 totbiS-' 
schop vanMaste Verkoren* 
Bedroefd en veidrietig over 
: de onwilligheid van iMW 
i begaf hij zich naar Mm 
ivan waar hij naar Mf»-
'geroepen, en met toestem-
•imitódèr Arianen «^regr; 
;loovmen, in:360,opdenbtó-

schoppelijke» zetel dier J 
geplakt werd.. T-rjkjJ; 
i^Catholijken wegerde*. 
.iEClDS te erkennen 
'voorwendsel, dat, H , 
Arianen hadden deel g ^ 
aan zijne verkiezing, <feB" 
regelmatig moest zij") j , 
werden E^tatJmr^J 
„oemd, omdat zijnaden « 
vandenH-EüSXATHlCS,» 
„e vergaderingen aftonde^ 
blere/houden. Men g ^ 
„aam van Mf ctane» jn 
geloovigen,dIeZ,ch ^ 
ïï. MEIECIÜS onderwierp 
Zoodanig waS<<le o o ^ g 
van de scheuring die de * 
van Jnliochië, too W* 
tijd in verdeeling > e h V ' £ . 
ngen tijd daarna werd V 
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XECTÜS, omdat hij de Catho-
hjke leer met'ijver verdedigd 
had, door'de Ariahen afge-
aet-i die inzijne plaats eenen 

- der hunnen wijdden; met na-
•flie Euzoius', en, MEIECIUSI: 
-door keizer CONSÏANÏIÜS naar" 
zijne geboorteplaats, deden 
verbannen, ,De Eusthatianen 

-verkozen PAUMNÜS tot hun-
,nen bisschop, en hij werd ge
wijd door LUCIFER DE € A -
«LIARI , die hij de terugk omst 
;van de plaats zijner balling-
•schap;, Antiochïè, doortrok; , 
•hierdoor werd de séheuring 
nog moe^elijker te dempen. 
'MEIECIDS werd -bij zijne te- « 
,rugkómst, in *<tntiochië, op 
nieuw, vervolgd,- én tweema
len gebannen onder de rege-, 
.ring vanJ.üEUNirs den Jf-
mllige, en ;onder.die van . 
-VALENS. Eindelijk in het jaar 
•378, stelde • MEEE<:IUS, die 
•niet dan vreedzame inzigten 
bad, aan PAÜLINUS,voor, dat 
na den dood van een' hun
ner , de ovsrleveode alleen 
bisschop zou blijven, en dat 
eij echter de eene zoowel als 
de, andere, ia de kerk van 
vintiochië, degenen, die hen 

.als hunnen herder erkenden, 
zouden besturen j het voor
stel werd aangenomen, doch 
de scheuring bleef niet min
der bestaan, na den dood van 
MEIECIÜS, en eindigde neerst 
ond«r het bisschoppelijk be-
8tuarvandenH..ALEXATO£a 
wn MiocMët in hét jaar' I 

l . 429 

415. THEODOSIÜS, die door 
GRATIANDS ' tot i het medebe
stuur des jijks werd aangeno
men , riep te Konstantinopel 
in 381 eene kerkvergadering 
zamen, waarin MEIECIÜS 
voorzat. ' D e keizer kende 
hem slechts bij name, maar 
weinige dagen voor dat<hij 
tot de eerste, waardigheid des 
rijks vérheven werd, had hij 
in eenen droom, den döor-
iuchtigen kerkvoogd hem den 
keizerlijken1 mantel zien om
hangen. Toen 'de bisschop
pen in het concilie bijeen* 
vergaderd, hem voor de eer
ste maal kwamen begroeten, 
verbood hij dat men hem MÉ-
LECIÜS zoude aantoonen, en 
op den oogenblik liep hij naar' 
hem toe, en kuste de hand, 
die hem gekroond had. MÉ-
LECIÜS overleed te IConstan-
Jinopel gedurende de zitting 
der kerkvergadering, met 
den roem van driemalen voqr 
de waarheid te zijn'gebannen 
gew.eest. De bisschoppen be
weenden hem ak hunnen va
der; De H; GREGORIUS van 
Nys&a "en de H. CHRTSOSTQ-
Jttos., hebben zijne lijkrede -
nagelaten. [Zijn naam, in 
geheel het Oosten vereerd^ 
werk in de 16.e eeuw in het 
Roomsch; Martyrologium ge
plaatst: men viert zijne gér 
dachtenis, op den ' 12 'M<-
bruarij.j .; ' J 

MEIECIOS SÏEICUS , P.airl-
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archaal uGaris van degfoote 
kerk van Konstantinopél in 
de 17„« eeuw, onderscheid
de zich door zijne kunde. Hij 
werd door zijnen-patriarch 
naar Moldavië gezonden, om 
eene geloofsbelijdenis, za-
mengesteld voor de Russische 
kerk door CTIULLÜS LUCAR, 
te onderzoeken. Deze belij
denis werd in 1658, door 
alle Oostersche kerken aan
genomen , .in een concilie van 
Konstantinopel; PAarAGlora 
eerste tolk van dePorte>Iict 
dezelve iniTo//<mfl?drüfcken. 
Men heeft nog van MELECIOS 
eene leerhandeling, die RE-
NAÜDOT heeft laten drukken, 
in eene verzameling van Ver
handelingen over het H. 
Sacrament des Altaars, 
1709, Parijs, in 4. t 0 Men 
vindt dezelve in het Gfi'eksch 
en in het Latijn in de Ver
handeling over liet geloof 
der Oostersche kerk over de 
Transsubstantiatie, door Ri-

«HARD SlMON. MEtECIDSWerd 
geboren in 1586, in de hoofd
stad van het eiland Candia, 
en overleed te Galata den 
17 April 1664. Men raad
plege het Leven van MELE» 
cxos door DOSIXHÉÜS , waar
van men een beknopt uittrek
sel vindt, in de verhandeling 
over de eeuwigdurendheid 
van het geloof, deel IV. 

AN1TES 
MKIESDEZ-VAÜDEZ ( J O - f 
s ANTÖNIÜS) , een be- 8 

roerade Spaansche dichter, 
in 1754, ia Ribera, in E&' 
tramandüra, uit eene aan-
zienelijkë familie geboren. Hij 
volbragt zijne studiën te Sa-
lamanka, en in den ouder
dom van 22 jaren werd hij 
tot doctor in de regtsgeleefd* 
heid bevorderd. Naar eenen 
leerstoel in dezelfde univer
siteit gedongen hebbende, 
verkreeg hij dien en hekleed-
de denzelven met roem, Als 
dichter geboren, en door,de 
Latijnsche, Grieksche, Itah-
aansche- en Spaansche clas-
sieke schrijvers gevoed, werd 
zijne eerste proeve, de Lof 
van het landleven, in 1781, 
door de Spaansche akademie 
bekroond, ofschoon hij tot 
mededinger had don THOIU» 
YRIARTE, den schrijver van 
het dichtstuk over de i ^ ' 
kunst en van de leiier»-
dige fabelen. Men vond"1 

het eerste werk van VF*r 
DEZ de zuiverheid en 

sierlijkheid van QBW*»»» 
de bevalligheden van J j"f 
GAS, en men verwachtte!» 
den jeugdigen schrijver w 
nen nieuwen Spaansenen * 
*ACRK0ff. Zijn herder*J 
Bathylla verwierf hem.» 
dermaal den prijs dier a» 
demie. De boezemvriend »» 

JOVEWANOS zijnde, aan w 
hij dikwerf in H^jfl. 
ten herinnert, geleidde»6 

ze uitmuntende letterkondj 
hera i n «jjne studiëfl; 
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moedigde hem aan in zijne 
eerste proeven. In 1789 werd 
hij tot regter, hij de regt-
bank van appel van Sara-
gossa benoemd, en acht ja
ren later (1797), begaf hij 
zich naar Madrid, om al
daar bij het criminele ge-
regtshof, de bedieningen van 

fiscaal i of procureur des ko-
nings waartenemen. Jftaar de 
bezigheden van zijnen post 
hem niet beletten, om zich 
aan: zijnen gelief koosden 
smaak overtegeven, gaf hij 
verschelden dichtwerken in 
het licht, die zijnen roem 
vermeerderden. Tijdens den 
inval der Franschen in Span
je, in 1808, in zending in 
Asturie zijnde, was hij al
daar getuigen van eenen volks
opstand : dezelve verschrikte 
hem zoo zeer, dat hij de 
vlugt nam, zonder te we
ten, waar eene schuilplaats 
te zoeken. Het Fransche le
ger ontmoet hebbende, ver-
beeldde hij 7.ich a l d a a r m e e r 
W ^üigheid te rfjn. Hi-

^rnam weldra en den af
stand van de koninklijke fa. 
« > , enden „aam van den 
W e n vorst, welkenNAPo. 
S TSpanje had °Pge-
3, H l J fï!oer trouw aan 
IZ overwe%er JOZEF BO-
WPiBtt, die hem tot staats-
7 « directeur van het 
S n b ^ d e r w i j s benoem
en urn A v a n ff**»»» 

, s u M e n wettigen, i a . 

„ning nèaj? Madrid terugge
voerd hebbende, werd ME-
IËNDEZ, met verscheiden an
dere voorstanders van JOZEE, 
onder den'naam van /ose?-
pkins of van Afrancesados 
bekend, uit Spanje verban
nen. Hij leefde van eenö 
jaarwedde, hem door het 
Fransche bestuur toegelegd, 
toen hij te Montpellier den 
21 Mei 1817 overleed. Zijne 
gedichten, in 3 dl.a verza
meld, werden 4e Valladof 
lid in 1798 gedrukt» en ber 
kwamen verscheiden uitga
ven. De zuiverheid, de goe
de smaak, de sierlijkheid,, 
de zachtheid en nadruk, zijn 
de voornaamste hoedanighe
den , welke dezen: dichter 
kenmerken. Hij is beurtelings 

PlJfDARUS , JNACRE ON , 
HORATIÜS. Zijn 3.e dl. be
vat een herdersspel, klassiek 
in zijne soort, de Bruiloft 
van GAMACHO genaamd, en 
dat den prijs der Spaansche 
akademie behaalde. Een an
der stuk, den grootsten lof 
waardig, is zijn gedicht,de 
Val van ZÜSBEL, naam, 
welken de Spanjaards aaaLu-
CIFER voor zijne afvalligheid 
gaven. MELENDEZ, eerbiedigt 
altijd de zeden, zelfs in zijne 
Bacchus - aangen ; hetwelk 
geene geringe verdienste i s , 
in eenen dichter onzer eeuw, 
waarin men bijna noch in 
onnjm, noch in dichtmaat 
schrijft, zonder de zeden en 
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de godsdienst te beleedigên.! 
-Déhëer BOÜTB&^ECK j spreekt 
in zijne Geschiedenis der 

i Spaansche dichtkude ,'2.e dl, 
blz. 241 en 242 , aldus over; 
dézen dichter: » De onpar-
rtijdigste geschiedschrijver kan, 
indien hij voor al de bekoor
lijkheden der ware dichtkun
de, zoo zeldzaam in onze 
dagen, gevoelig is', niet an
ders,, dan op den toon dés 
-lofredenaars spreken , over die 
«ven zoo kiesche als leven-
•dige : en; steeds der natuur 
. getrouwe verbeeldingskracht; 
•over die waarheid des! ge
boete; over die . schrandere 
.•wendingen, over dien stijl, 
even zoo klassiek, om deszelfs 

..juistheiden welsprekendheid, 
als om deszelfs welluidende 

.versificatie. MELENDÈZ , heeft 
• van zijne jeugd af steeds op 
het voetspoor vanHoRAllUs, 
TIBMLÏJS , AH-ACREOIÏ en ViE-
liEGAS gewandeld." 

MELÈS koning van Lydi'è, 
Volgde; op zijnen» vader Axi-
AEïEjiy.747 jaren vpór j . 0 . ' 
en.was vader van CANDAU-
lus J deq laatsten der Hera-
clidén, 

MEWCIUS. —ZieMEiBcius 

V MEHEK. — Zie MESHER 

ÏMEHN.—ZieSAiNX-GEiAis 

, MEM§SA , dochter van Mfi-« 

IISSEÜS, koning van Creta, 
deelde, volgens de fabel, met 
hare ' zuster - AMALÏHEA , de 
•zorg, om JBMXER , met gei-
tenrnelk en honig op te voe-
den. ;'• Men .zegt dat zij het 
middel .uitvond, om den ho
nig te zuiveren, hetgëne aan
leiding gegeven heeft, tot 
•het sprookje, dat zij ineene 
bei veranderd werd,, 

r MEMSSUS'van' Samos,een 
Grieksch -wijsgeer, leerling 
'van PARMÉNIDES van $te» 
was in zijn vaderland admi
raal,, met bijzondere magt 
en voorregten. Hij beweerde» 
dat het heelal.oneindig, on
veranderlijk,' eenig en zon-
der èenige ledige rmmte'?' 
en dat men over de Godheid 
niet kon v spreken/«""J 
mén er slechts e e n e ^ 
maakte kennis van had.*» 
wijsgeer leefde omtrent^ 

jaar 444, vóór J . ^ 

ren i n , ^ ^ , best««^ 
kerk van Sardes m W* 
onder MARCÜS AuREtn*'*J 

bood dezen vorst, w ['! 
**n Verdediging 
Christenen aan, W* , 
EüSEBÏüS, en de andere «J{ 

kerkelijke schrgvers,m f t 

spraken; Pit verdedig** 
en al de andere warig ^ 

gekomen, met uitzonu 
?aneenige fragmenten, ^ 
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men vindt in de bibjiothee'k 
der kerkvaders. Men'ziet uit 
deze fragmenten, dat hij op' 
de duidelijkste wijze'betoogde, 
dat JESÜS CflRKTüs wezenlijk 
God was voor alle eeuwen, en 
waarlijk menscli was gewor
den , sedert zijn.e geboorte uit 
de JT. Maagd. /Deze stukken 
hebben op eene wondere wijze 
medegewerkt, om de Ananen 
en Eusebianen, te beschamen. 

: Hij deelde in een zijner wcr-
kerf, den lijst-mede der boeken 
van het oude testament, die de 
geheele kerk voor echt erketn. 
Deze catalogus heeft EusEBius, 
ons bewaard. ÏERTUXUANUSen 
de-H, HiERONrMDS, spreken 
over hert), als over een1 uitmun
tenden redenaar en bekwamen 
schrijver. Zijne deugd en zijn 
.ootmoedyzettedëri zijne talen
ten nog grooter luister bij, De 
kerk viert zijne gedachtenis 
op den 1 April. Zie de ver-
Jiandeling'van K. GHR. WOOG, 
de MELITONE Sardium in 

1744, in 4.to • 

v MEMTO of-MEIITHO, is de 
naam der 40 martelaars van 
Sebaste, die den dood on-
ier ïeizer LICÏNIÜS onder
gingen. Daar̂  hij nog leefde, 
toen de Heidenen de lijken 
«per edelmoedig» makkers 
Wegdroegen, volgde zijne moe
der den togt, dragende ha
ren stervenden zoon op Jiare 

XVI, DEEÜ C 

armen, zij ontving zijnen 
laatsten zucht en legde' hem 
op den brandstapel, die al 
deze slagtoffers verslond. , 

MEI.IT vs , een Grieksch rer 
denaar en dichter, was om
trent 400 jaren vóór J. C, 
een der voornaamste beschul
digers van SOCRATES. . Hij 
handhaafde" zijne beschuldi
ging in eene doorwrochte re-
devoenng, vol van eene le
vendige en schitterende wel
sprekendheid. Men beweert-
'dat de beschuldiging van Gods
loochening tegen SOCRATES, 
in duigen viel, dewijl de 
wijsgeer, slechts de valsche 
goden beschimpte ; maar daar 
het niet bewezen is, dat hij 
de eenheid Gods gepredikt 
heeft, op-eene wijze;, die 

•.in staat was, deze beschul
diging te wederleggen , . zoo
moet men zich niet verwon
deren, dat zij boven? dr/ecf. 
De Atheners, gewoon te ver* 
oordeelen en vrij te spreken, 
naar hunne eigenzinnigheid 

•;en; wispèlturigen gemoedsaard, 
die hun karakter uitmaakte,, 

'veroordeelden MEMTUS, .tót 
den dood , eenigen tijd nadat 
zij SOCRATES, hadden) doen, 
sterven. Zie ANÏTUS. J 

... MEIXAÏT (CüApjMPsjf, een 
Fransch teekenmeesteren gra
veur , geboren te dbbevilié, 
den 2* Mei: Ï598* Pfexléed 

http://Mei.it
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i& Parijs, d ê ü 9 0«tóber 
Ï688. Het <werk van dézen 
•meester is aanzienlijk'; zijne 
«renten zijn méeètaï naar iijne 
teekeningen, hij heeft eene 
geheel zonderlinge manier. 
"Hij bewerkte sijse platen wei
nig , dikwijls etste hij ze maar 
'•eens; maar dé kunst, waar
mede hij dezelve wist te ver« 
höogen of te verminderen, 
geven', aan zijne graveerstuk-
kën , een zéér schoon aanzien. 
Zijne voornaamste werken zijn: 
1;© het Afbeeldsel van den 
markies JÜSS-ÏNIANI. — 2.°:dat 
•van Paus CIEMENS Vïll. —$.° 
dèJusiiniaanscAe galerij. ^*-
4.o een H. Jangeztgt-, dat 

'uit eenen ronden, streek èe-
staat,beginne«dèvan het punt 
der neus., en zoo voortgaande 
alle wezenstrekken voorstel-
iende.MEi.tAN, is door geen 
graveur overtroffen geworden, 
in deze wijze van'.met'een* 
trek te graveren, waarvan 
"hij de uitvinder is. 

MfojtON {JflANpSVFRAJTCÏS-
CÜS) , geboren te Twlle, ves
tigde zich XeiBordeatix, waar 
hij den hertog DE IA FoRCE 
overhaalde, om eene akade-
mie te stichten. Hij was blij
vend secretaris van die maat
schappij , welke alle voorwer
pen -der verschillende akade-
mien van' Parijs omvat. Be 
hertog DB IA FORCE riep hem 
tot fcich toen hij deel nam in 
het ministerie onder het re

gentschap , liet hof, gebruikte 
hem in dé belangrijkste zaken. 
Hg overleed te Parijs, den 
24 Januarij 1738. Zijne voor
naamste werken zijn: Essai 
etc. [Staatkundig ovenigt 
'over den koophandel), waar
van de "2e uitgave van 1736, 
de beste'is. Deze proeve be
vat iri weinig bladen gewig-
tige grondbeginselen voor den 
koophandel, de staatkunde 

en 
het financiële, gegrondop 

voorbeelden, die zich aanbie
den, zoodra het onderwerp 
dezelve vordert. Zijn stijl, 
even als zijne gedachten, 
is mannelijk en krachlvol, 
ofschoon, ontsierd, door taai 
en drukfouten. Eenige fij
ner gevoelens zijn door d n 
heer Du Tol wederlegd,a 
merkingen over den ka«>** 
en de geldmiddelen),^ 

2 dl.» in ^ ° - r 7
2 . ' fom» moud leGasnevtde^^'. 

met aanteekeningen. »» 

eenegéschiedeniS,zfPj oph^tbestuurVanden^ 

vmOrleans. — i> *J» de 

'akademie van Bordeaux. 

MEWT(ANICETüshg^-

kreeg in zijn vaderlandfe 

en voorzette «eer u ' g . . 
de kundigheden, m " de 
ten hem eenen n«»"?^V 
akademie der opschnftó"^ 

M 

http://iende.MEi.tAN
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1 riep hem in haar. midden, 

in 1738. Zij behoefde zich 
over hare keuze niet te be
klagen ; hij verrij kte hare me-
morien met verscheidene be
langrijke bijdragen. In 1741, 
benoemd tot opzigter der 
handschriften, van de konjnk-; 
lijke boekverzanieling, hield 
hij zich bezig, met den ca
talogus der rijkdommen, Wel
ke deze buitengemeen uitge
breide handvesten der letter
kunde bevatten, te vervaardi
gen. De abt SALLIER had 
een handschrift ontdekt van 
de Geschiedenis van den ff. 
LQDEWUK door JOINVILLE , 
van 1309,het oudste,dat men 
kent, men was bedacht dit 
belangrijke stak in het licht 
te geven. Men wilde er nog 
twee andere werken, die nog, 
niet in het licht verschenen 
waren, bijvoegen : het Leven 
van denzelfden H, XODEWIJK 
door WILLEM DE NANGIS en 
ie mirakelen van dezen vorst, 
beschreven door den biecht
vader van de koningin MAU-
GARETHAJ zijne echtgenoote. 
Een woordenboek werd nood
zakelijk om deze schrijvers 
te kunnen verstaan. Aan de
zen arbeid besteedde MELOT 
twee'jaren, en hij begon zij
ne bouwstoffen te rangschik-
tan, toen hij den 8 Septem
ber 1760, door eene beroer
te getroffen werd. Hij over
leed twee dagen daarna in 
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den ouderdom Tan 63 jaren. 
De hoedanigheden zijner ziel 
deden de letterkundige voort
brengselen op prijs stellen,' 
men schatte in hem niet zoo 
zeer de geleerdheid als de 
opregtheid , de gelijkvormig 
heid, de ootmoedig- eenvou
dig- voorkomend- zachtaar
dig- en vroomheid. Zijne uit
gave van JOINTILLE verscheen 
in 1761, in fol. in het licht.' 

MELÜN (SJMON DE) t heer 
van Laloupe., uit een oud-
en in groote mannen vrucht
baar geslacht, volgde in. het 
jaar 1270,, den ÏÏ.LODEWIJK 
naar Afrika, en onderscheid
de zich bij het beleg van Tu
nis. Bij zijne terugkomst 
werd hij maarschalk van 
Frankrijk, in 1293, en sneu
velde in den veldslag van. 
Kortrijk in 1802. 

.MÈI.ÜN (JoANNES II burg
graaf' van) , .volgde in.i35Ö, 
z.ijnen vader JOANJJES ï op , 
in de bediening vangrootka-
roerheer van Frankrijk. Hij 
bevond zich bij. den slag van 
Poitiers, met. WILHELMUS 
aartsbisschop van Sens^. zij
nen broeder; en bij den vre
de van Bretigni] in 1359. 
Hij had deel in de grootste 
gebeurtenissen van zijnen tijd , 
en overleed in 1382, met de 
faam van-eep verstandig man 
te zijn geweest \ , . , 
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MEIBN (KAUEL ,m), lieer 
van Nantouillel, was éen man 
vol verstand en vol moed. 
XODEWIJK X I , verhief hem 
in 1465, lot zijnen luitenant-
generaal in het geheele rijk. 
Maar zijne benijdèrs zwoeren 
zijnen ondergang. Ilij werd 
beschuldigd met de vijanden 

• ;*an den staat in verstandhou
ding te leven, en in 1468 
onthoofd* 

MEtvit {sir JACOBUS) , een 
Schotsch edelman , geboren 
te Bdlhill, in 1534, was 
page, vervolgens geheimraad 
van MARIA SXIURT, kbningïn 
van Schotland. Koning J A -
OÖBÜS, zoon van MARIA, nam 
hem op in zijnen raad en 

. *örirouwde hem het beheer 
der financiën toe. Deze Vorst 
wilde hem mede nemen , toen 
hij na den dood van koniDgin 
BtiZABETH bezit ging nemen 
van den Engelschen troon, 
doch hij verontschuldigde zich 
en kreeg verlof om een af
getrokken leven te leiden. 
Ilij overleed in Schotland, in 
1606. Men heeft van hem ge
schiedkundige aantèekenin-
gen over dé regeringen van 
BMZABETH, MARIA SÏÜARX, 
en JACOBVS I , in het En-
gclsch , Londen , 1663 , in 
fol. In het JYansch, 1694, 
2 dl> en 1745, 3 dl.* De 
abt DB MARST, laatste uitge
ver, heeft de oude Fransche .. 
*wtaling van dit werk ver- (j 

béterd en vermeerderd met 
een deel, bevattende onder
werpen, die' in zamenhang 
zijn met deze. aanteekenin* 

gen. 

* MEI.T-JANIS( JOAMK 
MARIA JANIN, .bijgenaamd), 
een letterkundige te Parijs, 
in 1776 geboren, trad reeds 
vroegtijdig in de loopbaan 
van dagbladschrijver en werk
te achtereenvolgend «BB net 
Journal de Mmpire, f* 
het letterkundig gedeelte êr 

Petites affiches, en einjel^ 
aan het dagblad QuohhW* 
hetwelk hij sedert 18H me 
roem geeft in het licht « 
geven. Zijn geheele^ 
was aan de letterkunde £ 
gewijd. Deze >ohunp£ 
| | J schrijver; « d * * 
14 December 1827, •» 
gevolgen eener lange en sW 
telijke ziekte,.betreurd **. 

al degene d i e in * ? m 
genheid zijn B«*f 1 L L 
zijne p e r s o o n l j k e ^ 
heden te waarderen, nU 
in 1811 vervaardigd,*-
Ode op de geboorte W 
nings van ^ « f T j g o J 
NAPOLEON; enihad i > ' } 
noveen Hekeldicht {S«W 
in het licht gegeven. ^ 
overige werken zijn: • % 

de op het huwelijk**»* 
E. ff. Mg*. **.*"'% 
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gne), '1817 tol 1824/die. 
zich onderscheiden, zoo wel 
door den geest, als door den 
moed des schrijvers, om de 
valsche leerstellingen te be
strijden. -—i 3.o Ode op de 
herstelling van het ridder
lijk standbeeld van ZODJÏÏ-
trjjK XIF ; de aalving van. 
KAREL X, ode, 1825 in 
8J°. Hij heeft aan het tweede 
Fransche tponeel in 1801 ge
leverd, OBESTES, een treur
spel in 5 bedrijven, dat na 
drie zeer onstuimige uitvoe
ringen, op last van den mi
nister-raad ,* geschorst werd. 
Eene kabaal, door, den par
tijgeest aangevuurd, had niet 
het stuk,, hetwelk een anr-
der lot verdiende , maar den' 
schrijver der Lettres Charn'pe-
noises en een der redacteurs 
van een koningsgezind dag
blad vervolgd. In 1825 heeft 
hij ook op het tooneel F&t-
DEAU doen spelen Projet de 
piece {Ontwerp tot een stuk), 
boertig zangspel in één be
drijf) en in 1827, op het 
Théatre Francais, het blij
spel in 5 bedrijven: ZOVJS 
XI a Peronne. Nog heeft 
men hem het Zeven van la 
ffjRPJS te danken, hetwelk 
aan het hoofd van de Cours 
de littérature, in 16dl.nm 
12.mo gevonden wordt. 

MÉMIS, — "(Zie MJSSJIJCS). 

e 
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MEMMI (SIMQN) jen schil* ̂  
der geboren te Sienna, o-. •? 
verleed in'1345, in den" ou
derdom van 60 jaren , tee>... 
kende met veel vernuft en , 
gemak; maar . zijne voor- , 
naamheid bestond inhetpor-? 
treiteren. Hij te«4epde dat 
van, de sqhoone IAÜRA >. min
nares van, PETRARCÏU een! 
beroemd dichter, door yfien\. 
MEMMI zeer geacht werd, 

MEMMIA (SÜI-PICIA) vrouw 
T.an keizer AlixAïfpER SEYE-
RUS, overleed in den bloei 
harer jaren. Zij be^at deug
den , maar hare, inborst was 
trolsch en. minachtend. Zij 
verweet haren echtgenoot ge
durig zijne verregaande Vrien
delijkheid. De vorst antwoord-» 
de haar eens: Ik vestig mijn. 
ge&ag a,ls ik my door het 
volk doe beminnen. 

MEMMIUS (C.) een Romeinsch 
ridder, beoefende de weisprei 
keridheid en de dichtkunst* 
Hij was landvoogd van jjy* 
thinië; maar omdat-hij. dit 
gewest geplunderd had, werd 
hij in het jaar 61 vóór J . C» 
door CJESAR in ballingschap 
gezonden. LÜCRÉTIUS droeg 
hem zijn gedicht o p , dat. 
door de stellingen;, welke 
daarin vervat zijft, zeer g e . 
schikt was, om MEMJIIUS ge
rust te stellen over zijne rpp-
vewjen, zijne afpersingen eo 

c 3 ••<•. 
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ahder>' mesdaden.. 

•MËMNON van het eiland 
K/iodes, was de-bekwaam-
stè veldheer van DARIÜS, ko
ning' vanPerzië. < Hij raad
de deze vorst aan, zijn ei
gen land te. verwoesten, om 
aan ALEXANDER den Groole 
de levensmiddelen af ie snij
den/> en vervolgens Macedo
nië aan te tasten ; maar de
ze raad werd door de overige 
Veldheeren afgekeurd. Men 
vocht, en de Perzers werden 
terslagen, bij den overtogt 
van de Granims in het jaar 
333, vóór'•'J.'.C.; vervolgens 
verdedigde MEMNON de stad 
Miletus nviX moed, maakte 
zich meester van de eilanden 
Chio en Lesbos verbreidde 
den schrik door geheel Grie
kenland en zou de overwin
ningen van ALEXANDER beteu
geld hebben, indien hij niet 
kort daarna overleden ware. 
Het Terlies van dezen held, 
een groot veldheer en een 
werkzaam man , even zoo ge
schikt om eenen raad te ge
ven als dien. uit te voeren, 
sleepte den val van het Per
zische rijk na zich. BARSINA , 
vreduvye van MEMNON werd 
met de vrouw van DARIÜS 
gevangen genomen, en AIEX-
ANDER won er eenen zoon 
bij , HERKÜMS genaamd. 

_ MENABENUS (APOMO) , een 
diehter en natuurkundige en 

eerste geneesheer 'van JOAKNKS 
| l i l , koning van Zweden, 

verliet dit rijk in 1581 ging 
naar Weenen en van daar 
naar Milane, waar hij gebü-
reri was. Wij hebben van 
hem verscheidene werken oti: 
der 'anderen : De cauHsflu-
xus et rejlüxus aquarum 
Stocltholmensium, entrac 
taiut de magno ammaliquod 
atcen yocant,Keulen, 1581 
in 12.«»o. . 

MENAGE (Gitus),siebore(f 
den 15 Augustus 1613 te 
Jngers van eene eerzame 
familie, toonde reeds vroeg
tijdig aanleg te hebben tot 
de wetenschappen. Nadat mj 
met goed. gevolg zijne lag^ 
scholen en de.• filosofie bad 
doorgeloopen, werd hg «J" 
vokaat en pleitte gedurenda 

eenigen. tid te f ê ^ ^ 
rijs en Poihers. «ö ,,B 

vervolgens de pleitoalrno; 
de, omhelsde den g e * 
ken staat en verkreeg WT 
fiolen,:, die hem. m :Söej 
staat stelden. Hij l ^ e 
„u geheel toe op de f g 
letteren. CflAPELAisdeedh »• 
ingang vinden bij den *« 
dinaaf DE BBTZ , maa•» eens geworden zijnde öiet" 

personen, die bij *g« E«JL 
nentie inwoonden, fpo £ 
er van daan. Hij g'DS 
nen in het klooster van on 
Lieve Vrouw, waar h j « 
woensdagen eene vergaders 
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van geletterden hield; hij 
bezat vele belezenheid en 
haalde in zijne gesprekken 
gestadig Griek sche, Latijn-
sche,, Italiaansche of Fran-
sehe verzen aan. Zijne Ita
liaansche verzen verdienden 
hem eene plaats bij de aka-
demie van Crusca. De 
Fransehe akademie zou pok 
voor hem zijn geopend ge
worden, hadde hij niet ver
vaardigd , zijn Rèjkwe&t der 
Woordenboeken > een, kod
dig hekelschrift,, lege» bet 
woordenboek dier vergade
ring. Dit deed MÖNUIAUR 
zeggen: v Het ,is juist ter 
oorzake van dit • stuk dat 
men MENAGE* tot de akade-
mie moet veroordeelen, even, 
als men een msxn; die een 
meisje onteerd heeft,'veroor-, 
deelt om hetzelve te huwen.". 
Het karakter van MENAGE; 
was- stuursch, minachtend en 
verwaand.. Zijn leven was 
een gestadige oorlog. De abt 

broeder van den hekeldich
ter, SAILO, BOBHOÜRS en 
BAIJLIEI waren de voornaam
ste voorwerpen van zijnen 
wrok. Zijn twist met den 
abt D'AÜBIGNAC ontstond daar
uit, dat zij, na over de bij
zondere schoonheden der Blij
spelen van TEKENIJÜS gere
detwist te hebben , niet kon
den overeenkomen nopens dat
gene zper stukken^ hetwelk 

G 

den eersten rang verdiende. 
Na veel geschrijf van weers
zijden , en na veel papier 
met lastertaal te hebben-vuil
gemaakt, verkoelde het vuur 
van MENAGE. Hij stolde zich 
aan of zijn geweten hem 
knaagde: hij zeide' dal hij 'ge
zworen had nimmer blaauw-
boekjes te schrijven of te le-
lezen. Zijne bekommernis
sen werden ten kwade uit
gelegd.; Men dreef d'ea spot 
met zijne vroomheid , die 
piet zeer scheen te slrooken-
rftetr andere genegenheden. 
MENAGE' had eene teedere 
verbindtenis- aangegaan met 
rnejufvrouwen LAFAYBTTE en 
•r/E SEVIGNË, Hij beminde-
voornamehjk. de eerste, toen-
zij nog jufvrouw DE IA. TER-
GNE' was, en vereerde haar 
onder den naam van LA VER-
NA. Het dubbelzinnige van 
dit woord, met het Latijn-
sche woord Lctvérnit, degö* 
diri eter dieven, gaf aanlei
ding tot een puntdicht in-" 
Latijnsche verzen, waarin het 
spitsvinnige valt op den naam? 
dïen zibft MENAGEI gemaakt 
had van ronddrager van-
•verzen. Hij overleed'in 1692 
in den ouderdom van 79/' 
jaren. Zijne vijanden ver
volgden Bern tot in het graC 
Aan deze vervolging heeft 
men van den beroemden ijt 
MONNOTE het volgende punt-, 

dicht te dankéni. 
4 ' ' - ' - . . ' • • . . . • . . - - - . >...-... r . ^ 
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Iiüissöns en paix monsieur MR-
NAGB , 

C'était nn trop ba» perimnnage, 
Pour n'ötre pa» de ses amis. 
Souffrez qu'i sou tour il repose, 
Lui dont Ie» vers et dom la 

prose, 
Nou* ont ai souvent endormis. 

Men wil dat hij slechts een 
gelukkig geheugen had. Eens 
daar hij zich bij mevrouw DE 
EAMBOÜH-LET met verschei
dene vrouwen bevond, onder
hield hij dezelve mét ver
scheiden aardigheden, die hij 
gelezen en onthouden' had. 
Mevrouw DE RAMBOUIIXBX , ' 
die dit wet merkte» zeide 
hem: >> Al wat gij ons ver
telt mijn heer, is vermake
lijk , maar zeg nu ons ook 
iets dat van u komt." Men 
heeft van dezen geleerde: 
1.° Diciionnaire etc. (Ety
mologisch woordenboek of 
oorsprong der Fransche 
taal), welks beste uitgave 
is, die van 1750, 2 dJ.a 
in fol., door toedoen van 
JAULT, leeraar bij het ko
ninklijk kollegie, die dit in 
vele opzigle nuttig,' maar door 
het groot getal valsche woord
afleidingen, belagchelijk werk, 
zeer vermeerderd heeft. [Het 
hij deze gelegenheid door den 
ridder DE C A I H T , vervaar
digde puntdicht, is vrij al
gemeen bekend: 

•Alfana vient d'Equut «an» 
«oute; , 

Wai. u faut c ? n v e n i r auMj 
m jsn veB3„t de la juiqu, iri , 
11 a b i e n changé sur Ia route.] 

*— 2,»' Origines etc. 
{Woordgrondingen derltu* 
liaansche taal), Geneve,. 
1685, in fol.: een werk, 
dat de verdiensten en gebre
ken van het voorgaande heeft, 
MENAGE heeft datgene ver
zameld, wat hij in verschil
lende Italiaansche; werken; 
over dat onderwerp j o n 
den heeft; en verscheiden 
academici van Florence,heb
ban hem bouwstoffen gele-
leverd. — 3.°Eene^%«w? 
van DIOGENES LAEMWS , met'. 
belangrijke aanmerkingen en 
verbeteringen. — bfi- i|e" 
marques etc. [Aanmerkin
gen op de 'Fransche tad\> 
2 dl.» in .12,»°, van weinig 
belang. — 5.° De ^h-
Baillet,- 2 dlAïn 12.B0; 
dit is eene wederlegging w" 
Jttgemens des Savans.i^ 
oordeelingen der geleerden), 
BAIIXET , had hem in dezel
ve zeer gehavend: JtXlM--
wilde er zich over wreken; 
maar terwijl hij de missla-
o-en van BAIXIET aan den dag, 
bragt, maakte hijernieuwe, 
die XA MoWOYE, op «ge
beurt in zijne JantnerM»' 
gen op den Jnti-BJILLSU 
aan den dag bragt. — *>• ' 
Histoire etc. {Geschiedend 
van SJSLÉ), 1686 ,-?& 
peleerd en beuzelachtig-7" 
7,0 Satires etc. {Seheltit' 
gen tegen MoSTMJVR\> 
waarvan de beste is de M#' 
schepping van dezen schooi' 
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vos in eenen papegaai. Mëü 
vindt dezelve '• in de verzame
ling van SAUENGKE. T— 8^P 
Des poésies etc. {Latijn-
sche, Italiaansche \ Griek-
sche en Fransche gedichten) :

t 
Amsterdam-, 1687 , in 12.mb 
De laatste worden het mjn-
*'». °P prjjs gesteld, Men Vindt 
ér niets in dan; bijnamen, 
groote niets beteekenende 
woorden, ünks e n r e t s g e -

pJunderde verzen., waarbij 
meestal nogeene slechte keuze 
heeft plaats gehad. — 9.0 
Juns civilis amoenitates, 
Parijs, 1667, in 8.va Men 
gat na. zijnen dood een Me-
«agiana in het licht, eerst 
•>n. 1 , vervolgens in 2 , en 
eindelijk in 4 dl.»,- 1715. 
Deze laatste uitgave, heeft 
men aan IA MOJJHOÏE te dan-
Ken , die deze verzameling 
met verscheiden aanmerking 
gen heeft verrijkt, welke de-
^ e a a n 1 de menigte van A-
««* heeft onttrokken: er ko-
«n voor. Het 3c 4<3 , 
•W van weinig belang. ' ' 

toA^a i„hetjaar342 
l°or j . o. te ^Me«e pebo-

**» het nieuwe blijspel on-
£ d« frieken b S u w d 
£ 2 , ^ bezat „och de 

*RISIOï>HAIfEs, maar »;;„* 

^ ^ n b e z i t t e n S o X : 
• ' C c 

' en zijn boeiernaar detooneel-
regels ingerigt. De taal der* 
zelve is bescheidener; maar de 
hartstogten -spreken niét min- ; 
der levendig in dezelve.- Vaii. 
108 blijspelen, welke -déze, 
dichter geschreven had, ent,. 
welke men zegt alle door ÏE-»; 
REÏTTIÜS vertaald te zijn, blij-»,., 

A ven er. ons slephts weinige;j, 
fragmenten óver, Dezelve zijn;,, 
verzameld door XE CX,ËRC^ 
die dezelve in Holland'; ii*. 
1709, in: 8.vornet Aanmér*,. 
kingen in het licht gaf. Een. 
criticus heeft aanmerkingen 
op de Aanmerkingen van 
MS CIERC in het licht gege-; 
ven, 1710 en 1711, in S.W. 
[In de daad, deze uitgave 
liet ook veel te wehschea 
over > dezelve is verre 'over-* 
troffen door die van BRÜNCK, 
in zijne Poetce grceci gno-. 
miei, Straatsburg f 1784, 
en vooral door die van AÜG. 
MEINECKE , Berlijn , 1823;] 

• MENAKDER verdronk »in de htw. 
ven .van Pirwus, in-het jaar 
293 Vóór J . C. •.•.'...'.'. 5 .;.;. 

MENANDER , leerling vah Si-
MON den toovènaar, werd 
het hoofd eener, bijzondere, 
sekte, door iets aan deiiecH 
zijns meesters te veranderen.-
Hij beweerde.dat zijne aan-^ 
hangers, door zijn doopsel 
de onsterfelijkheid verkregen* 
Zijne dweepenjen maakten-te, < 
Anlochïè, veel otogan,̂  '.'•','•'. 
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•MMANÜRIN? O» .V-i Zie 'JtfARr 
S1MO VAN PADüi, 

MÉNARD (CLAUDIÜS) , lui
tenant. Tan het 'regtsgebied 
tan Angers, in welke stad 
hij in 1580 geboren was, 
onderscheidde zich door zij
ne kunde en zijne deugd. Na 
den dood zijner echtgenoote , 
omhelsde hij den geestelijken 
staat, en leidde eéne zeer 
strenge levenswijze; Hij had 
grootelijks .deel aan de her
vormingen van Verscheiden 
kloosters van Jnjou. Deze 
overheidspersoon was een bij
zondere vriend dèr oudheid. 
Een groot gedeelte zijns le
vens bragt hij door in de 
nasporing van handvesten , 
waaruit hij verscheiden be-
langrijke stukken -ontleende. 
Hij° overleed in 1652 ,- na 
verscheiden werken in het 
licht te hebben gegeven : 1.° 
ffistoire etc. {Geschiedenis 
van den ff. LODEJTIW) , 
door JölNViLWB, 1617, in 
4,'to, met aanteekeningen, 
vol oordeel en geleerdheid. 
—> 2.o De twee Boeken van 
den-ff. AÜGUSTIWÜS, tegen 
JULIANUS, welke hij in de 
bibliotheek van Angers ont
dekte. — 3.° Recherches etc. 
(Nasporingen, betrekkelijk 
het ligchaam van den ff, 
•J^co&trs deii meerdere), 
hetwelk hij beweert in de 
hoofdkerk van Angers te rus- II 
ten. Men vindt in dit werk IJ 

en in zijne overige voort
brengselen , kunde, maar wei
nig oordeel, en eene» har
den ' en ongekuischten stijl, 
— 4> ffistoire etc. (Ge-
schiedenix van JlERTiUlfR 
JDU GÜESCLW), 1618, in 
4. t0 [» Dit is, zegt een le
vensbeschrijver, de JeUerJy-
ke, vertaling in onrijm, ran. 
den roman CÜVELKR of &r-
VEUERS , door eenen onzeke-
ren schrijver, in 1387 ver
vaardigd. MtoitD, heeft er 
eenige bijlagen bg geschre
ven ; maar hij heeft den stijl 
onveranderd gelaten,waanan 

hij echter bekent, dat de 
onbeschaafdheid «oo /erre 
gaat, dat een middelmaM 
oor, dezelve niet zonder wal
ging kan verdragen.} 

•"MiNARD(^NicoaA5H^ I 

geuren, b e n e d i k t ^ : 
klooster van den H. BMIJ , 
S I 0 S , in 1612, omhelsde de | 

hervorming der orde, > n ^ | 

en werd tot de congregate , 

ten Hij was een der eer* 
S « n 'dier congegraWj 
S e zich op de stud* £ ; 

rijs, den 21 - J » ^ get, , 
in de abdij van £««*,* 
main~des-Prés, alsee» « 

van groote g d ^ M Jrf. i „enbondigengeestbecM 
Hij schonk lu»ster aan *« 
iMDde, door eene zeld^ 
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zedigheid-, en epnè ópregte 
godsvrucht, Er bestaat vart 
hem j l.o eene Uitgave van 
het 'Martyrologium der hei
ligen zijner orde, door An~ 
Non) WiOür, in 8.vo, 1629. 
-^- 2.0 CoTicordia jRegula-
rum, van den heiligen BE-
NEDICTÜS van Jniane, met 
het Zew« yan dien heilige, 
1738, in 4.to _ 30 p 
GREGÖRH papoe •, cogno* 
tnento magni, liber Sacra-
mentorum, mme demum cor-
rectior et locUpielior, 1642 , 
»n 4.to j)eZe werken zijn vol 
^langrijke geleerde naspo-
«ngen en' toelichtende aan
tekeningen. Dezelve ademen 
den smaak der oudheid en 
der gezondste critiek. — 4.° 
Matrilia de unico Dybnisio, 
3643 of 1644, in 8.vo Hij 
Reeft zich hierin alle moge
lijke moeite, om te bewijzen 
dat de heilige Dioursiüs van 
fnrjjt dezelfde is , als de 
"eihge DIONYSIÜS de Jreo-
pagiter; hierin legt hii wei--' 

Hu is het, die i„ een hand': 
schnft der abdij van Corbië, 
den brief ontdekte, die aan 
öen H. BAENABAS wordt toe
geschreven. Dezelve verscheen 
eerst na zijnen dood, met 
zijne aanmerkingen verriikt 
door de zorg Van D . D ' A C W 

den benédiktijner "raadplegen-, 
de BibUoth. Critique van D. 
JLECERF; de Memoriën van 
NlcÈKOiï, 22.e dl. en Sist. 
Utt. de la congr. de Saint 
MAVR, door'D. TASSIN. 

MÉNABD (PETRUS), advo-
kaat bij het parlement te Pa-
rijs, ie Tours, in 1626 ge
boren. Na zich in de pleit-
zaal onderscheiden te heb
ben , , keerde hij naar zjjne 
geboorteplaats terug. Hij wijd
de zich aldaar enkel toe aan 
de studie, en overleed er in 
1701, in den ouderdom van 
75 jaren. Men heeft van hem 
werken , die eenigen opgang 
maakten, zoo als de Jtka-
demie der vorsten ; TRecord 
etc; (De overeenstemming al
ler tij drekenMndigen). Deze 
schrijver genoot eene algemee-
ne achting; zijne regtscha-
penheid , zachtmoedigheid , 
opregtheid, zijne kundighe
den hadden hem dezelve ver
zekerd. 

MÉÏURD (JoANNES DE LA 
NOE) , een priester uit het 
diocees van Nanles-, in die
stad , den 23 September 1650, 
uit eene aanzienlijke familie 
geboren, was in den begin
ne advokaat. Door zijne wel
sprekendheid verwierf hij de 
goedkeuring der lieden van 
smaak ,• en jdoor zijne deug
den den lof der hraven. Daai: 
hij door het .verjies, eener^ 
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regt vaardige zaak ëerieri af
keer tegen de pleitzaal had 
opgevat, omhelsde hij den 
geestelijken staat. Geduren
de 30 jaren , dat hij .'direcr 
teur van het seminarie van 
JYantcs was, werkte hij aan 
de bekeering der ketters, én 
slaagde, er zoo wel in door 
het voorbeeld zijner deug
den, als door de kracht zij
ner redeneringen. Deze man 
Gods overleed in 1717, na 
voor gevallen meisjes,- een 
huis van den goeden-herder 
gesticht te hebben. Men 
heeft van hem eenen Cate
chismus, die op prijs wordt 
gesteld, en waarvan e r ver* 
scheiden uitgaven , bestaan. 
.Zijn Leven is in 1734, in 
12.ra0 in het licht gegeven; 
hetzelve draagt eenigzins het 
kenmerk van den geest des 
schrijvers, den H. r GoüR-
JIEAUX, die een grootevoor
stander der mirakelen van 
den diaken Paius was. Na
dat de abt MÉNARD , .zelf in 
1714, de bulle Unigenitus 
had aangenomen, appelleerde 
hij later in den eersten op
stand , die na den dood van 
LODEWIJK XIV plaats had, 
en had den tijd niet, om 
van zijnen stap terug te komen. 

MÉNARD (LEO) , raadsheer 
bij het landsgeregt van Nis-
wes, werd te Tarascon in 
1706 geboren. De weten
schap der geschiedenis en der 1 

oudheden, Welk0 hij'reeds in 
zijne jeugd beoefende, ver
wierf hem eenen post b'jJe 
akademie van opschriften e» 
schoone letteren. Hij leefde 
sedert dien tijd bijna altijd 
te Parijs in vrij bekrompene 
omstandigheden:' zijne wer
ken , hoewel geleerd, benoor
den niet tot diegene,welke 
eenen schrijver Terfpen. Er 
bestaat van hem: i.° •#»** 
toireete. {Burgerlijke, ker-
ke{:tjke en letterkundige ge-

' sohiedenis dèr stad Bmes), 
1750 'en volgende jaren, 1 

'dl.* in i.ió Men kan aan 
dit leerzame en belangrijke 
werk, niet anders dan dö» 
zelfs buitengemeene wijdloo-
pigbeid verwijlen. - *•. 
Mceurs etc. [$«*»«£ 
bniiken der Grieken],.17»» 
in 12.™>; een nuttig ent«J 
wel geschreven, werk. - - • 

narijen van lALUf^ • 

12 mo, een ilaauw gescb 
ven Roman, waaruit W 
nuttigs te putten .«. I 
sehrifver had het ondenjj 

v a n ' W ^ ' r S 
MÉNARD overleed in 
Nog heeft men aan «» • 
academicus te danken,^? 
Stukken, om ioUe^ 
denïs van frankrf J« w 
oen, 1748, 3 dl.» * *• 

, M E J U R D A W . - 2 1 6 ^ 
DIER* 
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MESNARDIÈRÉ. 

MENASsEH-BEN-ÏSRAëL, een 
beroemde Rabbijn,, in Por
tugal, in 1604 geboren, 
was de zoon van eenen r i j 
ken koopman , uien'. hij naar 
Holland volgde. In den ou
derdom van 1.8 j a r en , volgde 
hij den rabbijn J Z A A K U R I E L , 
in de synagoge van Jm'èïèr* 
dam op. Daar zijne beperkte 
inkomsten niet in slaat waren, 
om in zijne behoeften, en 
die zijner familie Ie voorzien, 
«co begaf hij zich naar Ba-
•*eJ, en van daar naar En
geland. CROMWËU nam hem 
«eer wel o p , maar liet hem 
>n de behoefte. MENASSÉH-
BSN-IsRAën, in Engeland 
met gevonden hebbende, het-
gene, vrat hij Wenschte, begaf 
zich naar Zeeland, en over-
jeed te Middelburg, in 1657. 
Ueze rabbijn behoorde tót de 
sekte der Farizeeërs, *ezat> 
eenenlevendigen geest e n een 
geïond oordeeLZ^n innemend 
roorkomen, zijne zindelijk-
Had, en zijne wellevende 
manieren, verwierven hem 
vriendschap en achting. Hij 
was toegevend, en "leefde 
even wel mét de Christenen 
«s met de Joden, toen de 
beroemde HDET, in 1652 uit 
tweden terugkwam, onder-
tofT^^^gen tijd-met 

««Joden» e n over het Chris-

tendörhV' MENASSEH was b e * 
kwaam in? dé wijsbegeerte, 
in d e ' H . Schrif t , in dea< 
Talmud'i en 4n de letterkun* 
de der Joden* Zijne- regt -
schapénheid was "een aanhou
dend verwijt voor zijne natie' , 
die er zich niet veel over, 
bekommert» om hem na t e 
volgen. Men hééft van hen* 
een aantal Werken, in h e t 
Hebreeuwsch j in het Xatyh,, 
in het Spaansch'., en- in hé t 
Engelsch. De voornaamste 
zijn: l .o Een Mebreeuwseke 
Bijbel, zonder punten,- tó-
sterdam, 1635 , 2 'dlAiia 
4 . t 0 : eene zeer schoorie uit
gave , met éene Latijtische 
voorrede. •— 2,o De Talmud 
verbeterd, met aahteekQnin-
gen in het Hebreeuwsch, 
Amsterdam, 1633, in Si?» 
-±- 3,°< El Concilittdor, 
Frankfort, 1632 , in 4.*o, 
gedeeltelijk in het Latijn ver
taald,, door DIONÏSIÜS Yos-
siDS: een geleerd en belang
rijk werk, waarin hij *de 
elkander schijnbaar tegen
sprekende schriftuurplaatsen 
overeenbfengt.— 4.°J?ere-
s'urrecUone mortuorum. /«-
bri tres» Amsterdam^ 1836 , 
in 8.vo ~ 5.° Be fragüi-
tate hümana ex lapsuADA* 
MI de que divino auxilio, 
Amsterdam , 1 6 4 2 ; een wérk , 
hetwelk bewijst-, dat h e t 
denkbeeld dër erfzonde, en 
derzölvcr. 'gevolgen, zéer,stel-
lig brj de hedendaagsch? J o -
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den of: ten minste hjj de 
kundigste leeraars bestaat, 
even. gelijk, hetzelve' bij de 
ouden bestond:, .zoo als; de. 
gewijde' boeken, ons zulks, 
door bepaalde teksten lee-
renj en ons zulks nogduide-
lijker wordt aangewezen in. 
het 4e hoek ,van ESDRAS (zie 
dat art.}, hetwelk, ofschoon 
niet canoniek, niettemin de 
bij de Joden aangenomen leer 
bevat.— 6.° Spes Israelis,, 
Amsterdam, 1650, in lS.^o 
Daar MEKASSEH had hooreii 
s&eggen > dat er overblijfselen 
van oude Israëliten 'm Zuid-

• Amerika waren,, verbeeldde 
hij zich, dat de tien door SA!.-' 
JUNASAR weggevoerde stam
men ..,.. zich in dat land ge
vestigd hadden, en, dat daar
aan de oorsprong der beyoK 
king van Amerika was, toe 
te schrijven. THEOPHIXÜS 
SPIZELIUS , een protestantsch 
predikant te Augsburg, heeft 
dit werk wederlegd. Men, 
kan echter niet ontkennen•-, 
datv verscheiden ?: Amerikaan-
sche natiën, van dè oude 
Joden schijnen af te stam
men, WitMAM, PEKN, pater 
XAHTAÜ , ADAIR enz, , heb
ben er bewijzen van gele
verd , die KOBERXSON te ver
geefs getracht heeft te we
derleggen, r— 7.o De levens
adem (Spiraculumvitee), in 
het Hebreeuwsch, Amster
dam , 1651 , in-AJ»: een in 
4 boeken verdeeld werk , 

" waarin hij. de geestelijkheid 
en onsterfelijkheid der ziel 
bewijst. —- 8.° De iermino 
vitce, libri'tres,. in 12,m° 
THOSIAS POCOCKE heeft liet 
Zeven van MBNASSEH in het 
Engelsch geschreven, hetzel
ve komt voor aan liet hoofd 
zijher vertaling van Jiet voor
gaande werk ,1690, in 12.™° 

'• '. MENCKE (OTTO), Imu-' 
NIÜS , te Oldenkvg, in 1644 
geboren, was de zoon van 
eenen. raadsheer dier stad, 
studeerde aan verscheiden 
Duitsche universiteiten. Zij
ne kennis in de wijsbegeer
t e , regtsgeleerdheid en god
geleerdheid, verwierf hem 
in 1668 , den leerstoel der 
godgeleerdheid: \e Upf 
Hij was tot' vijfmalen tem 
van de universiteit dierst, 

en zevenmalen deken van de 
faculteit der wijsbegeerte.»« 
is.de eerste schrijver vannei 
Zeipziger dagblad, *«* 
van er reeds 30 deelen fe
stonden, toen hij * " 
overleed. Hij leverde * 
ven van verscheiden gelee 

werken, en schreef w * J 
delingen over de reglsg^ea 

heid, waarin vele geleerde 

doorstraalt. De voornaiarn» 
zijn: l . ö Eene verhandel* 
getiteld: MicropohUaJ 

oonspicua l e i p ^ 
in 4 . i 0 — 2. JVS ^-igiï, 
(is circa venatioMm,W 

http://is.de


M . B J f 447.-

in 4. tö Men kan over de
zen geleerde raadplegen de 
Memori'én van NlcÊRPN, 
31e dl., en het Woordenboek 
van CHAUOTHÉV 

MENCKE (JOAMES BUR-
CHARD), zoon van den voor
gaande, te£eipsig, in 1674 
geboren, werd hoogleeraar 
voor de geschiedenis, in die 
stad, en later geschiedschrij
ver en geheimraad van FJRK-
JDKKIK AUGUSTUS van Sak-' 
sen, koning van Polen. De-
se geleerde overleed den 1 
April 1732. Men heeft van 
hemt 1,° Scriptores rerum 
germanicarum , speciatim 
saxonicarum, 3dl.u in.fol., 
1728 en 1730.-— 2.° Twee 
talijnsche Verhandelingen 
over de kwakzalverij der ge
leerden , Amsterdam, 1716, 
in 12.»° Deze titel belooft 
veel; maar de uitvoering be
antwoordt er niet aan; het 
is -waarschijnlijk, dat wan
neer hij thans schreef, hij 
heter zon slagen, daar het 
voorwerp van zijn werk te
genwoordig , veel "uitsteken
der, veel uitgebreider en tast
baarder is geworden; zoodat 
het veel gemakkelijker zou 
rijn, om het met goed ge
volg uit- 'te drukken en te 
schilderen. Deze Verhan
delingen zijn in verschillen
de talen vertolkt. Er JS 'te II 
Ittcca eene uitgave van in f 
n«t licht verschenen,.' met B 

aanteekeningen van JriANNJES 
DoMiNicps MAÏJSI, 1721. •—• 
3.*- Yerscheideri Verhande
lingen, over belangrijke on-, 
derwerpen. ~ 4.o Hij heeft 
33 deelen van het Zetpsi", 
ger dagblad in het licht ge-, 
geven, hetwelk hij na den 
dood zijns vaders voortzette,, 

I." en dat FREDERIK OÏTO; zijn 
oudste zoon, na hem -veiy 
volgde. — .5.°' J)e viris mi-
lilia ceque ac scripiis il-
lustribus, Leipzig, 1708, 
in 4. t o — 6.° Bene Uitgave 
der wijze om de geschiede
nis te beoefenen , door den 
abt > LENGLET DÜ FRESNOI , 
met bijvoegselen en aanmer
kingen , waaronder er velen 
voorkomen, die niet zeerge
schikt zijn , om het toege- . 
lichte werk te verbeteren. 
Men-vindt de Lofrede van 
JoANjfEs BURGHARD MENCKE 
in de jtcta erudit, lipsietis, 
1782, [en in de beide aan 
het slot van het vorige ar- , 
tikel aangevoerde werken.] '< , 

MBNDAJORS (PETROS DES 
OÜRS DE) , een edelman uit 
Zanguedoc, in 1679 te Jlats 
geboren, kwam te Parijs, 
werd in 1712, bij de aka-
demie van opschriften als lid 

•aangenomen, in 1715 tot ve
teraan verklaard, en keerd» 
naar JJais terug, alwaar hij • 
den 15 November-1747 over
leed. Men heeft van hem; 
Mntoire etci (Geschiedenis 
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va» Narbonneesch Gallië)t 
Pargs, 1738, in 12™°, e e n 
geacht' werk; en verscheiden 
Verhandelingen in de J/e-
mori'èn der akademie. De 
meeste handelen óver dé on
derwerpen uit de oude aard
rijkskunde. 'Zoo als over de 
gesteldheid der legerplaats 
van MANNIBJL, langs de 
oevers der Rkóne ; de gren
zen -van Vlaanderen , v a n 
Göthland, ens, 

MKÏJMXSSOHN (JOZEF), een 
beroemd Joodsche wijsgeer, 
te JDessau den 6 September 
£729 geboren, en te Ber
lijn , den 4 Januarij- 1786 
overleden, kwam alle hin
derpalen te boven, welke 
zijne godsdienst, en zijne be-
krompene middelen hém in 
den weg stelden, om eenen 
vermaarden geleerde te wor
den. Zijn vader was een 
openbaar schrijver en hield 
éene lagere school. De nood 

J. dwong MENDEISSOHN om zich 
in 1745 naar Berlijn te be
geven f al waar hij bijna gc-

;heel en al van de aalmoezen 
zijner geloofsgenooten leefde. 
Daar FREDERIK II de fabrij-
ken wilde begunstigen, zoo 
verleende hij eenige voorreg-
ten aan de Joden, en MJEN-
BELSSOHÏT kreeg eenen post, 
die hem ƒ 500 opbragt, Zijn 
werk Phadon , oder iiber die 
Unsterblichkeit der Seele, 
heeft in Duitschland een 

aantal uitgaven gehad, en is 
bijna in alle levende talen 
vertolkt,. Lang voor dat .dit 
werk in het licht verscheen 

. had hij er reeds anderen ge
leverd , die niet minder ver
dienen gekend te 'zijn: wij 
willen "er eenige van. opge? 
ven. 1.? Brief e Ser die 
Empfindungen , Merlijü, 
1755, in 8.*> -i°Jerut 
salem, oder überreligiïse 
Macht und Judenthum. ~ 
3.o Morgenstundw, > 1.«,«'» 
1785. - J : 4.° MasktJhS' 
DELÈsom,mi die trmto. 
' lESSlNGS. - 5.» W*?°-
phische Schriften, Berhjn, 
1761 en 1771, 2 dl.» ew. 
Hij heeft daarenboven een 
aantal godgeleerde geschrifte» 
i„ het licht gegeven, « J 
in men ligtelijk kan b e g 

gehecht aan zijne godsi' 
geleefd,-en meer daneej 

I e verdediging. d e r t j M 
zich; genomen, docft 
meer dan eens gevoelen^ 

gestaan, die even » M g 
methetJodendom:alsme 
Christelijke leer « » « £ } 
te brengen, zoo als "Jg» 
hij aan de mirakelen de 2 ' 
betwist, om te overtu^; 
onder voorwendsel, an-^ 
bedriegers zijn geweest.^ 
persoonlijke h o e £ « * £ persoouu *e ,«vv— « 
hebben hem achUngfi»^ 
zien verworven, niet_« 
bij zijne gelooftgenww^ 

I' 



M E N . 449 

iri de stad 'Berlijn, mikt ook 
bij al degene, bij welke hij 
bekend was. Op den'dag van 
zijn overlijden, sloten al de 
Joden dier hoofdstad, ten 
teèken van rouw , hunne krin
kels en magazijnen, een ge-< 
brtiik, hetwelk zij anders en
kel bij* het overlijden hunner 
eerste rabbijnen in acht ne
men. Hét Leven van MEN-
DELSSOHN , is in het Her 
breeüwsch door IZAAK EU-
CHEL beschreven, Berlijn , 
1788, in 8.vo [Meer bijzon
derheden dienaangaande kan 
men vinden in de Berlinir 
sche- Monaischrift, 1786, 
Maart blz. 204 — 216, en 
COTXAKD , rector der akade-
mie van Straatsburg, heeft 
zijne geschiedenis in een voor 
de Israëlitische "scholen be-
sjemd stukje gesebreven, 
Straatsburg-, 1832, in 32.»<>] 

"MENDEZ-PINIÖ (FBRDIIVASD), 
te Monte-Mayor-o-'FélAo,-
in Portugal geboren, was 
in den beginne lijf knecht van 
eenén Portugeschen edelman.-
De zucht om fortuin te ma-
kei?, bewoog hem, om zich 
in 1537, naar Indi'è in te 
schepen, Daar het schip, aan 
boord van hetwelke hij.zich 
bevond, door dé Turken werd 
veroverd, werd hij naar Mo-
«» gevoerd, en aan eenen 
^nekschen renegaat verkocht, 
diehemweder.aaacenenJood 

A * I . DEEÜ, 

over deed, uit wiens handci* 
hij door'het bestuur van het 
Portugesche fort Ormussy?ètè 
losgekocht. Dit bestuur stelt 
de hem in de gelegenheid,; 
om zich volgens zijn eerste 
voornemen naar Indi'è te be
geven. Gedurende een 2ljarigv 
verblijf, was hij aldaar getui
gen van de grootste gebeur
tenissen , en ondervond er de 
zonderlingste lotgevallen." In 
1558 kwam hij 'va Portugal 
terug, alwaar hij de vruch-*' 
ten zijner werkzaamheden ge
noot , na dertien malen slaaf,' 
en zestien malen verkocht te 
zijn geweest. Men heeft van 
hem een zeer zeldzaam en zeer 
belangrijk Vet'haal'zijner rei
zen , Ie Lissabon, in 1614 

, in fol. in het licht gege.ven.' 
Dit werk is op eene belang
rijke wijze, en in eenen meer 
sierlijken stijl geschreven , dan' 
men zulks van eenen soldaat, 
zoodanig als:

 MENDEZ-PINXO , 
had kunnen verwachten. Men' 
vindt er.eene menigte belang
rijke bijzonderheden in over 
de aardrijkskunde, de geschie
denis en de zeden der rijken 
Sina , Japan, Pegü ,Siam, 
Achem, Java, enz. Ver
scheiden der door hem ver
haalde daadzaken, hadden fa
belachtig geschenen ; maar de
zelve zijn later bekrachtigd/ 
De heer DE SüRGi., heeft uit 
het verhaal van MENDËZ-PINTO, ; 
datgene ontleend, wat het 

D d 
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MEÜÏDQZA '(PETRUS €ONZA-
1EZ DE) , een beroemde kar
dinaal, aartsbisschop van Se-
villa, later van Tokdo, kan-

zonderlingste scheen, en er 
eene belangrijke, Geschied?-

\nis van gemaakt, welke hij 
in de p^isselvallighedender 
'fortuin, Parijs, 2 dLn in, 

„12."10 heeft doen drukken. 

"MENDOCA (HIBPO1YT0S JO-
JZEF IIüRXADO BA COSTA DE) , 
-te Cplonia -do- San - Sacra-
inento , aan de rivier la Plaïa, 
in Zuid-Amerika geboren., 
-werd aan de hoogescbool 
van Caïmbra* tot doctor in 
deregten bevorderd. Om vrij-
.metselarij in êe gevangenis 
•der Portugesche inquisitie ge
worpen , gelukte het hem uit 
zijne gevangenis te ontsnap
pen , en zich naar Engeland 
in te schepen, alwaar hij se
dert dien tijd zijn verblijf 
hield', hij gaf aldaar in het 
licht: Anarraïiveoftheper-
seoution oftlieauthor, 1811, 
in 8.vo MEtfBooA, werd ver
volgens secretaris van den her-

. tog van Sussex, en eindelijk 
zaakgelastigde van het nieuwe 
Braziliaansche keizerrijk te 
Londen. Hij hadindieboofd-

• stad de uitgave van een -dag
blad in .de Portugesche taal ., 
begonnen,, onder, den titel j 
van Corrfiiro Brasiliense,. 
waarvan er slechts eenige num-

iners in .het licht zijn ver- 11 2A, KOST-W «««»«• v<~- '±/aja. 
schenen. HDRTADO DE MElf-'| Hij overleed Ie (*u%a"lJ5t 
öocA-, is \e-Londen , op het 
einde van het jaar 1823 over- I 
leden. 

selier van ITastiUë en leun 
werd 'in 1428, uit het huis 
van MENDOZA , een der be
roemdste van Spanje, en zeer 
vruchtbaar in grootemannen, 
geboren. Hij werd door JÏEJT-
DRIK IV, koning m Kas-
Ülië; diehem in H73 het 
ïloomsche purper verschafte, 
met de belangrijkste zaken be
last. Hij bewees zeer gewig-> 
tige diensten aan EERDIHANB, 
en IZABEUA, in den oorlog 
tegen den .koning van W-
tugal, en in de verovering 
van het koningrijk Grenada, 
op de Mooren* Ilïij droegfl-
daar de wapens, onderscheid
de zich door zijne dapper
heid in den slag van W» 
en in de aanvallen op desua 

Grenada: hij werd y j 
gens minister van deniW 
lijken koning, en was de M»-
looper vaneden beroemde 
kardinaal IlMENES, die.onj» 
bet, bestuur van JoAïtW»oeB 

Spaansehen troon «WjJ 
hieid/ophetpunt.omdor 
de toenemende samenspan 
ningen der grootenin^0 

ten.} Men noemde f*» 
ZA ... kardinaal van Sf^t 

ra. den 11 Jannarij 
a even zoo vele se h e g 
[gheid als voorzigl'glieia' 

in ik»' verschillende doot^ 

file:///e-Londen
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bekleede posten 'aan Hen dag~ 
te hebben gelegd. Hij "was 

< de vriend der schoone lette-
. ren , en had in zijne jeugd 

SAIXÜSIIUS , HOMERUS en YIR-
, GILIÜS vertaald. 

.MENDOZA (FEAJTCISCÜS I ? E ) ,• 

uit hetzelfde huis als de voor
gaande , kardinaal, bisschop 
van Burgos , en stadhouder 
van Siema. in Italië, voor 
keizer KA REK, V , nam op het" 

: einde_ van zijne dagen de wijk 
naar zijn diocees, j Hij leidde 
aldaar een zacht en, gerust 
leven, de pligten van zijnen 
stand vervullende, en zich 
dpor de bekoorlijkheden der 
letterkunde van zijne werk
zaamheden verpoozende. Hij 
overleed in 1566 , in den ou
derdom.van 50 jaren. 

, MENDOZA (DIEGO HÜRTADO 
DE), graaf; van Tendilla, 
diende keizer KAREL V met 
zijne pen en zijnen degen. 
Hij onderscheidde zich bij 
de legerscharen en in de ge
zantschappen. Hij werd naai? I 
Rome gezonden, vervolgens 
naar de kerkvergadering van 
Trente. Deze heer was een 
vriend der letteren en beoe
fende dezelve. Men heeft van 
hem verscheiden dichtwer-
hn, 1610, in4.*°; en men. 
schrijft.hem, toe het eerste 
gedeelte van den .boertigen 
en koddigen roman: De lot-

gevalle® veeti. ZJZARUL V S 
DE T,ORMES. Hij ovecleed ia 
1575?, meer dan 70 jaren" 
oud, eene i n handschriften 
rijke bibliotheek nalatende; 
Dezelve ..is later in dié van 
het Eskuriaal • versmolten ̂  
[Het .werk » dat aan MEITOO-
ZA het meest tot eer verstrekte, 
en dat hem dooit BOBTER-
WECK , (.Mist. de la UtLesp.), 
den Spaanschen SALLÜSTI-
v.%, doet < noemen,: is zijne 
Geschiedenis der oorlogen 
van - Grenada , Valentia^ 
1776, derde uitgave ; dezel* 
ve is in verscheiden talen ver
tolkt. Hij werd landvoogd 
van Toskane; en , gedurenK 
de zijn verblijf in Italië., 
verkreeg hij met groote kos
ten verscheiden Griekscn© 
handschriften , die. hij uit het 
Oosten deed komen ; zoo als. 
de werken van den H. BASI-
IIÜS den Groote, van denH. 
GREGORIUS van Na&ianze, van 
den H. GTRILIÜS van Alex-
andriè, : van ARCHIMEDES , 
HERON , APPIANUS ; hijscJxonlc 
dezelve aan de bibliotheek 
van 1ae\.Mskuriaal. Men heeffc' 
van hem Blijspelen: en ande-»-
re stukken in het Spaansch.Jj 
—- Men moet hem onderschei-* 
den van ANIOMDS HPRTADQ? 
DE MENDOZA , commandeur; 
van Zurita,, in de orde va» 
Calatravetr, die met glans, 

: 'aan het höf van PHILIPPÜS I Y , 
i fc0,",njpan Spanje, verscheen. 
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- MENDOZA (FERMNAWD DË) , 
uit-het zelfde geslacht, "Was 
«eer'ervaren in de talen èa 
in de regtsgeleerdheid, hij 
gaf in 1589, een 'werk. in 
het licht: De confirniando 
concilio illiberitanoadClE* 
JKENTEM FIII, 1665, in 
ibl» Zijne buitengewone in
spanning tot de studie-maak
te hem krankzinnig, 

'• MENDOZA (JOANNES GONZA-
XEZ DE) , voerde de wapens, 
werd later augustijner-reli
gieus. In 15S0 werd hij door 
PmtiPPBS I I , koning van 
Spanje, naar Sina geaonden , 
van welk land hij eene Ge-
schiedenis. in het licht gaf. 
LUCAS DE IA PORTE heeft er 
eene ïransche vertaling van 
geleverd, Parijs , 1589 , in 
8.v o ; dezelve is ook in het 
Italiaansch vertaald , Jlome, 
1585, in het Iïoogduitseh, 
Frankfort, 1589; in het La
tijn door pater BRUEC, een' 
augustijner , Antwerpen , 
1655. MENDOZA, bisschop van 
Liparigeworden zijnde, werd 
in 1607 , als apostolisch vi-
karis naar Amerika, gezon-' 
den. Hij verkreeg het bisdom 
Chiapa, later dat van Fa-

patan. Deze prelaat was het 
licht en het voorbeeld zijner 
geestelijkheid en zijns volks. 

MENECRATES , een arts tan 
Syracusa , is berucht wegens 
itiine belagchelijke ijdelheid, 

Hij deed zich steeds vergezel
len dooi* eehige zieken, welke 
hij genezen had. Hij tooide 
deneenen in het gewaad va» 
APOLLO , den anderen in dal 
van iEscoiAAP, nog anderen 
doste hij als HERCUIESSE!.' 
uit*; voor zich zelven, als 
den meester dier onderge
schikte godheden, de kroon, 
den schepter, de zinnebeel
den en den. naam van Sm-
TER behoudende. Hij dreef 
de dwaasheid «o ver, dat hij 
zelfs «enen brief aan Pfli* 
£ïppus , vader van- ALEXAS-
DER den Groote,tasUm-
schrift-schreef: MEMCRATES 
JÜPITÈR , aan koning VBi-

woordde hem:-P^IppUf 
acm-MENSCRATES, gezon*-
Aeidengezondverstand, wn 
hem krachtdadiger van >f ? 
buitehsporigheid te genezen, 
noodigde hij hem tot eengrocj 

gastmaal uit. M m c W f J . 
eene afzonderlijke tafel,,e» 
mm diende hem mets and £ 
voor dan wierook en W 
werken, terwijl de « * J 
genood igden-dapper^ 
MENECRAÏES, had een »* 
met geneeskundigei vcar 
«eMWan-MfflengesielJi» 
welk verloren is g e r a a k ^ 

welk verlies waawchgnl^ «» 
zeer te betreuren is. üUie 

de in -360 vóór / . «̂ 

MENEDEMBS, een Gti&siï 

wijsgeer. de'teerling ^ 
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Swipo, Was van Erythrea, 
en ••'leefde' in. het jaar 30.0 
vóór J. Ci In den beginne 
oefende hij het tentenma-
kers beroep uit; later voer
de hij de wapens, Verdedig
de zijn vadedand met dap
perheid, en bekleedde ge-
wigtige posten. MaarnaPLA-
10 ie hebben gehoord, deed 
hij van alles afstand, om zich 
op de wijsbegeerte tóe te leg
gen. Hij stierf van .verdriet, 
toen ANXÏGOWÜS , een der 
veldheeren van ALEXANDER 
denGr.oote, zich van zijn 
land had meester gemaakt. 
Anderen zeggen, dat hij van 
verraad jegens zijn vaderland 
beschuldigd, door deze be
schuldiging zoo zeer getrof
fen werd, dat hij, na zeven 
dagen zonder voedsel te zijn 
geweest, van honger èh hart
zeer overleed. Men kan hier 
in het voorbijgaan" opmerken, 
dat zeer weinig van die oude 
leeraars, welke men tvijs-
goeren noemt, op eene re
delijke wijie hun leven heb
ben geëindigd. 'Men noem
de :hem om zijne zwaarlijvig
heid ü&aErphreïschen slier, 
•joen hem iemand eens zei-
de: Set is ee?i groot geluk, 
ie hebben, hetgeen wat men 
uenscht, antwoordde hij: 
Met is véelgrooter, slechts 
te wenschen hetgerie wat 
men heeft. Een goede grond
ige!, maar die Heenszins in 

• .' D 

het hart van eenehmanwas, 
die om eetiige. onaangenaam
heden, van smart of honger 
stierf. Zijn leven' 'Ï& ons; 
door DiottEïfEs LAëRXiüS ber 
schreven. 

MENEÖEMITS , een Cynisch 
Wijsgeer y de leerling van Co-
IOXES LAMPSACHÜS, was een 
man Van eene eigenzinnige 
inborst. Hijzeide, » dat'hij 

; uit de hel was gekomen';, óm 
de handelingen der menschen 
gade te slaan, en er aan de 
helsche godheden verslag van 
te geven, Hij droeg een run
kleurig kleed, met eenen roo-
den gordel; eene soort van 
tulband op het hoofd, waar
op de twaalf teekens van den 
dierenkringstonden afgebeeld; 
tooneetlaarsjes, eenen langen 
baard, en een essen stok ̂  
waarop hij van tijd tot tijd 

j, leunde. Zoodanig wasöökb'lj-
öa het gewaad der razerngen. 

MENELAUS, een Jood, 300 
talenten opgeboden hebbende 
op de schatting, welke de 
hoogepriester JASOS , aan-Aii-
XIÖCHÜS EPIPHANES betaalde,, 
beroofde die vorst «FASO» van* 

I zijne waardigheid , om de-, 
zelve aan MENELAÜS te ge
ven , die kort daarna afyal-'. 
lig werd. Hij geleidde As-'. 
xioCHtis binnen Jeruzalem t 
en was behulpzaam, om het 
beeld tan JBPIIER. i n l i e t . 

d : 3 ' .., • • •• 
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heiligdom te-plaatsen. Maat 
<3od,. zijne misdaden einde
lijk moede, bediende zich 
v«m AwxiocHüs 3EÜPATOR om 
hem ;te straffen j deze vorst 
liet hem boven van ,eenén-
toren nederstorten. 

. Iffsjjunuus, een wiskunste
naar onder TRAJANUS , heeft 
eene; verhandeling nagelaten f 

«ver de Spheer, welke doof 
pater MERSEÜKE , een' min
derbroeder, is in liet licht 
gegeven, en later door E D -
»ÜS HAUEY , Qxford,1758, 
in 8.y° . '.•-., •. 

STEWENIUS AGRIPPA, 
AGRIPPA. 

Zie 

MENES j, eerste koning en 
.stichter van het Egyptische 
rijk, deed, naar men meent, 
Memphis bouwen. Hij be* 
Jeugelde den Nijl bij die stad, 
door eenen dijk van honderd 
stadiën breedte,en deed den-
zelven eenen, anderen loop 
door de bergen aannemen, 
waardoor die stroom tegen
woordig vloeit, Deze dijk 
werd door de koningen , zij
ne opvolgers, zorgvuldig on
derhouden. Men geeft aan 
MENES drie zonen , die zijn 
rijk onderling verdeelden: A-
THoxis i die te Thebe in Op-
per-Egypte regeerde; CORU-
J)Es, die ffeliopolis in jife-
dar^Egypte. stichtte, en TOR-
50THR0S, dte te Memphis , 

'tussciien Wedet m Opper-tfi 
gypte regeerde. Maar deze 

• bijzonderheden zijn zeer öh* 
zeker, zoo wel als alles wat 
men :• ten opzigte van dien' -
vorst verhaalt. Men houdt 
hem veelal voot denzelf
den als MËZRAIM, zoon van 
CHAM, -en klein-zoon Van 
Hoë: maar de schrijver der 
Misioire etc. (Waarachtige 
geschiedenis der fabelachti
ge tijden) ,-r-lüGmmw 
KocHERi -r-r heeft op eene 
yrij waarschijnlijke wijze be
wezen , 

dat 'MENES, Noë telt 
is, 1 dlï blz. 226. Nogkan 
men raadplegen, fferodoie 
èic 0erodotus geschied' 
tchrijver van het Hehreeuw* 
sctie volk, zonder het'ie 
weten), enz, 
1 MENESES (ANIOITIO PAD»> 

' M ) ; eén regtsgeleerde van 
falavera in Spanje, wera 
tot groóte posten verheven; 
Hij pverleed van naberouw 
in 1598,, wijl hij de onvoov-
zigtigheid had g e h a l , ! ^ 
aan "de koningin de besch J 
king van het testamentvan 
PHIIIPPÜS H bekend te heb 
ben gemaakt. 

MENESES (AIEXIS'DS), on' 
der-koning van JPortugah » 
Lissabon in 1559 mt «*» 
aanzienlijk huis geboren, o" 
helsdein 1574 het klowj 
leven bij de kluizenafs T 
denH. AÜGOSTINHS. AWW 
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kloos ter onttrokken, pm aarts
bisschop fan Goate> worden, 
begaf hij zich naar Jndiè, 
werkte niet ijver, aan de be-
bekeering, der ongeloovjgen, 
en had den trooost een aan^ 
tal derzelve tedoopen." Hij 
bezocht de Christenen; van 
St. Fhomas op MalMar, 
en hield aldaar 4e kerkver
gadering, waarvan wij de 
Handelingen, bezitten ponder 
oen titel van Stjüodüs dy-
umperensiè. Bij zijne terug
komst in Portugal, in 1611, 
werd hij 4opr PHÏUPPÜS I I I , 
koning van Spanje tot aarts
bisschop van Bragu en tot 
onderkoning van dat rijk be
noemd. Hij overleed te Ma
drid in 1617. Hij was een-, 
deugdzaam en • zeer ijverig 
prelaat* , Men heeft hem ge
laakt de boeken' der Chris
tenen van :St, Thomas te 
hebben doen verbrandden*; 
Waar het is meer dan waar
schijnlijk, dat er weinig licht 
uit Ie pmten was, en dat' de 
prelaat, door dezelve te doen 
terbranden,. slechts eene bron 
Tan dwalingen heeft vernie
l d . Men heeft van hem 
eene Geschiedenis zijner or* 
win Portugal en Oorsprong 
«er Augustijner religiemen, 
«°or JOANNES MARQOESIUS in 
«et licht gegeven. Men vindt 
zPe Lofrede in het werk 
getiteld t rirorum illustriunï 
e* ordine eremitarum divi 

.... -B 

Augustmi èlögia,'f*8'.J>&Xt 
-+ 193. -

MENESSIER.. — Zie CHRE-T/;. 
HENS 0-f CHRETIEIT. .'"'•'.. 

I < MENESTKIEB, (CLAUDIÜS, 
FRANCISCBS) , een jesnit, te-
Lyon, den 10 Maart1631 
geboren, paarde met de be
oefening der talen., en hetj 
lezen der ouden alles wat in
staat was, om zijne ervaren» 

I hëid in | de wapenschildkunt-
de y. den tooneeldans en de 
tooneelversieringen te volma- • 
ken. fijj bezat eene bijzon-

| dera genie voor die vakken» 
Zijn geheugen was een won
der. Be koningin CHRISIINA 
door Lyon trekkende, liet-
in zijne tegenwoordigheid 300> 
der zonderlingste en vreemd
ste woorden uitspreken: dé ' 
jesuit herhaalde dezelve alle. 
in de orde, waarin zij ge
schreven waren. Zijn smaak-, 
voor alles, wat openbare feés- * 
ten , en schitterende plegtig--
heden (heiligverklaringen, 
lijkstatiën, intrede van vor
sten) betreft, was zoo zeef'. 
bekend, dat men hem van-
alle kanten om teekeningen?'* 
vraagde. Beze teekenin-* 
gen waren gewoonlijk met 
zulk eene menigte zinspreu
ken , opschriften en toepas
selijke afbeeldingen verrijkt; 
dat men niet moede werd;, 
de vruchtbaarheid zijner ver- • 

d 4 ' , • ; . , • ' . . • - • « • • i - • • • ' • 
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beddingskracht te" bewonder 
ren. Hij reisde door, Italië y 
Dnitschland, Vlaanderen, 
Engeland, en overal met 
vrucht en. bevalligheid. De 
godgeleerdheid en het predik
ambt verdeelden zijne werk
zaamheden i en hij strekte 
aan beide tot eer. De maat
schappij verloor hem den 21 
Januarij 1705. Zijn geheu-
was met een aantal anecdq-* 
ten verrijkt, en hij sprak 
met dezelfde gemalrkelijkheid 
het Fransch, het Grieksch 
en het Latijn. Er bestaan 
van hem een aantal Werken, 
waarvan de meest bekende 
zij n : 1 .o Histoire etc. (Ge* 
wc/uedenis der regering van 
LoDEiriJK den Groote enz.) 
—- 2.° Histoire etc [Consu
laire geschiedenis der stad 
Zyon), 1769, in fol. •— 3.° 
Onderscheidene kleine Ver* 
handelingen, over de zin
spreuken , gedenkpenningen , 
ridderspelen, dewapenschiJd-
kunde enz. — 4.0 La johi-
losop/ne etc. (De wijsbegeer
te der beelden), 1694 , in 
12.mo# D e akademie van Ly-
on heeft voor het jaar 1820 
de lofrede van MENESTRIER , 
als prijsvraag uitgeschreven. 

MENESÏRÏER (JOAIWES BAP-
TISTA I.E) , van Dy on ," een 
oer geleerdste en belangrijk
ste oudheidkundigen van zij-
nentijd, in l 564 geboren, 
e» W 1634 overleden. Zij*. 

ne voornaamste werken isijn: 
Médailles etc. ("Beroemde 
gedenkpenningen der oude 
keizers en kelnerinnen van 
Rome), in&M Dezewerkenf 
worden zeer op prijs gesteld. 
Men zag vroeger zijn graf
schrift op een der venstergla
zen van de parochie van St. 
MEDARD, te Dïjon, aldus.. 

Cï-git JEAN hè MENKS'I'RIE»! 
L'an de sa vie soixante et dir 

11 mit Ie pied dans ïéirier 
Pours'en aller en paradis. 

— Men moet km onder
scheiden a van CUÜMÜS » 
MENESTRIER , mede een oud
heidkundige en te Pyon ge
boren, die in 1657 overleed, 
en van wien een werk j>e« 
staat getiteld: SymbolicaV^ 
anceep/iesicestatucc/mb • 

MENGOW (PETRUS), een gees
telijke, verkreeg de proos
dij van de H. MARIA MAG-

D.UENA,enwerdhoogleeraar 

der werktuigkundeyaan w 
collegie der adellijken tef0" 
logna, alwaar hij m J M 
aeboren was. Hij onderscheid 
'de zich door de bondigheid 
zijner lessen en zijner wer
ken. Er bestaat van hen». 
l.o Fia regia ad metthetna-
ticas per arithntelicatn, «" 
gchram sjpeciosam et fa» 
metriam ornata, #0'°£!l' 
1655, in 4.l°. — 2.° Ge0 

metrüe speciosce elementa> 

ib. 1659, in 4 . * ° - W0 
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jlessipne e Paralasse só/ö-
rë, ib. 1670, in 4.t°. -~ 
4.° Specülas. di' musica, ïb'. 
1670— 1673 i in 4.t<> — 
5.o Theorema aritkmet. etc. 
ib. 1674,'iri 4 > . . .1 

;aan het wérk, en begon met 
eene 'Heilige familie; welke 
hem ^enengróoten roem ver
wierf. In 1749, keerde hij 
naar Dresden terug, alwaar 
de koning tan Polen hem 
met weldaden'overlaadde. Hij 
vervaardigde aldaar schilde
rijen, voor de kerk , welke 
AUGUSTUS in zijn paleis had 
doen bouwen, en verkreeg 
andermaal de vergunning naar 
Home terng 'te keereri. Hij 
werd vervolgens naar Jfapels 
beroepen, alwaar hij voor 
don CAHIIOS werkte. Nadat 
die vorst den Spaanschen troon 
was beklommen, Jiet hij MJBNGS 
twee malen te Madrid ko
men. Gedurende zijn overi
ge leven genoot hij de mild-
dadigheden van dien vorst, 
die na hem aan zijne kinde
ren overgingen. MENGS overï 
leed te Rome dep 29 Junij 
1779.' Dé akademic van den 
H. LUCAS was bij zijne lijk— 
plcgtigheid tegenwoordig, en 
zijn metalen borstbeeld werd 
naast dat vim IiAPHAël. in het 
Pantheon geplaatst. MEHGS 
bezat eene openhartige, doch 
levendige en driftige inborst. 
Een getrouwe echtgenoot „ 
een teederhartige vader zijn
de , heeft hij echter zijne fa
milie , door zijne al te groote 
belangeloosheid benadeeld *, 
ondanks dé gunst, waarin hij 
bij den koning van Spanje. 

1 stond, vond men bij zijn o-
d 5 . 

items (ANTONIUS RAFAÖI,); 
een der bekwaamste schil-

, ders van dé l8.ê eeuw, den 
f 12 Maart 1728, te Jussig; 
! een stadje in Bohème, gebo

den , had tot meester, in zij-
; ne kunst zijnen vader, schil

der yan 'AUGUSTUS Hl ko-
\ «ing van Polen, [In den 

ouderdom van zeven jaren, 
] vervaardigde hij een onder-
j werp uit de JEneis ont

leend , en veertien jaren oud 
| lijnde, was hij reeds schil-
i der].-; Daar zijn vader zulk 
! eenen gelukkigen aanleg in 
! hem bespeurde, nam hij hem 
f mede naar;Italië, ten einde 

aldaar de- schoone voorbeel
den te beoefenen, eh geleidde 
hem in zijne studiën-te i?o-
«e. TSaverloop van driejaren, 
kwam MENGS met zijnen vader 
te Dresden terug. ..AUGUS
TUS UI over zijn portret vol
daan , hetwelk de jonge MENGS 
had uitgevoerd, benoemde 
hem met > eene aanzienlijke 
jaarwedde tot kamerschilder. 
^TJRome had te veel aan-
lokselen voor hem ; Hij keer-

i d e met zijnen vader der-
\ waarts, en na vierjarige nieu-
! w e studiën, zette hij zich 



II i 

*&$ ' # • & • & • 

!en^-niet zoo veel, dat 
men .,hem; ion doen hëgra^" 
yen. Hij .heeft een aantal 
schilderijen vervaardigd; de 
voornaamste zijn te.Madrid, 
te Rome, te Londen en te 
Presden. Ken vindt in de
zelve de kracht van RAPHAëL', 
de bevalligheid van CORBEG-
GÏo met het koloriet van Tl-
TIAAN,'-.Men heeft van hem 
ook verscheiden schriften, in 
2. dl.» in 4,<*> vereenigd , 
Parma, 17,83, door den rid
der AZZARA , met aanteeke:-
«ingen en Jhet Leven van 
MKJSSS. Het eerste deel be
val : l.o Qver-Wegingen over 
het schöone en den smaak 
in de sckildertainde. —- 2-° 
Overwegingen óver RAPBAr 
'èL , JCORRMGGIO, TmAAN, 
cwa, -— 3.° Over de wijze, 
om de schoone kunsten in 
Spanje te doen bloeijen..— 
Het tweede bevat: l.o Twee 
brieven, over de groep van 
JSJQBÉ. —> 2.°, Brieven over 
de voornaamste schilderijen 
van Madrid. — 3.0 Brie
ven over den oorsprong, den 
voorgang en het verval der 
Rekenkunde. — i.o Verhan
deling over' het leven en de 
-werken van CORREGGIO.-— 
5 . ° Verhandelingen over de 
akademie van schoone huns-
« » ie Madrid.— 6. o Prak
tische lessen der schilder-
fwnde. Zijne schriften zijn , 
f {verschillende talen ver-
to'fct, Men zie de Gesehied* I 

"kundige, lofrede van MMGS-
d oor BjAifCONE ,. en Mpilo^e 
della vita del fu. caval, A, 
fi.MEN.GS,, door C. J.RAI* 
Tij Genua,,.,. 1779, in fo). 
[De 'voornaamste werken_ vaî  
dezen beroemden schilder zijn: 
de School van Jthene; de 
Wemelvaart; de Opdragt in 
den tempel; JPOUO en de 
negen zanggodinnen °P ^m 

'Parnassus; de Geboorte van 
IduRÓRA; de Fergoding van 
MERKÜÏES, die; van TRA?, 
'JANUS.; Deze irie beer Mg/ 
schilderijen bevinden zich W 
Let museum van Madrid,™* 
wel'als'die voorstellende de 
Geboorte , 'MDKOMM > 
CHRISTUS', op> den Kalm-
rieberg, waardig om tot y 
genhanger te dienen vanifl 
Gedaanteverandering y f01 

'RAPHAÖL.. Ee» aanta\ fres
co's, in de paleizen WW. 
nings van Spanje. ^f 
nen"dood verkreeg de «d e 

AZZAUA vanKAREtHI,^ 
aeruime jaarwedde, voorde 

weduwe en de kinderen van 
MEHGS.} . • • 

MENU. (Zie MESMI). 

MEMNSKI (FKANCISCÜS;M 
MESGMEN), [een geleerde Ken 

ner der Oostersche talen, » 
1623 in lotharingen \f» 
ren, en in 1698 te / W J 
overleden]. Heeft in *ƒ.'»*" 
l i e v e n : Thesaurus Mg»a 

rum órientahatn > treu 

http://fi.MEN.GS
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1680 tot 1687, 5 dl.» in 
lol.» een zeldzaam werk». 
[Herdrukt te ÏVeenen, 1780 
— 1802,4 dl,n i„ -f0J. met 
vele verbeteringen; desniet-
tegenstaande wordt deze uit
gave minder pp prijs gesteld j 
wijl men er het QnomastU 
von niet, heeft bijgevoegd^ 
dat het ,.&,e d.1 der eerste uit-? 
gwe uitmaakt]. , 

tarpyos , een Cynisch wijs
geer van Phenicïê, was slaaf, 
ïhj* kocht zijne vrijheid en 
werd burger en woekeraar 
te 1'hebe, een bedrijf, dat 
den waren wijsgeer onwaardig 
k, maar dat toch strookte 
"iet de filozofie dier ge waan
de wijzen, even als zoo vele 
"ndere. Daar hij de kracht 
roiste, om eenige beleedigin-
gen, welke zijn wangedrag 
M zijne wispelturigheid hem 
berokkend hadden, te verdub 
ren, verhing hij zich zelven 
uit wanhoop. Hij had der
tien Hekelschriften zamen-
gesteld, welke echter niet tot 
«m gekomen zijn.. 

JfEifjroT (ANXONIÜS), een 
wJcwaam Fransen geneesheer, 
™ Parijs, in 1615geboren, 
"» f 1696 overleden. Men 
«eeft van hem een boek, ge-
tlleld: Sistoire etc. {Ge-
'ofaedenis en geneaing der 
Kwaadaardige koortsen), 
J|« verscheidene Verhande-
'MS"««, in vier afdeelingen, 

Parij® fi 1674,3 dl.n in 4.*»y. 
èni 'Kleme Werken., Jlm~•<• 
sterdam ,1697, Sri i.to Deze 
werken; zijn zOer welin het . 
Latijn geschreven. Deze ge--
.neesheer was Protestantsch, 
maar een gematigd Protestant»!'. 

-f- MEHNO SIMONS , dat is zoon ?; 
van SIMOIT , in 1496, te PFit-f 
marsum , bij Bolsward ge
boren, hoofd der doopsgezin
den , naar hem Mennoniten 
genoemd; wier leer in vele 
opzigten met die der overige 
Protestanten strookt, metuitr " 
zondering echter dat zij den 
kinderdoop verwerpen, en het 
doopsel enkel aan bejaarden 
toedienen, waarom zij ook 
JFeleiobaptistai wilden ge
noemd worden. MENJÏO was 
eerst Gatholijk priester Je 
Pingjumi en een ijverig ver
dediger van de leer der kerk, 
die hij echter, door de dwee-
perijen der Munstersche^ we-
derdoopers medegesleept, ver
liet , en zich door UBÏSO PHI
LIPS liet herdoppen. Ofschoon 
de verdraagzaamheid aan zijne 
leerlingen predikende, ber 
gehuldigde men hem echter 
zelf, deze lessen weinig in 
uitvoering te hebben gebragt; 
daar hij tegen degene, dis 
den schoot der kerk vetlier 
ten, en zich niet bij hem 
voegden, steeds hevig nitr. 
voer; zoo bijv. bestempelden 
hij de Lulherschen met den 

i tiaaai van vrijg^estm, en<Je 

'M 
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gevoelens van ZwiNGtius kreet 
hij voor eeae gruwelleer uit. 
Ofschoon men, volgens zijn 
gevoelen, in het geheel niet 
•mogt zweren, vindt men ech
ter in zijn Fundament-Boek, 
deze woorden; » Mijn ge
trouwe lezer, hier immer ge
loof nu niet mij,' maar het 
woord, daar ulieden op met 
Gods genade, door mijne 
Wéine gaven gewezen hebbe: 
Want ik zegge u,, dat zoo 
Waarachtig als de Heere 
leeft! alle die u anders lee-
ren , dan wij uit des IJeeren 
•woord betuigd hebbeü, zij 
zijn dan, wie, dat zij zijn > 
dat zijn de profeten, die ü 
verleiden, enz. --* In het 
jaar 1540 kwam 'keizer' KA
BEL V in de Nederlanden 
en vaardigde een plakkaat uit 
tegen de lutheranen 6H doops
gezinden , ja zelfs werd 'er 
in 1543 op het lijf van MEN-
KO een prijs ran ƒ 100 ge
steld. Bij deze gelegenheid 
verhaalt men, dat terwijl 
MENNO zijne reis op éenen 
postwagen vervolgde, door 
lieden, die, hem zochten, 
werd gevraagd, of MENNO SI
MONS zich niet op dien wa-* 
gen bevond, en dat hij daar
op zijne reisgenooten, die 
naast en achter hem zaten, 
vraagde, of MENNO SIMONS 
ook in.hun gezelschap was, 
en daar zulks algemeen ont
kennend werd beantwoord, 
fceerde hij zich tot de eerste 

vragers, en zeide: Gij kort", 
dat de vrienden zeggen, dat 
hij er niet is. Waarop men 
den wagen liet voortrijden. 
Dit voorval later ruchtbaar 
geworden zijnde, zou aan
leiding gegeven hebben tot 

• het bekende spreekwoord: 
Zich van eenen mennisieti' 
streek bedienen. — MKMO 
overleed den 13 Januarij 
1561, omtrent een uur van 
Qldeslohe, tusschen Ham
burg en Lukck. Zijne Wer-
ken zijn in 1651, te Am
sterdam, in 1 dl. in' fol. in 
het licht gegeven. 

MENOCHÏÜS (JACOBÜS), in 
het Italiaansch JfaoCHio, 
eèn regtsgeleerdevanPaW» 
was zoo bekwaam, oat "} 
de BALDE en BARIHOIE"«£ 
nëï eeuw genoemd werd. iw 
bij verschillende hoogs scho-
len van Italië te,hebkn 

geleeraard, werd hij voor-
zitter van den raadvan^-
tó«e en overleed in lbU' 
oud 75 jaren. Men heeft van 
hem: 1.° De fecuperanfa 
pbssesSione,deadyi^ 
possessione i Teuten- » 
in fol. - 2.o De *«j%*% 
tionibus, Geneve « y » • 
dl.mnfol. Keulen W*; .• 
8.o De arbitrariis ;«tfJJ 
aucèsiionibus, Keulen i . 
in foï. en andere werken, J 
ke gezocht en geacht wor^». 

MENOCHIDS., W W • . « * • 
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"aariscb. MENÓCBIÓ (JOANNES 
STEPHANUS) zoon van den 
voorgaande, geboren te Pa-
via in 1576 werd Jesuit in 
1593 in den ouderdom van 
17 jaren. Hij onderscheidde 
zich tot aan zijnen dood door 
kunde en deugd. Hij over
deed te Home den 4 Febru-
arij 1655 in den ouderdom 
Tan 79 jarem Men heeft van 
hem; l.o Staatkundige en 
huishoudelijke instellingen', 
üit de H. Schrift ontleend. — 
2.o éene geleerde Verhande
ling over de republiek der 
Hébre'èrs. — een Gommen--
tartum van de S. Schrifty 
Waarvan de beste uitgave-is 
wnpaterTOÜKNEMINE Jesuit, 
Parijs, 1719, 2 dl.ninfol. 
Het tweede deel bevat ver- | 
schillende verhandelingen en 
flissertatien over de H. Schrift, 
naar de meest geachte schrij
vers. A.] deze werken zijn in 
"e* Latijn; en het laatste 
T>.dt gezocht i om de dui
delijkheid en.juistheid, die 
ïielzelvekenmerken. Hij heeft 
Z1cn in „hetzelve er vooral op 
^gelegd, om de letter van 
«e Schrift uit te W e n . Dit 
*er& is herdrukt in 1767, 
10 4 dJ.n in 4êt!> te Jvig-
?j0M > •Bij AUBEBT , en men 
«eeft daarbij de uitgave van 

i 2 B W * g e v o J g a - [lïeV 

I *eJt«e Commentetrium is bij 
i J,ene uitgave des bijbels van 
i | g « * « gevoegd, % o « , 

- MENOT:" (MïCHAël.), ëeh 
franciscaner-monnik,'• overle
den in 1518 ? doch twiens; 
geboortejaar en plaats onbe
kend zijn, maakte zich eeneri' 
naam, door zijne grappen op 
den kansel. Men heeft zijne 
preken in heHicht gegeven ; 
hét is een mengelmoes van 
het ernstige met het boerti
ge, van het koddige met hel 
heilige, van de laagste nar
repotsen met de verhevenstè 
waarheden van het Evange
lie. Zij zijn gedrukt in vier 
deelen in 8J° Het door de 
nieuwsgierigen meest gezochte 
deel, is dat ten titel voert; 
Sermones quadragesimales, 
olim Turonis deölamati, 
1519 en 1525. Het deel, dat 
de preken -bevat, welke te 
Parijs zijn uitgesproken, 
wordt veel minder, gewild. 
Deze preken, hoe kluchtig 
dan ook, zijn nog meer door 
HENDRIK EÏIENNE en door 
VOLTAIRE waristallig gemaakt.. 

* MENOÜ (JACOBÜSFBANCIS-
CÜS ABDAUAH vrijheer DE), 
een Fransch generaal, gebo
ren te Boussay de Loches , 
den 3 September 1750, was 
hoofd-officier tijdens de om
wenteling. Hij werd in 1789 , 
door den adel van het schout
ambt Tours, tot de staten-
geheraal afgezonden , doch hij 
was een der eersten, die de 
belangen zijner zenders ver
gat» en zich bij den burger-
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stand.insloot, welke de par
tij van den hertog van Or-, 
leans, geheeltwas toegedaan. 
Hij durfde na- de noodlottige, 
dagen van den 5ren 6 Oc-

• tobex-t de verdediging pp zich 
r nemen, van den hertog van 

Qrleans, die • beschuldigd 
-werd er de oorzaak van te 
Zijn,, en -ondersteunde de ge-i 

-weldigstè maatregelen. Hij 
drong, voornamelijk aan op 
de vereeniging van het graaf
schap Fenaissin, hetwelk 
hem bij de beschuldiging van 
JoüRjDAN CoDPE'TeTE, genoeg-; 
fcame gegronde verwijtingen 
van dezen bloedzuiger moest 
doen hporen, die hem ten 
toon stelde als een' dierge-
iien, die de hlocddorstigste 
maatregelen het meest sche
nen te hebben goedgekeurd, 
waarvan de ongelukkige stad 
dvignon het slagtoffer ge-
Veest was. Den 10 Augusr 
lus was hijonderbevelhebber 
v.an de linietroepen van Pa
rijs ;.: zijn wankelend gedram 
m dezen .treurigen oogenblik" 
zou hebben kunnen doen Ver
moeden,, dat hij nog een wei-
mg liefde voor zijnen koning 
had behouden, indien hij 
Ju* gespoed, hadde, om zich 
% de wetgevende .vergade
r t ™ , ^ i , V ™ " * * * » ' 
*« 1793 werd MENQÜ tegen 
r ^ ^ u i t g e z o n d e n ; doch 
f «»• luj door den dapperen 
ffimx-Uwm* bij her.-
W*®, werd teruggeslagen, 

werd hij afgezet en naar ?«-
rijs (ontboden, waar hij 
zonder de gebeurtenissen van 
den 9 Th&midot eene zware 
beschuldiging > zou hebben 
moeten ondergaan. ,Den 20 
Mei, 1795 (l.o pairial) ver
sloeg hij de, Jacobijnen, die 
tegen de cQnventie waren OJH 
gestaan. Deze daad, de ee« 
nigste, die aan zijne loop
baan als krijgsman luister-
heeft bijgezet, -deed hem Jet 
opperbevel bekomen .over het 
binnenlandsche leger. Toen; 
de verschillende secüen van, 
Parijs tegen de .conventie 
opstonden , werd JttBtroo ge
last dezelve te bedwingen; 
maar in plaats van er tegen 
te strijden, trad hij er mee 

in pnderhandeling, en (ie 
muiters eindigden zelfs met 
hem tot hunnen generaal^ 
kiezen. Dit gedrag deed nem 

in staat van b e s c h d W 
stellen, doch l̂ cj werd vr«̂  
gesproken. Toen verbond mj 
zich aan het lot van BoNA. 
PARïE, en volgde dezen f 
neraal naar -EgVPte'J k 
hij behulpzaam was DJ « 
inneming van Jle^ndrt' 
waarna hij mahotnetaanffefa, 

en de moskeen W j ^ f ' 
in de hoop eene rijke .JjJP. 
tischë vrouw dezer staa 
zullen huwen. Na de vlagt»» 
BÖKAPARTE, maakte MB«°"! 
in weerwil vanden tegenst^ 

der andere generaals,••» 
meester Tan het bevel iof» 
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het leger. Maar hij was er ver 
af, die bekwaamheden te"be
zitten , welke in die moegelij
ke omstandigheden vereischt 
werden. Na bij herhaling 
geslagen te zijn gemorden, 
was hij genoodzaakt te kapi-
tuieren; en .kwam in 1802 
lp frankrijk terug. Zijn goed 
geluim de beschuldigingen, 
fleed hem nogmaals zegepralen 
o.ver die, welke door den.ge
neraal REGJJIER tegen hem 
jas ingebragt,,hoe gegrond 
Jezelve ook scheen , en men 
«leef hem behouden. Ach
tereenvolgend tot landvoogd 
van Piemont, van Toskane 
en nn/^enetië benoemd zijnr 
4e, wist hij overal door zij-
ie koevelarijen en zijnen hoog
moed den haat der inwoners 
°P zich te laden. Hij over-
iee.d te Fenetïè den 13 Au-
gaslus 1810. Het is te ver
anderen dat JÏENOÜ gedu
rende zijn geheele leven he
ilrijke posten bekleed heeft, 
J5M »ogtans al zijne daden 
2n\ be,kwaamheid ,aan den 
; ? W e n v Het was in die 
nenbhkken niets zeldzaams 
J»n die schiehjlce fortuinen 
« . , • ? . . W a a"an men zich 
^uwehjks rekenschap, kan 

£ e f i n V * < s haar aanz$n 
2p

a n s
u

a ' t i jd schuldig aan 
5 » «hittenqde daad" aan 

w t r n e B l e n d - k a r a ^ e r J 
«i2 ^ P Beene e^ele 

zat, ' en • zich daarenboven 
verbeeldde zijne gebreken te 
dekken, door eenen belee-
digenden hoogmoed,. Eerst 
Christen en daarna .mahö-
melaan, .is hij'later waar
schijnlijk zonder godsdienst 
geweest, ten minste men 
weet niet in \velke gevoelens 
hij gestorven is. :— 

, MENOÜX (JOZEF DE), een 
Jesuit, in 1695 te Besangon. 

1 geboren, werd overste van het 
seminarie te Nancy, en. pre
dikte voor STAMSLAUS, koning 
van Polen. Hij: overleed den 
11 Januarij 1766, oud 71 
jaren, na te hebben uitge
geven : Wijsgeerige grond
beginselen van de grond" 
waarheden der godsdienst, 
1738, in 8.vo Dit werk ver
scheen in het licht, onder 
den titel van: Algemeene, 
uitdaging aan het ongeloof, 
en er zijn zegt FitEUON, wei
nig schriften > die zoo klaar > 
zoo juist, en zoo beredeneerd 
zijn. Hij schreef teel ten 
vpordeele zijner sociëteit, en 
bezorgde aan CEUUTTI, de 
stoffen tot het verdedigschrift 
der Jesuiten. 

MENXEI. of MENTEHN (JO-
AIWES), werd in 1410, te 
Straatsburg, of in de ome< 
streken dier stad geboren, Hij 
was: de oudste, drukker van 
Straatsburg, aan wieneenige 
schrijvers ten onregle»de uit-

file:///velke
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vinditi'g der boekdrukkunst 
hebben toegeschreven. JACO-
BUS MENTEE onder anderen , 
geneesheer van de faculteit te 
Parijs , overleden in 1671 , 
die zich; een' zijner afstam
melingen noemde, heeft te 
•vergeefs twee Lütijnsche Ver
handelingen geschreven, om 
dit te bewijzen. Indien men 
sedert den tijd , dat men zich 
nïeèr .beylijtigd heeft, den 
oorsprong dier rijke kunst te 
kennen, de nevelen yan twij
fel, nog-'piet heeft kunnen 
doen verdwijnen, stemt men 
toch algemeen in , dat MEN-
TEt er de «uitvinder niet van 
is. Dé adeldom van dien druk
ker i s , , om er niets 'meer 
van te zeggen, nog eene twij
felachtige zaak, die geene 
andere waarborg heeft, dan 
het gezegde zonder bewijs 
van dien zelfden JA COBUS MEN-
TEI,, Zijn eerste beroep was 
geenszins dat van een' edel
man. Hij was in den begin-̂  
ne schrijver en letterkleur-
der, die men in tijd, Qhrtj-
sographus noemde. Als zoo
danig werd hij onder de kler
ken van den bisschop van 
Straatsburg opgenomen, en 
in' 1447, onder de gemeen
schap der schilders dier stad. 
Indien Jferax*, de uitvinder 
der boekdrukkunst niet was, 
kan men hem toch de eer 
niet ontzeggen, dat hij de 
eerste was, die in deze kunst » 
te Straatsburg uitmuntte; 11 

waar hij vooreerst eenen Bij-
bel in het licht gaf, in 1466, 
2 dl.» in fol. en vervolgens 
sedert 1473 tot 1476, eene 
o.vergroote compilatie ,10 dl,B 

in fol. getiteld: Fincentii 
Bellovacensis speculutn' his-
toriale, morale, yhysicum 
et doctrinak. Hij overleed 
in 1478, nadat hij door zij
ne nijverheid was rijk gewor
den , en zich beroemd ge
maakt had. Keizer- FREDMK 
IV, had hem in 1466, een 
geslachtwapen vergund. Het; 

Ts waar, dat JACOBUS MEN-; 
XEL beweert, dat die vorst 
toen slechts het oude fami
liewapen vernieuwde; maar 
hij bewijst het niet, en de-
ze vergunning, doet eerder 
het denkbeeld van eene ver
heffing tot den adelstand, dan 
wel dat eener bevestiging m 
denzelven ontstaan. Ovenjem 
wordt MENiEL,aoorhel*« 
zerlijk diploma , niet als u» 
vinder der boekdrukkunst ge 
noemd, (zieyAUSienGci 
TEMBERG). In den groni M 
'schouwd, moeten •dezedoje 
re nasporingen , die 200 
hoofden hebben bezig geho» 
den , die twisten voor * 
gen dewareofgewaandeOH 

vinders dier kunst, «eer 
verschillig schijnen en de» 
hebbers van nuttige »»* 
ringen , moest er weinig B» 

gelegen zijn. 

MENTSCHIKOFÏ oi ÏÏ*0' 
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KöStf* (prins AÊEJCÏNIHIÏIADA-
NÏEÜOWITSCH) , geKóren. in; 
1674!, Was ;volgens sommigen;/ 
de Zoon Van eenen Jaihèrdie-. 
naar«,en van eenen pasteibak
ker., volgens anderen,'; hij be
haagde aan czar PETER I y door 
z|n open gelaat, de vlugheid 

•» zpér antwoorden en door ee* 
njge grappen. Deze vorst be-
l&'silë'zich met zijne opvoeding; 
Hij h # verscheiden talen ge-* 
leérd, zibh 'in 'de wapens eh 
het bestuur geoefend, en werd 
allengslcens.. aangenamer aan' 
zijnen meester, en ten laatste 
noodzakelijk. Hij hielp hem 
in al zijne ontwerpen en ver
diende door zijne diensten, 
het bestuur over IngH'ê , den 
rang van prins en den titel 
van generaal-rnajoor. Hij on
derscheidde zich in Palen, 
in 1708; en 1709 , maar in 
1713, werd hij van landdie-
Terij beschuldigd en veroor
deeld in eene geldboete van 
300,000 kroonen. De. czar 
ontsloeg hem van de boete, 
pn «a hem in 1719 „weder 
l n genade te hebben opge
v e n , rZond hij hem, om 
net bevelte voeren in Ukrai-
ne> en in 1722 , als ambas
sadeur naar Polen. Daar Um-
TscHffion? steeds bezorgd was, 
«n zich staande te houden, 
*wfc na den dood van PETER , • 
*lens gezondheid, begon te 
^ v a k k e n , ontdekte hij wel-
«ra wien de czar bestemd had, 

om na hem de kroon te dra*. 
; gen.; Dé- vorst nam hem dit 
•; euvel op j en bestrafte hen* 

daarover met hem het- vors
tendom van Pleskow te ont
nemen. Maar onder de kei-
zeriri C A Ï H A M U I , stond hij 
meer in gunst dan ooit, om« 
dat hij bij den dood van den 
keizer in 1725 , alle partijen 
zoodanig wist te stemmen, 
'dat zij den troon van hare» 
gemaal beklom. Deze vorstin 
was niet ondankbaar. Toen 
zij den kleinzoon van haren 
man PETER IX, tot haren op
volger bestemde, beval zij, 
dat hij de dochter van MEJC-
TSCHIKOFF, en dat zijn zoon, 
de zuster van den keizer zou 
huwen. De echtelingen waren 
verbonden; MENTSCHIKOBF , 
werd hertog van Goml, en 
groot hofmeester van den czar, 
doch dit toppunt van eer, 
was de oogenblik van zijnen 
val. De DoLGOROüKl's, gun
stelingen van den keizer, en 
beheerschers van het gemoed 
dezes vorsten, deden hem met 
geheel zijne familie, op een 
zijner landgoederen, 250 uren. 
van Moskau, verbannen. Hij 
had de onVoorzigtigheid van 
uit Moskau te vertrekken, 
met den glans en luister Van 
iemand, die bezit ging ne
men van het bestuur eener 
uitgestrekte ptovincie. Zijne 
vijanden maakten hiervan ge
bruik, om de veroaiwaardi* 
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ging', van denfkeizer ién topite 
dóen stijgen, Op eenigen af
stand van Moskau, ontmoette 
hij een detachement soldaten. 
De officier ,die hetbevel voer
de deed hem enzijne gelieele 
faïnilie uit hunna rijtuigen 
stappen > welke hij naar:Mos-. 
kau terugzond-, en deed heo. 
ïn: bqeren-gewaad, bedekte 
wagens beklimmen, om zoo 
«aar &ib&rië;, te Worden overf 
gevoerd. Ter plaatse zijner bal
lingschap aangekomen, bragt 
men hem dragiige kóeijen 
«n. schapen; alsmede gevogel
t e , zonder dat hij wist aan 
wien hij deze weldaad te dan
ken had. Zijne bezigheid in 
deze woeste plaats, waar hij 
slechts eene eenvoudige hut 
had, was de aarde ie bebou
wen ., en te doen bebouwen. 
Nieuwe bekommeringen ver
zwaarden den last zijner-bal
lingschap ; hij had zijne vrouw 
onder weg verloren , en moest 
daarenboven de smart onder
gaan, een zijner dochters aan 
de kinderpokken te zien ster
ven; zijne twee andere kin
deren van dezelfde kiekte aan
getast, herstelden er van. 
ffij overleed zelf den 2>Wo-
vember 1729 -t en werd.be
graven naast zijne dpchteriin 
eene kleine kapel;, welke hij 
had doen bouwen. Zijne on
gelukken hadden hem gods
dienstige gevoelens ingeboe
zemd, die zijne verheffing 
«em langen tijd had doen 

•vergeten. Be twee kinderen, 
die overbleven, hadden eën 

' weinig meer vrijheid na zij-» 
net» Jood. De officier verr> 
gunde hun Zooddgs naar de 
stad ter kerk te gaan, maar 

; niet gezamenlijk, de eene ging 
eri den leenen Zondag en.de 
andere den volgenden. Eens 
dat dé dochter uit de kerk 
naar huis, kwam, hoort zg 
zich roepen door een' boer 
die het: hoofd uit liet dak
venster eener hut stak, en 
herkende met de groolsle ver
wondering in dien boer Dot-
GOROUKI, de oorzaak van het 
ongeluk harer familie, en na 
op zijne beurt het slagtoffer 
der hoofsche kuiperijen. Zij. 

"verhaalden dit nieuws aan naa
ren broeder, die niet zon
der verwondering, dit nieu
we voorbeeld van het onbe» 
siendige aller grootheid aan
zag. Eenigen tijd daarna wer
den de jonge MENTSCHIKOH? en 

. zijne zuster, door de keizerin 
; AIWA, naar Moskau terugge
roepen , zij begaTen zich dan 
ten hove, latende aan JJOt-
«jOROCKi hunne hut, die ge
makkelijker dan de zijne was. 
De zoon werd hoofdman der 
lijfwacht, en bekwam k« 
vijfde gedeelte van,de goe
deren zijns vaders. De docn-
ter werd staatsdame WJ "B 

keizerin, en voordeelig «»' 
gehuwd. (Zie- Bow»«£. 
h). De ongelukken van W 
TSCHIKOW^ zgn het ona 
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werp . geweest van verschei-, 
den Ijïansche treurspelen; 
dat van, IA HARPJS, welk niet; 
<op liet tobneel gebleven is , 
is voorafgegaan door eenö; 
geschiedkundige schets, voor 
welke de'schrijver zeer goede 
bronnen gehad heeft. 

• ; MmuEt (CHRisTiiAir), ge
boren • in 1622 te Fursten-
wald, in^et markgraafschap: 
Brandenburgy, maakte zich 
beroemd door zijne kennissen 
i n &§ geneesr en fcruidkun-
dej en reisde langen tijdom 
dezelve te volmaken. Hij 
diende de keurvorsten van 
Brandenburg een geruimen 
lljd, als geneesheer. Hij had 
sich: betrekkingen verschaft 
tot ia- de verste landen, zelfs 
m Indië, en overleed .den 
17 Januarij 1701,* in den 
ouderdom van bijna 79 jaren» 
Hij behoorde tot de akade-; 
®ie der natuuronderzoekers. 
Men heeft van hem: l .0 , /«-
d£x nominum plantarum y 

fe1hJn, 1696, infol. Her
drukt in 1715, met vermeer
deringen onder den titel van 
Aexicon plantarum potyr-
&ottonuniversate. — 2.° 
*ene tijdrekening van Sina, 
£ e >%»yl696, in 4.t", in 
jel Hoogduitsch. Men be
waart van:hem in de konink* 
I ,.. boekverzameling "vad 
*<*%«, handschriften: l.o 
""<»' de natuurlijke Histo-

E * 

n'é *>Qit'Brazilië',' 4; dl.n in 
fol., -~ 2'.o Over de Bloe
men, en Planten van Japan, 
met gekleur.de platen, 2 dl.» 
in fol. enz. 

MËNÏZER (BALTHAMR) , een 
Luthefsch godgeleerde, ger 
boren te Mlendorf', in het 
landgraafschap jffessen-Cas-

~sel, m 1565, verwierf zich 
eénennaam onder zijne ge-
loofsgenooten, en overleed in, 
1627. Hij heeft nagelaten, 
eene Uitlegging van de 
jtugshurgsche Geloofsbelij
denis t en nog andere wer
ken. 

MmziKOJ®. 
SCÏHKOFF, 

Zie MENT* 

3 . . ,1 . . . 

MEJTZINI (BENEDICIÜS) , een 
Italiaaijsch dichter,.. geboren 
té Florence,, in 164&, over
deden te Morngj! in 1704, 
waar hij hoogleeraar was, in 
het collegie Sapiencia, en 
lid van de Arkadische aka-
deffiie. Hij verbond zich aan 
de koningin. CHRISTIITA , die 
zijne talenten beschermde en 
aanmoedigde. Hij was een 
van degenen, die den luister 
der Italiaansehe dichtkunst 
deden uitschitteren. Men 
heeft van hem verscheidene 
werken, onder andere He
keldichten, herdrukt ie Am
sterdam, in 1718 y in. 4 ,^ 
Zij worden gezocht, om de 
2 • . : •••>. ••"• 

http://gekleur.de


468 ME S.'. 
ui i ! ' I 

bevalligheid» van^ s t p en de 
fijnheid van gedachten,- Nog 
heeft hij vervaardigd', eene-
BicktkuHst.i ). Treurüün'gen^ 
jLof%angeni bene/Ornschrij-: 

ving- der klaagliederen 'van 
JEBEÉIA'S. Jcadémia Tus-
eufanti, een werk , in ge
bonden en ongebonden "stijl; 
waarin verscheidene goede 
stukken voorkomen , die met 
warmte, ofschoon in de kwij
tingen eener waterzucht, ge
schreden zijn. Mengeldich
ten. "Zijne werken zijn ge
zamenlijk uitgegeven, té Z/oV 
.rentte, in 1731, 2 dl.n in 
4.*°, Men raadplege tot meer
dere teregtwijzing het Zeven 
van MJÈTTZMI, door den abt 
JOZEF PAOLÜCCI in» de Fitê 
degli arcadi illustri, 

MEONIUS , . neef van keizer 
ODENATCS , deelde in al de 
vermaken; van dezen vorst, 
doch hij kon zijne gunst niet 
behouden, ODENATÜS<ver
weet ;bem met beleedigende 
woordénr, dat hij , om hem 
het rvermaak van de jagt te 
ontnemen, het eerst schoot 
op de dieren, die 'zich voor
deden. -Hij was, hierover zeer 
geraakt, en deed den keizer 
en HERODIANÜS zijnen zoon, 
in 267 vermoorden. Nadat 
hij zijne wraak verzadigd had, 
natn hij het keizerlijke purper 
aan , dat hij echter, niet lang 
droeg* want dezelfde solda» 
ten, die er hem made om-

• • • I - B B i ; 

gord hadden, ^doorboorden 
hem met dolksteken, even 
zeer verontwaardigd over zij
ne i onbekwaamheid, als over 
Zijne Ongeboridene zeden, 

MERATI.— ZieGAvAüius. 

MERBES (BON DE) , geboor
tig van' 'Mmtdidwr, < doctor 
in de godgeleerdheid en pries
ter van het oratorium, ver
liet deze congregatie, nadat 
hij er met vrucht de fraaie 
letteren onderwezen had. Hij 
vervaardigde,'op verzoek van 
IE TEttlEB, aartsbisschop va» 
Eeims, eene Theologie,™ 
hij in 1683, tePanjs^n 
hét licht gaf, 2dl .ai»/° ]-
onder dezen, titel: Summa 
Christiana, herdrukt te Ju-

rin, in 1770 en M}'* dl.» in 4.to, Zijne stellen 

zijn niet die'der toegevende 
casuisten, hij schijnt som üd 
eerder tot het tegenover
stelde uiterste over teheUen. 
Eenige zijner verklannf» 
schijnen niet ver verwijd^ 
te zijn van de leer van BAIDS» 

JANSENÏÜS en QüESNEt. W 
stijl, ofschoon vrij zmver^ 
gemaakt ven verrraadt M 
slechten redenaar. .JhP.ffi, geleerde overleed in het coi 

hSie van JSeauvais t e £ ^ 
den 2 Augustus 1684youd 

86 jaren. 

MERCADO (LODEWIJK D*V 
MERCATUS, geboren te/-
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ladolid in'..Spanje-:^ eerste 
lijfarts Van PHIMPPCS, II t en 
PHILIPPÜS,III,: overleed in 
den ouderdom van 86jaren;» 
in i708r; heeft verscheidene 
werken, nagelaten,. gezamen
lijk in 16U te Frankfort ^ 
in 5 di.« in het licht gegeven, 

•' MERCATI (MlC»AëL),MERfl 

W»o, geboren te San-Mi'-
niatom Toskanen, en eerste 
lijfarts van Paus CLEMENS VIII, 
overleed in;, 1593, .oud.52 
jaren,. Men haizulïce hóoge 
gedachten van zijne verdien
sten, dat FERDINAND, groot
hertog van Toskanen, hem 
onder het> getal, der edele ge
slachten van, Florence plaat-
s'e, en dat de Romeinsche 
senaat, hem weder met dea 
Romeipschen adel begiftigde», 
Hij was*,l de jriend van; den 
H. PHIMPPÜS NEREusenvan 
den.kardinaal BARONIUS. Men, 
heeft werken van hem over-
*%e kunst en over de ge
denkzuilen van' Home, die 
^eö] beroemd, maakten ; zij 
Z P iö het Italiaansch, Mo-
P ' , ^ 7 6 , in 4.to Terwijl 
fl3 Wtendent; vanden plan-
tentum van het Fatikaan 
*as» had hij aldaar een fraai 
*abmet aangelegd , van me-
ta|en en opgedolven ligcha-
Wen, en had daarvan eene ge
leerde beschrijving gemaakt, 
u,e langen tijd nog als hand-
5c«nft bestaan heeft. JOAN-

• : •..-: E ë 

NES MARIA LANCÏZI heeft de
zelve in druk gegeven, 4e 
Home, in.1717, ónder den 
titel van: Metallotheca; in 
fol. met eenJtppencliX) 1719, 
in. foj. Aan hét hoofd .van 
dit werk vindt men het 2e-
ven van MEJ?CAÏT, doorjtfA-
GIIXÏ, 
Paus. 

kamerling " van dea 

, MERCATOR (MARÏÜS), ker
kelijk schrijver, vriend van 
den H. AIXGUSTINPS , schreef-
tegen de. JVestorianen en Pe
lagianen , en overleed in 451. 
Ai zijne werken werden uit
gegeven in 1673, in fol., 
door pater G ARMER , een Je-, 
suit, met zeer geachte ver
handelingen , en die een groot 
licht verspreiden over de ware 
gevoelens der Palagianen. 
BAHJZID S gaf er eehe nieuwe 
uitgave van in het lieht, te 
Parijs* in. 1684, i» 8.y° 

MERCATOR (GERARDÜS), ge
boren te Mupelmondè, in 
Vlaanderen, den 5 Maart 
1512, (en niet isRuremon-
de, zoo als de meeste sehrij* 
vei*s melden), uit eene uit 
het hertogdom Gulik oor
spronkelijke familie, vergat 
te eten en te drinken ,' om 
zich op de aardrijks-en wis
kunde toe te leggen'. Keizer 
KAREI. T> maakte veel werk 
van hem, en de hertog van 
Gulik, benoemde hem lot 
3 . ' 

! | 
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zijnen wereldbeschrijver. A-
BRAJBAM ORXELIÜS spreekt van 
hem ; met groeten lof,, en 
noemt hzmimthemaHcorum 
sui temporis facileprineeps, 
«e geograpfiorüm nostri sce.r 
culi tsotypMteuSi Hij overn 
leed te Duisburg', in 1594, 
ond 82. jaren. Men heeft 
van hem: l.o Eene Tijdre^ 
kenkunde van het begin der 
wereld tot het jaar 1568, 
bewezen door de verduiste
ringen en sterrekundige waar
nemingen , Keulen, 1568, 
en Bazel, 1577, in fok 
OJTOPHKTJS PANYINI , schatte 
dit werk „hoog, — 2*° Ta« 
fels, of aardrijkskundige be
schrijvingen der geheele aar-. 
d e , waaraan hij den naam 
van Atlas gaf, Duisburg, 
1595, in 4.to JTJDOCÜS HON-
WÜS heeft er eene uitgave 
v«n in het licht gegeven, met 
een aantal kaarten vermeer
derd, Amsterdam, 1666 

3.o ffarmonia Evangêlis-
tdrum, tegen KABBEL DUMOU-
Mf, Duisburg•, 1593, i a 4 tö 
~~ 4.0 Eene Verhandeling 
m crealione acfabrica mm-
^ . : Dn werk werd veroor
deeld, tér oorzake van een we 
benspehjke stellingen, om
trent de erfzonde. -L 50 
E .?,^ % « t a n d e aard
rijkskundige tafels van P Ï O -
XOMEUS^verbeterd, 1589 , in j 
™J. MERCATOR was even zoo 
JWg van geest, a ] s bedreven 
m den handarbeid; hij gra. 

veerde en kleurde zelf ïijne 
kaarten ,1 en. vervaardigde zij
ne .wiskunstige werktuigen. 
Ook heeft men van hem; 
aard- en hemelglöberii WAI* 
TERUS GHÏMNIBS: heeft zijn 
Zeven beschreven* Zie hel 
gevoelen van PossÉvm mt 
MERCATOR en zijne schriften, 
itt' zijne uitgelezen hiblio-
theek, 2,« deel. 

, MERCATOR(NICOUASKAOT* 
MAifN, naam, dien hij vertaald 
heeft door), een wiskundige 
van de'17.« eeuw,geboortig 
uit het Molsteinsche, en lm 
der koninklijke maatschappij 
van Zonden, nam de1 wijk 
naar Engeland, waarbij W; 
aan zijnen dood verbleef. _W'J 
hebben van hem eene W* 
reldbeschrijving en andere 
geachte werken.. Hij was een 
verdienstelijk man, die eenige 
ontdekkingen maakte, en ae 
misslagen der eerste Mep
ten opmerkte. 

MERCAÏUS. — Zie'M»' 
CADO. 

MERCI. — Zie MERW« 

MERWER (JOANHES) M«j; 
CERÜS, mïUaes in lang» 
dóe, studeerde.de regie» ' 
Toulouse en Jvignori, 
maakte daarin groote vord " 
ringen. Hij verliet de re„i 
geleerdheid, om zich »P 
fraaije letteren, de <*"e* 
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«ch'e-j Latijnsc/he, JEfebreeiiw- < 
^che en Chajdeeu wsch&*talen 
toe' te leggen;. Hij volgde? in' 
.154Ti als leeraair. der He-
ibreeüwselièytaai', inchej;'Isor 
juttklp. eollegiü té Partj's:, 
JIT&BIVS. op....Ï vVérplïgt on> | 
Mrait/tryk ,te'..verlaten?, waar ï 
ffifenjhem: alseen stokebrand 
van burgeroorlogen beschouw
de >,, yJugtte bij naar Fem* 
#ë> bij de» afgezaMT.djter. 
krooa, welke ;hem in zijft 
Taderland terug bragt, Hij 
overleed te \Wsex ia 1572. j 
Onder.,de werken> waarmede 
üj zijne eeuw verrijkte, on
derscheidt men r 1.» Z'egons 
*fc. (Zessen- over het boek 
Genesis en de prof éten) yGe~ 
«we V 15-98, in fól. ..-*- 2.» 
Zijne i Cotnmentaria, over 
JOB , het .ff©e/s e?er spreit* 
ken, den Bcclesïastés "en het 
iïoogliedP 1573,. .2-;dU»:-in 
fol,-, wëlkë' zeer geacht "wor
den. — 3.» Teëulee in. grain-
maticam chaldaiccm \ Pa-
*§** 1550, in 4.*» : " 

MERCIER BES BORDJES (JO-
SIAS), zoon van den voor
gaande, en niet minder ge
werd, dan zijn vader', was 
een bekwaam criticus. Hg 
overleed te Parijs in 1626. 
«xschoon hij tot verschillen
de belangrijke zaken gebruikt 
Werd, veronachtzaamde hij 
™arom de letterkunde niet. 
«en heeft van hem: 1.° Eene 

. E e 

! n^u^\^$^initgave van, -~ 
IfONIÜS 'MARjG%EI,:l|.üSt, ,"-r-: %.?• 
Aanteékeningen over ARIS~ 
ïEtfETUsf̂  IACITÜS; r:, Diqxrs 
van Cretar en over het boek 
van APULEÜS. De deo So-
cfatis. GU-tpiüs SA-UMAISK 
,was zijn schoonzoon., 

; MERCJEER; (NlcoiAhs), va» 
Poissy, overleden in 1657, 
regent, van - de.. 3*; klasse , in 
bét. eöltegje ,van. Navarre te* 
Parijs,;'en onder-principaal 
der. spraakkundigen van dit 
eollegie,,,verwierf ijich eeneii 
grooten roem door zijne ge
schiktheid , ,om cte jeugd te 
leiden ? als pok door zijne* 
Werken, Men heeft vanihemt 

4,0 , 'Manuel efyf. (ffandBoek 
voor, taal&eoefena&rs),, in 
,12.K»» , een, Jterj minste ii» 
het oog .der meeste jonge Hei
den ; verward, werk.. Nogtans-
heeft men- zich van dit boek 
in verschillende collegien be
diend, omdat er uitmunten
de grondregels in voorkomen , 
ter verfraaijing der Latijn-
sche taal.-— 2.o Eeöe Fer-
handding over. het puntdicht 
i» het Latijn, in S.i°, een 
werk, dat zeer op prijs ge
steld wordt. — 3.° Eene uit-
gave der zamepspraken van 
iRASMüSi gezuiverd van de 
gevaarlijke plaatsen, en met 
aanteékeningen vermeerderd. 
Zie de Janteehmingw op 
de werken van M£RCJ!EKt 

• * . ' • ' , : : • • 
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•in het' 7e deel der Memoriën 
Tah'B'ARTIGNT. 

MEncKLEitr. — Zie MER-
KWN. 

MERCOÈÜR (PHIUPFUS EM-
MAMüëL van Lotharingen, 
hertog van), werd geboren 
dèn 9 September Ï558j en 
was de zoon van NicolAAS 
van Lotharingen, en van 
JOANNA van Savooije-Ne-
mours, zijne tweede vrouw. 
Van kindsbeen af' verhardde 
hij zioh tegen de vermoeije-
flissen des oorlogs, en on-
'derscheiddé zich bij verschil
lende gelegenheden. Daar hij 
»iët den hertog van Gut'së in 
Verbond stond, was hij op het j 
^unty oxn even als déze; ge
vangen genomen té wórden, 
in de staten van Blois, in 
1558; maar de koningin 
LOÜISA van Lotharingen, 
•waarschouwde hem, en hij 
ontsnapte het gevaar.. Toen 
.kwam "hij openlijk voor de 
•partij der ligüe uit. Hij le
gerde zich in zijn gouverne
ment van JBretagne, riep er 
de Spanjaarden, en gaf hun 
dehaven van BlavetmlSSl. 
Be agenten van HENDRIK IV 
haalden hem in 1595 over, 
onv Oenen wapenstilstand te 
smiten, die tot de maand 
blaart van het volgende jaar 

woest voortduren; vervolgens 
slaagde m n e r i n , iiemden^ 

mm tot de maand Julij te i 

•tloen verlengen. Zijne vrien
den verweten hem hetgerie, 
wat hij dikwijls aan den her-
-tog Van Mayenne verweten 
•had, 'dat de gelegenheden 
hein niet ontbroken hadden-, 
maar'dat hij. dezelve niet 
had waargenomen. Daar 
nogtans alle hoofden der li-
*gue hunnen vrede met den 
koning gesloten hadden, sloot 
hij dien ,ook. in 1598. ' Het 
huwelijk zij ner doch ter FiuN* 
CiscA, eene rijke erfgename, 
met' CiESARDEVENDÖME, was 
het loon der verzoening. Be 
hertog' van MERCOÈÜR was nu 
•op niets anders meer bedacht, 
dan om eene schoonegele-

•gènheid te vinden., OH» zij
nen-moed aan, den dag e 
leggen: deze bood zichwcl-
^ra aan. De keizer BUDOI* 
i r i i e fhem in 16011)^ -
vbl= over zijn leger w ^w" 
garyë tegen de Turbnaan
bieden. De hertog vertrok, 

*n men zag hem •*»" n e i • 
hoofd van Slechts.l5,000m» 
de onderneming te?*oeZ> 
om het beleg, dat• {BiOJtf . 
PACHA,i«et 60,000 smjd; 
voor Kanisha had opgeww 
pen, te doen opbreken. flJ 
wilde,hem dwingen slag, 
leveren; maar daar hem *» 
dra de levensmiddelen^ 
braken, moest hij terugl"» • 
zen. Zijne aftogt werd vow 
den schoonstengehouden, « 
in Europa- sedert lang ge*'e' 
was. Het volgende jaar De 
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•itiagtigife» Mjvdlfö+Jléyak:.f i 
*en- versloeg* de Tü-̂ Ken /i die; 
ter^ hulp- kwamen. Déze held 
Verpliglj om naarFéahkrijk 

«tjbrug1 te kèëren, .Werd te 
ïièuremberg'ï\ waar • hij in 
I#02r overleed, door :eene 
'biatskoorts «aangetast̂  Be 'H. 
JtóvciBGüs; • TAN- SAUS 'hield 
zijne lofrede te Parijs. • BRUS-
tó DÉ MoNTPiE!̂ •CHAJUi, ïheeft 
fcene Geschiedenis uitgegeven, 
.van dezen vorst, Èüulen-, 
16S9, 1697* in 12.W Zij 
is zeer' langdradig, maajf men 
•vindt er belangrijke bijzon-* 
•derheden in,H " , ' • • 

MftódoniAiiK (HiEKONtMüs), 
een beroemd geneesheer, en 
door eenigen den ÜSSKUI-AAP 
van' %ijnen tijd< genaamd, 
fycerd geboren; te Forli^ den 
30 September 1530, en over
leed er den 9 November 16.06, 
in den ouderdom van 76 ja-. 
ren. Hij oefende de genees
kunst nit,-ën onderwees de
zelve te pa($m) Bologna en 
£f?«. Aan vele zieken gaf 
-ajj de gezondheid terug, en 
deelde • heilzame voorschriften 
aan de' gezonden mede. De 
mwoners van Forli stelden 
zÜn standbeeld op,de markt, 
om de gedachtenis te veree-
ren van een' man , ' die zoo 
zeer zijn vaderland verpligt 
*n' tot eere verstiekt had. 
Zijne verdiensten verwierven 
hem niet alleen eenen be-

... " . . - . • E 

' tOemdeufoaam, maai? x>ok on-
Ictelhare;,schatten, Hjjliétzij-
! nen zoonf 120,000 'gouden 
.iröoneh na , behalve dat hij 
met > luister geleefd*; zijne 

(trienden rijkelijk beschonken 
en den arme milddadig .be
giftigd had. Hij was een wei-
gemaakt man , en had een 
intfeoiend voorkomen. Hij 
bezat eene engelachtige zacht-

I raardigheid ,::•• en zijne vroom
heid was voorbeeldig. Men 
heeft van- hem een aantal 
werken. He voornaamste zijn: 

,l,o De arte gymnasticct, 
Venetië, 1587, in 4. t o , en 
Amsterdam ,1672, in 4,*» 
Hierin vindt men belangrijke 
.nasporingen over de oefening-
spelen der ouden, met. ge
leerde uitleggingen. >-- 2.» 
Bemorbis mulierum, 1601, 
iin:?4,to;r~. 3;° Janleekenin-
igvüL over HIPPOCRATÊS , en 
.over eenige plaatsen vaïi Pw-
-MDS , den Oude. .••—; 4.° De 
morbis puerorum.—>, 5.° 
Consultationes et respönsa 
medicinalia, Venetië, 1625, 
in fol., met de aanteekenin-
gen van, MUDKWS. — 6.° 
.Medicina practica, Vene* 
tië, 1627, in fol. Zie BOER-
NER de viia, moribus, me-
ritis et scriptis JHERCÏÏRI-
Jtis » Brunswyk, 1751, in 
4,10__ [en T I R A B Ó S C H Ï , ^ -
ria della letteratura ital,] 

„ MfiRCüRIEN of MERCUBIA-
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NOS (EVERARDUS) overste der 
-jesüiten, werd geboren ; in 
leen* klein dorp der provin
cieLuxemburg ; , in het bis* 
dom J^uik, Waarvan'hij den 
naaa * droeg , studeerde' te 
Leuven, en maakte vorde
ringen in de gödvruclit ën 
de Wetenschappen. Zijne zorg 
voor het heil der zielen, deed 
hiraieene dorpspastorij ver
kiezen boven een kanonikaat 
in''Luik.. Later werd hij je~ 
jesüit te Parijs den 8 Sep
tember 1540, en werd in 
f1551 naar Home gezonden, 
•De.H,lGNi.xnré<j die'toen nog 
leefde, oordeelde gonstig o-
rer hem. Na den dood van 
den H. FïiAïfcïscüs TAN BöR-
« A , werd hij in 1573 tot; 
'generaal benoemd; zijn be
stuur was zachtmoedig en 
voorzigtig, hij overleed den 
1 Augustus 1580. Men heeft 

. van hem een' rondgaan-
tien brief, gerigt éan de o-
versten der sociëteit, vol van 
neilzame voorschriften. — 

MERCT (FRAKércts DE) een 
oeroemd generaal van het le
ger des hertogs van Bme-
rén, geboren te Longwy, 
een stadje in Lotharingen, 
onderscheidde zich bij ver
ki l lende gelegenheden. Hij 
nam m 1643 jRotweilïn, 
en Jfreiburg in 1644. Kort 
^ r n a , j h i j d e s J a j 

va,A mb d e z e stad £ele-
™d werd, werd bij tüerï 

van Nörtlingerij den 3 Au
gustus 1645 gewond, en o-
v-erleed aan zijne bekotaene 
Wonden. Men begroef hem 
óp het slagtveld , e» op zij
nen grafsteen hieuw men d.è« 
vereerende woorden uit: Sta 

Motor: héroem calcas. Het 
is iets zonderling? van MBH-
C¥ , dat in den: loop der twee 
veldtögten , welke de hertog 
van Mnghïen, :d'e maarschalk 

.van GRAMMONX en THRENKK, 
tegen'hétii ondernomen had
den ', deze ntioit iets in hun
nen krijgsraad: hebben over
legd, zonder dat MERCt M 
reeds geraden en hunne be
raadslagingen' verijdeld had, 
even als of zij hem het ver
trouwen iiunner voornemeno 
geschonken, hadden. W f 
eene'lofspraak/welkeweinj 

andere veldheeren WdleM 

hebben.—• 

• MERCT (FioRiMosn <^J; 
DÏÜS, graaf van) W e m ^ ^ f 
den voorgaande, gebold" 
Lotharingen, » V ' i , L 
1666, onderscheidde «fihjpo 
danig door zijne dapperheid »J 
de keizerlijke legers»datmj» 
1704 veldmaarschalk des Kei 
zers werd. In het volgde 
jaar overmeesterde H . 
grensbezettingeii ^f^% 
fenhoven, en werd m u 

JE laas door den 8raa* D
n 

BOURG in 1709 overwonf". 
De graaf van %mf.rtieej 
roeravol in de oorloge» T « 
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ëfen keïzeir tegen 'de Turken, 
Bij werd in den slag van 
Parma dép 29 ^unij 1734 
gedood» ' D e graaf D'ARGEN-
ÏAU (een schoon landgoed 
tusschen Luik ën Maastricht) 
keizerlijk kolonel, zijn neef, 
die hij als zooö had aange
nomen , werd zijn erfgenaam> 
onder' beditig dat hij de» 
naam; en de < wapenen '-Tan 
MERCÏ zöü- aknhèmen. 

MERÓ (GEORGÈ BROSSÏBF > 
ridder vanj-een schrijver uit 
Poitou, alwaar hij in het 
begin der i7.e eeuw, uit 
een der doorluchtigste ge
slachten dier provincie ge
boren werd, onderscheidde 
zich <dooiv zijn verstand en 
«ijne geleerdheid. 'HOMERUS, 
PHIO, PJBÜTARGHÜS en ande
re uitmuntende Grieksche 
schrijvers, waren hem" zoo 
eigen als Fransche. Na dat 
h | eenige' zeegevechten had, 
kijgewoónd/ verscheen hij 
met onderscheiding ten ho-
*e'» en wist zich over het 
algemeen te doen achten 
en liefhebben van de groo-
ten, de geleerden, en van 
alle personen van verdien
de. Op het einde van zijn 
•leven,- begaf hij zich naar 
een schoon landgoed dat hij 
}» Poitou bezat, alwaar;hij 
i n 1690 in eenen hoogen 
ouderdom overleed, in de 
volkomene overtuiging der 
waarheden van het Christen- 1 

dom, die het licht van zij
nenge,est hem altijd hadden 
doen eerbiedigen. Dè ridder 
VAN'MERÈ was een man van 
een kiesch verstand, en, een 
beminnelijk wijsgeer. Zijne 
werken zijn': tfiZamensfrd" 
Jtèti tusschen den heer DE 
CZÉRJMBJULï en den rid~ 
der DE ME RÉ, in 12.w>.'— 
2.° Twee redevoeringen / de 
eene over het verstand,' èn de 
andere over de samenleving' 
in 12.»»<? '— 3.0 De aange-
naamhederi der rede.—— 4.o 
Brieven. — 5.° F'erhande»-
lingen over de -ware eer" 
ipAAeid, over de welspre-

' kendheid, en het onderhoud'; 
in het licht gegeven door 
den abt PJADAI. , met eenige 
andere na zijnen döód eerst 
bekende werken, ia i%.mo. 
Zie 'hier het oordeel, dat men 
er över'strijkt in- het 3.e deel 
der geschied- en letterkun
dige : mengelingen van T i -
GNEUL-MARVIIXE. » De ridr 
der VAN MERÉ was een na
denkend man; hij had eenen 
overvloed e van denkbeelden 
en dacht wel: maar ook moet 
men bekennen, dat doordien 
hij zijnen stijl te veel heeft 
willen beschaven, hij dien 
ontzenuwd heeft, dat hij 
somtijds opgeblazen en wei
nig natuurlijk is." Zie de 
geschiedkundige bibliotheek 
van Poitou door DRBUX DO 
RADIER '4.« deel, 
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MERENDA (ANTONIÜS) gebo
ren te JForZi.in; 1578 , on-
•derwees de regten gedurende 
20 jaren te Pavia , met eer 
nen buitengewonen roem, 
«n overleed in 1657 te Keu
len t oud 79jaren. Men heeft 
tan hem:Controversiurupt 
.juris lib. XXIF, uitgege
ven tte Brussel in 1745, met 
aanteekeningen Tan JOANNES 
MlCHAël, TAN LANGENDONCE 
5 dl.» in fol, 

. MERIAN (MARIA SIBTMA), 
dochter van MAIÏHEÜS ME-T 
MAN, geboren te Bazel in 
.1592 , overleden te Schwal-
jbaeh in 1651, een boekhan
delaar, bekwaam graveerder 
en geleerde aardrijkskundige. 
Zij werd geboren te Frank
fortin 1647 en overleed te 
Amsterdam den 13 Januafij 
1717. De smaak, het ver
nuften het natuurlijke, waar
mede zij de bloemen, kap
pelletjes,; rupsen en andere 
msekten met watervej-w tee-
kende,. hebben haar zeer 
beroemd gemaakt, Zij was 
zoo weetgierig, naar dit ge
deelte der natuurlijke histo
r ie , dat zij verscheidene rei
zen,overnam, om de verza
melingen te; gaan zien, wel
ke liefhebbers hiervan ge
maakt hadden. Zij was ge-
"»wd met JOANNES ANDRIESZ 
^ m , een bekwaam schil
derenbouwmeester van J\reu-
rmhr$ i doch zij is meer on-

der haren eigen naam bekend. 
De Hollanders trokken door 
hunne aanbiedingen de;twee 
echtelieden tot zich. Me
vrouw; MERIAN verliet haar 
land enkel, omdat zij er niets 
meer had na te sporen; zij 
had den moed de gevaren der 
zee te tarten, om i n / * * 
rika nieuwe kundigheden te 
gaan zamelen. Zij verbleef 
twee jaren (en niet twee maan
den zoo als in MORERI ge
zegd wordt) Xe Suriname, 
en hield er zich bezig met 
al het kruipend gedierte en 
insekten y die, zij vinden kon 
af te malen, als ook de plan
ten bloemen en-vruchten die 
aan dezelve tot voedsel dienen* 
Dit alles.teekende zij opper-; 
kament, en,kenners stemmen 
er in overeen, dat deze at-
beid niets te wenschen over 
laat. Men heeft yf deze 

vrouw : Oorsprong der rup
sen, haar voedsel en -.v»£ 
andering, Neurenberg 1°'» 
— 1688 2 dl.» in 4.toinet 
platen; in het ïïoogduitschj 
men heeft hetzelve w *« 
Latijn vertaald onder dezen 
titel: Mrucarumortus,^ 
sterdam 1705. Hare ̂ oen-
ter gaf een 3.e deel in n«. 
licht als een nagelaten werï 
harer moeder, Het geh^J 
werk bestaat in het Franse) 

onder den' titel, 'fftstott' 
des insecies de VEvWP* 
Vertaald door JOASW» »}T 
REÏ 4msterdamW0 m°u 
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termeerderd' liiet 36 platen 
én aanteeteningen. 2.° leer
handelingen over.'- de teelt 
«K ' gedaanteverwisseling 
der insektën van Suriname, 
in het Ylaamsch, Amster
dam 1705 in 8.v°•-, hetzelfde 
in het Latijn Amsterdam * 
1705 in fol. met 60 heerlij
ke platen.; hetzelfde in het 
Fransch en Latijn , Amster
dam^ 1626 in' fol.' Deze 
twee kerkert zijn in het 
Fransch bijeen gebragt on
der -dezen titel: Eistoire 
des insectes de VEurope et 
de PAmériqüe, Amsterdam 
1730 in: fol. Men heeft de
zelve ia het Fransch en in 
het Latijn herdrukt, te Pa
tijs* in 1768, en er bij
gevoegd het Florilegium van 
EMMANUEL '~ SWEERTS in het 
Fransch vertaald, waarvan 
gekleurde exemplaren zijn. De 
teekeningen dezer Vrouw» zijn 
°p hét stadhuis te Amster
dam nedérgelégd , en door 
öe graveernaald vermenigvul
digd. Haar vader (MATTHEUS 
MEHUN) is-bekend door zij-
Be Topographische verza
meling Van het heelal 31 
°J-a in fol. en door zijn 
ftorilegium, Frankfort, 2 
d J . n in fol. Zie ZEILER. 

* .MERIAN (JOANNES BER-
NARDOS), een beroemde wijs
geer^den 28 September 1723, 
'« liechstall, in het kanton 
Bazel, geboren, was de zoon 

van JOANNES RtJDótr MÊRI-
AJT , toenmaals predikant van 
Liechstall, én dié predikant' 
der hoofdkerk, en voorstan
der der geestelijkheid der re
publiek werd. De bovenna
tuur- 'en' letterkunde, waren 
voornamelijk het voorwerp 
zijner studiën', en tot vier 
malen, vraagde hij vruchte
loos een' hooglecraarstóel aan 
de universiteit van zijn land. 
Toen trad hij de kerkelijke 
loopbaan in , predikte met 
roem, en gevoelde zijnen 
smaak voor de wetenschap
pen opgewekt, vooral nadat 
een lang verblijf te Jjausan-* 
ne, hem het gebruik der 
Fransclie taal gemeenzaam had 
gemaakt. MERIAN was eeni-
gen tijd huisondérwijzer bij 
een der schepens van Amster
dam, Hij verkreeg in 1750, 
behalve eene matige jaarwed
de , eene plaats in de aka-
demie van Berlijn , waarvan 
MAWERÏDIS toenmaals voor
zitter was. MERIAN bewees 
hem later zijne erkentenis, 
door hem tegen de verwaan
de aanvallen en personalitei
ten van Kö'NlG te verdedigen. 
Daar deze-laatste eenen brief 
van LEIBNITZ niét kon voor 
den dag brengen, waaruit hij 
ten gunste van' dezen beroem
den man het beruchte begin
sel der minste beweging wil
de toeschfijven ^ 'zöo verbleef 
de geheele eer van dit ge
schil aan MERIAN , die zich 
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voor altijd in zijn aangeno
men vaderland vestigde. Jïij 
deed in de'verzameling der 
akademie vran' Berlijn , als 
lid der klasse van bespiege
lende wijsbegeerte verschei
den mempriëa opnemen., die 
veel bijdroegen, om de voor
ingenomenheid va,n JDuitsck-
landi voor' liet stelsel van 
Woi.Fr, waarvan zij de zwak
heid aantoonden , te dcén op-
houden. Na verschillende an
dere memoriën over belang
rijke zedelijke en bovenna-
tuurkundige onderwerpen ge
schreven te hebben, onder
zocht hij •}• in tien fragmen
ten als meesterstukken yan 
orde, duidelijkheid en on
partijdigheid beschouwd, het 
problemavmMoiYMvx, over 
het ontstaan der denkbeelden, 
en de grondbeginselen, der. 
CONDIIXACS, of der BONNETS, 
te dien opzigte. Hij hield zjch 
ook bezig met het werk van 
JDAVID HÜME , getiteld : Proe
ve over het menschelijk.veiS 
stand, én leverde er eene 
vertaling van, Amsterdam, 
1758 , 2 dl.» in ..13>» 
met aanteekeningen, en eene 
voorrede van FoRMEr. Toen 
de werken van KANT al de 
geesten verdeelden , begon de 
Zwitsersche wijsgeer, zich 
minder met zijne algemeene 
stellingen bezig te houden. 
*"J was directeur van de klas
je ^ S C n o o n e letteren *& 
tserlyn geworden, (1770), | 

en hij had zijn laatste zuiver 
wijsgeêrige/ schrift', waarin. 
men tegelijkertijd de-kracht 
der redeneerkunde, en de 
sierlijkheid der voordragt te-
wonderde. Eene belangrijke 
Vergelijking \an het lot der 
leer 'van Vfowr en die va,n 
KANT, deed deze laatste ee-
nigzins verouderen-, welke hjj: 
voorzien had,.dat, even ais 
het stelsel van WptïT, of-, 
schoon ;dït zich onder bekoor
lijker gedaanten voordeed, te 
niet zou moeten gaan. In 
zijne Verhandeling mr den 
invloed der wetenschap?™ 
op de dichtkunde, heeft de*. 
'ze schrijver zich voorgesteld, 
om de anti-dichterlijke stel-* 
ling te bestrijden, dat de 
denkbeelden den voorrang op 
den vorm moeten heboen» 
en te bepalen , dat daar de 
eigenlijk gezegde wewchap. 
pen, niet dan ondankbaie 
onderwerpen kunnen aap&ie. 
den, deze orde van denk
beelden , zelfs voor d e ^ 
gaafdheid .der ware dichte 
nadeelig was geweest. » 
werk heeft hem bewogen, on 
te onderzoeken, of HoMEfS» 

de dichtstukken., die, «jnea 
naam voeren,werkelijk^ 
vervaardigd, en hij verklaarde 
zich voor het ontkennende. 
HEKU* gaf' ver.volgens z" 
Wereldstelsel in het W*, 
Bouillon, 1770; herdra» 
te Parijs, 1784, wi 8.V» 
en dat bijna niets anders is» 
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dan eerie gelukkige .verbete
ring van het (Werk van -JLAM-
BERT; over 'hetzelfde onder
werp. Men heeft .hem" daar
enboven toegeschreven, doch 
zondereenigen,grond, hetalte: 
beruchte Stelsel der natuur, 
hetwelk slechts eene schimp-
rede tegen, de Godheid is,", 
en dat in alle< opzigten zij
ner onwaardig zou zijn; In 
1772, tot directeur der stu
diën benoemd, werd MEW-
AM, na den dood van FOR-
MT, blijvend' secretaris van 
Berlijn ,, en hij sprak ver
scheiden Lofreden uit , on-
dpr anderen die van -den blij-, 
venden secretaris, welken hij 
opvolgde. Een goede zoon, 
een goede broeder, een goede 
echtgenoot zijnde, ofschoqn 
men hem; vap gierigheid: 

en een koel hart heeft be-. 
schuldigd ', genoot MERIAN een" 
weedzaam leven, en zi]0 dood, 
den 12 Februari] 1807 vóor-
Bevallen, was ,njet minder 
zacht. Ondanks zijne af kee-
rijheid van de wereld, en. 
zijn soms norsche toon j wist 
hij door de bevalligheid van 
*W onderhoud aan FREDERIK 
H te behagen. Behalve de 
door ons reeds aangehaalde 
perken , heeft men van hem : 
*»° de vertaling van het dicht-
stafc CLAÜMANUS , ' over de 
whakihgvan PROSMAPINE, 
m 8.vo voorafgegaan door eene 
^handeling over dien schrijd 
*cr, _ 2;o Natuurlijke ge> 

'schiédenfs jler godsdienst, 
van JluME »«ieteenGritischen , 
wijsgeerig onderzoek', 1.7,59, 
in 12,«»o ^_ %o rj-rhan-, 
delingen,:, over versclüliende 
onderwerpen. —b.oStmi e» 
redekundige proeven, 1759* 
enz. Onder de talrijke aca
demische, stukken , welke men 
hem te danken heeft, moet, 
men, behalve de door ons 
reeds genoemde, de drie eer
ste door hem, zamengestel'de 
onderscheiden: Over het in
wendig . gevoel van: aijn ei
gen bestaan; —- over het 
inwendig gevoel der denk
beelden, of van deraelver 
bestaan in de ziel; — over 
de werking, de magt en 
de. vrijheid: deze drie me-
moriën hadden ten hoofd
doel, om de wijsbegeerte 
van JLEIBNITZ te bestrijden,. 
HËRIAN heeft de Werken 
van den graaf jtLGAKQTTl, 
onder op%igt! van den abt 
MXCHELESSI, uit het Ila-
liaanseh vertaald, Berlijn, 
1772,-8 dl.», in 8.vo, her
zien. De heer FEANCISCÜS Atr-
CIM.OÏT, heeft in de maand 
Januari) 1810, in de aka-
demie van Berlijn , eene ge
schiedkundige Lofrede voor
gelezen, waarin hij de schrif
ten van „den Zwitserschen wijs
geer beoordeelt, 

JÏERK.I.K (EDMOND^, een 
der ervarenste regtsgeleerden 
der 17,? eeuw, was van Troy-
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e* in 'Champagne, Met bui-
tëngewOnen roem onderwees 
hij de regten te Bourges., 
en overleed in 1647, oud6Ö 
jaren •;< nadat hij zich door 
verscheidene -schriften, had 
doen onderscheiden. Men 

. heeft van zijne werken eene 
Uitgave, Mapels ,1723", 2 
dl.» in 4.*o 

f MEUKEN (LUCRETIA W I L -
HEÏMINA VAN) , eene beroem
de INedérlandsehe dichteres 
van de 18e eeuw, den 21 
Augustus 1721 ,• te Jmsler-
dam geboren, gaf reeds vroeg 
blijken van dichterlijke genie, 
en geraakte bekend met dé 
voornaamste dichters en ge- • 
leerden van dien tijd, zoo 
als: HOOGVLIET, FEÏTEMA , DE 
HAAS, FONTEIN, A. BLOK, 
N .S . VAN WINTER, mét wel-' 
ken laatste zij in 1768 in 
den echt trad. Ruim 20 ja
ren oud zijnde, gaf zij een 
treurspel van hare eigene vin
ding in het licht, ARTEMINES 
genaamd, hetwelk veel bij
val vond , en door verschei
den gelegenheidsverzen ge
volgd werd. Daarna bragt 
zij eenige Brieven in dicht
maat, als van GBARLOTIE 
r^N BOURBON aan WIL-
•*** I; MARIA DE MEDI-
w* aan karen zoon ZODE-

>%JK XIII; ZoffISE DE 
F*1™* <*an haren zoon 
™ ? * * « HENDRIK; JO-
**»* GRAY aan MARIA 

FJN JBïCfHMONh; LEm-atin 
zijnen vader MRIK, 'eetstm 
bevólker • van ' Groenland;" 
CLAVDIÜS CiriLis acmJo-' 
ziïïs BRI&JNTICÜS; en van 
ÜLizMMTff, :koningin vm 
Engeland', aam: HENDRIK 
' den' Grooté ,*; 'koning •• van, 
Frankrijk, deze laatste be
vat slechts een verwijt, aan 
den Ffanscheti vorst, wegens 
zijne ' térugkeering tot-den 
schoot der kerk, hetwelk 
eene : spoorlooae afwijking 
van Gods wel wórdt .ge
noemd, en waaruit men dus 
genoegzaam de godsdienstige 
denkwijze der dichteres kan 
afleiden. Deze brieven zijn 
met nog eenige andere gê  
dichten , waaronder vooral, 
het Nut< der tegenspoeden, 
in 3 zangen, uitmunt, » 
1762 en in 1768, * f0.' 
te Amsterdam in hetJioM 
gegeven. In 1766 gaf ^ , 
heldendicht DA/ID

 ,n,.. 
licht, dat algemeenen bijval 

.vond, en nog met genoegen 
! gelezen wordt. Hare treur

spelen: Het beleg der f* 
Leijden, de Camisards, MA
RIA van Bourgondiè, e» 
JAKOB SMONSZ »EMK> 

ZOUISE D*JRLAC, &&»& 
KANJNIOU en GEIONW, 
verschenen in 1774, fu' 
menlijk met =die< van W& 
echtgenoot, in 2dl.n '«> *• • 
in het licht. Onder al »» 
diehtstukken van VAN JU»" 
KEN, munt echter haar W*' 
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MJNicus in 16 boeken nit; 
hetzelve verscheen in'1778 
in het licht, en vond eenen 
waarlijk aïgeméenen bijval. 
J)eze dichteres overleed te 
Zegden, den 19 October 
1789, en werd den 24 der-
iselfde maand , te Jmster-
dam, in de Oude-kerk bij
gezet. .* Zij bezat een schoon' 
vernuft, eéne rijke, dichter
lijke verbeeldingskracht, en 
eene verbazende belezenheid, 
en hare letterkundige voort
brengselen zullen haar ten al
len tijde , onder de beroem
de Nederlandsche dichters der 
18e eeuw, eene eerste plaats 
inruimen. 

MERKXIN (GEOUGE ABRA
HAM), geneesheer, geboren 
te ffeissemburg, in Fran-
kenlandy overleden in 1702 , 
in den ouderdom van- 58 ja
ren, heeft nagelaten: Trac-
taiio medica de ortu et oc-
casu transfusionis sangui-
w > Neurember%, 1679, 
in 8.vo Hij verzet zich in dit 
werk met kracht, tegen deze 
nieuwe, zoo noodelooze als 
walgelijke kwakzalverij. (Zie 
MBAVIDS-, JoANNES BAPTISTA 
DENTS). — 2.0 Eene nieuwe 
uitgave van VAN DER LINDEN : 
•öe scriptis medica, 1686, 
2 dl.» in 4.to — 3.° De 
incantamentis, 1715, in 4.*° 
Deze verhandelingen sprckerf 
over zaken, zoo als men het 

XVI. D m . P 

elders niet vindt, 

MERIAI (Êtus), een god-
geleerde van de zoogenaam
de hervormde godsdienst j ge
boren te Saintes, in 1634, 
reisde door Zwitserland, 
Geneve, Holland en Enge" 
land. Vervolgens werd hij 
predikant van Saintes, Waai: 
hij zich gedurende 19jaren, 
door kunde en regtschapen-
heid onderscheidde. Een he
vig antwoord, hetwelk hij 
deed op het boek van AR-
NAÜBT , de vernietiging der 
tsedeleer van J. C. door de 
Calvinisten genaamd, nood
zaakte hem, om Frankrijk 
in 1680, te verlaten. Hij 
nam de wijk mar Geneve en 
van daar Lausanne, waar 
hij predikant en hoogleeraar 
werd, en in 1705 overleed. 
Behalve het werk, waarvan 
wij gesproken hebben, heeft 
men nog van hem:, l .° ver
scheidene Prediliatien, ~— 
2.° Eene Verhandeling over 
het gezag der koningen. — 
3.° Eene andere verhande
ling, de eonversione homi* 
nis peccatoris y werken die 
bij de hervorming, nog al 
eenigen bijval vonden. 

MEUHN (AMBROSIOS) , een 
Engelsch schrijver, leefde om
trent het jaar 450, en yverd 
als een groot tóovenaar, be
schouwd , van \vien men won-
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derlij ke dingen verhaalt." Ver
scheiden schrijvers, hebben 
gezegd, dat hij door een' 
gevleeschdén duivel werd ge
teeld , en dat hij de ovér-
groote steeneri, die men bij 
Salisbury ziet, uit Ierland 
iiaar Mngeland had 'overge-
bragt, welke steenen, door 
'hunne zwaarte, hunne ge
stalte én hunnejaan den grond 
oneigene hoedanigheid, de 
navorschihgen der wijzen heb
ben uitgeput. (Zie Salisbu
ry in de piet. Géog.) Men 
schrijft hem Voorzeggingen 
en andere werken toe, waar
over eenige schrijvers com-
mentariën hebben gemaakt, 
onder welke men stellen mag , 
AIAIJT van Rijs.sel en GEOF-
FROY van Montmouth, die ook 
het #even van koning ARTUS , 
door' MERMN , in zijne Ge
schiedenis van Groot-Brit-
tanrë, ^eeft opgenomen. De 
Geschiedenis van MERLÏN 
en zijne Voorzeggingen, ver
schenen te Parijs, in 1530, 
in tol. in het licht en wer
den in het Italiaansch ver
taald' te Venetië, m 15.39 
.*•». 1549, in 8.vo Wat de 
wondere geboortef van MER-
WN betreft, hierover ver
schillen de geleerden. Zij 
zelfs-, die de wezenlijkheid der 
tncuben erkennen, zijn niet 
allen van gevoelen, dat er 
eene ^are voortteling van 
* « . plaats hebben ; terwijl II 
anderen, natuurlijke middelen I! 

onderstellen, eneènigerniaté 
in de natuurlijke. orde der 
voortplanting treden, zijn zij 
van een tegenovergesteld ge
voelen. Wat het eerste ge
voelen betreft, zie men Ut-
Ricüs MóitHOR, de jptjthm. 
mulieb. en voor het tweede 
DEBRIO lib. '2 q. 15. Wat 
er van zij, het bestaan vaÉ 
gevleeschde duivels, schijnt 
zoo zeker, dat de H. A1J7 
GÜSTINÜS , die men niet van 
ligtgeïoovigheid zal beschul
digen , "gelooft dat men het
zelve zonder onbeschaamd' 
heid niet kan loochenen. & 
dóen zich inderdaad oude en 
nieuwere voorbeelden op, die 
de vitachtigste critiek moei
te zou hebben, in twijfel te 
trekken. Zie de Geschiede
nis der Gallikaanschekerk, 

deel 8 blz. 471. MUif»"* 
verhaalt ook, een zeldzaam 
voorval van dien aard. *Jf 
het leven van MfiR"tr>.1)1J~ 
genaamd AMBROSIOS , met ee-
ne vertaling zijner v 0 ( f e|* 
gingen, Londen* * 6 4 1 ' ' " 
4.to°, door TH. HETWOOD en 
het Programmade MerW» 
Iiriltannico , tfeuremberg, 
1737, in fol. 

MERMN (JiCOBüs), doctor 
van Navarre, geboren » 
het bisdom limoges, ™ 
pastoor van Montmartre, 
vervolgens kanonik en grow 
penitentiarius van Parijs» fif 
ne hevige preek, tegen een 1-
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ge groóte h'eeran ,• vérdacht 
Tan de nieuwe dwalingen te 
zijn toegedaan, had te Pa
rijs en aan het hof, veel 
opspraak gemaakt; FRANCIS-
CDS I , deed hem gevangen 
zetten in het kasteel van het 
louvre, in 1527, en zond 
hem twee jaren later in bal
lingschap naar Nantes. Deze 
Torst werd 'eindelijk bedaard, 
en vergunde hem in 1530, 
naar Parijs terug te keeren. 
Hij overleed aldaar in 1549 , 
na dat hij den post van groot-
vikaris en de pastorij van de 
Magdalena kerk bediend had. 
Zijne kudde vond in H e m 

den teedersten en ijverigsten 
herder. MERIJN is de eerste 
die eene Verzameling van 
Concilien, heeft in het licht 
gegeven; hiervan zijn drie 
uitgaven geweest. Deze ver
zameling is echter zeer on
volledig, en bevat eene me
nigte Talsche stukken , die 
het doorzigt der critiek van 
de 17.« eeuw, van de ware 
heeft weten té scheiden. Men 
heeft nog vim hem uitga
an van RICHARD DEST.VIC-
ÏOR, van PETROS DE Btois, 
van DURAND DE Sx. POÜR-
|Aitr en van ORIGENES. Aan 
«et hoofd der werken van 
dezen'kerkvader, heeft hij 
eene Ferdedigingsrede ge
plaatst , waarin hij tracht ORI
GENES te regtvaardigen over 
«e dwalinofCtl dje men hem 

F f 

ten laste legt». • -

MERUN (KAREL), een Je-
suit, uit het bisdom A-
m'ens, overleden te Parijs, 
in het collegie van LODEWIJK 
den Groote, in 1747, on
derwees met onderscheiding 
de lagere klasse en de god-i 
geleerdheid; hij legde zich 
vervolgens op de letterkun
de toe, en behaalde veel lof. 
Men heeft van hem: 1,° Trai
te etc. (Geschiedkundige en 
leerstellige verhandeling 
over den vorm der sacra
menten), — 2.° Verscheiden 
Disserialien, waarvan de 
meeste voorkomen in deme-
moriën van TREVOUX, onder 
welke men onderscheidt, de 
Verdediging Tan Paus Ho-
NORIDS, vol van geleerdheid 
en van eene wijze "critiek ; 
en vooral munt hieronder uit, 
eene'nieuwe Verklaring der 
Calholijke leer , over de voor" 
beschikking, waarbij de schrij
ver de twee gevoelens, wel
ke de school over deze stof 
verdeeld houden, tracht te 
vereenigen; daar hij aanneemt 
dat de voorbeschikking, de 
goede werken en de ver
diensten van den mensch in 
het algemeen voorafgaat, of
schoon dezelve niet uitgespro
ken wordt, dan na eenig 
werk van beproeving, sooals 
de gehoorzaamheid van ABRA
HAM cn&. Wat er Tan dit 
2 

W 

II' 
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gevoelen zij, hetwelk de schrij
ver met een aantal Schrif-
füurtéksten, alsmede door de 
Heilige vaders, godgeleerden 
ên leeraars staaft, is het ten 

minste geschikt, om te be
wijzen dat men tenonregte 
ijvert, voor alles wat men 
èyslema, gevoelen, uitlegging 
enz» noemt; wijl er dikwijls 
-onder de bewijzen, die tegen 
over elkander staan , een meer 
öf min waarschijnlijk midden 
"is, dat waar kan zijn, en 
•ten minste kan doen vermoe
den , dat de twee partijen 
ongelijk hebben. 

''''MÉRMir € O C C A T E . — Zie 
FoLENGO TïïEOPllküS. 

' MEBIO. 
JACOBÜS. 

Zie HORSTIOS 

MEROÖACH - BAIADAN. — 
— Zie BALADAN. 

f MERODE-WESTERLOO (de 
graaf:van), in 1763,te Brus
sel geboren, trad zeer jong 
in dienst, onder het bestuur 
van MARIA TTHERESIA , die hij 
eenige jaren daarna weder 
verliet, om zich aan de di
plomatie toe te wijden; door 
JOZEF I I , tot gévolmagtigd 
minister, bij de algemeene 
staten der Fèreenigde Pro-
vinciën benoemd, noodzaakte 
fiem de staat zijner gezond
heid , om eene reis 'door Ita-
tté te doen, Nadat de Bel

gische onlusten waren losge
barsten, besloot de graaf van 
MERODE , om den door hëm 
bekleeden post te verlaten, 
en zich te voegen bij dé ver
dedigers der regten zijns va
derlands. De aanzoeken van 
den groot-hertog van Tos* 

[ /tanen ,• den vermoedelijicen 
erfgenaam van1 de Oostenrijk-
sche monarchie, konden hem 
van dezen edelen pligt niet 
terughouden. Nadat België 
weder onder het gezag van 
den keizer was getreden, die 
aan hetzelve zijne oude staats
regeling verzekerde, schonk 
hij aan zijnen vorst eene som 
van 40,000 Guldens,joor 
oorlogskosten tegen het Fran-
sèhe bestuur, week uit, zoo 
dra de Fransche republikei
nen België' veroverd had
den, en keerde eerst in \m 

„ in-'zijn vaderland terug. 1» 
1805 werd hij tot• maure van 
Brussel benoemd; f ^ 
heer leeft nog in h i j 
gen der inwoners dier stad, 
die zich dankbaar te binne« 
brengen, dat'zij aan W 
onvermoeide zorg, de oe 
ling der renten en interessen 
te danken hebben, diere<J 
sedert zoo lang geschorst was. 

Boor keizer NAPOLEON oe 
6 Maart 1809 tot den ^ 
hóedenden senaat fo'fVf' 
werd de graaf van, M»t<J* 
benoetnd tot lid der co» 
missie, belast om de T« 
eeniging der pauselijke «*»«» 
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met het Fransche keizerrijk 
voortebereiden. Hij. spreidde 
bij die gelegenheid het edelste 
karakter ten. toon, verzette 
zich tegen den roof, welke 
strekte, om de Catholijke kerk' 
in slavernij te brengen; en 
verklaarde aan de commissie, 
dat > indieq het- verslag, van 
eenparigheid van stemmen 
sprak, hij er openlijk inden 
«enaat tegen zou protesteren, 
JSTa den val van het Fransche 
keizerrijk^ ging hij voort, in 
zijri land, hetzelfde karakter 
van , onafhankelijkheid aan 
den dag te leggen j hij be
kleedde korten tijd den post 
van. groot-maarschalk tan het 
hof, en ontving eenige jaren, 
na die waardigheid te heb-> 
ben nedergelegd, het groot
kruis van den Nederlandschen 
Leeuw.; Zijne laatste jaren, 
eeniglijk aan zijne familie > 
en aan de uitoefening der 
Christelijke deugden toege
wijd , kroonde waardiglijk dit 
eervolle leven > tot dat hij , 
algemeen betreurd, den 18 
Februarij 1830, te Brussel 
«verleed. 

MEROTEÜS of MEEOPEUS, 
koning der Franken, was de 
opvolger van CEODION in 448, 
en bestreed ATTILA in *5* 
in de vlakten van Cltahns-
su>'->Saöue, geholpeu door 
AEIIDS en THEODORICH ; zij
ne zegepraal was volkomen. 

( Z j e l i i i u . ) Men zegt, dat. 
hij de grenzen van zijn rijk 
uitbreidde van, de boorden*, 
der Somme tot Trier, het
welk hij innam en plunder--, 
de,. Hij overleed in 4561a-. 
tende tot opvolger zijnen zoon-
CHILDERIK I. Zijne dapper
heid heeft aan de Fransche 

1 koningen van den eerstenstam 
den naam van Merovingiscke 
doen geven, Men kent noch 
zijn geslacht noch het jaar 
zijner geboorte. Eene fabel
achtige kronijk verhaalt, dat 
zijne moeder, terwijl zijzicfr 
baadde aan de oevers der zee, 
door eenen zeestier van de
zen vorst bezwangerd werd* 
Deze fabel schijnt haren grond 
te zoeken in het woord Mer 
Feich, hetwelk Zeekalfhe* 
teekent. Men wil dat MERO* 
TEüS dezelfde is, waarvan 
PRISCÜS PANiTEseenGrieksch 
schrijver, gewag maakt, die 
leefde ten tijde van TflEODO-
sius den Jongere, en van wien 
ons eenige stukken zijn over
gebleven in de verzameling 
of het uittreksel der zendin
gen , welke DAVID HOESCHE-
MHS , het eerst in het Gricksch 
te Jugsburg, in het jaar 
1603 uitgaf. Deze schrijver 
zegt, dat hij in gezantschap 
naar Rome gezonden zijnde, 
er den jongen zoo» van de» 
koning der Frauschen xag, 
die onlangs overleden was ;• 
dat hij schoon blond • Uaar 

' f 3 • ... -
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had, en dat dé burgemees
ter AKTIDS hem als zijn'zoon 
hebbende Aangenomen, den-
zelven nhar keizer VAIEKTXI-
WUÏTOS III zond, om een 
bondgenootschap met hem 
aan te gaan, 

• BtoovEts oudste zoon van 
CHII%ERICH, koning van 
Frankrijk, werd in het jaar 
576doof zijnen vader gezonden 
om Poitoxi te bemagtigen, 
hetwelk aan den jongen Cflifc-
JDEBERÏ II zijn" neef, zoon 
Tan SIEGBERÏ koning van Jus-
trasië toebehoorde, In plaats 
van zijns vaders bevelen na 
te leven, begaf hij zich naar 
Tours, en van daar naar 
'Mouanen, waar hij met zijne 
moei BRÜNEHAÜT , in eene 
schandelijke verkeering leef
de. PRETEXTATUS , aartsbis
schop van Rouanen, wilde 
de ergernis wegnemen, huw
de hen, zonder acht te slaan 
op de kanonieke wetten, wel
ke dusdanige huwelijken ver
bieden. (Zie PRETËXTATUS.) 
^JittPBBiCH dwong het {War 
zich m eene kerk te redden, 
waaruit hij hen ontsloeg on-
der de verzekering dat hij 
nun leven zoude sparen; hij 
gat wachten aan BRBNEHAÜT 
en nam haren zoon met zich. 
enigen tijd daarna werd ME-

•jovEDS . d o o r FREDEGONDA, 

I T ' n - T .^HttPKBICH bel 
«cJiuld.gd, in verstandhouding 
wet de vijanden des konings 

te staan; hij werd in eeW 
klooster opgesloten, waaruit 
hij vlugtte, en zich naar de 
kerk van den II. MAUTINÜS 
tan Tours, destijds de vei
ligste schuilplaats van Frank' 
rijk begaf, die hem beschut
te voor de gramschap zijns 
vaders, en de- listen zijner 
stiefmoeder; een sprekend 
bewijs van de achting, dia 
men in die barbaarsche tij* 
den vóór heilige plaatsen had, 
en hoe krachtig de hinder
nissen zijn, welke de Gods-, 
dienst aan het geweld en de 
dwingelandij tegenstelt. Hij 
dwaalde vervolgens rond, had 
velerlei lotgevallen, vormde 
verschillende voornemens, tot 
dat hij eindelijk, op bevel 
van FREDEGONDA , die haren 
man deed gelooven, dat J"J 
zich zelven gedood had, door
stoken werd. 

MERRE (PETRUS .«)» «£ 
vokaat bij het parlethent te 

Parij?, en koninklijk hoog-
Iceraar in het kerkelijke reg? 
overleden in 1728, maakte 
zich zeer bekwaam in kei»' 
lijke zaken. Men heeft vn 
hem : l.o Justifioation etc. 
(Regtvaardiging van de ge
bruiken in Frankrijk,ƒ*» 
de huwelijken van kindere» 
van geboorte, aangegaan 
zonder toeslemming Ma** 
ouders), 1686.^ 2-°f °Z 
maire etc. [ICorl begnP^ 
jurisdictie), in foi., 1 7 ü ' 
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Deze- beide .werken, worden 
wegens de geleerde aanmër-

.kingen, op prijs gesteld. 

MERRE (PETRUS I E ) , zoon 
van den voorgaande, overle
den te Parijs zijne vaderstad 
in 1763, was een beroemd 
advökaat,'en koninklijk hóog-
leeraar in het kanonieke regt, 
welken post hij met roem be
kleedde. Hij onderscheidde 
zjch niet minder dan zijn va
der, en het is aan hen dat 
uien de akten , titels en me-
mori'èn, rakende de zaken der 
Fransqhe geestelijkheid, ver
schuldigd is> vermeerderd met 
een aantal stukken en aan
merkingen , over de tegen
woordige kerktucht en in eene 
nieuwe volgorde geplaatst, 
Volgens de beraadslagingen van 
de algemeene vergadering der 
geestelijkheid den 29 Augus
tus 1705, 12 dl.» in lol. 
van 1716 tot 1750. Men 
heeft er eene verkorte uit
gave van gedrukt 1767 _en 
volgende jaren in fol. die, 
ten titel heeft: Verzame
ling der proces-verbalen van 
de algemeene vergaderingen 
der geestelijkheid, gerang
schikt naar de orde der on
derwerpen. I)eze verzame
ling is vervaardigd onder het 
toezigt van den bisschop van 
Macon. Men heeft omtrent 
denzelfden tijd herdrukt, de 
verzameling der akten, titels 

en memorien, ker geestelijk* 
Aeid,bij GARÏGNAN te Jvi-
gnon\ '14 dl> iri 4.t°> ge
makkelijker maar niet zoo 
naauwkeurig als de uitgave 
in fol. 

MERSCH (FRANCISCUS) gebo
ren te Zeobschiz in Silezïèt 
in 1690, begaf zich onder 
de jesuiten en onderscheidde 
zich in het predikambt. Men ' 
heeft van hem eene verza
meling van sermonen, Bres* ' 
lèu, 17SI, in 4.*», eene 
andere, Praag, 1754. 

f MERSCH (VAK DEK), te • 
Menen , in de Belgische pro
vincie fVest-Flaanderen ge
boren, opperveldheer der 
Brabandsche opstandelingen, 
een krijgsman van eene er
kende dapperheid, werkzaam
heid en schranderheid \ volg
de in den beginne den ge
neraal CIIEVËRÏ in Frank
rijk, die hem, zegt men, 
zijnen onverschrokken Fla-
minger noemde; hij onder
scheidde zich bij de inne
ming van Praag, en ging 
vervolgens met den rang van 
luitenant-kolonel, in dienst 
des keizers over. f & Menen, 
zijne geboorteplaats, gevestigd 
leefde hij aldaar geacht en 
geëerbiedigd, toen er in 1789 
te Breda zich bijeenscholin-
gen van misnoegde Braban- , 
der begonnen te vormen j VAK'. 

' 4 • .• % 
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DJEB MERSCH^ een vriend zijns, 
vaderland? en der vrijheid, 
was de Jaatste niet» om zich 
derwaarts te begeven , en de 
vermaardheid, welke hij ge
noot f deed hem door de in* 
surrectionnele commissie dier 
stad verkiezen, tot bevel
hebber van de kern des le
gers , dat zich op het JÊIol-
landsch grondgebied vormde. 
De uitwijking der patriotten 
werd dagelijks aanmerkelij-
kêr ; de algemeene gisting, 
het zwakke eri wankelbare, 
der door het Oostenrijksche 
bestuur genpmene maatrege
len , de verdeeldheid, die 
tusschen het burgerlijke en 
militaire gezag bestond, al
les droeg bij , om de uitbar
sting te bespoedigen. VAN 
»EE MERSCH oordeelde ge
zond over dezen staat van 
zaken; hij gevoelde, dat in 
dergelijke omstandigheden, 
<le voorzigiigheid zelve de 
vermetelheid voorschreef, en I 
dat een stoute stap, voor de 
party van den opstand, man-
"en ZOÜ winnen, die nog 
besluiteloos bleven, terwijl 
men daardoor tevens den 
•awaWaf aan de hand gaf 
van het gevoel, dat de Bel
gen van hunne sterkte, en 
1 2 • ,zw,ak,1eid hunner vij-

ÏÏ?ff t^en' »Ü iM'«; 

ftetBrabimdschegropdgebied, 

t » n ' S 6 \ h t ^wapende, 
*» »°Sf hechter gedlsciplK 

neerde mansehappen, doch 
die allé met eene vurige geest-, 
drift, en met eénen diepen 
haat jegens de Oostenrijker» 
bezield waren. Eene eerste, 
hoewel weinig beteekenendo 
overwinning, welke hij te,' 
Hoogstraten, bij Jniwerpeh 
behaalde, deed het gouver
nement de noodzakelijkheid 
gevoelen, om met kracht te 
werk te gaan, en dit kleine 
leger, dat weldra dooreene 
menigte misnoegden, uit het 
binnenland zou vergroot wor
den , te vernietigen. De vrij-
heer VON SCHRÖDER trok den 
opstandelingen, die zich i" 
Turnhout opsloten, met eene 
aanzienlijke magt en met ge
schut te geraoet. Daar de 
Oostenrijksche bevelhebber 

'deze opsluiting aan hun"? 
vrees toeschreef > trok «tf 
zonder voorzorg, de s'ad 

binnen , en bereikte zonder 
tegenstand het middelpunt 
derzelve; maar naaawelijp 
was hij op het marktpem 
gekomen, of eene hagelbui 
van kogels, uit de; vensters 
en luiken der omringende 
huizen voortkomende, ver" 
spreidde de wanorde en den 
dood in de gelederen dei 
aanvallers. Weldra tastte VAN 
DER MERSCH, door de meest 
onverschrokkenen gevolgd, en 
van de verwarring gebruis 
makende, door deze iasim-
de te weeg gebragt, den vij
anden aan, die daardoor ge* 



m 
heel uiteen gedreven, in de 
grootste Verwarring terug
deinsden , zijne artillerie, en 
•het slagveld* met gesneuvel
den en ' gptvvetsten bedekt, 
achterlatende. SCHRÖDER be
hoorde tot deze laatste. De 
uitslag, dezer schermutseling 
deed den moed en de hoop 
der patriottische partij aan
merkelijk toenemen, terwijl 
dezelve het ministerie leven
dige onrust baarde, die ten 
toppunt werd gebragt, door 
de bezetting van Gend door 
de opstandelingen, die na 
een tweedaagsch bloedig ge
vecht , er de Oostenrijkers 
onder den graaf van ARBERG 
uit verdreven. De ontrui
ming van Brussel was het 
gevolg dezer nieuwe neder
laag/ en VAN DER MERSCH 
kwam in die stad de erken
tenis zijner medeburgers, en, 
den door de schranderheid j 
van zijn gedrag verdienden 
r°em inoogsten. Tot opper-
veldheet benoemd van het 
leger, belast om overwonnen 
onafhankelijkheid te handha
ven, stelde hij even zoo vele 
werkzaamheid als zorg, in 
deszelfs organisatie, uitrus
ting en wapening; zijne in
spanning en de geestopwin
ding , die toenmaals algemeen 
was, vergoedden de onvolle- j 
digheid der middelen, en 
in korten tijd zag VAN DER j 
MERSCH zich aan het hoofd ! 

f 

[van een corps, talrijk ge
noeg, om aan de beschik
bare magt der Oostenrijkers 
het hoofd te bieden. Dit 
leger bestond uit bataillons 
vrijwilligers en uit eeriige be
zoldigde regimenten, onder 
welke zich vele oude mili
tairen bevonden, wier voor-' 
beeld én lessen, aan zijne 
troepen al de krijskundige 
•hoedanigheden mededeelden. 
Maar de gebeurtenissen , die 
omtrent dezen 'tijd, binnen 
's lands plaats hadden, oe-

' fenden eenen nadeeligen in
vloed op de krijgsöe wegin
gen uit. De geheime agen
ten van VAN ËwM en VAJT 
DER NOOT, de beide volks
menners,, slaagden er in , om' 
VAN DER MERSCH bij de Bra* 
banders verdacht te maken, 
door uittestrooijen, nu dat 
hij het huis van Oostenrijk 
gunstig was, dan dat hij 
eene democratische omwen
teling wilde te weeg bren
gen ; en daardoor gelukte het 
hun ongevoelliglijk zijne magt 
te ondermijnen, en hem lot 
werkeloosheid te brengen, 
door hem alles te weigeren., 
en door, met groote kosten 
binnen 'slands, eene magt op 
de been te brengen, voorden 
mededinger, dien zij tegen 
hem wilden oyerstellen. Deze 
was de generaal ScHöNMXö , 
een Pruis, die aan het hoofd 

' van een talrijk corps zich op 
f 5-
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Namen rigUe, alwaar zich VAN 
DER MERSCH toenmaals be-

" vond, en die, naar men ver
zekert, zelfs zijn voornemen 
had te kennen gegeven, om 
op Bnissel aantetrekken. Men 
zag alstoen twee Brabandsche 
legers, gereed om handgemeen 
te worden, en den algemee-
nèa vijand vergetende, om 
zich zelve te verdelgen.- Óp 
last der staten werd VAN DKR 
MBRSCH naar de citadel van 
^ntwerpen gevoerd. Deze 
gebeurtenis was de leus van 
het verval der patriottische 
partij, en België bukte wel
dra weder onder de magt 
van Oostenrijk. De vrienden 
van VAN DER MERSCH had
den verscheiden malen be
proefd, om hem te bevijden; 
maar hij had zijne vrijheid 
enkel te danken aan de te
rugkomst der Oostenrijksche 
troepen in zijn vaderland. Hij 
overleed den 14 September 
1Zd2' °V zÜn landgoed bij 
Menen, weinige dagen voor 
den inval der Franschen in 
dat land. 

' MERSENNE (MARINDS) , een 
iransciskaner monnik, gebo
ren in het vlekOyróin Mai-
«e, in 1588, studeerde met 
JJESCARTES te Lafleche, en 
sloot met hem eene vriend-r 
schap, die niet dan met 
nun leven eindigde. Dezelfde 
neigmgen versterkte hunne 
vriendschap, pater HEKSEN» 

NE was met eene gelukkige ge
nie, voor de wiskunde ende 
wijsbegeerte, geboren; Hij vond 
de Cycloïde, uit, eéiie nieu
we kromme lijn, die ook 
rolletje genoemd werd; om
dat, deze linie beschreven 
wordt, door een punt van den 
omtrek eens cirkels, die men 
op een vlak rolt. Deze kloos
terling,* even geschikt voor 
de godgeleerdheid', als voor 
de wijsbegeerte, onderwees 
deze beide wetenschappen,. 
van 1615 tot 1619. Vervol
gens reisde hij door dmtsch' 
land, Italië:en de Neder
landen* Zijn zachtaardig, be
schaafd én innemend karak
ter, maakte hem overal aan
zienlijke vrienden. Hij over
leed te Parijs, den 1 No
vember 1648, oud 60 ja
ren, betreurd als een door
dringend vernuft, en eenjer-

standig wijsgeer. Men nee» 
van hem verschillende wei- • 
ken, de meest bekende»g« 
l.b Qucesliones wlebre* * 
Genesim 1623, in fol. w 

dit boek spreekt hijover u-
•Siwj te gelijkertijd maas 
hij melding, van de669."t' 
de 676.c koionne van üe an 
dere godloochenaars van *j" 
nen tijd. Hij beweert,^31 

er meer dan 50,000 te /* 
rijs waren. Zonder te oncMJ* 
zoeken, of deze rekenmgj^ 
was, noch of hij de god^ 
uakers, als speculanten ^ 
baatzoekers beschouwde, w> 
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neh" dé; latere gebeurtenissen 
genoegzaam aan, dat eene 
dusdanige gesteldheid der ge
moederen, ten tijde van pa
ter MERSENNE , reeds ver ge+ 
vorderd was. Men deed hem 
echter deze onvoorzigtige en 
onrioodige lijst vervangen door 
twee 'verbetérbladen. Men 
vindt zelden een afdruksel, 
waarin ,de afgekeurde blad
zijden vóórkomen. —-. 2.° De 
algemeene harmonie,, bevat' 
ténde ;de 'theorie en praktijk 
den mmijk, 2. dl.» in fol. 
Jfóarv f̂l het eerste van 1636, 
en het tweede; van 1637 is; 
pok is, hiervan eene Latijn-
?ehe uitgave verschenen in 
Ï6.48, met verbeteringen, 
Onder den titel van: Harr 
monicorum Ubri, de spno~ 
riem natura, cansis et éf-
fectibus •: een diepzinnig werk*. 
maar overtroffen door de Mu-
surgia universalis, en" de 
Phonurgia nova, van pater 
KiRCïDJR, *-r, 3.° Cogilata 
ptysioo-matfiematica, in 4. t0 

*r- 4,° De waarheid der 
wetenschappen, in 12.m0 — 
6.° De ongehoorde vragen , 
in 4.to j j e n vindt verschei
dene Latijnsche Brieven, van 
dezen geleerden minderbroe
der onder die van MARTINÜS 
RPAB , een berucht sociniaan. 
Pater MERSENNE wist de ger 
dachten van anderen te ge
bruiken : IK MOTHE iE VAY-
ER > noemde hem den Goe-
"e- Zie zijn Zeven in 9 . ^ , 

door pater HIURIO» DECOS-
XE. .Het Is minder belangrijk 
dan de, bijzonderheden, wel-
ke BAIUET aanhaalt, in zijn 
Leven part DMSCARTES, JPa-
rijs t 1691, in 4.to 

MERULA (GEORGE)., vanJ-
lessandria dettaPaglia, on
derwees het Grieksch en La
tijn te Fenetïè en te Milam, 
en overleed in deze laatste, 
s,tad, in 1494", in den ou
derdom van 70 jaren. Men 
heeft van hem verscheidene 
werken. De voornaamste zijn: 
l.o Antiquitatis vice-eomi* 
turn Mediolanensium Ubri 
X. Milam, 1625, in foL 
Men vindt aan het einde van 
dit yverk: Duqdecim viee-
copiitum Medialani, princt-
pv,myil0, auct. PAULO J(h 
rio, et PHILIPPE MARIA} 
yice-comitis vifos auct. PE~ 
TRO CANMDO DECEMBRW. 
—• 2.° Beschrijving van dei$ 
berg Fesuvius, en den berg 
Ferrat. — Zfi Commenia-
Hen over MARTIAUS , SiATlr 
DS, JüVENAHS , VARRO , C o -
IDMEIXA. .— 4,°Brieven enz, 
ERASMÜ5 ,HERMOI.ABS-BAnBA-
RÜS , en verscheiden andere 
geleerde schrijvers, spreken 
van hem met veel lof» TRÏS-
TANCS CALCHOS , een leerling 
van MERÜJCA , werd door zijnen 
meester bekwaam geoordeeld, 
om met hem te werken ,aan 
zijne Geschiedenis van Mi~ 
'lane, maar de lceilin<j vree* 
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zende» dat men al den lof 
van dit werk, den meester 
Zoude toezwaaijen , gaf er een 
öp zijn eigen haam in het 
licht, Milane, 1624, waar
in hij het werk van zijnen 
meester, op eene beleedigen-
de wijze hekelde; een ijver
zuchtig kunstje, dat de oor
deelkundige lezers weldra op
merkten. MERDLA verdedigd 
de zich met hevigheid tegen 
de vitters, die hem aanvielen, 
maat hij wachtte niet lang, 
öm tot bedaardheid en wel
willendheid terug te keerem 
Zie PÖEÏÏIANDS. 

MERÜIA, of tA'ïr MERITE 
(PADLDS), geboren in hetjaar 
1558, té Dordrecht, maakte 
Zich bekwaam in het regt, 
Öe geschiedenis, de talen en 
fraaije letteren. Om meer 
uitgebreidheid aas zijne kun
digheden bij te zelten, reis
de hij door Frankrijk, 
Duitschland, Italië en Mn-
geland. Teruggekeerd in zijn 
Vaderland, volgde hij in 1592 , 
als hoogleeraar in de geschie
denis aan de hoogeschool te 
"Leijden, JÜSXDS LIPSIÜS op, 
die liever tot de Godsdienst 
zijner vaderen wilde terug-
'keeren, dan schitteren door 
het onderwijs der wëreldsche 
•wetenschappen, in eene on-
regtzinnige school. De wer
ken van MKRDIA zijn: ï.° 

ywntneniarvèn over de frag
menten van INNIÜS , in 4,fc> 

2.o Eene uitgave van Het Ie» 
ven van ERASMOS, en dat. 
van JtjNiüS, beide in .4.*°— 
3.P Een zeernnttig werk voor 
de aardrijkskunde, zoo oude 
als nieuwe: Cosmographw 
generalis lib. III, et Gea*. 
graphice particülaris lib, 
IF, Leyden, 1605, in4,*°, 
Amsterdam* 1636, 6 dl.n, 
in 12.™° Hij; heeft slechts 
Spanpr Frankrijk en: En
geland ten einde gebragt.--
4.o flTijze vanprocederend 
Holland Sim. • fy volledigst» 
uitgave is die van delft, 1705, 
m .4 . to _~ 5.o Opera pst* 
famaï 1684 , in 4.f H 
bevatten vijf verhandelingen! 
De Sacrificiis fiomanotunit 
De SacerdoMus, De H%* 
bus, De Comitns,DeFT 
mits •militaribus. M zSn 

. zeer geleerd geschreven. — 
6.o, ürbis Momoe delineaUSt 
£eijden, '1599. - 7 . » f~ 
gemeenegeschiedend!#« 
geboorte van J. 0. w » 
?• . . ^ A A w„„̂ /rfl7,et door jaar 1200, voortg 
iijhen zoon, tot in 16U ; 
Z y t o , in fol. Hetjer j 
is opgevuld met b e l e e d ^ 
uitdrukkingen tegen de^ 
tholijke kerk. - *>tt*t"t 
tatio de maribus. Veaeg 
leerde overleed te JtoW 
in 1607, in den ouderdom 

tan 49 jaren. 

OÏ DE) .geboren te ferjj» 
lès, den 1 Febraanj l^ö. 
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wSs dé zöbn van den presi
dent van den zoutzolder dier 
stad , vestigde zich te 's Gra-
venhage, waarhij eenen boek
winkel opzette. 'Hij verkocht 
niet alleen boeken, hij ver
vaardigde 'er ook* In 1726, 
schreef' hij een Dagblad, 
én vervolgens eenige tooneel-
stukken, hij keerde naar Pa
rijs terug. De bekommerin
gen hem veroorzaakt, door 
lïet verval zijner zaken, de
den hem na eenige jaren be
sluiten de hoofdstad te verla
ten , en de Wijk naat Zwitser
land te nemen, waar hem de 
last bekroop, om zijne dagen 
te eindig'en ," 'door zich in het 
meer -van Geneve, te ver
drinken in 1765. Men heeft 
zijne Tooneelwtrken, uitge
geven te Parijs, in 1736, 
3 dl* in 12.H»O PETITOT , 
heeft eéne •; levensschets over 
GÜYOX DE MERVIUJE ia het 
licht gegeven , aan het hoofd 
van een. der toorieelstukken 
"?an dezen dichter. (De ge-
dwongene toestemming), in 
let;21 .e deel, van het Ré
pertoire etc. (Lijst van too-
neelstukken van het- Ffan-
scU iooneel). 

MERT of MERBI {Beili-
gti, MEDERICUS , abt van St. 
MARIINÜS van Jutun, zijne 
geboorteplaats, verliet zijn 
klooster, omdat hij als een 
«envoudige religieuse wilde' 
'even, en kwam te Parijsr 

f[ waar hij in 700 overleed. 
j Men bouwde op zijn graf 
[ eene kapel, welke later eene 

collegiale en parochiale kerk 
geworden is. 

MERT (JOANNES) , ee» be
kwaam heelmeester, geboren 
te Fatan in Bernj, den 6 
Januarij 1645, werd in 1683 
als chirurgijn-majoor aange« 
steld bij de invaliden. Lou-
VOIS, die hem dezen post be*. 
zorgd had, zond hem het 
volgende jaar naar Portugal t 
om zijne hulp loe te bren
gen aan de koningin, welke 
voor zijne aankomst overleed. 
Hij kwam in Frankrijk te
rug , en verkreeg eene plaats 
bij de akademie van welen*, 
schappen. LODEWIJK XIV, 
vertrouwde hem de gezond
heid toe van den hertog van' 
Jiïöurgondïè, toen nog een 
kind zijnde; maar, zegt FON-
TENELI^, hij was nog meer 
vreemdeling aan hel hof, dan 
hij zulks in Spanje en Por" 
tügal was geweest. Hij kwam 
naar Partje terug, en werd 
eerste heelmeester van het 
Mtel-Dieu in 1700, overleed 
den 3 November 1722, in 
den ouderdom van 77 jaren. 
MERT' was gedurende zijn ge-
heele leven zeer godsdiens
tig, en had zoodanige zeden 
als de godsdienst, die voor
schrijft en "inboezemt* Men 
heeft van hem: 1.° Verschei
den Dissertcttim in de ter* 
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handelingen; der akadëmie van 
•wetenschappen. ~ 2.6 JDis-
cripiion etc. (Beschrijving 
van het oor des menschen), 
Parijs , 1687 ', j,n 12."»° — 
3.° Observations etc. (Aan
merkingen) op dé wijze van 
Snijden door broeder JACO-
BÜS in 12.»°. —• 4.0- Pro-
blemes' éfc. (Natuurkundig 
vraagstuk over het foetus). 
Deze bekwame man had geen 
overdreven denkbeeld van zijn 
beroep; hij merkte aan, dat 
ofschoon men den bouw der 
dieren kende, nogtans onwe
tend was omtrent de werking 
en ; het zelfstandig bewegen 
der sappen. » Wij scheikun-
kundigen , zeide hij , boer-
tendey wij zijn als de zak-* 
dragers:van Parijs, die allé 
straten, zelfs de kleinste en 
afgelegenste kennen, maar 
die niet weten wat er in 
de huizen omgaat." Zie HE-
ROPHH.CS, HlPPOCRATES. 

. MESA , koning der Moa-
biten weigerde aan JORAM, 
koning van Israël, de schat
ting te betalen, welke hij 
aan zijnen vader ACHAB be
taald had. JORAM bragt een 
leger op de been, om dien 
*orst tot betaling te dwin
gen, en, ondersteund door 
JOSAPHAÏ koning van Juda, 
en door den koning van ƒ -
dumm, .vervolgde hij MESA 
tot m zijne hoofdstad. Zij 
stond pp het punt om met 

geweld te •wordeningenomen * 
toen dè wanhopige MËSA zij
nen zoon op de stadsmuren 
deed klimmen ; en om te too* 
nen dat noch hij noch zijn 
opvolger zich ooit zouden on
derwerpen om de schatting 
te betalen, 'offerde hij dezen 
zoon, zijnen opvolger op,in 
tegenwoordigheid der drie ko
ningen , die door afgrijzen 
getroffen werden, en dade-
het beleg opbraken. [Eem-
ge schriftverklaarders verle
gen door de dubbelzinnigheid 
van dep Hcbreeuwschen vooj> 
naam , zijn van gevoelen,dat 
men door de woorden «»;» 
zoon, den zoon des konings 
van Idumea, en niet den zoon 
van MESA moet verstaan: deze 

vertaling schijnt hogversterK 
te worden door eenen teKSi 
van den profeet Anos. -~ 
Zie IV Kon, III, 27, M<>s 
I I , 1.] j 

MESANGE (MAITHEUS) van 
Ternon, overledenteW5 

in 1758, Vas bewaarder ge
weest der boekverzamelm0 
van St. Germain-des-m^ 
Men heeft van hem: i. 
Schattingen van het metse
laars werk , 1749 , in 8 / r* 
2,o Verhandeling over*» 
timmerwerk en hout, l ' 0 » 
2 dl.* in S.vo— Gemaakte 
rekeningen, m i— .t 
laatste werk is meer uitgcmei" 
en de te makene rekeningen» 
korter dan in de 'Gemat*** 

http://ROPHH.CS
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rekeningenvan BARRÊME. Meri 
vindt er tarieven over dé af
korting, den wissel en de 

, verkooping der goederen, het 
gelijke stelsel der elïematen 
en ge wigten van Europa, 

:• MESENeur (FRANCÏSCÜSPHI-
IIPPÜS) geboren te Beauvais 
den 22 Augustus 1677, on
derwees gedurende verschei
dene jaren de lagere klassen 
ea de rhetorica in het kol-
legie dier stad. Zijne vrien
den riepen "hem naar Parijs, 
"ij verkreeg dë plaats van 
gouverneur der algemeene ka
mer-van, de rederijkers bij 
a e ' kollegie van Beauvais. 
pOFPiïr, na den beroemden 
Bóunr, principaal van dat 
collegie geworden zijnde, nam 
«en abt MESENGUT tot zij
nen medehelper, en belastte 
™m met. het onderwijs der 
christelijke leer aan de-kost--
Hangers; voor deze was het 
j£t hij zijne verklaring der 
^mstelijke leer schreef. Zij- I 

rié tegenkanting'aan de bulje 
unigenitus, was oorzaak dat 
hij in 1728 "het kollegie van 
Beauvais moest Verlaten. Hij 

I
overleed den 19 Februari) 
1763 , in den ouderdom van 
86 jaren. Zijne voornaamste 
werken zijn: 1.° Jbrégèetc. 
(XCort begrip der geschiede
nis der aedekunde van het 
oude testament), 1 deel in 
12.mo, Parijs1728 een boek 
waarvan ROLUN veel ophef 
maakt. —- 2,° Jbrègè etc, 
(ferkorle geschiedenis vati 
het oud testament, niet op
helderingen en aanmerkin
gen), Parijs bij DfisAiwxen 
SAILLANT, 10 dl." in 12.mo, 
1737. — 3.o Eene uitgave 
Van het nieuwe testament, 
een deel in 8.*° en 3 dl.» 
in 12.mo, met korte aantee-
keningen. — kfi Exposition 
etc. (Verklaring der Chris
telijke leer, of onderwijs 
over de voornaamste waar
heden van de godsdienst), 
6 dl.nfnl2.m0 CmiEïfS XIII, 
heeft dit boek door eene bij
zondere breve van den 14 
Junij 1761 veroordeeld. Een 
Italiaan, SËRRAO genaamd', 
maakte van dit werk zeer veel 
ophef; volgens hem is het 
de catechismus der catechis
mussen ; waarschijnlpk omdat 
de schrijver, daar hij hel be
staan der mirakek of won
deren bevestigt, het duide
lijkste bewijs daarvan vindt 
in die van den gelukzaligen 

• MESCHIN0T(J0AN!TEs),heer 
van Mortières, geboren te 
ffantès in Eretagne, 'was 
hofmeester van den hertog 
FRANCÏSCOS I I , en van de 
koningin ANNA, zijne doch
ter. Hij overleed in 1509. 
Men heeft van hem gedich
ten , getiteld: Les luneltes 
'ètc; (Bé bril der vorsten), 
met verscheidene Balladen, 
Parijs , 1534, in 16.">o 
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PARIS diaken > (4*« deel -blz, 
393i «itgave van Parijs, 
1777, ini.dl.»,) Bij deze 
wonderen moet men .zeker 
ook nog voegen , datgene wat 
SERRAO , zeer ernstig verhaalt 
gebeurd te zijn , toen de C«-
tfiohismus van MESENGUT ver
oordeeld werd. De kardinaal 
PASSIONNEI, die de zwakheid 
had de balie van CLEMENS 
XIII, waarbij dit goddelijk 
werk verboden werd;, te on
derteekenen , werd eensklaps 
als van zijne zinnen beroofd 
en overleed weinige dagen 
daarna, AUenatw mentis in-
dicium in eo aparuisse, su-
doremque oonsecutumferunt; 
ex eoque die cum corruisset, 
morbo levarideinde nunquam 
potuit, neque ita multos post 
dies extinctus est (blz. 233). 
» Te midden dezer ongelukki
ge en verleidende tijden t zegt 
een regtzinnig schrijver, zoekt 
eeDe onrustige „partij, die 
werkzaam en vruchtbaar in 
kunstgrepen is, vooral de be
kende bronnen van een gron
dig onderwijs op, om in der-
zelvër; plaats diegenen te stel
len j waar onder schijn van 
eene zuivere fontein/het gif 
der dwaling ontspringt.-— 5.° 
De bulïe JJnigenüus, met 
aanmerkingen in 12.mt> —6.° 
•Lettre etc. {Brief aan eenen 
vriend over de bulle TJnl-
genilus), in 12.m° — 7.° 
Gesprekken over de Gods-
«tensl/w 12,mo De abt ME-

SENGBY > heeft veel deel aan 
de Levens'der jffkiligmnn 
den abt .Gou JET, ook heeft hij 
gewerkt aan den missaal van 
"parijs. Een oordeelkundig 
schrijver zegtj "dat'men zijne; 
werken, wat geleerdheid, stijl 
en zalving betreft, kanprijzeö, 
maar wat de zuiverheid yaa 
leer aangaat, deze zal men 
te vergeefs in zijne werken 
zoeken." LEQBEÜX gaf i» i'6.? 
eene verkorte' hvensfoscMy-
vingivanMESWGVYmm 
licht; hij beloofde eene meer 
uitgebreide te .leveren, doolt 
deze is üiet in-het lichtver-
schenen» 

MESLE(JoANps),advókaat 
bïihet parlement te i W , 
overleden in 1756, .m,den 
ouderdom van..75 jaren,,«« 
schrijver eener, FerhandeMg 
over de minderjang'ft' 
voogdijsohapentetbehen 

Hij werkte ook aan de ^ r 
handeling der wjf h<f 
nig men'de misdaden* 
regten moet vervolgen. 

: MESOER (JOANNES),JJ2 
t o o r v a n h e t d o r p ^ ^ g 
in Champagne, was d?«oo 
var* een' saaiwever wj 
dorp Mazerni. Hij »s "' 
lukkiglijk berucht, ? 
een goddeloos geschrift,^ 
.ijne/dood d o o r V o a ^ J 
het licht gegeven, oB

y
dc' •. 

titel van : Testament °/ Ul 
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ferste wil van JOANNES 
.MESLIEK Hét is: slechts 
éené lompe uitvaring tegen 
alle leerstelsels van het Chris
tendom. De stijl is zeer laf, 
zoo als men dien van eenen 
ongeletterden pastoor Icon ver
dachten. Men vindt dit stuk 
in het Evangelie der Rede ,• 
ih, 8.VÖ en in de Noodzake
lijke Verzameling, 1765, 
in 8.V0 MESUER, ongelukkig 
door zijn betreurenswaardig 
stelsel van ongodsdienstigheid, 
en steeds bedacht, om ook 
andéren daartoe over te ha
len, stierf in 1733, oud 55 
jaren. Men gelooft, dat hij 
zich van honger heeft doen 
omkomen. 

• *'• MESMER (FREDERIK AN-
ïöNlüs), een Duitsche arts, 
de stichter van de beruchte 
leer van bet dierlijk mag-
netismus, of het Mesmeris-
wus, werd in 1734 te Mers-
'hifg in Zwaben, en, volgens 
anderen te Wèil, hiyStein 
aan den ^'«geboren. Daar 
z p e eerste proeven, in de 
uitoefening van zijn beroep 
a's geneesheer, niet.dienuit
zag bekomen hadden, wel
ken'hij er van verwacht had, 
koos MESMER, die roem en 
fortuin wilde inóogsten , en 
schrander genoeg was, om 
het zwak van het grootste 
pdeelte der menseben, voor 
'iet nieuwe én het wondef-

r n . DEEJ>. -,<JF, 

11 bare te kennen, deze beido 
vermogende drijfvederen, om 
in zijne ontwerpen te slagen. 
Hij begon iri den ouderdom 
van 32 jaren , de algemeene 
aandacht tot zich te trekken, 
door zijne thesis de Plar.e-
tarum influxu , waarvan 
het doel was, om te bewij
zen , dat de hemelligchamen, 
dóór dezelfde kracht, welke 
derzelver onderlinge aantrek
kingen te weeg brengen, 
eenen invloed op de bezielde 
ligchamen uitoefenen, door 
middel eener vfagüge vloei
stof, die alle ligchamen 
doordringt, en het geheelal 
vervult. Bij deze zonderlinge 
vermenging der geleerde ont
dekkingen van NEWTON, en 
der ongerijmdheden van de 
slerrewigchelarij, wilde hij 
nog de werking der zeilslee-
nen voegen, aan welke bij 
verbazende krachten toe
schreef, óm allerlei ziektere 
te genezen. MESMER begaf 
zich naar Weenen; hij vond 
aldaar eenen geduchtën te
genstrever in den persoon, 
van pater HEM/, eenen re
ligieus, die flieh ook ophield, 
met de geneeskunde, door. 
middel van zeilsteenen uit te 
oefenen. Er ontstond tus-
schen hen een hevig geschil 
met betrekking tot den eer
sten uitvinder dezer kostbare 
ontdekking. Pater HËLL bleef 
overwinnaar; maar de on> 
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verschrokken MESMER ver
klaarde > om zich voortaan 
schotvrij te maken i dat de 
èehandehng van zijnen te-< 
genstrever , hem niet van het 
minste nut was, en hij be
loofde van enkel door het 

dierlijk magnetismus (dat is 
het aan de bezielde ligcha-
meq'eigene') te genezen. Hij 
ifcragt zijne nieuwe, leer in 
praktijk, waarvan de uit
komsten , die niet zeer ge
lukkig waren, de strenge cri-r 
tiek van verscheiden geleerde 
artsen van Weenen , 'en van 
den vrijheër TON .STORCK , 
eersten lijfarts der keizerin 
MARIA THERESIA , deden ont
waken. MESMER verachtte 
dezelve , en deelde zijne be
handelingen aan de akade-
miën van Parijs > Londen 
en Berlijn mede. De beide 
eerste namen er hetstilzwijr 
gen, over in acht; de ko
ninklijke akademie van Ber
lijn brak hetzelve enkel af, 
om hem voor eenen geest
drijver uitte krijten , en de 
geleerde natuurkundige I N -
GENIIOUZ verklaarde zich 
mede tegen hem. Tan den 
bijval der geleerden versto
ken , besloot hij dien der 
menigte te zoeken, en door 
volharding of- hardnekkig
heid, gelukte het hem. den-
^e^en te verkrijgen. Zijne 
t^kwlqv bragt in 1777 tot. 
nem .e^tie mejufvrou#FARA-> 
ais,, ïbwfóradV tetfnkunste-

naressej. maar blind» eftdie 
dikwerf verstandsverbijsterin» 
gen ondervond.- D,/STORCK, 
en de oogmeester WENZEI,; 
die haar behandelden, en. 
die hare kwaal ongeneeslijk 
hadden verklaard, werden, 
door. MESMER'vervangen. Hij. 
beroemde zich. de zieke te 
hebben genezen; het gemeen 
geloofde zulks, ondanks de 
artsen, die met grond het 
tegendeel beweerden, In 
1778, begaf MESMER im 
haar Parijs; hij kon geen 
schooner tooneel ,voor «yne 
magnetische proefnemingen, 
nocheen land kiezen, waarin 
allerlei nieuwigheden een be-
ter onthaal vinden., De da
mes vooral waren het mes-
«zemwhartstogtelijk »e- , 
gedaan , en verschaften aaa ; 

L uitvinder van hetzele , 
rele voorstanders. MwrdJ 
grootste zegepraal ̂  *fg > 
kwakzalverij, ^as dat «y 
zich eenen kweekelmg •»• 
proseliet maakte, indenee-
waardigen D.'regent der ia 

culteit van Parijs, denW£ 
BESioff, die., voor de | 
neeskundige maatsclwpPj»-
de apostel der geheimen^ 

hetdierlijkmagnelismuswe". 
Maar dezelfde faculteit t« 
wierp al die dwaashed^ 
door bijzondere «rhandj» 
gen, en door eene open», 
uitspaak, I t a W » ^ 
de eene dier verhaf ldW^ 
welke m de genee**** 
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vèèl indruk Hadden gemaakt';• 
ter wederleggen ; en hij deed 
zulks, er aanteekeningett bij
voegende , die, door de on-^ 
verschrokkenheid, van een 
goed denkbeeld, dat er in 
heerscht, onbegrijpelijk zijn. 
Intusschen droeg,dit geschil 
veel bij, om den magneti
seur en het magnetismus veel 
opgang te doen maken. MES-
MER, door dien uitslag aan
gemoedigd , bood den heer 
BB MAÜREPAS •, toenmaals mi
nister, eene soort van ulti
matum aan j- waarbij hij het 
gouvernement aanspoorde, 
om de getuigenissen in te 
winnen, der talrijke zieken, 
welke hij genezen had, en 
vraagde tot belooning, den 
eigendom, van een door hem 
aangewezen kasteel, en een 
belendend landgoed , niet de 
bedreiging, dat, in geval van 
weigeringe hij Frankrijk en 
zijne zieken zou verlaten, 
welk nadeel ook hieruit voor 
<le menschheid zou kunnen 
wortvloeijen. Zou men het 
kunnen gelooven dat bij de 
beschaafdste en verstandigste 
natie van Europa, aanzien
lijke personen een blind ge
loof aan de kwakzalverij van 
den Buitschen doctor bebben. 
gehecht, en dat staats-mi-
ïiislers beproefd hebben, om 
zijne trotsche verbolgenheid, 
«oor heerlijke beloften te 
Paaijen?..,. De vr'tjheer van 

BREïËüfl? bood: aan MESMEE > 
in naam des konings, eéne 
lijfrente van 20,000 livres, 
en een jaarlijksch tractement, 
ter daarstelling van eene mag" 
netische geneeskundige be
handeling van 10,000 livres 
aan, onder de enkele voor««. 
waarde, om tot de praktijk: 
zijner behandeling, drie per
sonen naar de keuze van het 
gouvernement, te vormen , 
met de beloften van nog aan
zienlijker voordeelen. MES-
MER verwierp deze aanbiedin
gen, en verliet Parijs,, om 
zich naar ^Spct te begeren, 
door eenïge zijner zieken, 
en door verscheiden zijner 
aanhangers gevolgd, onder 
welke zich bevond de heer 
BERGASSE , schrijver der Mo-
rale religieuse. Gedurende 
de afwezigheid vahMESMEU, 
kondigde zijn kvveekeling, de 
regent, docter DESLON , geheel 
en al in onmin met de facul
teit , aan het parlement bij 
eene memorie aan * dat hij 
in hét bezit was van het ge
heim van het dierlijk mag
netismus, tot getuigen > de 
genezing van verscheiden zie
ken aanhalende. Hij had te 
zijnen huize, eene openbare 
behandeling geopend, waar
toe verscheiden personen hun
ne toevlugt namen. Dit bé-
rigt verbitterde MESMER zeer ; 
en hij noemde zijnen mede
dinger êenen bedrieger t die 

• « - . . . " • ' ' . • 
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niets van zijne geneeswgze 
kende. De ijverige vrienden 
van MESMER, deheèrén.BER-
GASSE en Ö'EPRÉMENIÏ. , snel
den in 'aller ijl nanr Pai-ys, 
alwaar zij , met den generaal 
IiAFAYETïE zich vereenigende,. 
ten behoeve van MES'MEB , eene 
iflteekening van 100 aandee-
leri, !elk van 2,400 Mvres , 
openden. De doctor voldaan , 
kwam tq Parijs terug , ont
ving een-som van 340,000 
francs, het bedrag der intee-
keningen , en opende eene 
behandelingszaal. DeJieeren 
B E R G A S S E en D.'EERÉMÊlflI. 
hielden voor de inleekenaars 
eenen cursus van theoretische 
lessen , terwijl MESMER zich 
het praktische gedeelte -der 
behandelingen voorbehield. 
Wijl de logen en het bedrog 
steeds begoochelingen noodig 
hebben, om te verleiden, 
zoo spaarde MESMER dezelve 
niet.- Het vertrek, waarin 
hij zijne zieken magnetiseer
de , was buitengemeen prach
tig versierd. In de zaal, 
waarin de behandeling plaats 
had x en waarin een zacht 
half Jicht doordrong /adem
de men de uitgezochtsfe reuk
werken in , terwijl een-be
koorlijk muzijk de ooren 
streelde. In het midden van 
de zaal zag men eene open 
kuip of eenen bak .slaan, 
waaruit koorden . en ijzeren 
stalen , uitstaken •, zoodanig 
oanaebfa^t', tiat dezelve naar 

M.,!.,. S. 

alle kanten konden gedraaid , 
en gerigt worden. 'Rondom 
de kuip waren dé rziekeïï, 
die elk een koord om het 
ligchaam geschoven' hadden, 
en eerié der, riietaleri pijpen 

, in. de hand hielden ,/orh de
zelve op het lijdende gedeel
te aan te brengen. Tan lijd 
'tot tijd lieten zij de«e pij
pen los, en dan raakten de
gene , die naast elkander ston
den , elkander bij de vingers 
aan,. hetwelk, men noem
de- de keteü <vo?,meiii , Was-
ér in de bedekte. kuip:* een. 
geconcentreerde, verwarmen
de of prikkelende damp? wa
ren deze staven zoo vele klei-. 

ne pypen waardoor deze 
vluglige damp heen drong.* 
waren deze koorden-met ée-
niae opwekkende stof bestre- ' 
ken , welke de opperhuid 
doordrong? was het geheel 
in staat, om eeiie,ri eLectn-
•ken schok te weeg te;bren
gen ?.... Dit was het geheim 
van den kunstbewerker. M?M 
het' gebeurde ïjijria.'aliga» 
dat de eene of 'andere der 
zieken , zenuwachtige aan
doeningen .ondervond* :die 

weldra door verscheiden an
deren met de zonderlinge 
veranderingen' gedeeld wer
den. Men noemde deze aan- , 
doeningen eene crisis•; maar j 
om' dezelve uittelokken ,-gJ8g < 
de magnetiseur aldus te w e * } 
Hij ging'voor xlen p e » f j 
zitten, die gemagnetiseeia 
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moest worden, zijne voeten 
in aanraking met de zijne, 
zijne, pogen op zijne oogen 
gerigt, en zijne kniën in de 
zijne gedrongen houdende, 
dit noemde men zich in be
trekking stellen. . De mag
netiseur streek op eene Zachte 
wijze, en als streelende, zij
ne handen over de kleede-
rcn, de oogen, de wangen, 

armen, enz, Hij maakte 
yan tyd tot tijd , bijna on
merkbare bewegingen met 
de handen, even alsof .hij 
druppelen water op. hetaan-
gezigt des zieken sproeide, 
dit noemde men aan denzel-
ven de magnetische vloei
stof toewei'pen. Bij de .per
sonen , die een vurig, een' 
zenuwachtig, een zwak en 
prikkelbaar gestel hadden (bij 
de ..vrouwen vooral), open
baarde zich 'de crisis door 
onmatig weenen of lagchen, 
door hevige kreten, door 
stuiptrekkingen, meer nog 
door' eenen volledigen slaap 
of eene, nacht Wandeling. Men 
heeft opgemerkt, dat de per
sonen , die smartelijke aan
doeningen hadden ondervon
den , eenen afkeer legen den 
Magnetiseur opvatten, en dat 
J*Ü > als ware het, diegene 
beheerschte, wier aandoe-. 
?"igen zacht en aangenaam 
waven geweest. .V^at hier 
°_°k Tan wezen moge," de 
Hunst van MESMER bragt in-

gedrongene bewerkers voort,, 
die, te hunnen huize en hei-, 
mei ijk,. clini'po-magnelische, 
zalen en slaapplaatsen oprigt-; 
ten, waarin de zeden niet, 
altijd geëerbiedigd werden. 
De meest behaagzieke en ligt* 
geloovigste; vrouwen jaagden 
het magnetismus, dat wel-r. 
dra tot den bon ton behoorde j\ 
met dezelfde woede na, als de
moden , de tooneelen en de 
danspartijen „die de voorwer
pen harernajagingen waren,, 
Deze geestdrift deed de waak
zaamheid des gouvernements 
herleven. Hetzelve benoem-; 
de tot een gestreng onder-, 
zoek van het dierlijk mag-
netismus, eene dubbele comr, 
missie, voor de geneeskun
dige faculteit, zamengesteld 
uit de heeren DARCET, MA-
JA ow., SALLIN, en GOILLO-
XIN , en voor de akademie, 
van wetenschappen, uit de 
heeren FRANCKLIK , LEROT , 
BAILLY , LAYOISIER en BOET., 
Zij waren bij de bewerkin
gen tegenwoordig, onder
wierpen zich aan dezelve, 
en.... ondervonden volstrekt 
niets. Het onderzoek der 
leden van de dubbele com
missie, en vooral het ver
slag van BAILLT., waren het., 
mesmerismus niet gunstig;, 
en nog minder de-nota, o-
ver verschillende punten ; be
trekkelijk , de zeden , eeiys 
nota, welke den koning werd -
3 ' . . • • ' 
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aangeboden. Bit verslag en 
deze nota, zijn publiek ge
maakt door den lieer F. DE 
JÏEÜFCEATEAU, in zijnen Gon-
éervateür. Het verslag, ten 
getalle van 20,000 exempla
ren gedrukt, werd op last 
van het bestuur, bijna door 
geheel Frankrijk verspreid» 
Bit was voor MESMER en zij-
ite leer een doodelijke'slag, 
waarvan de qilwenkselen niet 
kónden hersteld worden, noch 
door de geschriften van BER-
GASSE , noch door de talrijke 
voorstanders van het magne-
trsmus. MESMER Verliet Pa-
rijs, Na zich eenigen tijd, 
Onder eenen valsehen naam 
in Engeland te hebben op
gehouden, keerde hij naar 
zijn vaderland terug, rijk 
aan een jaarlijksch- inkomen 
van 30,000 francs, de vrucht 
der ffratfsfche Hgtgetoo vigheid. 
In 1800 schreef hij a'aü ee
nen arts van Parijs, om 
aan deftzelven 'het vervolg der 
Verhandeling over het dier-' 
lijk inagneiismus te onder
werpen. . Sedert dien tijd 'j 
hoorde men over MESMER 
«iet.meer spreken, dan bij 
zijnen dood, den 5 Maart 
1815 , in zijne geboorteplaats 
voorgevallen. Er bestaan nog 
voorstanders van het dierlijk 
wagneUsmus. Het stelsel van 
™ I E R kan onder hef getal 
*"* pverige stelsels worden 
gerarig?dhikt, zoo als de-^e-
ot°gie (denkbeeldenkunde), 

physiognomie (gelaatkunde) j 
craniologie (scliedèlkunde) 
natuurlijke 'tooverkünst enz, 
mét dit onderscheid, dat' 
KANT , LAVAÏE'R , GALL en 
mevrouw KRÜDNER, als lie» 
den van goede trouw, en 
niet als . kwakzalvers, aan 
hunne'leer geloofden. Elk 
hunner heeft zijne proselie
ten gehad: MESMER werd ge
volgd door zijne gemagneli-
seerden , zoo als KAÏÏT door 
zijne leerlingen, CAGLIOSTRO , 
door zijne vrij-metselafen, 
en mevrouw ICRÜDNER door 
hare geéstdrijvers. MESMER 
heeft nagelaten; 1 .<> Deyh-
netarum influxu, Weenen, 
1.766, in 12.«o —' 2.°Jft-
moiré etc. (Verhandeling 
óver de ontdekking van fat 
dierlijk magnetismuë), Pa
rijs, 1779, in 12.*° 3.° 
Précis etc. (Beknopte ge
schiedkundige inhoud^ der 
daadzaken, betrekkelijk fat 
dierlijk magnetismus), tot 
in April 1781,. Loöden, 
1781, in 8.w — 4.Q Mtf-
toire etc. (Beknoptegeschie
denis van het dierlijk mag
netismus), Parijs, 1783, w 
8.vo • __ 5,0 Requète etc. 
(Fer&oekschrip aan het par
lement, om een onpartfdt-

.ger onderzoek te erlangen 
dan dal der commissaris
sen), 25 October 1784. — 
6.Ö leitres etc. (Brieven tmn 
F. J. MESMSRaaridênUr-t 

ger BAVDIÜ scheeps-Up' 
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tien), wegens de te niaten na-
sporingen , over de behoeden
de middelen tegen de kinder
ziekte, en regtvaardigenden 
Brief aan de schrijvers van 
het Journul de Paris, 1800, 
in 8.vo — T.o Jfesmerismus f 
of stelsel van dierlijk mag~ 
netismus, in het Hoog-
duitsch, Berlijn, 1815, 2 
dl.» in 8.™ met platen. Het 
"dierlijk magne.tisw.us is in 
een aantal werken bestreden, 
en onder de talrijke tegen
strevers Tan dit stelsel heeft 
Wën opgemerkt, den gene
raal yrijheer D' HEHIN DE 
CüyHxiERS, die in 1820 is 
begonnen meteen tijdschrift, 
getiteld : Archives du mag
netisme animal, waarin zeer 
oordeelkundigeaanmerkingen 
voorkomen. 

MESMES' (JOANNES JACOBIJS 
DE) heer van Roissy, werd 
in 1490 geboren uit een door
luchtig geslacht van Bearn, 
dat vele groote mannen heeft 
voortgebragt." CATHARINA DE 
•FOIX , koningin van Navarre 
zond hem in hoedanigheid 
wn afgezant naar de verga
dering van Noyon , tot de 
ministers van KAREI. V om 
er dat gedeelte van Navarre,, 
Waarvan FËRDINAND de Ca-
tholijke zich had meester ge
maakt, terug te vragen. De-
2e last gaf hém gelegenheid 
°« b§ FRAHCISCÜSI bekend 

• - • • • • • • ' • « ( { 

ie gerake», die hem .burger 
luitenant van het Ghdtelèt' 
'maakte in 1544 tot rekwest-
meester, en eindelijk tot eer
sten president van Norman-
dij'è verhief. Hij overleed 
in 1569 in den oudersfeo; 
van 79 jaren. [Zie de' Elo* 
gia doctorum in Galliaviro-
rum door ScÉVOiE DE SAIN-
TË-MARTUE]. 

MESMES (HENDRIK DE) oud
ste zoon van den voorgaan
de , onderwees met roem de 
regtsgeleerdheid te Toulouse. 
Door zijne bekwaamheden 
verkreeg hij de posten van 
staatsraad, en rekwest-mee
ster kanselier van het koning
rijk Navarre,, van schatbe
waarder der handvesten, ein
delijk dien van kanselier der 
koningin LoulsA, weduwe van 
HENDRIK III. Daar hij even 
zoo geschikt voor de wapenen 
als voor de staatszaken was, 
hernam hij den Spanjaards 
verscheidene vestingen. Hij 
onderhandelde .in 1590 met 
den maarschalk BlRoar den 
vrede met de hugenooten. 
Deze vrede werd hinkend en 
kwalijk gezeten genoemd , 
omdat BIRON kreupel Was, 
en MESMES den bijnaam had 
aangenomen van zijn land
goed Mal'Assise (k walijk ge
zeten). Hij overleed in 1596. 

MESMES (CUUDIÜS DE) , meer 

http://magne.tisw.us
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bekend,onder den naam van 
graaf .van-4vause', gevolmag-
tJgd afgezant, minister, opper-
bewindhebber dergeldmidde-
hn, commandeur der konink
lijke orden , was de tweede 
zoon van JOANNES JACOBÜS DE 
MESMES. Hij w a s e e r s t raads
heer bij den grooten raad, 

' rekwest-meester , en vervol
gens in 1623 staatsraad. De 
loning, onderrigt van zijne 
verdiensten, zond'hem in 
1627 als afgezant naaf Fe-
neti'é, vervolgens naar Ho
me , _ Mantua, Florence, 
Turiü, en van daar naar 
Duitschland,, waar' hij de 
meeste rijksvorsten bezocht. 
Bij zijne terugkomst was de 
.-fcomng over zijne handelingen 
zoodanig voldaan, dat hij 
«em kort daarna naar De
nemarken, Zweden en Po-

drag van Munster én Ösna-
Orugge, gesloten in 1648. 
AiJQ roem van vroomheid 
r a s z o ° gro°t, dat bij de 
«oven, waarbij hij verkeerde, 
wjn Woord zoo veel gold als 
een eed. Hij overleed te.Po-' 

••r»« i» 1650 den roem van 
een opregt staatsman, een 
Jga en voorzjgtig gezant, 
.«? de vroomheid met staat-
.«ande had. weten te veree-
J » « « , van een edelmoedig 
*>•». den vader.^er.'.arineö 

MESMES (JOANSKS ANWHIS 
DE) graaf van Jvaux en' 
markgraaf van van Giyryï 
neef van den voorgaande., 
had dezelfde bekwaamheden 
en bekleedde dezelfde „posten 
als zijn oom. Hij was raads
heer hij het parlement, ver
volgens rekwest -meester, 
staatsraad, buitengewoon af-
zant- te Kenelië, gevolmap-
tigde bij den vrede van wf 
megen, welken hij gelukkig 
sloot; daarna was hij afge? 
zant in Bolland, Mgetrn^ 
en in Zweden. Hij ovefo 
leed te Parijs in 1723, oud 
•62 jaren. Zijne godsdienstige 
deugden, zijn ijver voor het 
algemeene welzijn, en zijne 
weldadigheid, deden hera zoo 
wel als zijne, bekwaamheden 
hoogachten. Men heeft zij" 
ne brieven en onderhands 
lingen verzameld, 1752> » 
dJ.n in 12.mo. — 

MESMIN (heilige) MAXI» 
NUS, tweede abt yan''Miei, 
•bij Orleans in 510, over
leed den 15' December 
520, nadat hij voorbeelden 
van alle deugden 
had. 

MESNARDIÉRE of ftötfift* 
DIERE (HlPPOlYTUS ,JBM?6« 
P I I E Ï DE IA) een featispk 
dichter, geboren XeZaudu» 
in 1610, opgenomen b|j | | 
Jfransche akademie i«.,f*?w 
overleed te Parijs aen * 
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Junij i.663r. Eerst legde hij 
zich toe. op de beoefening 
der geneeskunde, doch ver
liet deze studie, om zich geheel 
op de schoone letteren toe té 
leggen. Be kardinaal DE Rï-
CHELIEU was hem gunstig. 
MAUCÜSDON.CAN, eenSchotsch 
geneesheer , dié gezegd had, 
dat de bezetenheid der non
nen van Loudun slechts ee
ne hersenschim was, werd 
ook' hierin door LA MESNAIV-
DIÉRE tegengesproken. Zijn 
geschrift, getiteld: verhande
ling over de droefgeestig
heid,, 1635. in 8.v°, was 
naar den smaak van den kardi
naal, die hem tot zijnen ge
neesheer aanstelde, en hof
meester des konings; maakte. 
DUNCJAN wilde door zwart
galligheid datgene verklaren, 
Wat anderen als eene begooche
ling en een bedrog beschouw
den ; dit verschil in gevoelens 
gat LA MESNARDIÈRE voet, 
<lie zich afsloofde, om de we-
Zenhjkheid dier beruchte be
zetenheid te bewijzen. (Zie 
GKANDIER). Men heeft nog 
Tan hem: 1.° Bene Poëtica 

' die niet voltooid is, en schier 
niets bevat dan eene verhan
deling over het treurspel en 
het rouwdicht * in 4.t° 1650. 
Er moesten nog 2 dl.n bij
komen , maar de dood van 
«en kardinaal, op wiens last 

M dit werk begonnen had, 
belette hem daarin voort te 

• ' . • ' • • G 

gaan. »•*.>2.o -Twee slechte 
treurspelen, Alïn&e en de ' 
Maagd van Orteans. — 3.? 

: Eene genoegzaam getroüwe:, 
maar al \Q slaafsche Verta\ 
ling, der drie eerste boekety 
van de Brieven vanpLlNiusi. 
—> 4.° Eene Overzetting of 
liever eene omschrijving dei-
lofrede van TRAJANUS. —• 
5.° Eene verzameling van 
Gedichten in fol. Het zijn 
alle nietswaardige schriften, 
in eenen opgeblazen stijl. — 
6.ó Relations etc. (Oorlogs-
verhalen), in 8.v0 Men ziet, 
zegt p'OwvET, inde werken 
van ' IA MËSNARDIÉRE meer 
verbeelding dan oordeel, men 
ontwaart eene grootere zorg 
om schoone woorden uit te 
venten, dan wel grondige 
gedachten, en een bestendig 
streven, om zich eerder te 
doen bewonderen dan te on-
derrigten. 

MESNIER ( N . ) , priester, 
overleden in 1761, is de 
schrijver van het Geschied
kundig vraagstuk: wie het 
meeste kwaad aan -dé kerk 
gedaan- hébben + de Jesui-
ten, LVWER of (JALVYII ? 
en tevens van het'bijvoeg
sel, waarin hij zich uitlaat 
tegen dé inquisitie, die dit 
opgeblazen en wraakgierig 
werk verboden had, een uit-
broedsel van den haat, di&n 

| de Jansenisten der sociëteit 
o 5 

,' '41' 
i , ' Sl'i 
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Vah JESUS , altijd hebben; toe
gedragen. Het vraagstuk is 
des te dommer voorgesteld, 
doordien het bewezen i s , dat 
het jansenismus slechts een 
nitspruitsel van het calvinis-
mus is. 

MESML (JOAKNES BAPTIS-
ÏA D U ) , te Parijs in 15Ï7, 
nit eene adellijke familie, oor
spronkelijk uit het landschap 

. Char train, geboren, werd . 
advokaat des konings bij het 
parlement van Parijs,in den 
ouderdom van 38 jaren. Hij 
is de eerste, die aanspraken 
gehouden heeft bij de ope
ningen van het parlement, 
hetwelk menlater heeft voort
gezet. Hij overleed in 1569, 
oud 52 jaren, nadat hij ver
scheiden werken had in het 
hcht gegeven. Men vindt ee-
mge' z|ner schriften in de 
werkjes {opuscules) vantoi-
SEi,,. die daarin ook eene 
breedvoerige Zevensschels, 
over DÜ MESNIL , wiensbloed-
verwant hij was, geplaatst 
heeft. 

MESNJI, (JOACTNESBAPTISTA 
ö t ) , bijgenaamd Rosimonde, 
komediant vart het tooneelge-
fcelschap du Marais, overleed 
m 1686. Hij werd zonder 

. gewijd licht, begraven , op het 
kerkhof van . den H. SÜLH-
SKtfs'^ter plaatse waar men 

e °Wgeaooptte kinderen be- ,. 
graait j hij had naglans, eeii J 

Leven derffeiligetii 
ven, Rouanen, 1680 ini.10 

Maar zijn beroep deed hem 
de gewone begravenis weige
ren , in een* tijd, toen men 
beter dan thans, den aard 
«n de uitwerksels der tooneel-
kluchten wist te waarderen, 
Men heeft van hem'cemge 
zeer middelmatige bespelen, 

MESMI, (LODEW^K DU) reen 
jesuit, is de schrijver ran 
een uitgebreid werk, dat zeer 
gezocht wordt: jDoctrimd 
disciplina eccfesice, ij)®1 

verbis vWerum monumeiilo' 
rum exposi(a,Hreulen,\P> 
4 dl.» in fol. De titel van 
het werk toont deszells be
langrijkheid genoegzaam aan,, 
als ook de kunde en het 00» 
deel, die er vereischt werdenj 
om het wel ten uitvoer !P 
brengen: het is een tafereel 
van de leer en tucht der ker* 
gedurende de 12 eerste eeu> 
wen. 'Vvrij bezitten niets be* 
ters van dien aard; e.n «al 

daaraan de bepaaldste fW 
keur moet doen geven,is*' 
de schrijver vreemd aan al
len partijgeest; alle stelsels 
"alle bijzondere : gevoelens» 
slechts de getrouwe aanhatëf 
is van die plaatsen, waajW 
het geloof en de gebruikeB 
der kerk staan uitgedriikt. 

HESSAIA.— ZfeYf*«»$> 

MESSAUï?4(ViJiBBli),^* 



SE E S. 507 

ter van MESSAIA BAKBATÜS 
en vrouw van keizer CLAU-
DIUS, dreef de ontucht tot 
de verregaandste hoererij. Zij 
had het geheele huisgezin van 
haren echtgenoot, tot hare 
minnaars, officieren , solda
ten, komedianten, alles was 
haar goed. Er Was bijna geen 
jongeling in Home, die niet 
het voorwerp of de prikkel 
harer ontucht was. Een ha-
rer gewone Termaken was, 
gehuwde vrouwen te nood
zaken , zich in tegenwoor
digheid harer mannen, aan 
anderen prijs te geven; en 
diegene welke nog een wei
nig zedigheid terughield, lie
pen bijna altijd gevaar hun 
leven te verliezen. Dit ge-
drogt van ongebondenheid, 
verliet vaak het bed van den 
keizer wanneer hij in slaap 
Was, bm zich in openbare 
plaatsen aan de schandelijk
ste wellusten te gaan over
geven. Zij wierp hare blik
ken op haren schoonvader 
•APPIUS SILANUS ; want de on-
t.ücht, zoo als MONTESQÜIEÜ 
oordeelkundig zegt, is even 
als de gierigheid , hare ver
langens klimmen naar mat'e 
ZU voldaan worden ; eigen--
innige grillen, bedorvené 
gevoelens, éene wreede en 
bloeddorstige inborst, (zie 
«ERO) , zijn e r j e onvermij
delijke gevolge» van. SïtA-
»D8, werd ten dood gebragt, 
?*»üat hij die onnatuurlrj-

drift niètwildeinvolgen. Na
dat zij aan hare woede ver
scheidene harer minnaars, 
die door hunne uitspattingen 
met haar, buiten staat wa4 
ren gesteld, langer aan hare 
onmatige begeerten te vol
doen , had doen sterven, werd 
zij smoorlijk verliefd op Si
nus , een' jongeling, welken 
zij plegtig trouwde, even als 
of Ci-ADDIDS, haar verstoo-
ten had. De keizer van haar 
wangedrag onderrigt, deed 
haar met haren nieuwen man 
sterven, in het jaar 48 na 
J. C., van haar zeide een 
berucht hekelaar: 

Et lassata viris, necdum sati-
ata, recessit. , 

Hetgene ons van het 1 Ie boek 
van TACIXUS is overgebleven , 
handelt bijna geheel over de 
misdrijven dezer keizerin. 

MESSALINA (STATIHA) , der
de vrouw vanNEnö, uit eene 
familie der consuls, huwde 
eerst met ATTICÜS VESTINÜS, 
dien de keizer deed vermoor
den. Deze vorst had reeds de 
gunsten van STATILIA genoten, 
die zich niet schaamde zijne 
hand aan te nemen, welke 
nog rookte van het bloed 
haars mans. Hare minnarij-
en hadden in Rome opzien 
gebaard, dochbelettedehaar 
niet, vier èchtgenooten te 
vinden, «er zij lot den kei
zerlijken troon kwam, Na 
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den dood» van NERO , verlus
tigde zij zich met eenige fraai-
je geesten , en beproefde'de 
letterkunde met de ongebon
denheid te paren. OXTO was 
óp het punt haar te huwen, 
toen hij zich van hét leven 
beroofde, in zijne laatste bo-
genblikken schreef hij een 
aandoenlijk vaarwel aan MES-
SAHNA en doorstak zich. Zoo 
gaan de ontucht, de woede, 
de dwaasheid én de wreed
heid , hand aan hand. Zie 
NERO. " 

ÜESSENÏÜS JOANNES) J een 
geleerde Zweed, geboren ïn. 
1584 , te Fadstena , over
leden den 7 Februari] 1637 , 
muntte uit in verschillende 
vakken van letteroefening, 
verkreeg het vertrouwen van 
konincr GDSTAAF ADOLF , en 
werd' boögjeeraar in. de reg-
ten en stèatkcrndëaande hoo-
géschool van Vpsal. JAN 
KODBÉCK, een kundig god
geleerde, was zijn tegenstre
ver. De Koning van Zweden , 
eindigde hunnen twist, -op 
èene hen- beide vereerende 
Vijze; RüDBECK maakte hl) 
Aalmoezenier, en MESSENIÜS 
raadsheer, bij den nieuw op-
gerigtén senaat {e Stockholm. 
MESSENIÜS werd in 1615 be
schuldigd ,{ dat hij in het ge
heim de partij'trok van ko
ning SKÏISMDNDÜS ,' en tot ee* 
ntelêvea>lange gevangenis ver- „ 
oürde-eldy'.waarin Ï"J 'bijna § 

19 jaren doorbragt. Men. 
heeft van hem: 1.°>Scondia 
illustrala, complectenschro-
nologiam Scohdice, Moest 

, Suecice, Danice, Norvegi® 
etc. Stockholm, 1640, 1% 
dl.a in 4. t 0 , , herdrukt in de
zelfde stad 1700 tot 1704, 
in 14 dl.» in fol., met véle 
vermeerderingen door PE-
RINGSKIOELD. Het is eene ver
zameling der verschillende 
verhandelingen, welke MES
SENIÜS, reeds had uitgege
ven : als: i.° Chroniconepis-
coparum Suecice, 1611» w 
8.vo _ - 2.° Tumbte regum 
apud Suiones. -^ 3,9 *'ie" 
atrum nobilitatis Suecance, 

.1616, in fol. — 4.° £"** 
taidum . Prósapia,. .1610' 
Zijn. zoon ARNOLD MESSEÏÏÏ-
ÜS, werd onthoofd in 1648, 

met deszelfs 'zoon, .welke 
slechts 17 jaren oud was, wijl 
hij menige hekelschriften1 te
gen het hof gemaakt had. 
Ten onregte wordt hem van 
eenige het Theairum HOM»"' 
latis toegeschreven, dit W' 
hoort zijnen broeder JOAN-
NES. 

. MESSIA. — Zie MEXU 

MESSIÈR (ROBERTÜS), ee» 
franciskaner-monnik, overste 
der Pransche provincie,pre.: 
dikte * met onderscheidiM» 
omtrent het einde der lp, 
eeuw. Zijne 'Sermonen, «T 
gegeven te-Pérs**™1***' 
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zijn de tegenhanger "van die 
van MENOT. Wonderbare toe
passing der H. Schrift, ge-
dwongene.uitlegging der kerk
vaders, den stoel der'Waar
heid: onwaardige •• redenerin
gen, kinderachtige woord
spelingen , ziedaar waardoor 
zij zich onderscheiden, > 

. - * MESSIER (KAREL) , een 
sterrekundige , den 26 Junij 
ï'730, te Badonviller, in 
Lotharingen geboren, was" 
het tiende van twaalf kin
deren, en had den ouder
dom van elf jaren nog niet 
bereikt, toen hij zijnen va
der verloor. Irr 1751, kwam 
hij të Parijs, bijna zonder, 
andere aanbeveling, dan een 
wij fraai schrift, eri «enige 
vorderingen in de teeken-
lwnde.; Als afschrijver bij den 
sterrekundige DEUSLE, ge
plaatst , hield hij aldaar met 
êle schranderheid zijne regis
ters van waarnemingen. ,De 
secretaris van DELISLE, Li-
BODR , vormde hém voorde 
"agel(jlcsche waarnemingen , 
foor die der verduisteringen, 
en voor de hasporing der ko-
melen.< Nadat .DEHSLE,,tot 
^"ekundige der mannewas 
"enofioici y deed hij aan MES-
S»R den post bekomen, van 
Rijver bij het" depot van 
«aarten met de geringe jaar-

, ;edde van' 500 Franken; 
J 5 r % zijn beschermer de 
"Je tafel en huisvesting-voeg

de. MESSIER ging voort zijne 
sterrekundige waarnemingen 
te maken ; hij maakte er eene 
menigte met betrekking lot 
de kometen van 1758 ,1759 
en 1760. DEWSJCE, die on
getwijfeld waande, hem ge
noegzaam belpond te heb
ben , eigende zich dezelve 
toe. Fadat deze astronoom, 
den slerrekundigen leerstoel, 
dien hij in het koninklijk col-
legie bekleedde , had verla
ten, en van de wetenschap
pen afzag, werkte MESSIER 
voor zijne eigene rekening. 
Gedurende vijftien jaren wer
den , bijna al de kometen, die 
toenmaals , verschenen , door 
hem alleen ontdekt; LoDE-
WIJK XV, zegt LA HARPE, 
noemde hem de fret der ko
meten. Achtereenvolgend tot 
de akademiën van Berlijn en 
Petersburg verkozen ,• werd 
hij in 1770, tot die van 
Parijs benoemd. Zijn titel 
van schrijver of commis, was 
in dien van sterrekundige der 
marine veranderd, en elke 
zijner'kometen verschafte hem 
•den toegang tot een vreemd 
geleerd genootschap.' Zijne 
werkzaamheden werden ge
durende meer dan een jaar 
afgebroken , ten ^gevolge van 
eenen val, dien hij in 1781 
deed, in eenen ijskelder van 
den tuin van Mouceaux: 
hij ,had den- arm., het. dij
been en twee ribben gebro
ken, en eène aware wond 
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aan het hoofd bekomen. De 
omwenteling plaatste hem in 
eenen zeer bekrompen toe
stand , daar zijne jaarwedde, 
en het traktement, dat hij 
van de marine ontving, in
getrokken waren. Ondanks 
het netelige van zijnen toe
stand , zette hij zijne werk
zaamheden voort, en toen 
dit tijdvak van onrust en mis
daden, door betere tijden 
werd opgevolgd, werd MES
SIER lid. van het instituut, 
van het lengte-bureau, en 
van het legioen van eer. Hij 
overleed in den nacht van 
den U op den 12 April 1817. 
MESSIER , was geen wiskuns
tenaar: » Zijne zucht voor 
de sterrekundjge verschijnse
len , zegt de heer DELAMBRE , 
bepaalde zich tot het ver
inaak , om dezelve waar te 
nemen ; pm er naauwkeurig 
den tijd «a de ,overige om
standigheden, van aan te tee
kenen, zonder ooit door de 
eerzucht geprikkeld te wor
den , om. dezelve te kunnen 
berekenen en voorzeggen." — 
»TIij heeft zijn leven doorge-
bragt, zegt LX HARPE, mei het 
ontdekken van den loop der 
kometen ; en de kaarten , die 
hij er van vervaardigd heeft, 
worden voor zeer naauwkeu
rig gehouden.... Hij is daar
enboven, voegt dezelfde schrij
ver er bi j , een zeer regt-
schapen man, die de een
voudigheid eens kjnds bezit; 

voor eenige jaren verloor hij, 
zijne vrouw. De zorg; die-.' 
hij haar bewees, belette, 
dat hij eene komeet ontdek
t e , die MONTAG'NE van M* 
moges, hem ontfutselde: hij-
was er troosteloos over,... 

• Zoodra men hem. over het 
verlies. sprak, dat hij: gele-. 
den had, antwoordde hij, 
steeds zijne gedachten op zij
ne komeet gevestigd houden
de: .Belaas! ik had. er 
twaalf ontdekt; en nu moei 
mij die MoNUGm de der» 
tiende ontrooven. Zich daar* 
na herinnerende, dat hij ip 
ne vrouw moest beweenen, 
begon hij te, schreeuwen! 
Ach, die arme vrouw!_en 
beweende toch altijd zyné 
komeet." MESSIËR, heeft geen 
enkel belangrijk werk gescnie* 
ven: men heeft slechts van 
hem, eenige Memorienver
spreid in de boekdeelen m 
ahademie van wetenschap
pen, of in die der Co»-
naissance des temps,eneev. 
los stukje getiteld: Grf§ 
etc. (Groote komeet, aieW 
de qeboorte van N^ol[" 
ON den Groote is verse/* 
nen, ontdekt? en gedub
de vier maanden waf$. 
•domen), Parijs* l808> •.." 
4.to LALAMDE heeft aan de 
nagedachtenis van dezenon-, 
vermoeiden waarnemer». 
nieuw gesternte toegevv^» 
onder den naam van #<* 
sier of GardenMotsso»^ " 
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kend, en uit eenige ver-» 
spreide sterren bestaande. 

• MKSSIS (QOINTINJJS) , MES-
SIDS, bijgenaam de Smid 
van Jntwerpen , een schil
der , overled en te jtntwer-

pen, in 1529 j in den ou
derdom, van 79 jaren, oe
fende tot op zijn 20 jaar het 
bedrijf van smid of liever 
dat van. slotenmaker uit (de
ze twee beroepen werden 
destijds met denzelfden naam ' 
bestempeld). Daar hij zeer 
op de dochter van een' schil
der verliefd was, vroeg hij 
haar ten huwelijk, doch de 
vader verklaarde, dat hij zij
ne dochter niet zoii geven 
dan aan iemand die zijne 
kunst beoefende. Van dien 
«ogenblik begon MESSIS te 
leeren teeltenen. De eerste 
schilderij., die hij vervaar
digde , : was het afbeeldsel 
rijtter minnares, welke hij 
door zijne standvastigheid en 
bekwaamheden ten huwelijk' 
"eeg. YAN MANDER , de 
schrijver zijner geschiedenis, 
trekt deze sprookjes in twij^ 
ftl.. Deze schilder maakte 
gewoonlijk slechts halve figu
ren en afbeeldsels, zijn ko
kwet is krachtig;, zijne be
handeling fijn; maar zijn 
penseel is wat hard en droog. 
*"J ^erd bij den ingang der 
hoofdkerk begraven, en LAMP-

R J
SC!vree f o n d e r zijn afr 11 

h^d deze woorden: J 

Connubialfa aniojr de mulcibra 
fecit Apellèm. 

De meeste schrijvers noemen 
dezen schilder MAssts, MA-» 
THTS of MATHYSIS ,• wij ge* 
ven hém dien van MESSIS, 
MESSIUS , volgens eenen brief 
uit ontwerpen geschreven, 
en achter op zijn afbeeldsel! 
geplakt, dat in de galerij 
van schilders te Florence 
berust. Men noemt hem 
somtijds ook MESSETS.; 

MESTENSKI ( JACOBUS) , gou
verneur van Brzeain in Po
len , kwam in 1548 op het 
dwaze denkbeeld, om zich 
voor J; p . te doen doorgaan. 
Hij had 12 zoogenaamde a-
postelen bij zich; hij liep 
van dorp tot dorp, terwijl hij 
predikte en het volk vermaak
te met goochelkunstjes, die 
hij mirakels noemde. Maar 
toen de bedriegerijen/van de
zen geesldrijver bekend wer
den , verjoegen en "mishan
delden de boeren hem en zij-' 
nen aanhang zoodanig, dat 
hij zich niet meer durfde ver-i 
toonen. 

MESIREZAT (JOANNES),een 
pro testantsch godgeleerd e, ge-i 
boren -te Geneve j omtrent 
;1592, overleed in 1657 * 
nadat hij door zijne geloofst 
genpoten, tot verschillende za -
ken gebruikt was. Men heeft 
van hem Sermonm\ in8wV0en\ 
verschillende andere -werken^ 
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\ MKSXREZAT (PHILIPPÜS;.), 
ije'ef van den voorgaande, 
vjas ook predikant, en onder-
vfees de theologie Ie Gene-
ve. Men heeft van hem eene 
verhandeling, tegen SOCINI-
tfs, en andere werken over 
geloofsgeschillen, die weinig 
jh'eden kennen en die niemand 
jeest. Zie LEN'TÜIÜS SCÏPIO. 
iHij' overleed in 1690. 
' i , • , 

METAPHRASÏJES. Zie S i" 
flEQS. ,•'/•• " 

\ METASTASIUS of TRAPASSI 
(PEÏRUS BONAYENTÜRA) , ,ge-
boren te Home, den 3 Ja-
Müarij l698, omhelsde den 
geestelijken staat, en onder
scheidde zich door zijne Ita-
'liaansche gedichten.- In 1729 
begaf hij zich naar fPéenéri, 
en werd in hoedanigheid van 
dicteer jtenhove opgenomen , 
waar hij verkeerde tot aan 
fijnen dood, die voorviel den 
12 April 1782. Men heeft 
izijne gedichten verzameld te 
JParijs, 1755, 12 dl,»an 
S.vo ; deze zeer schoone uit-.' 
gave wordt gemeenlijk Pom-
padour genoemd , omdat zij 
opgedragen is aan de mar
kiezin; van' dien naam; zij 
bevat een aantal treur-, blij
spelen , of groöie opera's , 
«nder welke men op prijs 
stelt: De dood van JBEZ , 
«e offerande van IZAAK, 

•?<>***,•• JOAS, BELXSA, 
*>y den Calvarieberg. Deze 

- C l T. 

onderwerpen zijn behandeld 
met- eene .ontwikkeling', eene 
belangstelling, eene overeen
stemming van woorden, van 
muzijk en van yoorstel,; die 
den grootsten indruk malen. 

flMaar daar in de ongewijde 
stukken , het; gevoel doonde-
zelfde middelen wordt opge
wekt, begrijpt tnen liglelijk, 
dat de zeden, er aan meer dan 
een gevaar zijn blootgesteld. 

• In 1788, heeft de kardinaal 
RIMINALDI, zijn borstbeeld ie 
Rome, in de MARiA-keri, 
genaamd de rotön de, met dit 
onderschrift: doen plaatsen: 
PETRO MSUSTASIO, CW 1 

JRomano, principi Mm I 
dramatis; ne viro nbqw ; 

. gentium clarissimo honor» j 
patria deesset. Bij deze gf | 
iegenheid maakte een schnj- | 
ver de volgende aanmerking, j 
» Men kan piet ontkennen, | 
dat het een -misbruik «» 
borstbeelden en opschriuen 
in kerken te plaatsen, «« 
geene betrekking hebben met 

:de begravenis, en die effl 
«eheel werèldsch aandenken 
tèn doel hebben. Deze wan
orde, die van den tempel va» 
den levenden Gód, eene sjort 

van museum maakt, . 
meer en meer veld, en v 
breidt zich door het »oor 
beeld van hen, die e» ««* 
volgens • hunnen ****£. 
meest moesten tegenstelte», 
wéldra zal het d e n k W 
dat d e C h r i s t ^ e a v a n » ^ 
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ligherd der kerken'hadden,, 
geheel bij ons: zijn uitge-
wisent." Eene volmaakte zui
verheid van stijl, eene ge
stadige bevalligheid en fraai" 
je wijze van uitdrukking, 
hebben MEIASTASIÜS , als den 
RACiNEvan Italië, door zijne 
Jandgenooten doen beschou
wen. Voornamelijk heeft hij 
eene .wegslepende zachtheid 
.inde verzen, welke voor den 
zang bestemd zijn. Hij be
zat "in den hoógsten graad de 
bekwaamheid, * om. in .een 
naauw bestek al de trekken 
eeper zielroerende gesteld
heid te vereenigen; maar 
men moet hem verwijten, 
dat, terwijl hij zich naar de 
opera wilde Voegen, hij dik-
Wglade regels der eenheid ge
mist , he| karakter zijner hel
den verguisd, zijnen stijl al 
te zeer afgebroken,' en te 
•veel tegenstellende redenerin
gen gebruikt heeft; een al
gemeen gebrek bij de schrij-
*W* van . 'zijn land* MAÜRO 
Boni is van al de Italiaan-
sche levensbeschrijvers diege-
fte> wejke met de meeste 
nauwkeurigheid het letter
kundig leven van.METASlA-
sos beschreven heeft. [Deze 
beroemde dichter was erva-
feu in de regtsgeleerdheid en 
*n de wijsbegeerte; was vol
umen met de H. Schrift be-
«end, waarvan hij ïn zijne 
®ratoriQ) dikwerf den tekst 

- xvi, DBEL, , ; H 

aanhaalt. Hij schreef ver
scheiden stukken of canta
ten, voor de aartshertogjn* 
nen.-, dochters van KAREI, VI, 
en MARIA THERESIA,- welke 
deze prinsessen (waaronder 
MARIA ANXOINEXXE , later ko
ningin van Fi'ankrijk, en 
MARIA CAROWNA , later ko
ningin van Napels, behoor
den) , in tegenwoordigheid 
harer doorluchtige ouders uit
voerden. Zij waren door ME
ÏASTASIÜS. in de Italiaansche 
taal opgevoed. Steeds aan 
de godsdienst gehecht, werd 
zijne godsvrucht sedert den 
ouderdom van 40 jaren voor
beeldig. Hij lag op zijn sterf
bed, ioen PIÜS VI te Wee» 
nen kwam. Deze goede op
perpriester verwaardigde zich, 
om zich naar MEIASIASIUS te 
begeven, die den troost ge
noot, om van zijnen tijde
lij ken en geestelijken .opper-
heer, de zegening in arti-
citlo mortis te ontvangen. 
METASXASIÜS was toenmaals 
83 jaren], . - ' . ' . . : 

MEXEL. —- Zie BoiSROBERl. 

MEIEÜ (HÜGO) , METELtOS 
een vromen geleerde abt van 
Sx. LEO van Toul ,.uit de orde 
der Norbertijnen, onder
scheidde zich in de 12c eeuw, 
door zijne ervarenheid in ker
kelijke zaken. J?o»HöGo,een 
Norberlijner, en abt vanÉsli-
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val, heeft dezen godvruchti-
gen schrijver doen kennen, 
door de uitgave • zijner brie
ven , in fol.' Men vindt in 
dezelve. nuttige zaken voor 
de godgeleerden , die tevens 
ten opzigte der geschiedenis; 
der .11« en 12e eeuwen be
langrijk zijn. MEXEI. over
leed in het jaar 1157, in 
èenen gevorderden ouderdom. 

f METEtERKAMP (RÜXGER) , 
afgevaardigde bij 'de tweede 
kamer der staten-generaal in 
de Nederlanden, werd in 
1772 , te ' Gouda geboren , 
alwaar zijn vader burgemees
ter was. Na goede studiën te 
hebben gemaakt, en de docto
rale waardigheid in de regten 
te hebben bekomen, begaf 
hij zich met den zoon van 
«enen rijken Aimterdamschen 
toopKWB;; op rfeis, bezocht 
J}HüsoM<ntff^ M^sicmd en 
-Engeland, en keerde eerst, 
na eene afwezigheid van vijf 
of zes jaren, in 1804, naar 
zijn vaderland terug. Op 
zijne reizen legde hij er zich 
bijzonder op toe, om de 
staatshuishoukunde der lan
den, welke hij bezocht, te 
beoefenen. In Holland XQ~ 
ruggekeerd vergeleek hij de
zelve met die van zijn va
derland , en gaf zijne schets 
der Hollandsche staatshuis-
Aoukunde in J804, in het 
acht, een uitmuntend werk '-, 
aan hetvrelke in 1807. de 

eer eener Fransche verteling 
te- beurt viel, Parijs y in 
8,vo Onder de regering van 
koning LopEWUKNaróEEOir, 
werd METEPK'KAMP-'• divisie
chef bij het ministerie van 
birinenlandsche zaken. 'In 
1813 werd hij, bij •'besluit 
van den souvereinen-vorst van 
21 December, benoemd tot 

.secretaris der commissie, be» 
last met de redactie eener j 
grondwet, voor de vereen^ 
de provinciën der Federhm 
den. In het volgende jaar 
gaf hij de geschiedenis dezer 
gedenkwaardige gebeurtenis) 
onder den titel van De re» 

I geringsvonn der vereenigm 
Nederlanden, na de ver* 
hefing van prins ffiMf 
FREDERIK van Oranje M 
souvereinen vorst, in m 

licht, en deed dezelve voor
afgaan dooreen geschiedkun
dig overzigt van de verscn* 
lende regeringsvormen , w-
elkander sedert de omwen
teling van 1795 tot dat tijd* 
slip in de Mtaafstheref^ 
bliek waren opgevolgd. V}1 

zeer wel geschreven *etf i 
bevat: daarenboven met o'-
rfondvvet, en andere oftcie-

le, daartoebetrekkelijkesl^ 
ken, het facsimile der « 
teekeningen van al' <» J™ 
zienlijke , die hunne stem' 
iet goed- of *&ewm^ 

1814, te Jmsterdaw W 
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hondene' plegtigë vergade
ring , hebben uitgebragt. In 
4e voorrede van het eerste 
deel, belooft de schrijver een 
vervolg tot dit werk, waarin 
hij de invoering der grond
wet , \de vestiging van' het 
algemeen bestuur, en de re
geling der onderscheidene be-
standdeelen van hetzelve , 
meer opzettelijk: zou nagaan; 
welk vervolg echter niet ver
schenen is. Tijdens de op-
lïgting van den hoógen raad 
van adel, werd METELERKAMF. 
tot lid des aelven benoemd, 
en bij de daarslelling der 
orde van den Nederlandschen 
leeuw, werd METELERKAMP 
in de eerste benoeming der 
ridders begrepen. Later had 
liij zitting in de tweede ka-
iher der staten-generaal, en 
onderscheidde zich in die 
betrekking onder de rede
naars , door redevoeringen , 
waarin de;duidelijkheid, de 
sierlijkheid en bondigheid 
Mch evenzeer doen opmerken 
en bewonderen. Hij overleed 
te 's Grctvenhage in de maand 
Januarij 1836. ' 

METEMI (AÜGÜSTINDS), een 
schilder, geboren te Bolog-
*a, in 1609, was bijzonder 
«edreven in de sieraden der 
bouwkunde op natte kalk te 
Milderen (in fresco). Hij 
perkte gewoonlijk met AHNA 
^CBAët COLOHUA » een an-

H l 

dër" bekwaam schilder in dit 
vak.. 'Hij overleed te Ma-i 
êrid ih 1660x een' beroem-, 
den naam nalatende, 

METELLUS. — Zie LABEO. 

METEILÜS CEI,ER (QÜIKIÜS 
Gfficiiius) , een Romeinsch 
consul, in het jaar 60 vóór 
J . C , was pnetpr, toen: C I 
CERO consul was. Hij be
wees aan het gemeenebest 
belangrijke diensten -} met 
zich te verdedigen tegen de 
troepen van CATILWTA , die: 
in Ctsalpisch-Gallië wilden 
indringen, en verkreeg na; 
zijn prsetoraat het bestuur 
dier provincie, Hij huwde 
de zuster van CLODIUS, die 
hem door hare onbeschaamd-
heden onteerde en vergiftig
de. Zij is dezelfde, die, on
der den naam van LESBIA» 

' door CATÜLLTIS zoo zeer wordt 
uitgekreten. MEXELLÜS stierf 
in het jaar 57.vóór J , C. , 
en werd door CICERO be
treurd, die in hem eenea 
ijverigen vriend, eenen troos
ter en raadsman verloor. 

MEXELLÜS (LÜCIÜS CiECI-
Lius), van wien een der voor
ouders den verschrikkelijke?, 
JoGüRiflA beteugelde , was" 
volkstribuun. Toen JuMus 
CAESAR zich van Rome mees
ter maakte, had hij meer 
moed dan al de overige ma« 



516 ' M - J & T ; 

gistraatspersonen, die zicli 
onderwierpen, alsof zij reeds 
sedert lang het juk der sla
vernij waren gewoon geweest. 
METELMJS alleen durfde het 
hoofd bieden aan den ver
delger der Romeinsche vrij
heid. Deze overwinnaar wil
de den schat, dien men in 
den tempel van SATORNUS 
bewaarde, bemagtigen, ME-
ÏELIUS weigerde hem de sleu
tels; toen gebood CAESAR dat 
men de deuren zoude open
breken ; en daar de volks-
tribuun zich op nieuw hier 
tegen stelde, dreigde de dwin
geland hem te dooden, zeg
gende : » Jonge man, gij 
•weet, dat het mij gemakke
lijker is, dit te doen dan het 
te zeggen." METEIXUS bood 
geenen wederstand meer en 
ging,heen. CAESAR heeft dit 
geval in zijne.. Geschiedenis 
der burgeroorlogen:; geheel 
verbloemd, welke eerder eene 
lofrede van zijn gedrag i s , 
dan een getrouw verhaal der-
waarheid. , 

MEIEREN (EMMANüëL VAN) , 
werd den 9 Julij 1535 , te 
ontwerpen geboren. --Daar 
hij de nieuwe dwalingen aan-' 
k,leefde,was hij verpligt,zijn 
vaderland te verlaten ; . hij 
nam de wijk naav Engeland,. 
waar hij in 1612 overleed. 
Hij is bekend door eene.'Gte-
schiedenis der Nederlanden, 
van 150Ö tot 1612, eersf 

gedrukt tb- hét Latijn, 1&)8," 
in fol., later in het Ylaam'sch 
vertaald, vermperderd door 
den schrijverzeden, en ver
volgens iri Holland mèerifta-
len herdrukt; zij ' is" ook in 
het Fransch èn Hoögduitselt 
vertaald, ADRIANUS VANMEER-
BEECK zegt, >> dat hij in de 
geschiedenis van VAN METE
REN zoo vele logens, zoo vele 
lasteringen en onbillijke aan
tijgingen tegen de kerk, en 
tegen de wettige vorsten vaft 
Nederland gevonden heeft, 
dat hij er een' afschuw van 
had.". IVËUARDÜSVANREW) 
ofschoon een ijverig protes
tant ,'• kon zich niet oBtho«* 
den, om aan VAN MEIEREN 
zijne ligtgeloovigheid te ver
wijten, alsmede zijne vlene-
rijén en geveinsdheid. ^ 
de voorrede van het wei? 
van VANRETD, Bdlinf 
lis in' Belgio ffestt ksto-
na, 1610, in foL ' . 

• METÉZEAÜ (ClEMENS) > « * " 
meester van den koning W» 
Frankrijk, geboren te Drem 
leefde onder de regering van 
LODEWIJK XIII. Deze kuns
tenaar' met een stout vernU^. 
bekwaam tot de grootste on
dernemingen , heeft au* on
sterfelijk gemaakt, door M 
beruchten dijk n n - . ' f j ' 
cheile; >en eenigzins W»?" 
loos werk,- waat tegenj, 
beroemdste Irijgsbonwkun® 
gen het hoofd hadden gest°o 
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teri, en dat- hij in- 1628,' 
met het beste gevolg- ten uit
voer- bragt. Hij werd in zij
ne onderneming geschraagd 
door JAN TIRIOX , metselaars 
baas te Parijs , later genoemd 
Kapitein TIRÏOT, Deze dijk 
was 747 roeden lang. 

MEIEZÈAU (PATJLUS) y broe
der van den voorgaande, ge
boren te Parijs, werd gees
telijk en was met BERtLLE, 
een "der eerste stichters van 
de cöngregratie van het ora
torium. Hij bezat eene bij
zondere begaafdheid voor het 
predikambt, verrigttehetzel
ve in.verscheidene steden van 
•Frankrijk, met het beste 
gevolg. Hij overleed te O -
ïaiè, terwijl hij aldaar' de 
vaste predikte,.den 17Maart" 
1632, in den ouderdom van 
50 jaren ,• üa verscheiden' 
schitterende bekeeringen be
werkt tè hebben. Men heeft 
"fan hem: een godgeleerd werk 
geschikt vóór predikers, en 
getiteld: 1.o Theologia Sa-
cra > juobta formant JEvan-
gelicce, prcedicalionis dis-
tributa, etc, 1625, in fol. 
""7 2,o Be Sancto sacerdo-
&°, ejus dignitate et func-
tionibus, sacris, etc. in 8.v° 
en meer andere werken. 

METHOCHITES of METOCHI-
ÏES (THEODORÜS) , een opzie* 
^X- van de belastingen te 

• • • • - ' .... • - , H 

JiïConstantinopèl,' bekleedde 
gewigtige ambten , onder kei
zer AifDRONiccs den Oude, 

; en overleed in 1332 j ver
eerd met den titel vart le
vende, boekerij, een' titel, 
dien zijn buitengewoon" ge
heugen' hem had verworven. 
Men heeft van hem: 1.° 
Romeihsche Geschiedenis, 
van iutivs CJSESAR ", tof 
GoNStJNTiNvs, in 4élo een 
zwak werk. De schrijver ver
onachtzaamt den stijl der ou-

' den, en schept er zich eenën,; 

die niel zoo eenvoudig y zoo 
duidelijk mmkizoo edel is,; 
JOAIWES MBÜ*SIÜS ,' heeft de
zelve in het Latijn vertaald 
met aanteekeningen. -—. 2.9 
Gewijde Geschiedenis \ in> 
twee boeken^ die niet beter 
is en nogtans vertaald werd §• 
door HERVÈ , Parijs , 1355, 
in 8.v° —-' 3.° Geschiede
nis van Konstantinopel, 

' ve.el breedvoeriger, maar niet 
altijd naaüwkeurig, 

METHODIÜS [Heilige), bij-: 
genaamd JEubulius^ beroem* • 
de bisschop van Tyrus, om
trent 3 1 1 , en kort daarna 
martelaar, had een aantal 
werken samengesteld; niets* 
is ons daarvan overgebleven 
dan het Maagden/eest, uit
gegeven te Rome, in 1656, 
in 8j° door LEO AILAÏIÖS, 
Parijs, 1657, door pater 
POÜSSINES, Jesuit, en in 1S72, 

ï B - . ' - ' •-•.. ' • 
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door "pater GOMBËSIS ; met 
aanteekeningen en te Ham
burg > in 1718, op het ein
de van het tweede deel der 
Werken van den H. HVPO-
^IXDS , door FABRICIDS. Het 
is eene samenspraak over de 
•uitmuntendheid der zuiver
heid, welke een voordeelig 
denkbeeld van den schrijver 
geeft | maar er zijn eenigen 
«iet het ware geloof niet over
eenstemmende uitdrukkingen 
ingeslopen, hetzij door on
achtzaamheid van METHODI-
u s , die eerst in de dwalin
gen van ORIGENÉS gevallen 
"was, die hij echter later be
streed , hetzij door kwaad
willigheid der ketters, die» 
destijds hun vergif in de zui
verste bronnen uitgoten. Wij 
hebbjeo aanmerkelijke frag-v 
ipentep van de andere wer
ken fan, ^ezen heilige, in 
^HOTHIS,, * dejp, JU. IriJFHA-. 
ïfos > den II. HIERONTMUS <yi 
THEODORETÜS. Degene, waar
van ons het meest is over
gebleven; zijn die over den 
Frijen Wil, tegen de Va-
ïentinianen, en van de Op-
standing der Ligchamen:,: 
tegen ORIGENES. Be werken 
v,an dezen heilige, werden 
door de ouden zeer geacht,, 
ofechoon de stijl wat langdra-. 
SJg. opgeblazen, en voliverge-
^kingen en, zinspelingen is. 

öyra/ium, een vrome pa*" Ij 

triarch van Kmslanünvftèl, 
in 842 en een der ijverigste 
voorstanders van dé vereering. 
der beelden, werd op last 
van keizer MicHAëL den Sta* 
meiaar , in eene donkerege* 
vangenis opgesloten, nadat 
hij honderd zweepslagen onfo 
vangen had. De zachtaardig
heid zijner inborst, deed niet 
minder dan de kracht zijnet 
rede, verscheiden keUexs tot 
de kerk terugkeeren. Die 
doorluchtige vervolgeüng > 
overleed in 846. — Men ver» 
warre hem niet met MBTKO-
DIÜS , een vroom kluizenaar, 
die in den loop derzelfde 
eeuw, aan den koning Bo-
GORIS, opperhoofd der Bal-
paren, eene schilderij aan
bood, het laatste Oorêë 
voorstellende, die de bekee
ring van dezen vorst, tot liet 
Christendom bewerkte. 

MfiXHODlus van Thessah' 
•tiioa. — Zie H. GfRiiM9 

van Thessaloniea, ' 

• MEXIUS SDFFJEÏIDS , öPF r -

bevelhebber der stad-.Jm* 
onder de regering van lot-
LUS HO&IIWOS, koning van 
Mm, streed met Wfin'S 
voordeel tegen de Romeinen. 
Om een einde aan den W 
durigen oorlog te makP» 
stelde mis voo,r, WQ'J* *> 
z©gl, dat .de .*£e:EöRAj 
ëRSi tegen d j e J ï i e * ' ^ 1 

xJJRS, zouden vechten. » 
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Romeinen waren overwin-, 
naars. (Zie ÏÏ0RATiëRS.»E); 
TÜLLUS pikeerde daarop z p e 
wapens tegen de Yejfirs en 
fidenaten. SuFFBTios „ ypeg-
de zijne troepen bij : die van 
den Rorneinschen .koning,; 
maar bij den eersten aanval 
verliet hij «zijnen post, zoo 
als hij heimelijk: i»an de Ve_? 
jers beloofd had > en, vlugl-
te óp eene verheyepe#plaats; 
met het vaste voornemen de 
overwonnenen aan te, vallen, 
als de aegepraalvPiel jaan de 
zijde van de Yejers was. :TTO-
^us gebelgd over deze trottr: 

. weloosheid t • deed MBTIUS , 
tusschen twee wagens vast
binden en door vier paar
den in stukken trekken, in 
het aangezigt van hel zege
vierend leger, in het jaar 
666 YÓór J. C. HoiUTivs, ' 

spreekt in zijne Mr$ PQe~! 

ticce, van eenen MEXIÜS , een 
bekwaam letterkundige, een 
kundig en gestreng censor, 
eejt man , - welken degenen 
die schrijven en hun werk 
in, het licht brengen, behoor
den te raadplegen. 

Si quid tarnen olim , 
• ScHpsei-is, in MEXU i descen-
i dat judicis aure^. 

. METIÜS (JACOBDS) geboor-, 
% van Jlkptaar, yandde 
verrekijkers uit. Jlij bood er 
den staten generaal eenen? 
aa« in, 1690. Mes bedien-. 

H 

de zich,'sedert lang yan roe
ren, piet verschillende pij" 
pen om het gezigt naar ver*-
wijderdf voorwerpen te wen
den , en dezelve klaarder te 
kunnen zien. Pater MABIL-
üON verzeker* in zijne reis 
door ItctH'é , da t hij jn een 
klooster ' zijner orde gezien 
had de werken van .Goaijss-
TOR geschreven in de 13.9 

eeuw, «in welke men een af
beeldsel vindt van PTOMMEUS» 
die de-sterren beschouwt met 
vjer pijpen,; maar deze roe
ren waren niet van glas voor
zien,, en JACOBÜS MfiTips 
was de eerste, die gla«ep in 
dezelve plaatste; deze uitvin
ding was zoo jals de meeste 
ontdekkingen het uitwerksel 
van een gelukkig toeval: ME* 
TIUS zqg scholieren die zich 
's „winters op het ijs veri-, 
ma&kteti, z\ch van hét bo
venste, gedeelte hunner pen-
bossen bedienen als van roe
ren; zij staken in dezelve 
al spelende stukjes ijs, en 
waren zeer verwonderd toen 
jrij er door zagen, dat de 

.verwijderde voorwerpen hen 
nader bij kwamen» De be
kwame: kunstenaar maakte 
zich deze aanmerking ten nut
te»; en vond dus gemakkelijk 
de verrekijkers uit, Auderep 
zeggen dat de kinderen van 
eehen̂  brillemaker te Middel
burg aanleiding gaven tot deze 
ontdekking» terwijl zij met 

4 •. '. 
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glazen in den - winkel van 
hunnen vader speelden. Ee-
aigen nogtans schrijven de 
uitvindig der verrekijkers toe 
aan DHEBBEI, , doch het schijnt 
dat dit ongegrond is. Zie de 
geschiedenis 'der wiskunde 
door MONTVCXA IV boek, 
vorderingen der geèigtkun-
de, tap. II. — ADRÏANÜS ME-' 
ÏIUS zijn broeder, geboren te 
Alkmaar den 9 December 
1571, onderwees in Duitsch-
land met roem de wiskunde, 
maar vaderlandsliefde deed 
hem deze betrekking verlaten; 
Iiij vestigde zich- te Frane-
ker, waar hij gedurende 38 
jaren de genees- en meetkun
de onderwees. Hij overleed 
den 17 September 1635. Men 
heeft-van hem verschillende 
"wiskundige Werken; l.o/foc-
iHnce sphericce lib. V. 
Frarthfyrt 1591. — 2.o J-
stronomi&:,4tiéLverèw msti-
tutio , Fran&khry'IGöï ,*ini 
8-T° — 3.o Jrlthmeticce et 
f/eometricos practica, 1611, 
w 4.to _ 4 i 0 j)e gemino 

usu utriusque globi, Am
sterdam, 1611, in 4.to _ 
5.° Geometrices per usum 
mrcini novcepraxis, 1623 , 
w 8.vo Hij is een van die
genen, die met de meeste 
nauwkeurigheid de betrek
king tusschen de middellijn 
en den omtrek schijnen be
paald te hebben , welke hij 
i n e e n l ^ zijn/van U 3 tot 155.' 

METKEUKË of MEETREKKE 
(ADOLF) , öen protestantsclie 
letterkundige, geschiedschrij
ver , taalkundige en-' regtsge-
lefcrde, geboren te Brugge, 
in 1528 y 'overleed te Lm-
den, den 6 Octeber 1591 »• 
nalatende eene memorie met 
eigen hand geschreven , waar
in hij verklaarde , dat er-
géene ware godsdienst is, bui
ten de Roomsch Catholijke-
kerk, en • vermaande zijne 
dochter, mar Brugge terug' 
te- leeeren , en er openlijk het 
geloof haref voorouders t* 
belijden; eene vermaning, 
die een gelukkig gevolg had. 

•Hij werkte aan .de Levens, 
der. CJESJBS, aan de Ge
denkpenningen van hetgroo-^ 
te Griekenland, en aan de-
Consulaire jaarboeken, uitv 

gegeven door GOLXZIÜS. Men' 
heeft nog van hem:' 1.° De 

Vertaling van eenige punt-» 
dichten van TflïOCRHMS-in 
Latijnsche verzen, ffeidtfc 
berg, 1595, hl 8.v° — 2.°' 

'Vertaling van MOSCHÜS «r 
Biotf, met aanteekeningen', 
Brugge, 1565, in 8.™ W' 
veteri et recta pronunim-
tione lingua greecee, Jni~ 
werpen, 1576, in'12.BOen 

in den Sylloge Scriptorum, 
Van SlEGJSB-ÊTU'CS HAVBRKBBIV 

logden:, 1736. DB T*°* 
en VAEEKJÜS ANDBEAS , «chrg-
ven hem. toe, eene verww 

• melihg vanakteJï oVer*W* 
wediging van Keuhn> maar 
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zij'têrgisséTi-Klbli7 ' destelve is 
van AGÖËTJS ALBAÖ-A. • ! 

MEXON- of METHQN, een 
wiskundige? Van Jthene, gaf 
in het jaar "432, vóór J. C. 
in Ji'et licht ;• zijn JSnnead&t 
wtèrid&ï dat wil zeggen / 
zijn omloop van 19 jaren, 
waardoor 'hij den loop dcri 
zon met dien van de maan 
wilde gelijk stellen, en ma-t 
'ken dat' de zon-' en maanja-; 
ren op hetzelfde "tijdstip 'be* 
gohnen,- wat mennlwt gute 
den getal -noemt. Fe Athe* 
ners hadden besloten:;;veêtté 
vloot naar /Sicilië te zenden 
en wilden METON mede in4 
schepen , maar deze hield zich. 
gekv -Die sterrekundige,' had' 
EtrCTEMojrj om JiemJn zijne 
zonswaarnemingen behulpJ 

zaam te zijn. ' •'•..•;i 

METRA. —-i Zie ERESICH-
ï f i O j S r , - ; ' ; . ' - - ' • ; - . • " •-•• , i . •••• ; 

' M B T R I Ë . V - ^ - >-2ie: METTfllK.* 
• ' : i ' ' . ! . ' • ' , ; - : ' ' : ••' i \ 

SÏETRODÖRIJS , een geneës-
heer uit CAió, leerling van 
DEMOCBÏTES, en meester van 
HWPOCRAXES , omtrent het 
jaar 444 vóór J .C . , ' ve r 
vaardigde verschillende 'ge
lees-kundige werken , die ver
wen geraakt zijn. Hij ge
loofde dat de wereld, eeu-
Wjg en oneindig was.- ; 

• • : . . • flh 

I '< METRÖDORÜS ,'^en 'schilder 
I en wijsgeer, werd. door de 

Alheners gekozen, om ofge-
I zcfnden te worden naar Viv~ 

XDS 'Mmivas: Deze veldheer 
vtaa^dë hun, nadat-hij PER-
SETJS , .koning' van Macedo
nië overwonnen had:, twee 
mannen 1 een' wijsgeer, om 
zijne' .kinderen op te voe
den en 'een' schilder,' om 
zijne zegepraal af te malen. 
Men verkoos dus >METKODO-
RDS , die deze twee talenten 
bezat. 

, MÉTROPHANÉS, bisschop van 
Jifzantiuni, overleed in 312„ 
verdiend© den. naam van be
lijder , gedurende de vervol
ging van DioctETiANOS. Zijne 
gedachtenis wordt in deOos-* 
tersche kerk vereerd, 

•METROPHANES, bisschop van 
Smyma, in-lde 9.e eeuw. 
De eerzucht, noch- de twee-
dragt, hadden geenen invloed 
op zijn vreedzaam gemoed, 
in -eenen tijd toen de öos-
ïtersche kerk niets dan schen* 
ring en haat, tegen die van 
Home 'ademde'. In vriend* 
schap met 'den H. IGNAÏIÜS 
van Ji'onstctntinopel, verzet-
tede hij zich met kracht te
gen den woelzieken PJHOTI-
üs, in 867 , en openbaarde 
zijne gevoelens van vrede en 
eendragt in eenen zeer''ge-
achten Brief} welke geplaatst 
6 ' 
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is in da Vevaamelmg # e r 

concffieni ..-.< -

. MEÏROPHANES CRITOPDtES , 

vikaris. van de.: groole kerk 
van Konstantinopel, in 1590 
te Berrhoea geboren, werd 
in de 17.e ; eeuw, door Cr-i 
KiLtüs LüCAR , naar Mnge* 
land gezonden, om naauw* 
keurig onderzoek te doen naar 
de protestantseheJeer. CRI? 
TOPüiiEs, doorreisde een ge
deelte van Duitschldnd, en 
vervaardigde daar eene #e-
Ioofsbelijdenis der Grieksche 
kerk, gedrukt te Helmsladt, 
in het Grieksch en in het 
Latij n in 1661. Deze geloofs
belijdenis begunstigt op somt. 
mige. plaatsen, de leer der 
protestanten, tegen de nit-
drukkebjjkste gevoelens der 
Grieken; maarr op andere 
p te te% feï ».-gelijkluidend 
aan 3>e ïfëirijreïliin̂ èq idter Ca% 
tholijke kerk.> Zie'CrRxu.iïs 
LüCAR. •• : . ' 

»•• METXRIE (JUHANÜS OFFRAT 
DE LA) , te Si. Malo, den 
25 December 1790 geboren j 
was de zoon van een' koop* 
man. Zijn .lust tot de genees
kunde, deed zijne ouders be
sluiten, hem naar Holland 
te zenden, om onder BOER-
HAAVE les tuderen. Hij kw,am 
later, te Parijs, ..en werd 
geplaatst bij den. hertog van 
GRAMMOKI, kolonel der JBVan-
sche gardes, die hem tot ge

neesheer . tan, zijn fegimettt 
benoemde.. U METTRIE volg» 
de toen zijnen weldoener bij 
de belegering van HrüMp 
en werd aldaar gevaarlijk zié, 
Deze ziekte, welke voor hem' 
eene bron van overwegingen 

, had moeten zijn, werd hem 
\ eene oorzaak van waanzinnige 

heid. Hij meende te zien, Jat 
die onsterfelijke geest, : « 
men ziel noemt, mét het W 
chaam afgaat en met Jftta* 
,e vernietigd wordt. Hg " f 
voor temmrlykewschi* 
denis derm*'^ff<' 
Dit..werMat op elke blad* 
ziide, goddeloosheid endvKii 
ling ademt., werd va».:«** 
eèn" veracht. De hertog^" 
GRAMMOOT, ondersteundeb^ 
bij dezen aanval, doch.w«* 
kort daarna gedood; de g_ 
neesheer verloor zijnen ƒ ' 
en was niet beter waard . 
Hij keerde zijne-wapens « 
gen zijne ambtgenooten.fl1 
£af zijne PenelopeofdeM^ 
IhiaJel in de #*&$> 
iDhe^Cht'fi"der&' 1748. De opstand.der-v* 
telt tegen dit hekekchuU 
noodzaakte den s c h r i j f 
wijk te nemen naar ^ J 
Daargaf.hij- in W j j g 

Eene voortdurende.^ 
Schuking,vandezelfd>g^ 
beginsels; onwlm«fl«Jn;; 
gelijkingen/?l^»8Pe7ftó, | als'bewijzen aangevoerd^ 

I ïondereaüomerkiösefl»w
4 
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uit hij -alg"emeene gevolgtrek
kingen maakt, die er niet 
in zijn; de volstrekte beves
tiging gesteld, in plaats van 
den twijfel; ziedaar de wijs
begeerte van den schrijver* 
De geestdrift,, waarmede hij 
optreedt, het voorkomen van 
overtuiging, dat hij aanneemt, 
zonden in, staat zijn , zwak
ke verstanden te verleiden, 
die naar een groot verstand 
haken, om hunne zwakheid 
te dekkenjdoch dit verlang
de' de schrijver niet zoo 
zeer, hij wilde slechts, zegt 
een verstandig man den titel 
hebben van een geestig dier 
en'zeldzaam tyerk/uig, In 
Bolland vervolgd en zijn 
boek tot de vlammen ver
oordeeld i vlugtte hij in 1748 
naar Berlijn* Hier werd hij 
voorlezer van den koning van 
Bruisseri.,. en lid; van zijne 
akademie en bleef er,tot in. 
1,751, in welk jaar hij over
leed, Zijn dood was het ge-̂  
vt>% van een' dier dwaze 
trekken, die in zijn geheel 
gedrag doorstraalden. Hij had 
eene binnenkoorts, nam een. 
bad, en liet zich achtmaal 
aderlaten. Ziende dat zijn ein* 
3e naderde, hield hij zich 
bezigi naar men zegt, met 
z p e ongerijmde wijsbegeer
t e die hem- in de buiten-
sporigste uilspattingen gebragt 
had, te verfoeijën. De eerste 
hulde dezer teregt gehopene,, 
^«e* was BCH . Dprsgtêt: te 

rugkeer tot de godsdienst en 
eene openbare herroeping van 
al zijne dwalingen. Hij wil
de zijn berouw door ondub* 
belzinnige bewijzen, aan den 
dag leggen. De aannadering 
van zijn laatste uur deed 
hem begrijpen , dat de droe
vige eer*., om ongodsdienstig 
te; sterven> tegen de opoffe
ring der hoop , die hem over
bleef van Gods toorn te kun
nen stillen j niet kon opwe
gen. De filozofen zijne ambt-
genooten, hebben er zoo niet 
over gedacht. Een hunner 
kon zich niet onthouden te 
zeggen , dat tk MEXTRIE , 
hen in zijn leven maar voor* 
namelijk bij zijnen dpodt 
onteerd had. Deze: late be* 
keering, is niet door over
tuigende bewijzen gestaafd. 
Zijn omgang was zeer ver
makelijk, wanneer zijne vro
lijkheid niet in het buiten
sporige verviel, eu dit ge
beurde dikwijls. Men zag 
vaak dien man., die zich vlei
de met den naam v%n wijs
geer, zijne pruik ter aarde 
werpen , 'en zich bijna naakt 
ontkleeden, te midden van 
een groot gezelschap. In- ai 
zijne'schriften, ontmoet men 
levendigheid en verbeeldings
kracht , maar weinig naanw-» 
keurigheid en smaak. Vol
gens YOXÏAIRE t die hem zeer 
wel gekend had , was bij een. 
gek, die mei anders dan 
ï/4 dronkenschap» schroeft* 
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MAÜPERTUÏS ,• ' iegt ' omtrent' 
hetzelfde, in zijnen brief aan 
EAXIBR, .(3.e dl. van zijne 
werken ,i uitgave vari Lyon.) 
De markgraaf van ARGENS, 
schildert hem niet gunstiger 
af. (Zie het Journal Éncyolo-
pédique,Saïi\imj 1762). Men 
heeft in i.1751,' te Berlijn, 
zijne wijsgeerige werken bij
een verzameld, in 4. t 0 > en in 
12.W° besattende: De mensüh 
een- wenktuigf de m&nsok 
eene plant, dé geschiedenis 
der %iel:, de kunst om te 
genieten», redevoering. over 
het geluk , enz. Tot grond
slag van het geluk, stelt bij' 
dat men de knagïngen van 
het geweten moet verstikken 
en'zich' aan al zijne driften 
moet overgeven;, hij raadt 
den struikroover het> stelen 
aan, deaxlwingeland, dat hij 
zich iat'ühet Moed zijner on
derdanen» >fecr<tt! :ha€en ,: den 
losbandige vari zich'te went* 
telen in het modder der walge
lijkste, ongeregeldheden j enz.' 
Men, heeft nog van hem -.* U<> 
Réjlexions etc. (Wysgeeri-
gë overwegingen 'over den 
oorsprong der dieren), Ber
lijn , onder den naam van 
Londen, 1750, iir4.t° Hij: 
doet de dieren uit den grond 
voortkomen,'even als hét gras» 

{r~ 2.°, De vertaling in het 
IVansch, der, spreuken yan 
BoEftiïü-AVE, zgé meester, 10 
dl«», _in diS,l»p riièt.cenG»bi;eed» 
foeiygé-. té^gginf | • waarin 

onder 'ware : stellingen,' vele' 
valsche en zonderlinge gevoe-r 
lens worden 'aangetroffen, Hij 
kon ter liiaauwernood genoeg' 
Latijn, om de geneeskundi
ge werken te verstaan. » Hij 
schreef boeken , zegt MAO-
PERTÜIS , zonder doel, zon
der zich over derzelver lot 
te bekommeren., en somtijds 
zonder dat hij wist, wat zij 
behelsden." 

METZ (CLAUDIÜS BARBIER 
DU) , luitenant - generaal der 
artillerie en van de konink
lijke legers-, werd te Rosnm] 
in Champagne, den 1 lp»1 

1638 geboren. Hij munttê  
van jongs af'uit in den wa
penhandel. Daar hij in 165^ 
door een kanonschot gewond
werd , koa' hij den veldtogt 

J, van 1658 niet mede maken; 
deze wasdeeenigste, waar
bij hij , van den .oogenbhfc 
ai , dat hij in dienst trad, 
tot aan zijnen<3ood toe, Ö ' ^ 
kon tegenwoordig zijn. M 
onderscheidde zich voorna
melijk door J e zorg, die wj 
aanwendde,- om de artillerie 
te volmaken; hij bragt haai' 

in •eenen. staat, waarin *jl' 
nooit geweest was, en cteeu 
haar bijkans met heUelWJ 
voordeel nuttig zijn. Hg wer* 
in 1690 in den veldslag W* 
Fleurus door een = musW' 
seiiot gedood. Hij was toen
maals luitertent-geöeraal. m 
ging door voorden bekwaam-
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sten v'estirig1boüwkündigè;, die 
Frankrijk vóór 'YAUBAN ge
had heeft, en voor een' der 
weldadigste en deugdzaamste 
mannen , die de militaire 
stand heeft opgeleverd. [Het 
is van hém dat de JDauphi-' 
M eens bij het •middagmaar 
deskonings, zeide: Ziedaar 

. een zeer lelijliman (zijn aan-
gezigt, was doof borrischer-
ven, iti den veldtögt van 
1657 deerlijk geschonden). 
LODEWIJK . XIV antwoordde 
aan deze prinses*-: Ik, inte
gendeelvind hem %eer schoon, 
want hij is een der dapper
ste, mannen des'rijks,] PE-
RAÜIT heeft zijm lofrede uit
gegeven , in de verzameling 
der Groote mannen, die in 
dé 17e èéuw in Frankrijk ge-
leefdhebben, 2.edeel, blz. 12. 

• METZU (GABRiëL), eén schil
der, geboren te Leijden, in 
1615, en aldaar in 165S 
«verleden, heeft weinige •schil-'; 

• tójen nagelaten ; maar zij 
, ^jn kostbaar door derzelver 

%e én ligte teekening, de 
levendigheid der kleuren, het 
*el plaatsen der schaduwen,1 

e& dé naauwkeurigheid der 
nitvoeringi Hij schilderde 
B*ét anders dan in hét klein. 

* MEÜI,E£ — Zie TAN-DER 

* MEÜNIER, ^ZiéMEüSNÏER/ 

•'• 'MEÜRISSË;(HËNDRlK>EilMA-. 
. NüEt), een bekwaarri heel
meester vah Parijsy geboren 
te 'St. "Quentin) óVerleden; 

in- 1694. • Men' heeft; van?;' 
hem eene Verhandeling over 
het aderlaten, inv l Q ^ o , 
welke- nuttige voorschriften 
en 'oordeelkundige aanmer
kingen bevat. ? • 

; MEURISSE (MARTINÜS)'-, ian 
'JRoyè; bissqhóp van -Madau-
,rti, suffragant van 'Met%?y 
stichtte het Benediktijner non
nenklooster bij Mét%, en over
leed in 1644. Men heeft van 
hem: 1.° Histoire ete. (Ge
schiedenis der bisschoppen-
van Metz) ,168^ info]. — 2.° 
Histoire ete. (Geschiedenis
van de opkomst, den voort
gang en het verval der ket
terij te Metz) ? 1670, in 4.*>-

MEURSIDS (JOANIIES) , ge--
boren te Loosduinen, bij 
's Gravenhage', in 1579, 
deed van kindsbeen af ëéne-
bijzondere geschiktheid blij-' 
ken voor de letteroefeningen.: 
en wetenschappen. Hij ging 
met de zonen van BARITË-
YEM> , welke hij in hunne 
reizen vergezelde, <de regten-
te Orleans studeren. Zijne 
reizen gaven hem gelegenheid' 
dé hoven der vorsten van* 
Europa te ' leer.en kennen , • 
eri: met geleerden oin te gaan. 
Bij zijne ^terugkomst in Hol
land ± werd hij hoö/gleeraar••« 
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der geschiedenis te Leijdgn, 
in 1610, en vervolgens ook 
van de Grieksche taal. Daar 

4*' 

zijn roem dagelijks toenam, 
verhief CHRISÏIAAÏT IV, ko
ning van Denemarken, hem 
tot hoogleeraar der geschie
denis en, staatkunde, bij de 
hoogeschool te Som, den 
20 September 1625. MEÜR-
SIPS bekleedde dezen post 
met roem* Deze bekwame 
en arbeidzame schrijver over
leed den 20 September 1639* 
Men heeft van hem een aan
tal geleerde werken, waar
van er vele het oude Grie
kenland betreffen ;;• i.o De 
populis Atticce. —., 2.° At-
ticarum lectionum UbrilF. 
-~v3.°Archonles Athenien-
ses.— 4.o Fortuna attica, 
de Aihenarum origine etc. 
T-t* 5.° De festis grcecorum. 
Deze verschillende geleerde 
verhand4|»H|p^:^OM0Q in de 
verzameling van G&ONOVWS' 
voor. ,—,. 6.o Sistoria da-
nica, 1630, in 4,t° Het is 
de geschiedenis van de ko-
ijingeh CHRISÏIAAN I , JOAN-
»ES en CHRISXIAAN H. — 7»o 
Een groot getal Vertalingen 
van Grieksche schrijvers, die 
hij met aanteekeningen ver
rijkt heeft, onder anderen 
Van de Èqmeinsc&e geschie
denis van THEOOOR^S METO-
CH«ES, van de, brieven van 
THEOPHÏWCTÈS enz, — . 8." 
Eene' geschiedenis van de u-
aft w t a i t iimjA$4eri, on-

den titel van Jtlfente Raio--
mee, 1625, in '4.** — 9,<* 
Glossarium grceco - barha-

; rum, Leijden, .1611,ia 4.t0 

— 10.° Creta, Cyprus, 
Rhodus, Amsterdam, 1675, 
in 4 . t 0 ; dit is eene beschrij
ving dezer eilanden en van 
derzelver oudheden., -~ 11.°-
Èerum belgicarüm, Hb.lt 
1612, — lib. IV. 1614,m 
4,to Dit is de geschiedenis 

• van hetgene er onder den 
hertog van ALBA in de Ne
derlanden is voorgevallen. 
Daar de eerste uitgave aan 
zijne medeburgers mishaagde, 
en daar hij dezelve zoodanig 
had opgehitst, dat zij hem 
zijne ambten wilden ontne* 
men; maakte hij eene twee
de meer uitgebreide, enwaaf^ 
in hij zijne hekelaavs vele 
beleefdheid bewees, ten kos*. 
te der waarheid en der naautf-
keurigheid van dé verhaalde 
daadzaken ; maar zijne toe
gevendheid bevredigde hen 
niet; hij wilde dezelve aan 
de algemeene staten opdw-
dragen, doch zij wezen zul«s 
van de hand, vreezende^voor 
de te groote opreglheid des 
schrijvers. Al de werken van 
dezen geleerde' zijn verzamel 
geworden te Florence, 17*1» 
12 dl.n in fol. W a i " 0 1 " 
LERBS heeft t het .lemen ƒ *( 

MEURSIÜS uitgegeven., 4<M* 
•renberg 1732 in 4.to. *>; 
•YAÊERIUS S ĴTRAMM D}SS&' 
tatio d& tM* et «"V** 

ie J H M I J . . ! il 
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JOB. Mfitrwm patris••$. j 
\Leipsig, 1715, iü' 4.*P 

MEÜRSIUS (JOANNES) zoon 
yan den voorgaande. gebo~ 
ren te Leyden in 1613, o-
verleed in Denemarken in 
den bloei zijner jaren. Hij 
gaf verschillende werken uit, 
waaronder men onderscheidt» 
1.° Arboretum saorum, sive 
de arborum consecrationé, 
leyden 1642 in. 8>o. _^ 
2.o De tibiis , •veterum in 
G R O N O Y I Ü S . ' • • ' , . - • • 

MEURSIÜS.—-Zie CHORIER.* 

MEUSNIER (PHILIFPÜS) een 
bewaam schilder geboren te 
Parijs in, 1655 , overleed 
aldaar in 1734. Hij werd-
bij 'de akademie aangenomen 
en werd haar schatmeester. 
LoDEWiJK XIV en LODÊWIJE 
XV bezochten MEÜSNIER in̂  
ïijné. werkplaats, en gaven 
hem den wel verdienden lof. 
Me» stond 'hem eene jaar-
Wedde, eri eene huisvesting 
toe, in de galerijen van het 
•louvre. Deze kunstenaar 
muntte uit in het schilderen 
van bouwkundige onderwer
p t ; men verkoos hem om dé 
bouwkunde van het gcwelfel 
"er kapel van Fersaïlles voor 
te dragen. De hertog van 
WéatKsliet hem de beroem
de galerij van Coypel. in het 
jpalais Èoyat versieren. Het 
kasteel van Mvrly was mede ) 

met schilderstukken van. de-, 
zen bekwamen meester ver* 
sierd, , . 

METIUS of MAEVHJS, een 
dichter van den tijd van AU
GUSTUS,, die dopr VIRGJITOS 
en HÖRAÏIUS bespot werd. 
Men kent het vers. van den. 
eerste: 

Qüi Bavium non odifc, amefc 
tua carmina MAEVI. -

MEVIUS (DAVID) geboren te 
GreifswaldiaPommeren, in 
1609, geheimraad van den 
koning van Zweden t en voor
zitter van den hoogen raad 
van Wismar, werd door KA-
REL XI, koning vau Zweden, 
afgezonden , om de geschil
len van dezen vorst met den 
keizer, over de gewesten van 
Duitschland door den Mun-
stèrschen vrede aan Zweden 
afgestaan bij te leggen. Hij 
werd in andere niet minder 
belangrijke zaken gewikkeld 
en overleed te Wismar den 
17 September 1670. Men 
heeft Van hem: 1.° Gom* 
mentarien over deregten van 
Lubeck, en besluiten. -—2.o 
Eene' verhandeling over de 
amnestie. —-* 3.° Eene al-
gemeene regtsgeleerdheid', 
en een aantal andere ge
schriften , die van zijne ge
leerdheid getuigen» — 

MEXU of MESSIA (PETRUS) * 

file:///Leipsig
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geboren teSevilla, kronijk-. 
sphrijver tan KAKEL V , over" 
leden in 1552, liet „ver
scheidene werken na in het 
Spaansch en jn het Latijn, 
'onder anderen : , 1.° Silvd 
variarum lectiönum., — 2.° 
JLatis• asini. — 3.° Los ce~ 
sares etc. Zijne verschillen
de lessen, zijn in het Fransch 
vertaald in 8.T°..> 

MKT' (JOANNÈS ÖE) genees
heer en hoogleeraar in de 
godgeleerdheid te Middel* 
burg ,, geboren, in Zeeland', 
en overleden, in 1678, oud 
61 jaren , heeft,in het. Hol
landsen verscheidene werken 
geschreven,waarvan men eene 
verzameling heeft uitgegeven, 
te Delft in 1754 in fol, en 
een. in het Latijn onder den 
titel van Physiologia.sacrce 
Middelburg- 1661 in 4.ta.. 
Het is.xeetie ^uitlegging der. 
natuurkundige • voorwerpen 
waar over in de vijf boeken 
van MOZJSS gesproken wordt; 

MEYER (JACOBÜS) geschied
schrijver en letterkundige, ge
boren den 7 Januarij 1491 
te Vleleren, in de landvoog-
dij van Cassel in Fransch" 
Vlaanderen, bij Bailleul', 
jvaarvan hij den naam van 
Baliolanus had aangenomen, 
hield zichbezigrnet.de jeugd 
te Brugge, .in de. sehöone 
letteren en de godsdienst te 
9«derwpji>u,-, Bij" overleed 

qls, .pastoor: - van Bïctnkeésrg, 
den -5 Februari) .1552; Zfae 
voornaamste werken zijn: 1.° 
jfwlesreruw Flandricarum 
Antwerpen 1561 in fol. Deze 

. jaarboeken gaan tot 1477. Zij: 
worden op prijs gesteld; der-
ïtelver.stijl is gemakkelijk, ien< 
genoegzaam zuivert Men heeft 
dezelve, herdrukt in .de ver* 
zameling der Belgische ge* 
schiedenissen • Frankfort > 
1580. r - 2.9 FlcmdricarM 
rérum decas•',. Brugge, 15s)l 
in 4 > enz. ANIUWS ,MEÏEÜ 
neef, en PHIIIPPCS MEÏEK 
aohlernéef. Van JA.COBÜS ,;W-
ben zich onderscheiden m 
de fraaije letteren., en w* 
scheidene stukken in Latijn* 
scheperzen, uitgegeven. 

MEIER (LÏTIITD& D E ) , ^ 
boren u}t een edel geslacht 
^an 'Gend, in 1655, werf 
Jesuit en onderscheidde zie» 
in de godgeleerdheid, de,^ 
schiedenis en de dichilcun^ 
Zijn gedicht over de • Grf» 

. schap de Ira, verdeeldin(Jr> 
boeken. [Tan dit werkihe,^ 
de hoogleeraar J.M.SCHBA»1 

in 1827, eene «jeuweg
gave, met aanteekeningenr 
leverd,^W,kl,8v.o]|W.oJ 

algemeen -geacht van dé Jtf». 
hebbers der taal van-het** 
&e Home;,men yipdt orf^ 
zen. inj die der. eeuw.J 
AUGUSTUS waardig zijn* •£• 
der. zijne,. godgeleerde,;:W-
fcen,, heeft I#meefltege»fl« 
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gemaa'kt zijrïe-̂  Geschiedenis 
der Qongregatien de auxüiis, 
tegen- pajer JACOBS EvA* 
ClNTif us 'SERRY t ontwerpen j 
1705, in .'fok Zij is wijdloo-
pig,niaar nogal, naauwkeu-
rig en zoo onzijdig, als ver
halen van» diëtt aard het [zijn 
tojnnen ; - het is zeker dat hij-
bedaarder is dan de schrij
ver dien hij tegenspreekt. Hij. 
heeft; veel; geschreven tegen 
de voorstanders van QüjssjWLi 
Hij 'overleed. te Jjeuvefri den 
19 Maart .1730., oud 7,5 jaren. 

METER. — Zie MAÏER en 

_ f, METER (JONAS DANIBI), 
ridder der orde van den Ne-
derlandscheö leeuw, en van 
het Fransche legioen Van-eer,» 
lidman het instituut en Van. 
de voornaamste zoo sbinnen-r 
als buitenlandsche letterkun-* 
4ige genootschappen-en een 
zeer beroemd regtsgeleerde, 
^ 4 te Arnhem,; den 15 
3epteK>ber' 1780,' van Israë
litische ouders, geboren, die 
hem eene zeer beschaafde op
voeding gaven; zoodat dèjon-
8e

 METER , die reeds in zijne 
Wadschheid den gelukkigsten 
aanleg voor de letteren had 
geopenbaard, in staat werd 
geoordeeld, om de akademi-
*«e studiën in eenen ou-
%do.m - ifi volgen, waarin; 
öe meeste jongelingen aog d r 

*VI-, DEE£, : . .;. .-, I 

11 lagere -Wassen 'de* Jgatïjnselé 
sehóleri:; bezoeken. JJij ma$ 
pas elf jaren, tóen hij è& 
lessen over de oude 4ettér« 
kunde Van den hooglèeraafc 
WYÏENEACH'., in het athene* 
Um té Amsterdam, alwaar, 
zijne ouders zich met? ter" 
woon gevestigd hadden,' bij* 
woonde, en hij werd ia de-
dagbladen , als een voorbeeld 
van eenen vroegrijpe» igeest 
vermeld* Hij beoefende ver** 
volgens, de r.egt$gèleerdhei& 
onder, den hooglee'raar CRAS , 
en verdedigde in 1796 
der de leiding van dezen- uit* 
muntenden meester, eeneyver* 
handeling ten titel voerende; 
Disputatio jurudiba sisten& 
duhid de'doctrind PjtYiïiw 
posteros êx piajommpaetig 
non téneri. Kort daarna'ver-' 
trok'hij haar £eydenr teil 
einde ér zijne rgraden in dè-
regtsgeleerdheid te bekomen.. 
In j/jwsifer^amteruggekömen, 
vestigde hij zich aldaar als 
advokaat.'Hij had alstoenzijn 
zestiende jaar bereikt»:; 1 In 
1803 dong hij! medeyuaaif 
den door de akademie tan* 
wetenschappen van Bvrlijri^ 
uitgeloofden prijs, over dit 
onderwerp; Kan bijhetddar-
stellén eener strafwet y d& 
zedelijke waarde eëner daad 
m aanmerking konten f. en; 
üooja,, in hoe verre kan 
zulks geschiëdërt? ï'Daat de 
door MEtEjt inaezondènê ver-

' • - • . < • • • . < • ' . ' - • • • - ' - f v . • : • • • - . 
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handeling "te laat was inge
komen , en.bijgevolg niet kon 
mededingen; zoo verkreeg de-
zebé eene eervolle vermel
ding in het programma dier 
•maatschappij. Dezelve is te 
Amsterdam in 1804, in het 
'Jicht -gegeven. MET-ER was in 
1808.gelukkiger; de geleer
de maatschappij van Ntmes,' 
'ijèkiNDioiide -de -verhandeling, 
die <hi|" aan dezelve zond, 
ever >.fl&t onderwerp* Met 
grondbeginsel <der interest'•,-
de toevallige oorzaken van 
idemélver veranderingen i en 
Jiare betrekkingen met de 
%edehunde bepalen.:Deze zoo 
wel door. den stijl als door 
eene:'bondage logica, belarig-
-jcijke\Yer*handeling, is in 1S09, 
•te, Amsterdam , afzonderlij k 
gedrukt; hij vérwierf door. 
dezelve den titel van lid 
•der laböèemie •• van Nïmes. 
£onirag: IiODEWajE3Sfiiv.(POXEON j 
•een beschermer der letteren, 
•zijnde,"wistide talenten van 
MEYER op prijs! te, stellen:; 
j a 1808 j benoemde 'hij hem; 
tot lid van .het instituut erf 
directeur vën -de Staats
courant. In 1809, lid der 
eentrale consistorie der Is
raëliten van Amsterdam ge-' 
worden zijnde , bewees hij gé--
wigtige dienstea aan dat ge
nootschap. Onder de Fran-
sehe - overheersching," werd 
MEYER in .1811, tot regter" 
van instructie , bij 'de regt-' 
bank van eersten aanleg te ' 

Jnisterdamï eri tot li'dvan* 
den algemeenen departenien-. 
talen raad benoemd. l i j be
paalde er zich niet toe, om 
de reeds zoo lastige* werk
zaamheden ' van dezen dubbel* 
den post .waar te nemen;; hij 
wist nog den lijd te vinden, 
om een uitmuntend werk za-
men te stellen, in 1813 v te' 
Jmsterdam en te Parijs, 
onder dezen titel in het licht 
gegeven : Principes i sur les 
questions trarisifoires. Deze 
verhandeling ,Was' -even -als-
de beide voorgaande in het 
Fraflsch geschreven , eene bij
zonderheid , die den roem 
der talenten van den geleer
den schrijver nog Vermeerdert; 
te. meer; daar zijn stijl in hef 
algemeen; duidelijk en naaiiw-
keurig &;. en in geenen dee-
le den Hollander, veel min
der den Sebreër i *erra*H.: 
METER , ; een' even zoo 'goed 
vaderlander, als uitmuntend 
schrijver en bekwaam regts* 
geleefde zijnde, onttrok zie» 
niet,toenkNovemberl81^ 

de tf'ransche W™Poe£ 
Jmsterdam verlaten hadda»»; 
om: lid '-van h a provisioneel 
bestuur dier stad te worden 
hetwelk zich ter handhaving 
van orde en rust had gecon
stitueerd; de diensten ^ je 

hü in die betrekking bewees, 
deden hem in den rang flf 
aanare-rilijken plaateen s • 1B' 

1-814 bijeengeroepen, öm nu» 
ne g o e i 5 af kïw*»*»"stóJ" 
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aan de nieuwe grondwet 4 e r ' 
Vereenigde Provinciën te ge
ven. Hij was een der voor
naamste schrijvers der Brie
ven van eenige tegtsgeleer-
den over de t aanstaande wet
geving, ie Xetfden, in het
zelfde jaar in het Nederduitsch. 
in het licht gegeven, welke 
taal METER geenszins veron
achtzaamde , ondanks de voor
beur, welke hij , bij onder-
Werpen van een 'Euröjpeesch 
belang, aan eene meer alge
meen verspreidde taal meen
de te moeten geven. In 1815 
tot secretaris benoemd der 
commissie, belast met het 
ontwerpen èener grondwet 
voor het koningrijk der Ne
derlanden, werd hij daaren
boven begrepen in de eerste 
benoeming der ridders van 
de orde van den Nederlatid-
schen" leeuw,, en zat hij in 
liet volgende jaar 1816 voor, 
in de eerste openbare verga
dering van het koninklijk in^ 
sÜUrat der 'Nederlanden. Qp 
ZÜ» verzoek verkreeg hij in 
1817, zijn eervol ontslag van 
dei post van regier ter in
structie, en van dien oogén-
Wik af, wijdde hij zich pp 
ïJieuw aan zijn beroep van 
advokaat, welke betrekking 
H tot aan zijnen dood, den 
56 December 1834, te Jm-
Merdam .voorgevallen, heeft 
Jaargenoten, en waarin hij 
*>oral aller aandacht tot zich 

• . . . . , - • ' . . • " • " . " " , ! ' 

trok, door; zijne' beroemde 
pleitrede , in het regtsgeding 
tusschen LOPEWIJK NAPOLEON-
en hèt tegenwoordig bestuur, 
der Nederlandenj, wegens het 
eigendoms-regt, van hét pa
viljoen te Haarlem, in wel
ke pleitrede hij, bij de mees-, 
terlijke verdediging der reg-
ten van zijnen, cliënt (koning 
IODEWIJK) y, den eerbied, aan 
zijnen tegenwoofdigen vor̂ £4 
verschuldigd, geerien oogen* 
blik uit het' oog -verloor. v~ 
Behalve de reeds aangevoerde 
werken, heeft men nog van 
MEYEU , de volgende voort
brengselen: l.o leerhande
ling over de noodzakelijk
heid van een provisioneel 
opper - geregtshof, 's Gra-
venhage, 1817, in het Ne
derduitsch en Fransch. De 
dagbladen hebben met lof van 
dit stuk melding gemaakt. — . 
2.° Esprit, origine et pr.o-
gres des i?istitutions judi-
ciaires, een werk, dat vol
gens eenen oordeelkundigen 
criticus, de geschiedenis, de 
staatkunde en de wetgeving 
gelijktijdig toelicht, dat aan 
de Europesche letterkunde 
ontbrak", en aan deszelfs schrij
ver , ten volle eenen eersten 
rang, onder de beroemdste 
geleerden inruimt. Solland 
mag zich verhoovaardigen * 
een zoo diep geleerd werk 
te hebben voortgebragt, dat 
rjeeds door geheel Europa, 

i 2 
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gewaardeerd en op deszelfs 
-waren prijs gesteld wordt. 
Hetzelve bestaat uit 6 deelen , 
tè *s Grabenhage , 1 8 1 9 — 
1823 gedrukt. Nog heeft men 
hein te danken, eene Fer-
Jiandeling over de Neder-
duitsche namen der maan
den, opgenomen in de ver
zameling der memorien van 
liet instituut, tweede klasse , 
l'.-e dl. tóHZ. 

'MEZENÏIÜS koning derTyr-
•fheniers, wien YIRGIIIUS noem t 
voniemptor divum. Het volk 
•stond tegen hem op , omdat 
hij degene-, die hem mis-
•faaagdèn., deed worgen, of 
«mond aan mond aan lijken 
.gehecht deed sterven." J£-
MÏAS versloeg dezen zoo god-
deloozen als wreeden dwinge
land-; hoedanigheden die zel
den -gescheiden zijn , volgens 
-den wijzen man; - cuiii impii 
•sumpserint principatum, ge-
met populw. SPREUK. 29. 

MEZERAÏ (FRANCISCÜS EU-
*DES DE) geboren in 1610 in 
•Neder-Nonmandye, Aviens va
der heelmeester was, legde 
zich eerst op de dichtkunst 
-toe, die hij later vaarwel 
zeidc , om de geschiedenis en 
staatkunde te beoefenen. Hij 
•verkreeg bij het leger van 
Vlaanderen den post van 
commissaris van oorlog, dien-

hij gedurende twee veldtogten 
''«et tegenzin waarnam, on 

•. M E ' Z . ' 

later verliet om zich. optè* 
sluiten in het collegiè van <le 
H. BAREARA ,. tusschen boeken 
en handschriften, met voor
nemen , om eene Geschiedenis 
van Frankrijk te. schrijven, 
waarvan hét 1 dl. in 1643 hét 
licht zag, zijnde hij toen 32 
jaren oud. Het hof beloon
de zijnen' arbeid niet eene 
jaarwedde van 4>000 livres. 
Toen GoNRART, een der voor
naamste leden van de Fran-
sche akademie, o verleden was, 
gaf men hem den postkan 
altijdblijvend .secretaris, die 
daardoor was opengevallen. 
In deze hoedanigheid werkte 
hij aan het. woordenboek «f 
akademie, en overleed » 
1683. MKZERAI speelde den 
twijfelaar gedurende zij" ?£. 
heele. leven, doch meer Ijjj 
monde dan in het hart. VA 
legde hij bij zijne laatste zieKte 
aan den dag, want hij de«i 
diegene zijner vrienden, wel
ke gewoonlijk de getuigen ij-
ner ligtzinnige gesprekken °-
ver dé godsdienst geweest.vtj 
rén, tot zich komen, enlegae 
voor hen in zekeren zin, een 
openlijke schuldbekentenis ai. 

Hij besloot die. met h«n | 
verzoeken, dat. zij '«.««'.Ti 
den vergeten hetgene hij W 
voortijds verkeerds mogt „ 
zegd hebben: herinnert «> 
zeide hi j , dat de stern 
MBZJERAi, gefooj dan MEZBRdlinge%ondhS> 
Zijne voornaamste werken »»J' • 



MC 'E. Z . 

I.0 ffistotre efc. (Gresöhie* 
denis van Frankrijk), 3 dlf

n 

ittfol. 1643, 1646 en 1651. 
Be twee laatste deelen zijn 

. beter dan. bet eerste , maar 
noch het eene npch.de an
dere « zullen immer eene aan
gename geschiedenis bevatten. 
I r zouden minder misslagen 
in gevonden worden, als de 
schrijver uit de bronnen ge
put 'had, in plaats van zijne 
gescjhièdenis te gronden op 
PAULTJS iEaniaüs , DD •JEEAIÏ-

*-Uïr, DÜPIÉIX . enz., maar 
hij zeide zeer openhartig weg, 
dat de berispingen, welkeee- , 

• nige. misstellingen berokken
den, verre beneden de moeite 
waren, die men nemen moest 

•bij het raadplegen van het oor
spronkelijke. Te veel schrij
vers hebben gedacht en gehan-
•'deld zoo als hij, vooral,in deze 
lüije en beuzejachtige eeuw, 
• Waarin men u de nasporingen 
•schenkt, mits gij geestigheid 
en aardigheden levert. — 2.° 
-dfoêgé etc. [Beknopte Tijd* 
rekenkunde van de geschie
denis van Frankrijk), 1668 
3 dl.» in 4. t0 en herdrukt 
mMolhnd in 1673, 6 dl.* 
in 12.mo. DÜPUY., LAÜKÖI 
en DIROÏS , drie der geleerd
ste critici vain hunnen tijd, 

•heslüurden dit werk ohver-
golijkelyk bet^r danzijnegroo-
te geschieden is; nogtans. zij n 
ev aanmerkelijke misslagen in 
te vinden, J)e rèpüblikein-

sche geest vanÜfezEifAJ straalt-
er op elke bladzijde in-door.. 
Hij had de fstoutbejd, daarin-
aan t e halen de geschiedtó-
nis van den oorsprong van
allerlei-belastingen der* üran-
schen, -met zeer vrijmoedi
ge aanmerkingen» GOXBEKT 
beklaagde zich daarover, ME.-
ZERAJ beloofde zich bij eenp-
tweede uitgave te zullen-; 
verbeteren , hij : deed : het-, 
maar bij, eene openbare ver
klaring, dat men hem er :tye-
gedwongen had. Baar- zijne-
verbeteringen overigens niels-
waren dan wezenlijke bewin^--
pelingen, onttrok|hem de mi-r 
nister de helft van zijne jaar-i 
wedde. Ofschoon ;MEZER4& 
wélgezeten was, morde hij hier 
over , omdat hij geldzuehtïg; 
was ,; hij • beklaagde z.ich eb 
bekwam geen ander antwoord;,. 
dan dat men hem ook-nog de-
andere helft afnam.. Nu wereb 
zijn afkeer voor de belasting-
hefters nog sterkeiv Hij was--
gewoon te zeggen, dat hg-
twee kroonen bespaard had y 

gestempeld mét het beeld, van; 
LoDEWUK XII, bijgenaamd 
den vader des volks t hij be
stemde eene derzelve om zich? 
eene plaats te huren in Greve» 
wanneer rnen eenigen hunner 
te regt zou stellen > en de 
andere, om er voor .te drin
ken bij het aanschouwen hun~ 
ner strafoefening, Hieruitzie.1 

.men, dat die man bijt da 
i-.a:-..-;-,' '.-' . -.'.-..;. '•:. \ -
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'omwenteling van 1789 eetie 
rol zoude gespeeld hebben. 

"Hij kwam ook op' den inval 
om terwijl hij aan het PVoor-
"denboëk der Frahsche aka-
demie werkte, het volgende 
te voegen bij het woord comp-
table (verantwoordelijk) tont 
eomptable est penddble. (Ie
der verantwoordelijk ambte
naar verdient gehangen te 
worden) eene uitdrukking, die 

;2ijne medeleden hem échter 
nooit Wilden toestaan. —- 3.o 
Traite etc. ^Verhandeling o-
ver den oorsprong, der Fran-

"ScAen), diö zijner geleerdheid 
-veel eer aandeed. '<—. 4.° Eenë 
Sistoïre etc. (Geschiedenis 
der Turken), behelzende het 
•gebeurd? in dat rijk van 1612 
tot 1649. -i- 5.o Eene lomp ge
schrevene Fransctie vertaling 
•*an de Latijnsche verhande
ling van JOANNÉS SAOSBüRr 
getttèM>ï # é ijdelheden van 

•hel hof, t®m> in 4.t°. •._ 
6.o Mémoires etc. (Geschied
kundige en critiséhe aantêe-
keningm over verscheidene 
punten van de geschiedenis 
van Frankrijk), Jm sterdam 

'1732 2 dL» in 12^0. _ 7,0 
Men schrijft hem toe verschil-

• lende hekelschriften tegen het 
'bestuur, voornamelijk die den 
naam dragen van SANDRI-

' coimx : Geschiedenis van de 
moeder en den zoon, Am
sterdam 1730 in 4.to of 2 
dl.» in 12 mo. e n z > _ ME- ,, 
ZERAI had twee broeders; de H 

- oudste genoemd JOAMES
 iEu* 

: DES, was onderwijzer, dei Eu-, 
•disten (zie EDDES) "de antita 
rei was een bekAYaatoiheel-
en -vroedmeester, hij heette 
KABEL EI/DES, en nam den 
naam aan van DOÜAY. Hij 

-was jongpr dan MEZERM... 
Zie hét leven van MÉziul 
door IA ROQTJE in -MP, 
waarin' men vele sprookjes 
vindti die misschien meerhe-
keiachtig dan waar zijn. 

MEZIRÏAC (CtAÜDÏUS .CtAS-
PARUS BACHET DE) werd gebo« 
ren te Bourg en BressévA 

-een edel geslacht, den 9 0c-
tober 1581, Wj werdjesuit, 
en' reeds in den ouderdom 
van 20 jaren was hij leeraar 
der welsprekendheid te * 
lané. Daar zijne te zmf 
gezondheid de oefeningen de-
zer werkzame sociëteit.w 
kon verdragen, verliet hij de
zelve. MEZIRIAC had :dnj 
kennissen van de wiskunde^ 
voornamelijk van de letterkun
de. De voornaamste leüj* 
oefenaars van Parijs en MO' 
me zochten hem op. m) wm 

bij derranscheakademieaan' 
genomen. . Hij o-terleed •» 
163è, omtrent 60 jaren oud. 
Zijn openhartig en gemeen
zaam karakter gevoegdMW 
ne verdiensten, geboorte ej 
fortuin, gaven hem W W' 
vaderland een gezag, *»• 
tan hij zich enkel f^ff 
om wel'te doen. Me«^ e B 
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.van, hejta J 1.» Vie etc. (Ze--
ven van 
è a J f m s e , 1632 in 16.°, 
•waarin hij tegenspreekt het-
aene.PLANAMS over dezen fa-
helschrijver zegt. Hij beweert. 
dat JSsqPüs niet gebult noch 
mismaakt was; een nuttelooze 
twist, indien J)SOPÜS;slecht* 
een ingebeeld, personaadje iss» 
(Zie Jlsopus, PxANüb-ES, LoC" 
MAüf).' — 2.°< Eene vertaling 
van DiOPHAlfTjES in het La
tijn , benevens een cpmmen-
tarium, Parijs IÖÏHÜJB fou 
herdrukt in 1670 met de aan
merkingen van FEBMAÏ. —3.° 
Men heeft van dezen schrijver 
(onder den naatü van Bac&et) 
in h-et licht gegeven acht hel
dendichten van OTIDJÜS,. in 
hechte Jransche veaen ver
taald, en vergezeld van eene 
yerklaxing» V Gravenhage , 
1716* 2- dlj> in 8JP. Be 
eerste' uitgave- was maar een 
deel,-: bij de tweede heeft 
men verscheidene werken van 
fien schrijver gevoegd* * Deze 
uitlegging is eene bron van 
geleerdheid, waaruit.de fabel-
kundigen nog dagelijks put
ten. Zie geschiedkundige loï-
rede van BACHEÏÜEMMZI-
MAC in de lofrede van ee
ltige Framcho schrijvers 
door JOLT» 

I I A» • " $ & & 

, MEZRAIM* zoon van CHA&,, 
kleinzoon yan Noë, bevolkte 
Egyptei dat voo* hem bestemd 11 

> a s r en-datvnadr•• h&m*fai(&6-. 
H, Schrift het landvan'JkBss^ 
raitn genoemd wordt, /Zijne 
zonen waren LÜDIE, ANANÏM., 
LAABIM, NEPHIUIM^PHETRU-
SIM en"CitASLD«y, van,hen? 
stammen af al de verschillen* , 
de volken > die, Mgyptè .:ea 
de naburige landen ,̂ bevolk* 
te». S&EZRAIM overkde» zfn» 
de^ werd zegt men, als een* 
god aangebeden, onder de-
namen van tOsiris,. Sevagis) 
en Adonis.. • 

* MiAeöiNSKi(Jo?ÉTfvvetd'--
heer der republikeinsche le
gerbenden , in !7§Q, te War
schau uit, ©ene aanzienlji'ke- , 
familie geboren,.kwam in den. 
ouderdom van 24> jaren te-
Parys, en trad aldaar ,-:. in-
krijgsdienst. Tijdens de Fran-
sche omwenteling, welken 
grondbeginselen hij,aankleef— 
de, had'hij den rang van< 
veld-maarschalk. In 1792 bij; 
het leger van DcHoimiEZge'-' 
plaatst, verkreeg hij. vervcd— 
gens het feevelhebbersehap van* 
Sedan, en den 4 October 
tastte hij, doch zonder geluk
kig gevolg, de Fransche uit* 
gewekenen aan, die door de 
prinsea , .broeders- yan LODE* 
WIJK .XSil, aangevoerd. wer~ 
den. In 1793, stiel hij an* 
dermaal het hoofd voor '&27"e£-
togenbosch. H«t Ifransche le~ 
ger week naar Luik terug,, 
terwijl het gros vaa heVOos-
4 ; . : v . : ; : . , •• ••?•:< ; r . » 
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4ënrijksebJ Jeger, 'vpiMws-f 
iricht aanrukte j MiACkziNS-
KI.J| x&atL olstoèn de onvoor-s 
«igligheid., om zijne colonne 
binnen Jkm. te. doen trek
ken , alwaar bijna 4,000 Fratt-, 
sehën in de straten den d.ood 
vonden. Deze in eenen veld
h e e r b i j n a onbegrijpelijken 
misslag, bragt MuCKZiNSKrin 
Terdenking, van in verstand** 
houding met den prins fan 
Goburg te staan; waar men 
yond geene genoegzame .be-< 
"wijzen om hem daarvan te 
•beschuldigen. De vriend, ten 
minste in schijn, van DÜMOU-
»IEZ pijnde , 'bevond hij zich 
den 8 April te Orohies ge-
•cantonneerd , alwaar het hem 
gehikte, om gedurende ver
scheiden dagen de commis
sarissen op te houden, die 
door de. vergadering waren 
gezonden , .om dien veldheer 
af te zettere ; hetwelk aan Du-
MOÜIUEZ ddn tijd.^af,gemel
de commissarissen te arreste-

' ren en aan de Oostenrijkers 
over te leveren. MIACKZINSKI , 
bad te gelijkertijd bevel ont
vangen, om zich van jRijs-
sel meester te maken ; maar 
hij beging daarenboven de on-
vóorzigtigheid , zich met een 
klein getal soldaten derwaarts 
te begeven. De vertegenwoor
digers deden oogenblikkelijk 
«f poorten der stad voor zijne 
«uvisie sluiten , en ontwapen
den zijne-zwakke bende., die II 
even als haar aanvoerder werd 8 

| krijgsgevangen gêinaakt, Naaï 
• Pari/s. óvergebragt^ en STOOP 

de revolutionndire regthnfe 
gevoerd, werd hij van verstand» 
houding met DraiauiUEZ be« 
schuldigd, 'in het in hecMeais 
nemen' dep commissarissen, 

" en daarenboven aangeklaagd, 
als hebbende aan'BERPAOT 
DÉ MotlEViUE, inJulijlï92 
voorgesteld, om de gangen vaa} 
PUMOÜRIEZ te bespieden-fitt 
voor 200,000 Franken:, wette 
hij aan LODEWIJK XVI vraagde; 
dé hém toevertrouwde fToois 
hoede- te doen omsingeW 
Deze zelfde bijzonderheid* 
wordt door MOIXEYIM* JI;« 
zijne Histoire dek iW«j-
hdioti verhaald* en hij^0<# 
ër bij',.dathethofzi]neaan', 

biedingen met verontwaar** 
«in? van de hand wees. m~ 
verdedigde zich met nioeé» 
maar ̂ hoch zijne antwoorden» 
noch de welsprekendheid>mn 
JTOIENNE, zijnen advokaat, 
waren in stadt, om zijne *ew 
oordeeling voor te koHiem 
Toen'hij dezelve hoorde mw 
spreken , stond hij met on
stuimigheid op, en zeiclei 
» Burgers gezworenen en DUT* 

gers regters, 8§ « J f S ' 
onschuldige veroordeeld, ft 
doet. dengenen vermoorden* 
die zijn bloed voor de rep^ 
bliek heeft gestort: & f 
met dezelfde koelbloedighe» > 
waarmede gij mij thans »«* 
dendood tegemoet $ « r 
Zich vervolgens tot m *m' 
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iiigle w^ndèndey voegde hij 
et bij t » Mogt -mijw • bloed 
het geluk, van het opper-
magtige volk bevestigen !'? Hij 
stierf met onverschrokkenheid 
den: 17 Mei 1793. 

'*. MICAÏ, (de abt) , eeri be
roemd Fransch werktuig
kundige, in 1730 geboren, 
ontving, na zijne studiën vol-
bragt te. hebben , de heilige 
wijdingen, en verkreeg eene 
beneficie, waarvan dé inkom
sten, voor zijne beperkte be
hoeften toereikende waren; 
Een vriend der afzondering 
zijnde, gebruikte hij zijner! 
ledigen tijd tot de beoefening 
der werktuigkünde, eene we
tenschap, waartoe hem een 
bepaalde smaak medesleepte, 
en hij vervaardigde,- in de 
«erste plaats twee automaten , 
die op de fluit speelden, 
daarna achtereenvolgend ver* 
scheiden andere , waarvan het 
geheel éen< volledig concert 
*tomdè.' » Dit werk, zegt 
filVAKöt, kon door de-massa, 
door de schoonheid der ge
beeldhouwde figuren , en door 
de volledigheid van het meest 
Verscheiden spel, het sieraad 
der ruimste zaal uitmaken." 
De uitvinder verbrijzelde het
zelve , omdat men hem, zegt 
men , de naaktheid zijnerbeel-
den had -verweten. Bé abt 
MICAL, vervaardigde vervol
gens een metalen hoofd,dat 

•T l 

vrrj duidelijk* klein© volzin
nen uitsprak; maar de uit
bundige lof, welken een lief
hebber, aan wieri hij dit 
werktuig had vertoond, daar 
aart in benen in het Journal 
de Paris, opgenomen brief > 
toczwaaide, bewoog 'hëm? 
hetzelve te verbrijzelen, als 
het eerst verontwaardigd, dat 
men het bestaan van een werk 
had aan den dag gebragt, het
welk hij al te onvolledig oor
deelde, om de aandacht van 
verlichte rrienschen te ver-i 
dienen. Zijne vrienden spoor
den hem aan, om zijn werk 
weder op te vatten, en hij 
vervaardigde twee nieuwe 
sprekende hoofden, wier stem 
bövenmenschelijk was, en die 
hij in de maand Julij 1783 
aan de akademie van wetend 
schappen onderwierp. TicQ 
D'Azm , bragt op den 7 Sep
tember daaropvolgende, eeïl 
verslag uit over deze verba
zende werktuigen, én hij er
kende, dat de abt MICAL, 
gedeeltelijk het doel had be
reikt, hetwelk hij zich had 
voorgesteld. Maar op het ver
slag Tan den luitenant van 
policie LENOIR , weigerde het 
bestuur, om dit meesterstuk 
van werktuigkünde te koopen. 
Men had reeds verscheiden 
malen sprekende hoofden ge
zien. Zonder over diegene te 
spreken , welke ALBERTÜS de 
Grootef (fcie dat artikel) vet* 
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vaardigde, én die dê ï ï . T H O 
MAS «run Aquine, in éèrien 
•oogenblik van schrikl.verbrij-
zelde , had de • hoqgleeraar 
J . tiiENTijtf MERBITZJ in 
1704 overleden, ër te Bres
den een vervaardigd, aan hét-
welkë hij gedurende bijna vijf 
jaren gearbeid had. Dit hoofd 
beantwoordde in het Grieksch, 
in het Hebreeuwsch, in het 
JLatijn of in het Fransch, al-
Jes, wat msen aan hetzelve in 
elke dezer talen aan het oor 
zeide. Het ware te wenschen 
geweest, dat men"zorgvuldig 
genoeg er de beschrijving van 
geleverd had, ten einde de 
•verdenking van alle bedrog 
voor te komen. KIRCHEU was 
op het denkbeeld gekomen, 
om er een tot vermaak' van 
CHKISIINA, koningin \anZwe-
•den, te vervaardigen. Twee 
tijdg^aeten,, van den.abt Ml-
•CAL ̂ 'i?CU^i'fc3^8AiiaBHsiEIH' 
aan wien• •fcAi*sSfsï. i« het 
Journal des Savans van de 
jnaand October 1787, eene 
lofrede, heeft toegewijd, en 
KEMPEUN, vervaardigden ook 
-hunne meesterstukken in dat 
vak. Wij- willen over, het'! 
werktuig van den abt MICAI l 
deze woorden yan RIVAEOL 
aanhalen, ofschoon dezelve 
den stempel van eenige over
drevenheid dragen. » Hij 
heeft, zegt hij , aan deze 
sprekende hoofden twee kla-
•vieren, a'angqbragt 5 het eene 
oij wijze van cylinder, door. 

het welke men, slechts esnfe 
paald \getal Volzinnen isver* 
krijgt •, maar door hetwelfede. 
iusschehpoozen der woorden̂  
;en derzelver prosodie naaw» 
keurig woeden, aangeduid; JiOt 
andere klavier bevat al de 
hlünkmr éiï; al de lomm der 
Fransche taal, door eene gep 
,tige en den bewerker bijzoji-
der eigene wijze, tot ee» 
klein getal bepaald. Met #9 
geringe gewoon te én bek waaitt» 
heid, zal men met de vin
gers even als met de tongspre* 
ken ; en men zal aan de taal 
der hoofden, de snelheid»!» 
rust en het geheele gelaat kf* 
neri geven, welke eene m 
kan hebben , die niet doo# 
hartstogten bezield is. Vreeffi» 
delingen zullen de ffenrim 
of den Tehmactius nemf» 
en dezelve van het begin Jol 
het einde.'deen opzegg© 
terwijl zij dezelve op hetstéfj" 
klavier plaatsen, even g<# 
men de partituren, eeneropfr' 
ra , op de gewone klaviere» 
plaatst." (Zie lettres i # 
Ie president de ****> ö j j 
vres de RirJROl). J>Q f 
van het meesterstuk van ,dw 
abt MlCAL, heeft een zedi-
ger vorai aangenomen m f1 

.verslag der commissarissen W 
de akademie vap wetenschaf 
pen, die zich aldus uitdron
ken : » Be • l»p#es. J » « r 
ten eene. holle doos, .*»£ 
van de verschillende dop0 

weder door seharniéiw im 
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gemaakt waren, en in welk 
„inwendige de vervaardiger op 
gespannen vliezen kunstmati-: 
ge; gorgelspleten had aange-' 
bragt. De lucht, die door de-, 
,ze spleten henen drong, bragt 
door de tërugkaatsing tegen 
'deze vliezen, zware , middel
bare of scherpe klanken voort; 
en uit derzelver verbindtenis' 
ontstond eene soort van zeer 
onvolkomene navolging der 
merischelijke stem." Volgens 
de Dictionnaire Universel, 
verbrijzelde : de abt. MICAÏ. , 
"in eenen oogenblik van wan
hoop deze beide hoofden. 
Maar volgens MONÏUCIA, die 
den dood van MICAL J in 1790 
plaatst, zijn dezelve verkocht 
geworden: hij zegt niet of 
dezelve door het gouverne
ment of dooreenigen liefheb
ber zijn aangekocht. Het aan
gevoerde Woordenboek zegt, 
•dat onze werktuigkundige, in 
1789, en wel zeer arm, over
leed. MONXÜCLA ,'maakt niet 
het minste gewag van den be
hoef tigén staat, waarin zijne 
laatste jaren zouden verko
pen zijn. , i 

MiCHAëi aartsengel, een 
der voornaamste hemelsche 
•geesten, die onder den naam 
•van engelen, onder de Chris
tenen , en zelfs bij alle natiën 

•der aarde, bekend zijn. In 
den tijd, dien de Schepper 
had bepaald , om de trouw 
•m standvastigheid dezer be-

Toorregte - wezens te beprae-
•ven , had zich,een groot ge-
;tal onder hen verhoovaardigd 
door het bewustzijn hunner 

-verhevenheid, en was tegen 
•den Gever van. zoo ivele voor
treffelijke . gaven opgestaan; 
MICHASL stortte de weder-
spannigen, door deonweder-

' staanbare kracht van den naam 
Gods, in den afgrond;, eene 
zegepraal welke door den naam 
zeken van dezen aartsengel 
(Quis ut Deus) wordt uitge
drukt (Zie LUCIFER en OPHI-
ONEUS.) De heilige MiCHAëi. 
is altijd aangezien geworden, 
als de beschermengel der. ge
trouwe volken» Daar hij van 
-oudsher de patroon van 
Frankrijk was, werd hij als 
.beschutler verkozen van de 
militaire orde, ingesteld in 
1469, door LODEWIJK XI, 
-De zinspreuk dezer orde is : 
„Immensi tremor oceani. Zie 
LOLLAKD en GONSALYO., 

MlCHAët I , C.ÜKOPAEATüS , 
bijgenaamd Mhangabe, huw
de PROCOPIA , dochter van 
keizer NICEPHOIUJS , en volg
de in 811-, zijnen schoonbroe-
der SÏAURATIÜS in de rege
ring op» Zijne eerste zorg 

.was het kwaad dat NÏCEFEÖ-
RÜS den volke had aangedaan 
te vergoeden. Hij vermin
derde de lasten, zond aan dé 
raadsheeren de sommen te
rug, die men hun ontnomen 
had, droogde de tranen der 
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weduwen: die hare mans aaft 
:de Wreedheid; van NICEPHO" 
ÏIÜS hadden zien opofferen, 
voorzag . in het benoqdigde 
harer kinderen, deed de beel
den in de kerken herstel» 
Jen , . deelde geld uit aan de 
grmen en aan de geestelijken, 
-en leerde door zijne weldaden 
en regtvaardigheid, aan het 
Tolk, dat een vader de plaats 
Tan eenen dwingeland had 
ingenomen* Nadat hij het 
-binnenste gedeelte des rijks 
•verzorgd had, was hij ook be-
.daeht, om het van buiten te 
^beschermen. "Hij was tegen 
<le Sarracqnen in oorlogydoch 
versloeg dezelve door de dap
perheid van LEO dent4rme-

,niër, veldheer van zijn leger. 
•Hij was niet zoo gelukkig te-
:gen de Bulgaren, die Jffe-
jsembria eene vesting, .enden 
sleutel des rijks op den Pon-
•tus-Muxïnus\y b.emeesterden. 
LEO maakte van.*feze omstan
digheid gebruik, en stond te-

rgen hem op. Miciuëi wilde 
-liever zijnen troon afstaan, 
dan dien ten koste van het 
-bloed zijner onderdanen be
houden; hij stapte van den-
zelven af den I l Julij 8 1 3 , 
nam met zijne vrouw en kin-
-deren de vlugt naar eene kef k, 
en trok het monniksgewaad 
aan. LEO spaarde hun het 
leven, en voorzag in hunne 
behoeften. Deze ongelukkige 
keizer bezat al de deugden 
van een bijzonder persoon; 

hij Was een goed echtgenpoj, 
teeder vader, en godsdienstig 
vorst, maar de zwakheid van 
zijn karakter maakte hem b| 
zijne soldaten verachti ÏHEfl. 
PHILACÏES, zijn oudste zoon, 
welke met hein -was opgeslo
ten, werd zijne mannelijkheid 
ontnomen, opdat het volk-ojel 
zoude worden aangezet, hem 
op den troon te plaatsen; ,> 

MicHAëi I I , de StdmehWi 
geboren; te Jmorium in Op 
per-PArygië, van geringe af
komst, behaagde aan;keiaêt 
LEO den 4rméni&r,dïeh0 
bij zijn leger bevorderde,J» 
tot Patriciër verhief. Zijns 
verheffing baarde nijd, a? 
Werd beschuldigd; eene^r 
menzwering tegen den keizer 
gesmeed te hebben, in heet 
tehis genomen en veroordeel* 
om verbrand te worden. »ej 
vonnis zou denzelfden dag» 
daags voor kersmis, aan de» 
ongelukkige zijn voltroMf 
geworden > indien de keizenP 
THEODOSU, .den keizer »«* 
hadde doen epmerken, .f1 

dit strijdig was met de hei'g-
heid van het feest. LEO stel
de de uitvoering uit, « « £ ' 
diénzelfden nacht werd h g 
zijn paleis vermoord. .&$' 
CHAëi. Uit zijne g e v a n g 
ontslagen, en als kei?er-tw» 
het .Öo&ten in 820, begroet* 
riep al degenen terug i **? 
om de verdediging M *>ef* 
den gebannen waren rM&-

"JJ 
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Wéinig tij ds daarna, werd hij 
van den beschermer der Ca-
tholijken"j hun hevigste vervol
ger. Hij Wilde hen dwingen 
dat zij den Sabbat zouden 
vieren, hét paaschfëest hou
den volgens het gebruik der 
Joden ; gaf wetten uit tegen 
den maagdelijkeü staat, en. 
dwong zelfs de weduwen te 
trouwen , Welken tegenzin zij 
daarin ook hadden; een per
soonlijk despotismus , het 
wreedste van, alle, EüPHEMl-
US, opperbevelhebber van het 
Siciliaansch leger, deed zieh 
als keizer uitroepen , en stel
de zich onder de bescherming 
der Sarracenen van Afrika. 
De barbaren zenden hem troe
pen , en bemagtigen bijna het 
geheele eiland; maar ÉuPHE-
JIIDS wordt voor Syracusa 
dat hij belegerde, gedood, De 
Sarracèrien vervolgden den oor
log na zijnen dood , en over
meesterden het eiland ten ee-
nenmale, alsmede al wat de 
ieizer van het Oosten bezat 
Jn ApugHa en Calabrtë* Mr-
CRi'èt4 die gerust te Konstah-
tinópel zat, gaf zich/over aan 
de vermaken der vrouwenen 
der tafel. Zijne buitenspo
righeden^ veroorzaakten hem 
eene hevige ontsteking in de 
ingewanden, die eenen belem
merden watergarig veroorzaak
te. Hij overleed hieraan den 
1- Octöber 829, te midden 
van smarten en wroegingen. 
Hij had alle gebreken, en on

derscheidde/ zich door allerlei' 
misdaden. Zijne onwetendheid 
was zöp groot, dat hij lezett 
noch schryven kon. De ge
letterden waren het voorwerp 
van zijnen haat, en wanneer 
men mét étenige bekwaam
heid of deugd -begaafd was-; 
dan had men een zeker regt 
op zijnen afkeer. Ér be*-
staan van dezen keizer gouden 
en metalen gedenkpenningen. 

l 

' MlCfiAê'L III. PORPHYROGE* 
NEXEs , bijgenaamd de dronk-
ccard\ keizer van het Oos
ten, geboren in 836, volgde 
zijnen vader THEOPHII/ÜS dön 
22 Januari} 842, onder het 
regentschap van zijne moeder 
THEODORA op. BARBAS, broe
der van THEODORA , ijverzuch
tig over het gezag dezer deugd
zame vorstin, wist zicb zoo
danig in de gunsten van Ml* 
ciiAëL te dringen, wiens on
geregeldheden hij bevorder
de , dat deze torst, op zijn 
aanraden, zijne moeder -nood* 
zaakte zich de haren te laten 
afsnijden en in een kloosteir 
op te sluiten met haredoeh-
ters: (zie THEODORA DESPÜ* 
NA) de H. IGSTAÏIUS patriarch, 
van Jtonstantinopel, wilde 
haar niet dwingen tot het 
kloosterleven over te gaan ^ 
hg verweet gedurig aan BAR
BAS zijne buitensporigheden, 
en werd van zijnen zetel-ver7 
jaagd, welken Paoxwsih 837 
in zijne plaats beklom , wolk 
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•tijdstip men tan aauïien als 
het begin der schearing, tus-
schende grieksche ealatijn-
sche kerk. » Alzoo, zegt 
een geschiedschrijver, heeft 
de geilheid., bij gebrek van
den hoogmoed, de gierigheid, 
de ijverzucht, de wraak en 
andere menschelijke driften, 
het veld des.Heeren verwoest; 
de ketterij en de afscheuring 
zijn slechts bijkomende mid
delen geweest, veracht zelfs 
door diegenen, welke ze tojt be
reiking, van hun doel gebruik- ; 
ten."' JSTadat MicHAëL BAR-
DAS , onder den titel van GZE- •• 
SAR, had laten regeren, deed 
hij hem sterven, op verzoek van 
BASÏLIÜS den Macedoniër in 
866 , omdat hij hem verdacht 
was geworden, en Verbond 
dezen BASÏLIÜS met zich aan 
het bestuur. BASÏLIÜS , ziende 
dat Mic«Ajëj|> zich -door- zijne 
ongebonitehei^ van: ieder
een deed verachten, verslaan
de hem, van gedrag te veran
deren , en om hem daartoe 
door zijn vqorbeeld op te wek
ken , gedroeg hij $ich met de 
welTOegelijkheid >; die eenen 
keizer past. MiciïAëL kon de
zen strengen tuchlmeester niet 
langer dulden , hij wilde hem 
afzetten, en eenen galeiboef 
in zijne plaats, stellen. De
wijl hij niet kon skgen, be
sloot hij hem te doen omko
men; doch BASÏLIÜS werd er 
van onderrigt, en deed; hem 
«en 24 September 867 ver-

• moorden. MiciuBt. ÏIÏ iet*.. 
dient geplaatst te wordenou-;; 
der het getal dier gedrogten,: 

welke het rijk 'onteerd heb
ben. Hij gaf zich over aan 
al zijne driften. Doodslag, 
bloedschande en meineed wa
ren de wegen, langs welke hf 

.- zijne magt aan de volken deed 
kennen. Hij pleegde alle boos-. 
heden, en yerrigttegeeneen-"' 
kele daad, eenen keizer waar
dig". ' • ; . • • . ' 

•. MiGiuëL' IV de Paphkgor 
•nier, aldus .genaamd önraat' 
-hij geboren was in Papkk*. 
gonie, van geringe ouders, i 
besteeg den keizerlijken troon ' 
van het Oosten, na RoMAOTS; 
ARGYEÜS in 1034, door de; 
kuiperijen van de jkeizerin 
Zoë. Deze vorstin • op.' heat; 
verliefd zijnde, bezorgde ha< 
ren minnaar de kroon, en 
deed haren man, den keizer' 
ARGTRDS , ombrengen. Daar 
hij. weinig tot het bestuur ge
schikt was, liet hij de zorg' ; 
daarvan over aan zijnen broe^ i 
der JoAifiVES den, Gesnedenp 
Zoë , in hare hoop bedrogen, 

wilde zich wreken doch, «J 
slaagde niet. MlCHAëL, door 
wroegingen gefolterd, vor««-
kort daarna in eene ziekte* 
die hem buiten staat stelde 
de teugels van het rijk in han
den te houden. Bij tusschen-
poozen was hij echter wel» 
en scheen een zachtaardige • 
yerstandig yorst te zijn. «9 
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TOèrde loet goe/d gevolg door 
zijne twéé broeders den oor
log tegen dé Sarraeencn; en 

, Bulgaren, Nadat hij deze vol
ken ten onder gebragt,had, 
begaf 'hij zich in een klooster 
in 1041, nam het klöostër-
gewaad aan, en overleed er 
in gevoelens van godsvrueht 
eri boetvaardigheid , den 10 
Beöember van hetzelfde jaar. 

MïCHAëï. -'T,» bijgenaamd 
Calafatés , omdat zijn Vader 
«cheepskalefaterer was, volg*' 
de in 1041, op MïCHAëï. IV, 
zijnen oom, na dat hij', door 
de keizerin Zoë, als ha
ren zoon was aangenomen; 
maar na 4 maanden verbande 
hij haar naar het vorsten ei
land , uit vrees dat de keizerin 
hem zou doen; ombrengen. 
Het volk over deze ondank
baarheid gestoord j stond te
gen MïCHAëï, og. Men stak 
hem de oogen üit, en sloot 
hem op in een klooster in 
1042. Zoë en THEODORA , 
«are zuster, regeerden ver
volgens omtrent > 3 maanden 
te zamen; en dit was de eer
ste maal, dat men het rijk aan 
twee vrouwen onderworpen 
zag. MioHAët verloor op den 
troon den roem , dien hij zich 
als een eenvoudig burger ver
dorven had, van een bekwaam 
ttan te zijn , verstandig j en 
Jn staat grootc plannen te vor-
^ e ö , en geschikt om die ten 
««voer te brengea. i Hij werd 

ondankbaar, achterdochtig ,> 
onmenschelijk en bovenmate 
wreed ; zijne ondeugden ge-, 
voelden vooral zij,' die niets 
van hem dan erkentelijkheid 
en weldaden, verwachten kon-, 

• d e n . —i /:• 

t MlCHAëL V I , SXRATIOTICüS 
(dat is krijgsman), ter oorzake 
der blijken van dapperheid,; 
welke hij gegeven had, on-* 
der de wapens; werd keizer, 
van het oosten, regeerde na 
de keizerin THEOBORA f in 
1056; maar daar hij ouden 
onbekwaam was, om te re
geren , werd hij verpligt zij-
nen schepter af te staan aan 
ISAAK COMNENDS, den laat-
sten dag van het jaar 1057, 
en zich in een klooster te, 
begeven. 

^MiCHAët VII, Parapina-
ces, keizer van het oosten, 
was de oudste zoon van Kotf-
STANTIJNDÜCAS, en van Eir-
DOXIA. Deze vorstin bestuur
de , na, den dood van haren 
man, eerst het rijk met de
zen haren zoon, en zijne 
twee broeders, ANDRÖNÏCÜS; 
en KONSTANTIJN ; na zeven-
maanden huwde zij met B.O-
MANus DIOGENES, en deed 
hem tot keizer benoemen ;. 
doeh deze onregtmatige troon-
bezitter, werd in 1-071 door 
de Turken gevangen f geno
men , en* MicHAëL beklom op 
nieuw den troon, NICEFJTO 
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«ÜS BoafoNUTES .stond tegen 
hem op, en bemagtigde Kon* 
stantinopel, met behulp der 
Turken in 1078. MiciuëL 
•werd in het klooster van 
Studa gesloten, en vervol~ 
gens er uit gehaald, om aarts
bisschop van Efe&e te wor
den. Hij was.qen zwak vorst, 
die. de teugels van het be-
sjtuur overgaf aan dengene, 
die er. naar greep, en hield 
zich slechts met kinderspe
len bezig. .D.e vijanden ver
nielden zijne staten, zijne 
ministers plunderden het volk» 
en de vorst gevoelde zijne 
ongelukken niet, dan, toen 
hij er onder gebukt ging.. 

MïCHAëit VIII , Paleolo-
gus y regent van Jret. oöster* 
sche 'rijk, gedurende ,de min* 
derjarigheid van JOASWES LAS-
^m,f .b,$Jeeg in zijne plaats 
qto ^«^èsffe4^60^ hij liet 
dezen, jongen vorst sssijö^ pu
pil y vervolgens de oogen uit
steken, ondanks de eeden van 
getrouwheid', die hij hem ljad, 
gessworen. Het volgende jaar-
heroverde hij, door verraad, 
'op BouDEWprH, Konstan-
hnopel., D e z e overwinning, 
behaald te midden van eenen 
Wapenstilstand , en tegen dé 
trouw der eeden, deed hem 
•weinig eer aan. Gedurende 
zijne regering, poogde hij 
zeer, om de oosterschp en 
westersche kerken te veree
nden. Hij teekende de ak- j 

f' te im 'vereeiiigingi 8n<jJpnd. 
aan ,den ,pau$ .zpevgelopfs-
belijdenis, en, den-eed,zijr 
ner gehoorzaamheid, te 
vereeniging mishaagde d$n 
Grieken, en ctö Latijnen hadr 
den er geen belang hij, DRI: 
paus MARTINDS 1.V aan zijne 
opregtheid twijfelde, deedh| 
dep keizer in" den ban, al* 
voorstander tvan de schat* 
ring en de ketterij der Grit' 
ken ia 1281. 'Deze zijnde 
uitdrukkingen van dien'pausf 
» Hij .werd y zegt Fupnï, 
in den ban gedaan als eenk? 
spotter, die niet opregt gehp' . 
deld had, maar slechts d v ^ i 
middelen,had gebruikt," jfe j 
CHAëi. overleed den 11 P"" I 
cember van het volgende jaar. j 
De Grieken, weigerden 'hem ; 
de kerkelijke begravenis, out ; 
dat hij hen met de Latgn-r 
sche kerk had willen veree
nigen, en dat fuj tot aan 
zijnen dood in deze hereeni-
ging-volhard -had, ondan 
de onaangenaamheden,^ 
zij hem veroorzaakte. »» 
behandeling van den kant der 
schismatiken-, schijnt te W 
wijzen, dat de pogingen van 
MiGHAëi, tot dehereenigi^ 
wel gemeend waren, ot ¥» 
minste, dat dé Grieken-o* 
zelve als zoodanig besonoOT 
den; daarom hebben vewW»" 
dene schrgverfl'Mjciuèt «w 
awm afe een martelaar a» 
Gatholijke eenheid f dq^«p 
ondeugden -van dgzen Y«. 
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schijnen eene zoo vereerende 
en heilige hoedanigheid tegen 
te spreken. De natuur'had 
hem met groote bekwaam
heden begaafd, hij bezat al 
die" beminnelijke eigenschap
pen, die ons de achting en 
toegenegenheid dermenschen 
doen verkrijgen; hij onder
scheidde zich in zijne jeugd 
door een gedrag en door da
den, die hem den troon 
waardig 'maakten ; maat 'hij 
had dien zoodra niet beklom
men, of de deugden, die er 
hem toe schenen geroepen te 
hebben, vérlieten hem, en 
werden weldra vervangen, 
door die hevige driften, wel
ke geteeld worden door eene 
blakende zucht naar overheer-
seh'ing, en tegelijkerlijd door 
al de ondeugden van kleine 
zielen", als het bedrog en de 
trouweloosheid. De,' dood 
voornamelijk van den jongen 
en onschuldigen LASCARIS , 
hééft zijne nagedachtenis be-
zvralkt. Het 'is niet te ver-
Wonderen, dat de hemel niet 
heeft toegelaten, dat zulke 
ongewijde handen den roem 
zouden hebben, den scheids
muur tusschen de twee kerken 
omver te storten. [Men' heeft 
*an MiCHAët pAtEOtOGüs ee-
nige Brieven aan den heiligen 
pausfGREGORiüs en aan JOAN-
SESXX; eenigekomen voorin 
«et wérk Be consensuutrius-
#«e JSóclesicë, door ALLAÏÏUS, 

andere wöf den in handschrift 
in de Bodleysche Bibliotheek 
te Londen bewaard,] Men 
"verwarre hem niet met Mi-
CHAëi, Valeologus, die heb 
rijk bestuurde' onder zijnen 
vader ANDRONICUS , bijge
naamd den Oude, en over
leed in het jaar 1220. 

MlCHA'ëL FoEDEROWÏTZ, doojf 
de Russen MIKHAILF PHEÓBO* 
ROVITZ ÓÜRIEFF genaamd, kei
zer van Rusland, werd ii» 
1613, in netelige tijden ge
boren. Hij stamde af van 
eene dochter van den Czar, 
JOANNES BASItOwiTZ. Of-
schoon hij sleéhts* 17 jaren 
oud was, werkte hij geza
menlijk met zijne ministers, 
om eèn einde temaken aan den 
oorlog, dien de Russen met 
Polen en Zweden voerden , 
die beide hun eehen koning 
hadden willen geven. Nadat de 
Polen tot Möskau Waren door
gedrongen, sloten zij eenen 
wapenstilstand van 14 jaren. 
De Zwedeü sloten ook den vre
de en'bleven in het bezit van 
'Ingrië. MiCHAël. had zijne 
regering begonnen , met het 
doen ombrengen van den 
zoon des tweeden bedriegers 
DEMETRÏÜS, tiit vrees dat deze 
nakomeling onlusten in het 
rijk mogt verwekken. Hij 
overleed in 1645. Men schetst' 
hem als een zachtaardig en' 
vredelievend vorst.. ' 

t . r . , • . " . . . . . • • • > . , . - • • • ; , • 
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, . MrciiAët van - Gesena. -
Zie OCCAM. 

MlCHAël. D'ERYAN een ge
leerd en deugdzaam priester, 
leefde in het aartsvaderlijk 
klooster _ van JStchenictzin , 
•omtrent het einde der 16.C 

eeuw. Men heeft van hem : 
1.° Verhandeling over de 
pligteu in een wettig huwe~ 
lijk. — 2.° Een gedicht ter 
«ere van den H. GuEGORiusrZe 
Verlichter. MlCHAëL leefde 
tot in den ouderdom van 114 
jaren. 

MlCIUëL-AïfGELO TAN CA-
RAYAGGIO. —• .Zie CARAVAG-
GIO. 

MlCHAëï.-AtfGELO, 
BotlAROTA. 

Zie 

' Mieja4ëi. - ANGELO DELLA 
JjAa'xi&iiiC, 'eejm„schilder, ge-
'boren te Home in 1602, en 
aldaar in 1660 overleden, was 
de zoon van een'juwelier ge
naamd MARCELLO CERQUOZZI. 
JZijn bijnaam delta Ballaglie 
verkreeg hij door zijne be
kwaamheden in het schilde
ren van veldslagen. Hij schep
te ook vermaak in het teeke
nen van markten, herderstak
ken , openbare vergaderingen 
«n dieren.; hetwelk hem nog 
«deed noemen, MlCHAëL-Aiv-
•GELO IL BAMBOCCIO. Van de 
•drie • meesters wier lessen 
-hij genoot., was FEÏRJUS VA 

LAAR bijgenaamd IL BAMBOC- \ 
CIO de laatste, en diegen.e j 
wiens trant hem beviel. Zij- ! 
ne verbeelding was levendig, j 
hij had eene buitengewone j 
vlugheid van hand. Meer dan I 
eens heeft hij eenen veldslag j 
eene schipbreuk of een bij- i 
zonder voorval geteekend op j 
het bloote verhaal, dat men 
hem daarvan deed. Zijn» 
werken waren krachtvol en 
waar. Zijne kleuren zijn hel
der , en zijne schakering bij
zonder ligt; zelden maakte 
hij het ontwerp of ie schets 
zijner schilderijen. Hij munt
te ook uit in het schildere)) 
van vruchten. Het konink}) 
museum bezit vele zijner schil
derstukken. 

MlCHAëL-CERUtARIDS, ft" 

triarch van KonsWUnf 
na ALEXIS in 1043, verwar-
de zich in 1053,.tegen. 
lloomsche Kerk, w <* 
brief, welken hij schreef *> 
JOANNES , bisschop van ƒ»* 
ni in Jpuglia, 0Pdat "{ 
dien den paus en der geheel 
Westersche- kerk ««djj»» 
dedeelen. LEO IX deed W 
beantwoorden, en BOD» • 
het volgende jaar ge»a»g 
naar Konstantinojtd* dWJ' 
RCLARIOS in den ban d ^ 
De patriarch deed w* JJ 
zijne beurt in den ban, 
sedert is de oosterschjJ^ 
van de roomsche gesem 
gebleven. Deze eerzuc 
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itelrlvoögd, niet tevreden «iet 
' de kerk te hebben verscheurd,^ 
• wilde ook nog den troon ver»: 
achtèlijk maken; immers nooit 
waren de vijanden van de 
kerk vrienden van den troon. 
Hij vraagde zonder ophouden 
gunstbewijzen aan den kei
zer, en wanneer deze dezel
ve Weigerde, durfde hij be
dreigen, hem de kroon, die 

"hij dóór zijne zalving droeg, 
' te ontnemen; - Hij had zelfs 
'dé • vrijpbètigheid j purperen 
schoeisel te dragen, dat al
léén aan den souvèrein toe
kwam, .zeggende, dat er wei
nig öf geen onderscheid was 
ïusschen -het'keizerlijke ge-
Zag' en de priesterlijke-waar
digheid ; eenedwaze stelling, 
maar die bij de-verwardheid 
der denkbeelden, welke'bij 
'de Grieken heerschteygeene 
verwondering > moet 'baren; 
» De' oorzaak van de. onge
lukken der -Grieken , zegt 
MoNTBSQüIKü, was dat zij 
tiooït de grenzen der geeste
lijke en wereldlijke iriagt ge
kend' hadden; -'"dit was de 
redëh", dat men wederzijds in 
gedurige buitensporigheden 
*eHel; én ofschoon de'gees
telijkheid bij* de Romeinen 
geen bijzonder ligchaam uit-
niaakte,. was echter deze on
derscheiding bij hen* zoo wel 
gekend , v als bij ons," Dë 
Keizer IZAAK COMNÊ.NESy ver-
•outwaardf̂ d ofer zijne ver

metelheid yen zijne eerzucht 
'Vreezendé, deed hem in 1059 
.afzetten, en vérbande hém 
naar het eiland Proconeses;, 
waar hij kort daarna van ver-

'driet overleed. BAROÜJIÜS 
heeft drie Brieven van dé
zen patriarch voor ons be
waard. Hij verweet het, eerèl 
aan de' Latijnen'het gebruik 
van ougedeesemd.brood bij de 
Eucharistie; een zoo onge
grond verwijt, dat zelfs Paa-
TIÜS zulks niet ondernomen 
heeft te doen. » De eischeii 
van de ketters, zegt een schrij
ver bij deze gelegenheid, als 
ook hunne dwalingen groei-
"j en steeds aai), zoö wel in 
uitgestrektheid als in getal. 
Daar zij den steen , waarop de 
waarheid rust, verloren heb
ben, redeneren zij zonder 
vasten regel, gelöoven óf ge
löoven • iiiety verwerpen of 
keuten goedvolgensliunne lui
men , en dikwijls naar hunnen 
toorn of hürine wraakzucht. 

- • MtcHAët" DELI/ SmvNCiA-
*ÏA , graaf van Jtrgariil, bis
schop van Coimbra in Pof-
iugül, beroemd door zijne 
-deugden , "zijne vroomheid en 
zijnen ijveY,' was* een der 
doorluchtigste slagtoffers van 
dé geweldenarij desmarkgraafs 
van PoMBAt, die hem in 1760, 
in ' zijn bischöppè'hjk paleis 
deedin hechtenis nemen, 'onï-

II dat hij -boeken~ veroordeeld 
k 2 .. 
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-had , waarvan de minister de 
verspreiding had toegestaan, 
-en deed hem in een gevan
gen hol opsluiten , waarin hij 

'9 jaren daarna bijna naakt 
gevonden werd., toen de ko
ningin MARIA FRANCISCA , van 
zijne onschuld overtuigd, hem 
daaruit verloste. Hij verscheen 
ten hove in 1777 en'vestig
de aller oogen op zich door 
.zijnen langen baard, en den 
•afgrijsselijken toestand waar
in eene zoo langdurige .gevan
genis hem gebragt had. Hij 
hernam terstond het bestuur 
Tan zijn bisdom, dathijd,oor 
zijne voorbeelden en deugden 
onderrigtte, welker indruk- j 
selen door zijn lijden nog ver
sterkt waren. Toen hij in 
1778 zijn bisdom bezocht, 
zag hij den markgraaf van 
POMBAL op zijn landgoed, hij 
sprak hem aan met zacht
moedigheid en inet den groot
sten eerbied, «onder een 
woord van zijne gevangen
schap te reppen. Hij over
leed aan eene borslzinking 
den 29 Augustus 1779. Men 
heeft van hem eenen herder-
derlijken brief, over het le
zen van goddelooze boeken. 
Het is waar, dat hij «enige 
werken aangeeft, die dezen 
hatelijken naam niet verdie
nen, maar over het algemeen 
zijnde werken, die hij ver» 
werpt, zulks waardig. Zie 
AVJURO en POMBAL» 

MlCHAëLIS (SEBASÏUNÜS) 
een dominikaner in 1543 te 
SL Zacharie, eene kleine 
stad van het bisdom Marseilk 
geboren, voerde de hervorming 
in, in verscheidene kloosters 
zijner orde. Hij verkreeg van 
het Roomsche hof, dat de 
kloosterlingen dezer hervor
ming eene afzonderlijke con
gregatie zouden uitmaken. Pa« 
ter MlCHAëLIS was haar eer
ste vikaris generaal." Hg o-
verleed te Parijs in 16l§> 
oud 74'jaren, met den roem 
van in zijne orde den geest 
Tan haren stichter te hebben 
doen herleven. Men heefuan 
hem: ffistoire etc. W^' 
achtige geschiedenis van d» 
bezwering der drie- hef W , 
dochters in het land van j 
Flaanderen, met eene verr 

handeling over de toovenaf* 
en waarzeggers), i w ' 
1623 ,2d f r in 12^°. J 

boet is niet algemeen en-»". 
in deze eeuw weinig -&W» 
worden. Onze voorouders ge
loofden aan toovenaars,,^ ( 
niet; om dit verschil te ^ j 
slissen moet men eene W , 
afwachten , waarin onparUja ; 
ge regters zonder voorop ; 
deel, de zaak zullen orfg , 
zoeken met eene vo l sW ; 
onverschilligheid omtrent v? i 

partyen. Dit is « j e • $ j 
voudige aanmerking, d w ^ . 
voordoet aan elk redeJrjK J ^ . 
jtandf, dat afwijk!ï tan,Ag 
gezag der H. Schrift, en va» 
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^et tiïgejhoéen Geloof der Chris
tenen, » Indien" wij de schrif
ten onzer hedendaagsche wijs
geeren ,over dit- onderwerp 
raadplegen , zegt een oordeel
kundige criticus, zullen wij er 
weinig in leeren. Om zich de 
moeite te sparen van over dit 
onderwerp te zoeken, hebben 
zij het naar hunne voofoor-
deelen als beslist aangezien. 
Zij hebben de verschillende 
soorten van tooverij niet ge
noegzaam, onderscheiden ," net 
Waarzeggen., het bezweren, 
en het heksen ;. al deze din
gen zijn verschillend en vor
deren een bijzonder onder
zoek. Indien wij hun den 
oorsprong daarvan vragen, dan 
antwoorden zij, dat zulks door 
de onwetendheid ontstaan is r 
Maar de onwetendheid is 
sleehts een gebrek aan ken
nis; eene ontkenning brengt 
niets voort, geeft van niets 
leden, en wij willen stellige 
6wzaken» Zij beweren- dat 
ie wijsbegeerte of de kennis 
der natuur in onze dage» de 
*̂agt van den duivel e» die 

«er toovenaars vernietigd,hèb-
|?e|J> docb zij bedriegen zich. 
Indien de tooverkunst bij ons 
Zeldzaana is j zij was voorheen 
gfraeen, en men oefent die 

elders nog uiti Waarom 
teeft men er aan geloofd? 
*n Waarom moeten wij er 
Jw meer aan gelooven? Zie 
^ar wat wijsgeeren ons had-

: •"•. -. E 

den moeten1 lëèreB. fZie As-
MODEIIS, DE ÏÏAEN, M A I Ï E U S ..,., 
MEAD enz.) Maar d'e nieuw
ste wijsgeeren. beginnen e r 
reeds weder aan te gelooven j 
zij erkennen de zaak maar 
niet den naam, en zijn zeer 
nieuwsgierig naarde verschijn
sels, die dezelve voortbrengt. 
Zie •FAÜSTUS. 

* MlCHAëEJS (JFoANNES ÜA-
TID) ; een geleerde kenner der 
Oóstersche talen , e» protest 
tantsche godgeleerde^ den 27' 
Februari} 1717 te ff alle ge
boren, volbragt zijne stüdi» 
ëN aan. verschillende "univer-

t siteiten van Buitschletnd, en-
werd zeer ervaren' in bijna-
a-lle takken der menschelijke^ 
kundigheden.. Hij werd lioóg-
leeraar aan de universiteit van-
Göttingen, geheim raad en 
verwierf zoo veel roem-, dat 
'm den zevenjarigen oorlog, 
het uit eerbied voor hem was= 
dat de maarschalk van Rl* 
CHELIEÜ e.n zijne officiere» 
door het Fransche leger de-
rijke bibliotheek dier stad era 
de kostbaarheden, welk de
zelve bevatte, deden eerbie
digen. Deze beroemde geleer
de droeg doot zijne 'werkear. 
bij , tot de ontdekkingsreis ia 
Arabïé, waarvan de werken-
Van NIEBDHR , en de waarne
mingen van-FöRSKAx het ge
volg waren. "MiCHAëtis over
leed den 32 Augustus 1741'* 

k a , ; — - \ ; : - • ' 
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U-g*, heeft meer: dan, veertig, 
werken, in het licht gegeven , 
Waaryan wij er slechts enke
le willen noemen, • 1.<> Dis? 
sertaiio depunctorum hebrce-
orum antiquitale , Halle, 
1739, in 4.to.—- 2.° Grarii-

'maticohebt^aicaiEal\è,l'7i5> 

in 8.v° en verscheiden ande
re geschriften over de He-
breeu wsche taal. — 3.° Gram-
mafica.chaldaiea, Gö'ttirigen, 
1771 , in §,vo _ 4 . , o £ m w , 
mHodiSyrütettj Halle, 1784, 
in 4..t9 — 5.0 Grammatica 
arabica, met qene voorrede 

•over, den poetisc/ien en- kis-
tprischen, stijl der Jrabie-
ren, ib. 1771 en 1781, in 
8-T0 — 6.0 De Trogloditis 
$eiriUs et Themudceis. — -
7.0 Sententia; dejchronolbgia 
mosis ante diluvium et d 
dduvio ad JBRAHAMUM 
1769, in-4.to _ 8>o Com
pendium amtiquitatum ffe-
Orcearum , 1753 , ïn 4.lo __ 
9.° Curce in Actus aposio-
lorum syriacos, mm com-
mentariis. criticis de indole, 
cognationibus et- usa versio-
Vts syriacoe novi iestamenti, 
koningen, 1795 ) i n 4 j t o _ 
Ï0,o Compendium theohgioe 
dogmaticos, G o u d e n , 1760, 
m 8.vo enZ, Mrciuëus heeft 
ook over de protestantsche 
umversiteiten v a n Duitseh-
land en over de spaarbanken-
geschreven. Hij heeft ver
scheiden reizen door Duitsck-
land m Engeland gemaal , 

en' n#m ée'nigen: tijd té Hol
le y te Gottingen en in de-
Luihersche kapel ie Zonden 
het predikambt waar. > • 

MlCHAUkX , (JaANNES EER* 
NARDUS) .. gewoon böekhoude!? 
Tan oorlog van Bourgondiër 
geboren te Dijon den 18 h-
nuarij 1707, 'in • die zelfde 
stad-den-16. November 1770 
overleden ,, Jieeft zich- dooi: 
zijne geschied- en letterkun
dige mengelingen i bekend
gemaakt , Parijs, 175 4, & 
dl." in- 12-.mo. Zijne 'oordeelt 
vellingen, zijn 'wel berede
neerd, en- bewijzen, zijne on-< 
partijdigheid. Hét 2.« deel 
is grootelijks besteedi'aaTrde 

levensbeschrijving van pater 

OÜDIN, en aan-eene'berede
neerde aanteekening- op We 

werken. < (Zie OÖDIN). Men 
heeft nog van hem':••'••Memo-' 
rien, om te dienen tol do \ 
geschiedenis van het 1<®W 
en de werken van den°»* 
LENGLET » su FRMSJKOf, 
Parijs,! 761 , in 12^° -M» 
vindt- er eene lange uitvreip , 
ding in over de kleine gescW-.5 
len van dezen abt, mei ver* \ 
schillende schrijvers en boeK- 1 
verkoopers, en andere, voor- , 
stellingen , die hem als ee.» j 
zonderling, oploopend en o«" ; 
beschaafd man*, d o e n d e » . , 

MICHAÜM (PJEXRDS) , eeo' ; 
Bourgondiër,, secretaris ,vf 
den hertog van Bowrgovdie, 
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KAREÏ. den Stoute ,Ieefde.nog 
iii 1466, hij is de schrij ver 
van eenige. werken, die door 
de liefhebbers van boeken 
gezocht worden. 1.» Leer
stukken over den tijd., in fol. 
Gottisch, 'zeldzamer dan de 
flitgave getiteld: Leerstuk
ken over het] hof, 'm,Q.v°-
1522 en in 4. t o zonder jaar
tal. — 2.o De dans voor 
Hinden , in 4.*° zonder jaar
tal, Lyon, in ,8.vo 1748-e» 
Amsterdam, 1749, zelfde 
formaat. Het eene en het an
dere is met proza en verzen 
dóormengd» \ 

. MICHEAS, bijgenaamd de 
Oude, zoon van JEMBA , pro
feteerde in het koningrijk van 
Israël, onder de regering 
van ACHAB, in het jaar 8Ö7 
vóór Jf. .0. Hij werd gevan
gen gezet, omdat hij dezen 
vorst gezegd had, dat de.oor-
log,. dien hij had onderno
men met JOSAPHAT, koning
van Juda tegen de Syfiers, 
slecht zoude uitvallen. Het 
gevolg bevestigde zijne voor
zegging. ACH;AR werd ged o.od> 
Van dezen profeet.wprdt melr 
ding gemaakt in het 22e hoofd
stuk van het 3e boek der 
koningen. . .. , . '.'., 0 

• MICHEAS, de zesde der 
twaalf kleine profeten, bijge
naamd 'de Mordsthiter, naar 
Mm-mthi, een vlek van Ju-

dea, waar hij geboren vvas^ 
profeteerde gedurende 50 ja-, 
ren, onder de regering Van* 
JOATHAN , ACHAZ en EzECHl-
AS, van het'jaar.770:tot-7'2.4'-r 
vóór J, C. Men weet geenö 

- bijzonderheden van het levert 
noch van den dood van M I 
CHEAS. Zijne ProfKeHè in. 
het Hebrèeusch, bevat slèclïts? 

zeven hoofdstukken-j zij is; 
geschreven • tegen de rijke» 
van Juda- en Israël, wier 
ondergang hij voorspelde'tött 
straf hunner zonde*. Hij voor-* 
zegd' de gevangenschap ..der-
twee geslachten , dbordeChal-
deërs, die der tien andere-
door de Assyriers en hunne-
eerste bevrijding dxfor Griios^. 
Na deze droevige-voorzeggiri-

• gen spreekt de p'rofeet' ©ver? 
het 'rijk'vari den MESSIAS! én* 
de vestiging van het Chris
tendom. Hij kondigt in hefe 
bijzonder' op eene zeer dui
delijke wijze, de geboorte-, 
aan van den MEssiAs'te Be-
thleem, zijneheerschappij,, die-
tot "aan de uiterste grenspa
len der wereldmoet aitbfei-

I den, en den bloeijehden staat 
zijner Kerk», r » 

MlGHEt ( J'OAIWES.) , 'de-
Eerwaardige, geboren te-
Beauvais, na secretaris ge
weest te zijn , van EoDEWijk. 
I I , Koning van Sicilië, om
helsde hij den geestelijken* 

I staat -en werd ;kanonik van: 
' t 4 • ' - ; ' : - • •- • - » -

T r • : , • • • - • - • •• ••< • • , < - . . / - . * . - ' 
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MxMProymóeé Hij werdY 
zijns ondanks , tot bisschop 
dier stad gekozen, die hij door 
goede voorbeelden stichtte en 
leerde. Zijn dood in 1447, 
voorgetallen , was die van een' 
heilige. Men heeft van hem; 
Statuten en Ordonnansen, 
der tucht in zijn diocees. Zie 
Beknopte beschrijving van 
hei leven, de vereering en 
de wonderen van dm ge
lukzaligen JojjtjfEs „ Mi-. 
CSEL, bisschop van Jinzers, 
1739, in 8.vo 6 ' 

.; MICHEL (JPATOES) > gebo
den teJngers, geneesheer van 
KAREI. VIII, die hem het 
ambt ?an raadsheer bij het 
parlement gaf, overleed vol
gens, eenigen in 1495 , vol
gens VALLIÈRE, in 1493 en 
volgens den president HÉ-
^ATOT, in 1498. Hij lieteene 
d o ^ r a a ^ p h a w d m e t P E -
mus LECLERO vmTremblai,, 
«en der voorouders van den 
«apucgner pater JOSEPHUS. 
f en heeft vanhem verschei
den t o ^ eelstukten, die. met 
Teel byval vertoond werden, 
««der de namen y a n GeAei* 
men vm de Geboorte, van 
'iftyden. l}ë zeldzaamste 
«Ugaven dezer tooneelstukken, 

Iff, > ™ M. De uitgaven 
f ^V 0 * 1 " ^ 16eeeuw in het 
iJcht verschenen, zijn meer al-

w«U>.,_ua 4.io zonder jaartal 

met ronde letters, verschilt vdti 
alle andere. Hét stuk de Öp* 
standing, Parijs,' "VÉRAKD , 
zonder jaartal in fol. is de 
zeldzaamste uitgave; die van. 
1507, in fpl.-is meer volledig. 

• MïCHEi,(JöANifEs),vanJ2-
nies, is beroemd door zijno 
boertige gedichten, vooral 

; door het Dichtstuk op de 
verlegenheid der kermis van 
Bèauvais , dat meer dan4200 
dichtregels bevat; Dit werk 
is het voortbrengsel eenerrjiet 
zeer geregelde verbeelding, 
maar soortgelijke werken moe*, 
ten niet met gestrengheid be
oordeeld worden.'Het hekel
dicht van BOJXÉAIT, de wrle» 
genheidvan Parijs, heeftmis-
sohien geene verdienste, bo* 
ven dit , dan dat het korter is* 

MICHEL (ATJGUSTINÜS) re
gulier kanonik van Ünders-
torff, hoogleeraar in de god
geleerdheid en de regten o-
verleden in 1751 oud 90 ja
ren , na dat hij had • uitg(H 
geven, Jus etjustitia.,jun-
dico ;•— théölogice tractata, 
Jugsburg en Dillingenlwb 
in 4 > , en Theologia cano* 
nico moralist, 3 dl.n in lol, 
en andere werken, • 

MICHEL (FRANCISCÜS) *fo 
MARECHAL DE SALÖJT. 

• MICHEII (PETRUS-ANTONI* 
vs), te Florence van arme oa* 
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ders geboren £ werd eerst op
geleid tot het beroep van 
boekhandelaar, hetwelk hij 
•liet varen om zich op de ken
nis der planten toe. te leg
gen. Hij las' MATT-AIOMS ën 
onderzocht vlijtig de natuur 
Öp'het land, in debosschen 
en in de bergen. Hij beoe
fende te gelijkertijd alleen, 
eii zonder meester de Latijn-
sche taal. De groót-bertog, 
onderrigt van zijne, bekwaam
heden liet herri de noddige 
boeken bezorgen , en vereer
de hem weldra met den t i 
tel van zijn' kruidkundige.' 
HlCHEti reisde vervolgens in 
Verschillende landen, en ver
zamelde overal aanmerkingen 
over de natuurlijke geschie-, 
Üenrs. Men heeft van hem: 
1.° Nova plantarum genera, 
Florence 1729, in fol. Het 
is een der best geschrevene 
berken over deze stoffe, 
BOEUHAVJE maakte er zeer veel 
wsrk van.' 2.o Catalogus 

'phntarum horti*' Cwsarei 
florentini, Florence 1748, 
m fol. 3.° —• Observationes 
üinerctrice, een handschrift 
•betrekkelijk de kruidkun-
de, _ 4,o Verscheidene Wer
ken over de natuurlijke ge-. 
'schiedenis, die ook in hand
schrift gebleven zijn. Deze 
hekwame man overleed in 
"37 oud 58 jaren,* met den 
joem Tan een zedig en be
langeloos geleerde, Hij wei-

1 ' . • • . K 

gerdè vobrdeeïige plaatsen bui
ten zgn vaderland. Zonder 
de geleerde talen beoefend 
té hebben, had hij zich ee-
rjen goeden stijl verworven. 
Zijn geheugen was in alles, 
wat de kruidkunde betrof ver
wonderlijk. Het was hem ge
noeg eepe plant gezrentè heb
ben , om nimmer meer hare 
gedaante "of maaksel te ver*-
geten, — Men verwarre hem 
niet met MICHEM of MiKEtl 
DV CRESX, een beroemden 
meetkundige; aan wien wij 
de hoogte berekening, of
schoon somtijds onjuist, van 
een aantal Zwitsersche ber
gen bezitten. 

MiCHOt dochter van SAÜI, t 

Werd verloofd aan DAVÏDJ on'-
der voorwaarde, dat hij 100 
Filisteërs, de onverzoenbare 
vijanden der Israeliten, zou
de dooden : DAVID doodde er 
200, en verkreeg kort daar
op MICHOI.. SAUX zich van 
zijnen schoonzoon willende 
ontdoen, zond krijgsknechten 
in zijn huis om hem op te 
ligten; ma'ar MICHOX deed 
haren man door een Venster 
afdalen,: en stelde in zijne 
plaats een beeld, dat zij aan
kleedde. SAU£ over dezen 
trek gebelgd , gaf MÏCHOL aari 
PHAITI , uit de stad Gallim, 
met-wien zij tot aan den dood 
haars vaders zamen woonde. 
DAYID alijtoen koning gewór-

l t - 5 ' "• . ••:•.'• " •'""" 
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denrzijnde,. nam haar terug. 
Deze prinses.eens ziende, dat 
haar man "met dé vervoering 
eener heilige vrolijkheid voor 
de ark danste-, vatte eetien af-
Keer tegen hem pp, en bespot
te hem bitterlijk. Tot straf 
van een zoo pnregtvaardig ver
wijt werd zij onvruchtbaar.. 

MicnoN Zie BOÜRDELÓÏ. 

. MICIPSA , koning derNumi-
diërs in Afrika was de zoon 
van MASSIÜÜSSA , die hemde 
voorkeur gegeven had boven 
JliNASTABA^en GüX-ASSA,hare 
andere zonen. MANASTABAL 
had eenen zoon, genaamd Ju-
GURTHA, welken zijn oom MI
CIPSA naar Spanje zond, om 
het bevel te voeren over de 
hulptroepen, die hij aan de Ro
meinen zond. MICIPSA over
leed in het jaar 120, voor 
J . C. Hij Het twee zonen 
na, ADHERBAI, enHiBMPSAt, 
welke JÜGÜRTHA deed om
brengen , en op welke hij het 
koningrijk van Numidie over
weldigde. Zie ADHERBAL. 

. MiCRistios (JOANNES) een 
Lutheraan, geboren te Ko-
lin in Pommeren, in 1597 , 
was hoogleeraar in de wel
sprekendheid, wijsbegeerte en 

godgeleerdheid j bedieningen 
welke hij tot aan zijnen dood, 
in 1658, waarnam.Zijnevoor
naamste werken zijn: 1.° Lex
icon philosöp/ncum, 1661, 
in '4.*o — 2.o Syntagma kis-
toriarum mundi ét ecclesics 
in 8.v'° — 3,° JSthnophrQ' 
nium contra gentiles,, flfe 
principiis. religionis cfiris-
tiance,1674, in ' 4 > — 4." 
Tractatüs de copia verbo-
rum. — 5.o JrcheologWi— 
6.° Hïitoria ecclesiasHca, 
letpzig,.1699 i 2 dl.nin4.to 
— iJo.Orthodoxia. lutheW-
na contra Bergium enz. De
ze werken toonen, dat deiW" 
ver schrijver een geleerd é» 
letterkundig man was. 

' Micyti)üs'f)(JACOBiis),ee(i 
Latijnsch dichter, geborent» 
Straatsburg, in 1503, en 
overleden ie Heidelberg> den 
28 Januarij 1558, schreet 
verscheidene werken. De voor
naamste zijn;. ,1.° latijnsc/M 
•gedichten, — 2.° 4«#f" 
kingen op HoWERVS, Fff1' 
GILIÜS. MARTIAL1S , if' 

melica logistica, -— *'°rf 
re metrica, Frankfort 15»?i 
in 8.vo Hij had eenen zoon 
JÜLIÜS MicïLtüS, welke^ij" 
nen vader waardig was, dooi 

O Zijn ware naam was IIOLTZER ; nog scholier *#"f 
™_wlde hij op &ulk eene natuurlijke wijze, de rol. «0» 
MXCYLLÜS, in eene der samenspraken van LüCJANVS \a 
Droom bf de Maan), dat die naam 

http://dl.nin4.to
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zijne Jcénnjŝ erf ió de^egtèn',! |'; 
hij was kanselier van deftpalts 
keurvorst. 

, . MIDDELBURG (PAÜLTJS HER-
JTAJÏÜS vAtf) dus genoemd om
dat, hij geboren was - te ,31ïd-,. 
delburg in Jiethetjaar 1445 ,; 
9nderwe"0s • in zijne stad de- ; 
wijsbegeerte' en • de wiskunde.-
Zijne ;kiwdc berokkende hem 
vijanden,, die de zaken -zoo 
ter dreven dat zij hem nood
zaakten zijn land te verlaten. 
Hij werd voor deze-slechte 
behandeling ruim schadeloos 
gesteld, door'de Wijze waarV 
op hij in 'Italië ontvangen 
Werd, -waar. hij zich gunstig 
deed kennen door zijne wel
sprekendheid en zijn fraai La
tijn. Hij werd leeraar in de.wis-
kunde ivPadua, en-bisschop 
van Fossombrone, in het her
togdom Urbino in 1494...De-
ijver van dezen kerkvoogd en 
zijne groote kunde verwier
ven hem .de achting van de 
Psiussen JULIBS II en LEO X:, 
die 'hem- afzonden om .voor 
te zitten in het-5.e concilie van 
iaterarien,- gehouden onder 
het opperpriesterschap dezer 
heide paussen. Hij verzocht 
hun,- benevens,de kardinalen 
en de vaders, van het concilie> 
em* de' tijdrekening te hervor
men ; eene verandering, wel
ke noodzakelijk-geworden wasj 
smds de achterwaartsche be
weging der nachteveningspun-
**ö en- de vervroeging der 

nieuwe manen, zoodanig de/öè-? 
de der tijden verward hflddëni 
dat men somtijds paschen ee-r 
n'e maand later vierde , dant 
zulks door. hét. canpilie ;van 
Meea bepaald was; maarr 
dringender behoeften', nopd-y 
zaaktesi; r den heiligen .'.Stoel: 

; deze ;zaak te^verschuiven. '(Zie: 
'GREGORIUS XIII), VAN MID

DELBURG heeft zich beroemd 
; gemaakt dopr eene belangrijk 

ke en genoegzaam zeldzame 
verhandeling, gedrukt te Fos* 
sombrone,, in 1513 . in'"foh -j 
onder dezen titel: Be'recta 
pasóhe celebratione , et' de 
diepassionis J, C. De schrij-» 
ver bepaalt zich niet tot den 
roomschen almanak, hij on* 
derzocht ook dien der Joden, 
Egyptenaars en Arabieren* 
Hij had dit werk doen -voor
afgaan van verscheidene brie-; 
ven over den tijd, waarop 
men het paaschfeest moet vie
ren , die aang.erand werden 
door PETRUS DE RÏYO , doctor 
van Zeuyën\ Deze geleerde 
bisschop overleed te jRvme- in 
1534, oud 89 jaren. 

- MIDDENDORP (JACOBUS), ge r 

boren/ te Ootmarssum , een 
dorp in Ovenjsel, in -1538, 
werd kanoriik van, de hopfdr 

en- deken der kollegiale-kerk 
van ST^AMDREAS te Keulen, 
do&tor in deregtsgeleerdheidi» 
onderkanselier der universiT 

-teit, waar hij de wijsbegeer
te^ oftdef^eesj;, hijA ver,wierf 
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«ich zoo veel roem, dat ver
schillende vorsten hem ver
kozen , om hunnen gewonen 
Taadsheer te zijn. Men heeft 
van hem : 1.° Academies cele
bres in universo terrarum or-
be, librill, Keulen, 1567 , 
in • 8.vo j nieuwe vermeer
derde uitgave, onder dezen 
titel: Academiarum celebri-
Uïii universiorbis libri VIII, 
ibid. 1602, 2 dl.» in 8.*° 
Dit werk is in het Chronicon 
Chronicor opgenomen, van 
GROTER , Frankfort, 1614. 
De schrijver vertelt vele fa
bels "en heeft wonderlijke ge
dachten over de akademien, 
wier oorsprong hij tot NOE'S 
tijd brengt, en tot de predi
king der apostelen, belast met 
het onderwijs der volken. —~ 
2.°JIisfo7-ia monastica, Keu
len, 1603. —- Z.o Sylva o-
rigimem , anachoreticarum , 
Kmlm* l?6ia> in 8.™ Hij 
overleed den 13 Jaanarij 1611. 

MmDLEXON fRlCHAKDUS 
TAN), Rtcardus de Media-
/"**//«.,.een phoolseh godge
leerde van Engeland, was 
van de orde van denH. FBAN-
CISCÜS. IIij onderscheidde 
zich zoodanig te Oxford en 
te Parijs, dat hij den bij
naam van grondig en over
vloeiend leeraar kreeg* Men 
heeft van hem Commmtat\ën 
over het Boek der spreuken, 
en andere werken, die echter ., 
dezen opgesmukten titel-niet 'I 

billijken. 
1304. 

Hu overleed iö 

MiDDiExoie (CONTERS) , een 
Engelsehe godgeleerde, gebo
ren te Richmond in 1683, 
werd leeraar in de natuurkind 
de, welk vak door WOODWAKB» 
te Cambridge gevestigd was, 
en overleed den28'Junij 1750, 
Wij hebben van hem: -ifi-
Geschiedenis van het leven 
van CICERQ, getrokken uit 

'zijne schriften, en uit d& 
gedenkviaardigheden sijner 
eeuw, en%, 2 dl.» in 4.t0, 
verscheiden malen herdrukt» 
en uit het Engejseh in het. 
Fransch vertaald door den abt 
PKEVÓF , P.arijs ,1743,4 dl.» 
in 12.i*°(Zie PREVÓT D'EXI-
IES). <— 2.° PTerhandeling 
over den Romeinschen se-
naat, Londen, 1747 , inU™ 
in het Engelsen- — 3." Oor
sprong der boekdrukkunst«' 
Engeland, CambridgeA^h 
in 4.to 4.0 Germana <?««?* 
dam antiquitatis erudita mo\ 
numenta, 1747, in 4 t 0 — 
5.o Re latinarum litterarum 
pronuntiatione. •— 6.° Eene 
Wederlegging van Tm**» 
Deze werken waren W staat 
om voor hem de genegenheid 
der geleerden te winnen; m^ 
daarmede niet tevreden, wil
de hij ook nog de achting 
der geesldrijvers zijner sekte 
tot zich trekken-, engafvooK 
hea in het licht : e e n e n W 
over degelpkvormighm ^ 
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roomsche godsdienst- met het 
heidendom, 1729. Daarin 
spreekt hij van de heilige 
vaders met de -walgelijkste 
onbeschaamdheid, juist om^ 
dat «ij zich tegen de dwalin
gen verzetten, die hij wil 
verdedigen. Al zijne werken 
met uitzondering der geschie
denis van CICERO, zijn ver
zameld geworden onder den 
titel van Gemengde werken, 
én uitgegeven in 1752, 4 dl.n 

in 4.*° 

MIDOEGE. — Zie MT»ORGE 

MIEI. of eigenlijk MEEL (JO-
ANNES), een beroemd Ylaamsch 
schilder , in 1599, in de na-

, bijheid van ontwerpen gebo-
ren, en overleden te Turin 
in 1664, oud 65 jarc-n, heeft 
groote onderwerpen behandeld < 
waarmede hij verscheiden ker
ken heeft versierd ; zijn smaak 
sleepte hem mede tot het schil
deren van Herdersdansen, 
Landschappen, Jagten en 
•snakerijen. Italië, de ba
kermat van zoo vele groote 
mannen, is'ook de school van 
JAN MEEE geweest. Hij stelde 
zich onder het ppzigt van A/N-
DREAs SACCHI. Na eene groo* 
te geschiedkundige schilderij, 
welke de meester hem had toe
vertrouwd, met snakerijen te 
hebben opgevuld, was hij ver-
pligt, om, ter vermijding van 
üpen toorn,-de vlugt te « e - , 
men. Zijn verblijf in fainbai>-> 

/ M « . ' /'• : ;5p7 

..dije, en de beoefening-, welke 
hij aldaar deed der werken van 
CARRACCIO ,• en CÖRREGGIO 
biaglen zijne talenjen tot vol
komene ontwikkeling. De her
tog van Savooije, KAREL JEM-
MANÜEL , lokte dezen kunste
naar aan zijn hof, en vestigde 
hem aan hetzelve door zijne 
weldaden \ deze vorst schonk 
hemhet orde-teeken van den 
H. MAUEITS. Het penseel van 

. MEEÜ is zalvend, zijn kolo
riet krachtvol, en zijne, tee-
kening naauwkeurig , . maar 
het edele ontbreekt aan zijne 
hoofden. Men heeft van hem, 
verscheiden met veel smaaJc 
gegraveerde stukken. Het ko
ninklijk museum van Frank-

jrij'h bezit vier schilderijen van 
dezen meester. » 

MIERIS (FRANS TAN), den 
.16 April 1635 te Leyden ge
boren , een der beroemdste 
schilders van deNederlandsche 
school, muntte vooral uit in 
het schilderen van stoffen, 

„Zijne schilderstukken zijn zeld
zaam en worden grootejijks op 
pri]s gesteld. De drie vooral 
welke hèt koninklijk museum, 
van Frankrijk bezit, worden 
d o or all e k uns tenaars geroemd. 

. Hij overleed in den bloei zijner 
jaren, den 12 Maart 1 6 8 1 . 
Zijnè beste schilderij , en, vijf 

andere, voortkomende uitliet 
kabinet van den •stadhouder:, 
.zijn in 1815 door Frankrijk 
aan den koningdei'Mderla:^ 
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• dén teroggegëvenr 'Genoemd; 
meesterstuk sleld ëéneh ruiter 

". Voor, die eert hondje op den. 
' schoot'eèner ddntct geplaatst,, 
- bij het- oor trekt.-- WILLEM 
- VAN MIERIS zijn zoon , bijgè-
-naamd de Jonge, om hem 
•V/an den Voorgaande te on-

' derscheidén, was,' ofschoon' 
leneden zijn vader, een" der 

'V'goede'' Höllandsche' schilders. 
1 Hij werd té Leijden,in 1662 
-geboren, en overleed ;aldaar 
• den ï ï Januarïj'1747 , ee-. 
"nen z@ón nalatende:-, even als 
'hij een schilder j FRANS viN 

MIERIS genaamd, doch die als 
schilder minder roein inoogste 

*dan zijn-vaderen'grootvader; 
*döch dié zich als een geleerde, 
Oudheidkundige en geschied
schrijver heeft doen kennen. 
Aan de werkzame naspöringeh 

:van dezen laatste5 heeft' men 
"té êaölftm:'-1 .«> Beschrijving 
der 'Bnécluappèlijke- mun
ten en zegelen 1'ctri Utrecht, 
Leijden, 1726 > in 8,v° Be-
ze geleerde -verhandeling'is" 

.gedrukt,5 achter de Kerke
lijkeHistorie én Oudheden 

'der &&ven Fereenigde Pro-
vinci'èn, door ïtüGp VAN HEÜS-
'SEtf, in-het Nederduitsch ver'-: 

. 4'aald j door H. VAN RIJN. ~-
' 2.o Historie der IVedérldnd-
'Sche Forsten i uit de huizen 

' van Beijeren, Bourgondië 
en Oostenrijk, enz'./'s Grh-

Denkage, 1732 — 1735 ,"3 
«1.» in folio ; dit-is de pen -̂
limghtetéieiormdéf landen1

 f 

%'%4$. •' 

het tijdstip voorafgaatiilé, 
waarop die van'G.'-imÈÓON 
begint.' - FRANS VAN 'Mtais 
gaf! in ' Ï74Ö ; , te Leijden in 

'hét 'licht veneOudëlCronijh 
' van Holland Van ^v CfcEftc 

genaamd , tot dusverre onuit
gegeven' gebleven., met zijne 

'aanmerkingen en die van Pi-
" iRtJÖ:SèHiVERiüs,alstpedeeè-

nè 'Kleine 'Krönijh van Mi-
•werpen , van 1505 tot 1574( 

•Leijden; 17 23,-eneënige ande
re alle in hetïyfederduitschgè-
schrevene perken. TANMpRis 
vermaakte bij* zijnen:' uïtei'stèn 
wil/aalmoezen .aan de armen 

;allef.Christelijke gezindheden, 

'••' MlGNARD (NlGÖtAAS), « ^ , 
* schilder, te Trmjeè in « " j 
pdgne in' 1608'gébofpn y weiji | 
bijgenaamd MiGlfJR^an'f' ' 
vignon, uit hoofde 'van W , 

•langdurige Verblijf, dat h«i« ! 
déze stad hield, alwaarhiU» , 

*den echt was getreden; mj ; 
'overleed' te Parijs,/in,"16bp. , 
Hij'heeft niet denzclfden roem 

"als PEXRDS MIGNARD, Z1J? 
tweede broeder , . nagelaten"; , 

'doch bezat échter •vele ver
diensten. Def konirig gebrtf'K- = 

"te -hem 'tot .vérschiliende W ' , 
'ken,; in het pa l e i s "de r« ' ; 
<rïm. Ui de onderste yerdre-
•ping, heeft hij'XoBEWijK l? 
geschilderd,. lórider Het, m" 

;nébeeld:aer:2?K- ' ^ ^ X 
'Wm-mennën'déy 'ook "ïi* ' * J 
4ë,parade rkar4er ; i» ; | f«S 
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had hem naat Parijs ontbo-; 
den; en was zijn bestendige ; 
beschermer. Deze schilder, 
vervaardigde/vele portretten, 
vooral die der heeren en da
mes van het hof. Zijne bijzon- ; 
dere begaafdheid bepaalde zich .: 
tot geschiedkundige en dich-
'terlijke onderwerpen» Hij vond 
•op e,ene gemakkelijke wijze 
uit , en bragt vele naajuwkeu- \ 
righeid én zindelijkheid i n ' 
zijnen arbeid* 

MIGNARD (PEXEÜS) , hijge- j 
naamd MIGNARD deJRomein, \ 
uit Roofde van' het langdurig 
verblijf,, :dat hij te Rome 
hield, werd te Troyes'm 1610 
geboren , en overleed te Pa
rijs, in 1695. Hij was door 
ïijnen" vader tot', 'de genees--
kunde bestemd, maar de groot
te mannen worden datgene 
geboren wa.t zij wezen moe
ten. PJETRÜS MIGJARD was 
een geboren schilder, in den 
ouderdom van 11 jaren teer 
ieude, hij zeer wel gelijkende 
afbeeldsels. .In den loop der 
bezoeken, welke hij met den 
arts deed, dien men ter zijner 
Pnderrigting had'uitgekozen, 
?a.m hjj, in plaats van toete-
laistereny de houding en het 
gelaat van den zieke en der 
hem omringende personen 
Wfl-a,r, ten einde dezelve af te-
ketsen. Hij schilderde • in 
Jen ouderdom van 1.2 jaren, 
«e familie des genees/teers. 
%fceSchilderjjtref,de.ken»ers,: 

men hield' dezelve voor het, 
werk eens volleerden kunste-

-naars. Zijne vorderingen waTen 
zoo snel, dat de maarschalk DE 
VITRY hem belastte met het 
schilderen dei' kapel van zijn 
kasteel van Coubert en Brie''. 
hij 'was toenmaals pas 15 jaren 
oud. Men deed hem inde school 
van YOÜJET opnemen.; en hij 

.maakte zich de wijz'e van zij
nen meester zoo zeer eigen , 
-dat hunne werken dezelfde 
-hand schenen te zij n.: Hij ver-
rliet deze school^ om zich naar 
JRomè te 'begeven. Zij ri ij ver 
•om, volgens de oudheid,' en 
vooral volgens de Werken der 
-beste meesters, vooral v'ok-
gens die van JlAPHAël.' en Tr-
-TIAAW ' 'te • teékerien y •vormde 
aijneh smaak voor de teeke* 
ning en koloriet. Hij bezat 
eenè bijzondere begaafdheid 
voor het portret; zijne kunst 
ging zoo ver., dat dezelve de 
•teedere- bevalligheden des ge-» 
voels uitdrukte:* hij Het-niets 
ontglippen, wat niet alleen 
de gelijkenis volkomen kon 
maken, maar deed zelfs de in
borst en het temperament-, der, 
personen, welke zich deden 
afschilderen , in zijne portret^ 
ten uitschijnen^. ,In Frank* 
rijk teruggekeerd, werdhi} 
tot het' hoofd der akademie 
van den H. LUCAS verkozen ^ 
welke hij bpven de kahinklij-; 
ke akademie had verkozen, 
omdat.XE BRüW:4e bestuurder 
dër iaatste. \vasy De .koning 
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gaf hem briefen van adeldom, 
en benoemde hèm narden dood 

vvan I E BEUN tot hbogst-des» 
;zelfs eersten schilder. Deze 
schilder bezat een innemend 
karakter, eenen aangenamen 
geest., en verhevene talenten, 
hoedanigheden, waardoor hij 
zich doorluchtige vrienden 
maakte. Men kent van hem 
•verscheiden geestige gezegden. 
Hij schilderde LODBWIJK XIV 
voor de tiende maal af; èn ter
wijl hij heto naauwkèarig be
schouwde, zeide hem de vorst: 
» MiGKARD, vindt gij niet, 
dat ik verouderd hen?,—— 
Sire, hernam de kunstenaar, 
het is waar, dat ik eenige 
zegepralen meer, op het ge
laat uwer majesteit ont
waar,'''' Hij was dikwijls in 
gezelschap van CHAPEIXE , 
BoitEAü, RACINE en MOMÈÏUS. 
Deze laatste heeft het groote 
in fr®§&@* weïk,, hetwelk hij 
in Fal-de- Grace vervaar
digde,' bezongen. [Gedurende 
het verblijf van MIGNAKD te 
•Rome, wilde Paus UKBANUS 
TIII door hém afgeschilderd 
zijn: dit. portret bevindt zich 
nog in het Faükaan], MIG-
SARD zon een volmaakte schil
der zijn > geweest, indien hij 
meernaauwkeurigheid in zijne 
teekeningen, en meer vuurin' 
zijne zamenstellingen hadde 
gébragt. Hij bezat eene ver
hevene genie, en gaf aan zij
ne beelden onged wongene hou- „ 
gingen. Zij» koloriet bezit f 

•ee»e bèwpnderenifwaarilige 
frischheid, zijn penseel is1 ligt 

.en vlug, zijne zamenstellingen 
rijk en bevallig. Men zietzé-
ven zijner schilderijen in de 
gallerij van het Louvre [en 
in het kasteel van 'Saint' 
Gloud, Waarvan de schoon
ste zijn: Bé heilige Maagd 
eénen " druiventros 'aan het 
•kind JESÜS aanbiedèrtdeVen 
de M.CJE c/LU denlofdèe 
Meeren bezingende]. De abt 
DE MONVIILE , heeft zijn leven 
beschreven, 1730, in 12;«"> 

. • • • : ' . ' • • ' T 

MiGNAütr (CLATJDIÜS) , ko
ninklijk advokaat, in het regtï-
gebied van Estampesi is meer 
bekend onder den naam van 
MINOS. Hij werd in; 1536 
te Talant, een oud kasteel 
van de hertogen van Bour-
gondie, in' de nabijheid van 
Bijon geboren. In 1578 be
oefende hij de regtsgeleerd-
heid' te Orleans, kwam te 
Parijs terug, en werd aldaar 
in 1597 deken der rege
leerde faculteit. .De vriend 
van D.r BICHER zijjide, nam 
bij deel aan eenige zijner ge
schillen , en overleed in 1603J 
Men heeft van hem: 1.° Of 
gaven van een aantal sch>T 
vers j met geleerde aanteeka* 
ningen.— 2.o De UberaU *• 
dolescenlum insiitutioneJ-** 
3S> Jn sit commodiüs ««^ 
le&centes extra gytHMisW 
quant in gymnasiis ipsïs w 
stitui? 1575, in 8»w * « • 



M 

oordeelkundige ' redevoerin
gen, welke hij bij de opening 
der .klassen uitspraak. -— 4.? 
Yerspheiden dichtstukken, 
ee» onder* anderen over den 
oorlog der Turken, Latijn en 
Fransen^ 1572, in,AM 

JIIGNON of MINJON (ABEA- . 
HAM)., een bloemschilder, in 
1640 te Frankfort aan den 
Mein geboren, bezat veel aan
leg voor de sch'lderkunde, 
en Werd bij. eenen meester 
geplaatst,, die vooral in het 
schilderen van bloemen uit
muntte : JOANNES DAYID TAN 
HEEM van Utrecht deed zij
nen kweekeling in dat vak 
snelle vorderingen maken, 
MKHSON spaarde noch zorg, 
noch moeite, om studiënr 
volgens de natuur te maken; 
deze ingespannen arbeid, ge
paard met -zijne talenten, ver
wierf hem eenen hoogen roem. 
Zijne landgenooten en vreem
delingen , zochten met geest
drift zijne voortbrengselen. 

Dezelve zijn in de daad kost
bar, door de kunst, met 
welke hij de bloemen in der-
zelver glans, en de vruchten 
Jn derzelver frischheid voor
stelde. Hij schilderde ook 
niet ^e grootste naauwkeu-
righeid, insekten, vlinders, 
jhegen, vogels, vissahen. De 
dauw en de waterdruppels, 
^elke dezelve over de bloe-
""vOTPreidt* m m W- , 
• A*l. DERÏ,, .. ; . ..V..L 
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ne schilderijen zoowel öage» 
volgd, dat men er on wille-»., 
keujig; de hand aan wil bren
gen. Een zijner kostbaarste-
stukken is bekend onder den 
naanj van Mignónau chat} 
hij stelt op hetzelve een Gyper-? 
schè .kat voor, op eene mar-? 
meren tafel, eette bloemyaas 
omverwerpende. Het water, 
dat uit de ,vaas vloeit•; is zooi 
natuurlijk • voorgesteld , dat; 
men hetzelve, als ware het,, 
buiten de schilderij ziet vloei-? 
jen. Het museum van het 
Xouvre bezit drie schilderij
en van MIGNON, te wetene 
l.o Eeneekhoren ; visschen \, 
bloemen, en een vogelnest .,*• 
-rr- 2.9 Men ruiker veldbloe
men ; -— 3*0 Verschillende 
b}oëmen in èene kristallen 
vaaSê Het eenige gebrek, 
dat men hem kan verwijten ,, 
is een weinig dorheid in de 
teekening, een gebrek, dat 
men aan de zorg moet toe'-; 
schrijven , met welke hij schil
derde.- Hij overleed in 1679 , 
twee dochters nalatende,, die 
i» zijnen smaak schilderden* 

MIGNOT (JOANNES .ANDRE-
AS)., voorzanger der kerk ran-
Auperre, in die stad , den-
23 Januarij 1688 geboren-, 
maakte ..voorbeeldige studiën. 

' te Sainte Sarbe, en trad ifl; 
het gesticht en de maatschap
pij derf Sorbonne. In 1708 
gaf hem de heer m CATÜÜS •*• 
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bisschop van Auxerre, een 
. domheerschap in zijne hoofd
kerk } en vereerde hem met 
zijn Vertrouwen. Daar de abt 
MIGNOT , in de gevoelens deel
de van zijnen bisschop , ten 
opzigte van de bulle, ver-
eénigde hij zich met het ap
pel, door dien prelaat uitge
vaardigd , en nam een zeer 
levendig aandeel aan de ge
schillen, die te zijnen tijde 
de rast der • kerk stoorden. 
Hij overleed Ie Avxerre, 
den 14 Mei 1770. Men heeft 
van hein: l.o eene uitgave 
van dé Verhandeling van 
den ff.' FlCTOR, bisschop 
van' jRoudnen, tot lof der 
heiligen en hunner overblijf
selen , Auwerre, 1763, in 
12.w»o -_,.• 2.o Mémoires etc. 
(Geschiedkundige verhande
lingen over de statuten van, 
ëen.M. CBRISTOPIWRUS) , 
m a , itf%vó ^ 3 , o Tra-
dition etc. (Overlevering der 
kerk van Auxerre), opgen o-
mèn; in de Cri de la. foi, 
ï'719. 'Hij werd in dezen ar
beid ondersteund, door den
abt tE BÓËÜF. Hij heeft ook 
medegewerkt aan de uitgave 
van vden Brevier van Auxer
re , van het Missaal en van 
het "Precessionaal, onder: 
den heer DE CAUUS , in het 
licht gegeven. 

MKNOÏ (STBPHAUÜS)^ doc
tor der 'Sorbonne ie Parijs ," 
«ten 17 Maart 1698geboren, 

]j heeft zich bekwaam gemaakt, 
in de,«wetenschappen der H. 
Schrift, der kerkvaders,der 
kerkelijke geschiedenis en van 
het kanonieke regt. Hij was' 
lid der akademiè van op
schriften, waartoe" hij in den 

' ouderdom van meer dan 60 
j-aren werd toegelaten. Men 
heeft van hem: 1.° Traite 
etc, (Verhandelingen over 
de leeningen in den, han
del), 1767, 4 dl.ninl2.«>0 

— 2.o JDroits etc. (Xegteii-
van' den staat en den vorst 
op- de geestelijke goederen)I', 
6 dl.» in 12.»° — Z.°Sis-
toire etc. (Geschiedenis der 
geschillen vanffENDRIKH, 
met den heiligen THQM4& 
van Kantelberg), in 12.™> 
—r 4.° Reception etc, (Jan-
neming der kerkvergadering 
van Srente in de CatAolij-
ke staten), 2 dl.« in 12.mo 

-~ 5.° Paraphrase etc. (Om
schrijving der psalmen), 
1755, in 12.mo — 6 . 0 / ^ 
de Boeken der wijsh&d, 
1754, 2 dl> in 12.»°.'—. 
7.o pran het Nieuwe Tes
tament ,1754, 4 dl.ainï3.m ' 
—• 8.'° Analyse etc. (Ont
leding van de waarheden 
der CliristeMjkegodsdienst), 
1755, in 12>° — 9.° Re' 

fiexions etc. (Overweging® 
over.de voorbereidende ken
nissen tot het Christendom) 
ir, j2.»»o — 10.° Mèmüre* 
-etc: (yerhan/delingw- °^r> 

de vrijheden der GólH^n' 
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sche kerk) ,11 $6 , iti 12.™ 
Deze lèeraar overJeed in 1771 .• 
Hij stotidinverbindtenisbïet' 
DEBOMÏAIRE en eenige andere 
appellanten-, in wier grond
beginselen hij deelde, 

•\* MIGNOT. (deabt ViïrciEïr-
lirs)',.-; neef van .VOLTAIRE , 
werd i&> Parijs, in ; 1728 
geboren ,. hij was de zoon van 
eenen laken-fabrijkant, oor
spronkelijk uit Sedan, en om
helsde den geestelijken staat ; 
maar hij is niet priester ge-
•vfijdinog jong zijnde, verkreeg 
hij cJe abdij van Sellieres, i\ï 
Champagne, verscheiden be-
neficiën, enden post van gees
telijk raadsheer in den groo-f 

ten ,raad 'tt waarvan hij later 
enkel den titel behield. De 
abt MIGNOT , werd voor een 
zeer geleerd en zeer regtscha-
pen jrrian gehouden. Hij ön-
derteekende met den mark
graaf DE VliLEVIEILLE de^ce-
ioofsbelydenis, door YOLXAI-
M,'-;-.8egt men , in zijne laat
ste oogenblikken vervaardigd, 
en • deed heimelijk deszelfs 
ĵk» naar zijne abdij van Sel

lieres vervoeren , voor de aan-' 
komsi des bevels van den bis
schop yan Troyes, welke 
hem de kerkelijke begravenis 
weigerde. De drift; van MIG
NOT werd. nutteloos; want de 
geloofsbelijdenis door den o-' 
ïerledene voorgezegd, zou het 
T*bod des bisschops opge

heven hebben, wijï, volgens 
deze geloofsbelijdenis, de fi-
lozoof? van Ferney zijne dwa
lingen afzwoer, en in de,: 
Catholijke godsdienst stierf > 
in welker schoot hij geboren 
was. De abt MIGNOÏ, was, 
zijn algemeène örfgemaafcté 
en gebruikte een groot ge-r 
deelte zijner fortuin, tot dè, 
ondersteuning van ongeluk-
kigèn. Hij is in 180.0 over
leden , en heeft nagelaten: * 
l.o Histöire etc. (Geschiè-: 
denis der keizerin IRENE) , 
Amsterdam, (Parijs), 1762,; 
in l2.*»o:) een gezocht werk.; 
—': 2.<? Histöire etc. (Ge
schiedenis van JOANNA I,•: 
koninginvan $ opeis), 'sGra-
venhage, (Parijs), 1764, 
in 12.^0 _ s.9 Histöire 
etc. (Geschiedenis der Ca
tholijke koningen, JFERDI-
NAND en ISABELLA) , Pa
rijs, 1766, 2 dl.» in 12.H»O 
De schrijver heeft tot hand
leidingen genomen de Spaan-
sche geschiedschrijvers MARI-

; ANAènlERRERAS. i - 4.0 HtS-
toire etc. [Geschiedenis van 
het Ottomansche keizerrijk), 
Van deszelfs oorsprpng, tot 
op den vrede van; Bellegare 
de, in 1740, ibid, 177Ï, 
in 12.Mo Dit uitmuntende 
werk is in het Hoogduitsch. 
en in het Engelsch vertaald. 
— 5.9 Traite etc. (Verhan
deling van CICERO, over 
den ouderdom en devriend-

1 2 
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schap), in het Fransch ver
taald , Parij», 1780, in 12.mo 
slechts ten getale van 50' 
exemplaren gedrukt r om tot 
geschenken te dienen. '—6.° 
Quiimis CURTIUS, en de 
bijlagen van FRÈINSHEMI-^ 
us, in het Fransch vertaald, 
met^den iLatijnschen tekst, 
ib. 1781",' 2 dl.» in 8.™ 

MitAir (JOAÜNES), in ,1662 
ïn Sile&ië geboren, onder-* 
scheidde zich bij de Jesui-
ten, door de wiskunde en 
andere wetenschappen te on
derwijzen. Volgens de inge
vingen van zijnen ijver, door
liep hij de rijken van Casan 
en Astrakaii) en andere ge
westen van Ruslandf en pre
dikte er met vrucht. In zijn 
vaderland teruggekeerd, leg
de hij zich voornamelijk toe op 
de bekming der Sehwenck-
feldisten , en wec^erkgde op 
eene bondige wijze hunne 
dwalingen (Zie SCHWENK-
Ffiin). Men heeft van hem 
nog eenige andere, wederleg
gen de werken in het Latijn 
en in het Hoogduksch, Hij 
«verleed te Marienstein in 
Bohème in 1738. 

MIIAWEES. — Zie JOAMES 
de Milanees, 

MltÉ of MlLÈX (JOANNES 
FRANCISCÜS), een schilder, 
te Antwerpen in 1643 ge-
horen, en *e Païijs reeds I 

in 1680" overleden, Men he-
weert, dat zijne verdiensten 
den naijver zijner kimstbroe-

-ders opwekte, en dat een 
hunner hem vergaf. Deze 
meester,, een kweekeling 
van FRANCK , was een goede 
teekenaar en een. groqte 
landschapschilder. Hij bezat 
een. getrouw geheugen, dat 
hem al datgene te binnen 
bragt, wat hij, hetzij in de 
natuur,>hetzij in de werken 
der grjpote meesters had op
gemerkt. ' Zijn penseeüs on
gedwongen, zijne hoofdhoii-
dingen edel, en zijne boombla
deren smaakvol. Eene vrucht̂  
bare en eigenzinnige genie 
verschafte hem overvloedig? 
lijk zijne onderwerpen, "j 
welker zamehsteljing hij ƒ 
te zeer verzuimd heeft, «e 
natuur te raadplegen. Zijne 
schilderijen hebben geen in het j 
oogvallende uitwerksel; zijne 
kleuren zijn al te éentoowg. 

MitET(JACOBDs),eenIV3&" | 
sche dióhtör der 16.'e .«»*> , 
is bekend bij de lezers-van j 
oude boeken, door zijne soort , 

I van treurspel, getiteld: Jjf" \ 
truclion etc. [Ferwof&m \ 
van het. groote Troje, «* | 
Fmnsche vemen gèbraph j 
infol.i>«n>1484,gothiscft, 
en later verscheiden malen 
herdruk-t; hetzelve is echter , 
niet zeer algemeen. [^m. \ 
gave v van, lyon, 1S44, j 
de- eenige in ronde letters. 
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' ;* MttEÏ" DE" MüRÉAÜ (LO-* 
DEWMK MARIA ANXONÏÜS DES-
ÏÓOTF/Trijhéer), divisie-ge
neraal, den 26 Junij 1756, 
ie' Toulon, uit een adeUijkê 
uit. Lotharingen oorspronke
lijke" familie geboren, begaf 
zich zéér jong onder het wa
pen der genie; en werd bij 
hetzelve', in den ouderdom 
van 23jaren,kapitein. Door 
zijne geboorteplaats als plaats
vervangend afgevaardigde, bij 
dealgemeene staten benoemd^ 
verving hij LAPOYPE VERTRI-
EÜX, en stemde dikwerf biet 
de jtninderheid der vergade
ring. Mén gebruikte hem ver
volgens in de* comité's, en 
hij deed verscheiden beslui
ten uitvaardigen over het smel
ten der klokken, om er munt 
van te maken, 'over de bin-
ilenlandsche scheepvaart, over 
de zamehstelling van het corps 
van den staf, waarin hij 
voorstelde, om 'officierenvan 
allerlei wapens op te nemen , 
over'de middelen , om dé na
tionale gardes, die zich naar 
de grenzen begaven, te or
ganiseren, enz. Hij deed ook 
een besluit' uitvaardigen tot 
het drukken der handschrif
ten van LA * PEYROÜSE. In 
1792, in hoedanigheid van 
bevelhebber der artillerie en 
der genie, naar het leger der 
•dlpên, en dat van de Far 
gezonden, nam hij deel aan 
«ê' bezetting van het-, graaf-

• • : " • • • • • • • ' - v - i 

schap Mee, en 'begon Üén 
veldtogtvan Italië; in 1793 ;:; 
maar daar* hij bij de com
missarissen der conventie ver
dacht was geworden :j. kwant-
hij te Parijs terug, alwaar 
hij belast werd met de re 
dactie der • MeisBeschrijving 
van den beroemden en onge-
lukkigenzeevaarder, over wie» 
wij reeds gesproken hebben.. 
(Zie tx PEVROÜSE). Daar de-
ge betrekking hem' van de 
staatszaken verwijderd hield j 
behoedde dezelve hem onge
twijfeld voor het lot van zij-
lien broeder, die het levfin 
op het schavot verloor. In 
1796 trad • MifcEï weder in 
dienst, êu werd tot brigade-
generaal benoemd; eenen-' 
rang, dien hij aan BARRAS,. 
te dankeni had, die hem r 

na de daarstellingvan het di-
rectoriaal-bestuur, tol divisie
chef van het ministerie var* 
oorlog deed benoemen; be
vattende dé genie,1 de artil
lerie en' dé transporten. Na 
het ontslag van den minis
ter SCHERËR y den 3 Tento* 
se dés 7enjaars (1799), werd-
hij Riet de portefeuille van. 
oorlog belast, die hij in het
zelfde jaar onder voorwend
sel van ziekte, weder neder-
legde. Bij zijneaflreding,ont
ving hij van hét directorium, 
hetbirevet van divisie-generaal' 
der geniei het directorium.-
vertrouwde hem, esnige maan* 
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den laler-, gedurende eene 
afwezigheid tan den gene
raal BEENADOXTE, de porte
feuille toe. Na de omwente
ling van den 18 Brumaire, 
jverd MÏI,ET pp reform ge
steld. Na vruchteloos om 
dienst, hetzij in den togt 
naar St. Domingo, hetzij bij 
het leger van BERNADOTTE te 

„ hebben gevraagd, gelukte het 
hem eindelijk, om zich tot 
algemeen-inspecteur der ves-
tingwerken te doen benoe
men, en verkreeg hij in 1802 
de prefectuur van het de
partement der Correze, wel
ke hij. tot in 1810 behield. 
Van dien .tijd af leefde hij, 
tot op de restauratie, in de 
afzondering. De graaf van 
drtois, belastte hem in April 
1814 , per interim met het 
algemeen depot van' oorlog, 
e.n zond hem naar Corsiha. 
in. ho&dajigh.e.id van buiten
gewoon commissa^s • des ko-
Jimgs. Bij zijne terugkomst 
werd MUET DE MÜREAÜ, tot 
ndder van den H. LODEWIJK 
en commandeur van het le
gioen van eer benoemd: hij 
bezat sedert 1809, den titel 
T.an vrijheer. Bij de reorga
nisatievan bet koninklijk corps 
v.an den staf, ontving hij 
2Un ontslag, werd later lid 
van den raad van beheer van 
het koninklijk hotel der in
validen , en overleed te Pa-
*ys, den 6. Mei 1825. 3oo. 
a , s wij gezien hebben, be?_ 

• zorgde hij de" uitgave derMs 
van LA PEXROUSE., volgens 
de handschriften, weïke die 
beroemde reiziger miJCam-
schatka en Botamj-Bayhii 
gezonden, Parijs, 1797, £ 
dl.» ina 4.to, en,atlas gr, in 
fol., herdrukt in 1798, in 
4 dl.1» in 8,vo met atlas. De
ze reisbeschrijving is in bij* 
na alletalen van Éuropaye^ 
tolkt. MI&ET m MDREAÏÏ heeft 
nog doen drukken les Dèr 
positaires , blijspel, in .eeft 
bedrijf, Parijs, 1814,; iA 
8.VP Dit stuk, hetwelk,niet 
ten topneele is gevoerd,'k 
naamloos in het licht gegê  
v e n . . ' • • • . . . '•.••''•: 

* MILHAUD (de graaf JQn 
ANNES BAPTISTA), afgevapj? 
digde bij de nationale cp,g* j 
ventie, divisie-generaal dec 
ruiterij, groot-officier vanhet f 
legioen van eer, werd den j 
18 November 1766, te Ar- • 

pc/jon, in het departement vat* ! 
Cantal, geboren. Hij wen* i 
in 1789, officier, in een rei j 
giment der koloniën, en voei* | 
de in 1791 het bevel over de | 
nationale gardes van CanUh '. 
toen zijne medeburgers hejp j 
tot de . Conventie afvaardig-, 
den, alwaar hij zich *8^ | , 
het proces van LopBvnjKAW 

aldus uitdrukte: .» Ik duf* 
niet geloOfVen , dat, vari, b4 
leven, of den dood eensmiQp 
het' heil, vafl ddsft 'sta/ij-4* 
hangt. De staatkundige W; 
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spiegelingen verdwijnen voor 
een volk, dat de vrijheid öf 
den dood wil» Indien•• men 
ons den oorlog aandoet, zal 
zulks niet zijn om LopEwrjjc ,-
maar wel om.de koninklijke 
waardigheid te wreken. Ik' 
zeg het met leedwezen, I*0* 
DEWJJK kan zijne wandaden 
enkel op het schavot boeten: 
inenschlievende wetgevers be
zoedelen ongetwijfeld-,, het 
wetboek eener natie niet door 
de invoering van de .straffe 
des doods; maar mogt dezel
ve niet bestaan, dan zou men 
haar voor eenen dwingeland 
moeten uitvinden.. . . *. Ik 
Vér klaar, dat al wie niet denkï 
als 'CATO , niet waardig is 
een Republikein te zijn, .Ik 
veroordeel LODEWIJK tot den 
dood: ik vraag hem denzel-
ven binnen de vier en twin
tig' uren j e doen' ondergaan." 
Hij Werd . vervolgens bij het 
Ardenner-leger en dat des 
Mij^is geplaatst, en in ver
schillende .commissiën be
noemd: op den 19 Decem
ber 17&3, stelde hij aan de 
vergadering der Jakobijnen , 
Tan welke hij lid was,"voor, 
°m al de contro-revolution-
pairen, welke ,ten doel had
den j om het land aan de le
gerbenden der coalitie over 
te geven , te verwijderen. Hij 
diend® later bij het leger der 
Pyrenëén\ en bij. dat; van 
Italië, onder BONAPARTE , en 

werd na, de-omwenlelijiig Va» 
den 18 Brumaire> tot welke 
hij had bijgedragen, tot.brV 
.gade-generaal benoemd. Naar 
Napels en Toskane, met di
plomatische missiën 'belast» 
gezonden,ging bij van daar-tot 
het bevelhebberschap der stad 
Mantua over, én verkreeg 
in 1803 dat van Genua, Dé 
generaal/ MiuiAüö dien.de in 
1805- bij; het- groot'e leger, 
alwaar hij zich., als naar ge-a 
wponte,, door zijne dapper-
heid onderscheidde/ en den 30* 
December, tot den rang van d i 
visie-generaal werd bevorderd.,; 
met welken hij den veld-
togt van 18Q(>, en. dien v.an • 
Spanje mid e,ma akt e. l-n. 181 3 
voerde hij het bevej ovej;' dei 
ruiterij van het dertiende:: 
corps, -door" den maarschalk 
AÜGEREAB" aangeyoerd. Hij 
streed nog in. ••1844,, Werd 
na de eerste restauratie aan
gesteld , als plgernteen. inspec-* 
teur, ontving het kruis van 
den H. Loi)E,wwK, en kort 
daarna zijn ontslag. NAPO-
IEÖN belastte.hem in 181.5,, 
met het beveliiebberschap vao, 
een der vier corps ruiterij-
van het Noorder-leger ^ en hij; 
onderscheidde zich "vooral \n 
het* gevecht vaxi-Mont-Saint-• 
Jean, t Ka den. slag van ^ b - . 
terlooy trok. de graaf MIE,-
HAÜO , met het leger, achter 
de" Zoire •, en was een der-
eerste veldheereü * die, hunne? 

1 - 4 . - . ' . ' • . •••.• r - : \ : : i : . : . . : « • ; : : ? 
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onderwerping aan dten koning 
inzonden. In 1816 verpligt 
om zijn vaderland te verla
ten , was hij sedert eenige 
jaren weder binnen Frank
rijk, gekomen , toen hij na 
eene slepende ziekte den 8 
Janaarij 1833, te Jurillac 
overleed. 

MILIGH (JACOBUS)', jn het 
Latijn MiLlCHios, hoogleeraar 
ia de geneeskunde te Wit-
tenberg\,' te Freyburg in 
Mrisgau in 1501 geboren, 
verwierf eenen door zijne 
kundigheden verdienden roem. 
Hij overleed te FtTittenberg 
aan de gevolgen van. over
spannen arbeid, in 1559. 
Zijne voornaamste werken zijn: 
1.° Commentaria in librum 
•moundum Plinii, de histo-
via, mundi, in 4.to. _ 2.0 
'£at$nschê-redevoeringen 0-
'ver-••èfcés&tm ^an MJPPO-
€RJTM'S j G-AEMn'B-m Ari-
GEMES. — 3.0 Oratio de 
'Gonsideranda sympathia 'et 
antipathia in rerum natu-
m. — 4 , 0 . . , . ^ e artewQ. 
dica, enz. Men vindt deze-j 
verhandelingen in de verza
meling der redevoeringen van 
MEtANCHTHOsr, Straatsburg, 
1558, in 8.V0." Hij W a s*^e 

Tiend van dien hervormer, 
en met dezelfde dwalingen 
üesmet, was hij even als hij 
geneigd, en meer régtscha-
*w ;;en billijk dan de éérste 
ieerhngen van LUTHÊR. -

MlLïEtr'pf liever Mum 
(ANTONHJS), in het Latijtj 
MiHüs of MiLóEtts, een je-
suit, in 1575 te Lyon gebo-
ren,', opderwees langen tijd 
de humaniora, de welspre
kendheid en de wijsbegeerte.. 
Hij werd vervolgens bevor
derd tot den post van rector 
en dien van provinciaal.- Pater, 
MlilEü• bezat begaafdheid, 
voor de letter- en vooral vooi 
de {lichtkundev Hij had in 
zijne oogenblikken van uit» 
spanning, meer dan 20,000 
dichtregels voortgebragt, virel-
ke hij in eene ziekte, van 
Velke »hjj niet dacht te hef-
stellen , verbrandde. •• Er ont
snapte slechts-het eerste boek 
aan van zijnen MorSESvia-
ton De kardinaal AwoNStfS 
DE BICHEHEÜ y zijn aartsbis
schop , wilde dat hij dit dicht-
stuk ten einde bragt. Hij g*f 
er in 1636, te lyon, het 
eerste deel van in het licht, 
en het tweede in 1639, on
der den titel van JïoïSXS 
viatör, seuimago militafl" 
tis Ecclesiae Mosaicis pe-
regrinantis synagoge® typ%* 
adumbrata, 2 dl.n in 8.T°. 
Dit werk, in zuiver Jjatijn 
geschreven, vol geestige ® 
treffende zinspreuken, werf 
zeer toegejuicht. De schril-
ver overleed te Eome,°m 

14Februarij 1646, algemeen 
geacht en bemind.; 

Miu (JOAMES), cen \$' 
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roemde, Ettgelsche godgeleer
de, gewpön fcappellaan van 
KABEL I I , toning van* Eri~ 
geland > in-1645, in PFest-
moreland geboren , heeft ée-j 
ne uitmuntende uitgave geler 
tferd van het Nieuwe Testa* 
ment in het Grieksch, iti 
welke hij al de; verschillen
de, tekstverklaringen of lesseri 
Jheeft opgenomen , welke hij 
heeft kunnen vinden. Dezö 
geleerde overleed dèri.23 Junij 
1707, na in de letterkundi
ge wereld eenen groolen roem 
te hebben verworven". De bes
te uitgave vaö zijn Nieuw 
Testament) is ie Amsterdam 
in 1710 door KUSTJSR in het 
licht gegeven. JEir bestaan ex
emplaren van op- groot pa
pier, die zeer zeldzaam zijn. 
*— Men moet bem onder
scheiden van ABRAHAM - Mn 
of Mltms, een calvinist der 
17,,e eeuw, die in het licht 
heeft gegeven: De diluvii 
miversalitdte; en De ori
gine animalium et migrati-
e«e populórum t Qeneve, 
1667, in 12.woj e e n w e r ] C j 

geschikt, om al de aange
komene denkbeelden te be* 
strijden. M m volgt de ge
baande wegen niet; hij zoekt 
naar zonderlinge en wonder-
derlijke verklaringen der fl. 
Schrift, die bij de meest o-
Tertuigende bewijzen afsteken. 
In zijne verhandeling over den 
zondvloed:, beweert hij , te

gen de geschied-' en natuur
kundige bewijzen der geheel® 
wereld j niet alleen dat de
zelve niet algemeen is ge
weest ; maar dat dezelve slechts 
in Judea en naburige gewest 
ten heeft plaats gehadi 

, MIXLET. — Zie M I I . H E T . 

MltLETIÈHE (THEÖPHILUS 
BKACHET heer van I«A) , een 
protestantsch advokaat, in 
1569 geboren, schreef om de 
calvinisten van I A -RocHEttE 
te bewegen, gewapender hand 
de vrijheid hunner godsdienst 
tegen den koning van Frank'-
rijk, hunnen souverein, te 
handhaven. Hij werd in 1628 
in hechtenis genomen, en 
gedurende vier jaren gevan
gen gehouden. Nadat'de «vrij
heid hem was wedergegeven, 
gaf hij , ter vereeniging Van de 
calvinisten met de Catholij-
ken, eenige geschriften in het 
licht, welke aan*zijne partij 
mishaagden. Moede van voor 
ondankbaren te strijden, zwoer 
hij in 1646 het calvinismus. 
openlijk af. Hij kenmerkte 
zijne terugkeering tot de Kerk,, 
door een aantal werken tel
gen de protestanten, -Men 
•ontwaart in -ssijne schriften, 
meer hevige uitvaringen en 
levendigheid dan wetenschap 
en oordeel. Hij draagt ee
nige valsche grondbeginselen 
voor j die nooit door eenigen 

l ' - 6 ' : . .••*••• 
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Catholijk ' zijn : 'aangenomen. 
Hij overleed in ,1564, dooi
de , protestanten gehaat, en 
.door. de Catholijken' veracht, 

terkunde over; 'elke schrede, 
welke hij in deze loopbaan, 
deed, /was voor hem eerfe 
nieuwe zegepraal. In 1806, 
gaf hij éene kleine verzame
ling van gedichten in het 
licht,* vvelke hem op eene 
gunstige wijze; bekend maak
t e , en in welke men onder-
anderen het stuk opmerkt, 
waarin hij de Vermakende 
dichters bezingt. Na de nieiM 
we organisatie van het insti
tuut, door hel consulair,be
stuur , werden de prijsvragen. 
voor de welsprekendheid en 
de dichtkunde weldra het-
steld; .MlW.BVOTEytradinb.et 
strijdperk, en behaalde prijr 
zen voor de volgende dicht» 
stukken : la Tendresse etc* 
{de moederlijke teederfaid)* j 
1S06, Ie Foyageur {de Bek i 
aiger) 1807; ,l\ Indêpf* 
dame etc. {de-onafhankelijk, 
heid van eenen letterkundig 
ge) , 1 8 0 6 en la Mort etc> 
(dedoodvanlioTROUJylSU* i 
Zijn dichtstuk Monumensetc, • 
{ Gedenkstukken van Parijs), 
behaalde slechts een accesstt) 
de . prijs werd behaald dooc 
den heer YiCTOltlN lUBRBJ 
jmqar indien het werk, van de? 
zen, uit een wijsgeerig oog" 
punt beschouwd, de -vópï* 
keur verdiende, overtrof hein 
MiWiEVOTE in bevalligheid j 
welluidendheid, schoonheid; 
"der vijzen; daarenboven had j 
.de akademie•• beloofd;Je."i« j 
kroónen, niet ecne schoof 

- •*. MÏWEYOVE {KAB^L HÜM-
BERT)J een ,letterkundige en 
dichter , den 24" December 
1782, te jLbbeville geboren, 
wras de zoon van een geacht 
koopman, volbragt zijne eer
ste- studiën in, zijne geboor
teplaats y ep kwam dezelve 
te Parijs, in het collegie 
der Quatre-JVattons voltrek-; 
k.en. .Reeds in zijne kindscb-
heid onderscheidde hij zich 
.door aijnen aanleg voor de 
dichtkunde en door zijne vlijt, 
;eri'in; 1798 behaalde bijden 
gersten prijs der letterkunde. 
In den ouderdom van 13 Ja-
^én,,, verloop hg zijnen va-
m., dje^zyne fortuin in .de 
tel;4^n>3an.;elenen ontrouwen ' 
^ * ^ a | « f e t o . c Öijwil, 
^ z i c h in-hÈMjepn^an. de 
M i e toewijden, en verbleef 
eenigen.tijd bij eenen procu
reur, dien zijn afkeer voor 
de fiaarkloyerijen hem in 1801 
•deed verlaten. Hjj plaatste 
fzich vervolgens in het maga
zijn van eenen bbekverkoo-
•per, wiens staat hij verlangde 
uit te oefenen, door er dat
gene, wat hem van zijn va
derlijk erfdeel 'overbleef y toe 
aan te -wenden., Na eenen 
dftsjarigen leertijd > werd hij , 
*m. handel moede,, en, «af 
%ich geheel en «1 aan de lel-"» 
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Lerijmde verhandeling, maar 
liet beste dichtstuk., enMlt-
LETOTE had er de voorwaar
de van vervuld. - liet laatste 
werk, waarmede hij naar den 
prijs .dong, was de Lof van 
GOFFXN , dat den buitenge-
wonen prijs'der Fransche a-
kademie behaalde, MILIE-
TOTE -vertaalde in-.Fransche 
yerzen de Herderszangen van 
riRGTLius; maar hij was 
met zeer -.gelukkig, in deze 
vertaling. J)eze jonge dich
ter schijnt het beste in «de 
Treurzangen {Elégies) ge
slaagd te zijn, onder welke men 
onderscheidt; la Chute etc. 
{Met afvallen der bladeren) 
en Ie Poetè etc. {De sterven
de Dichter). Eene diepe ge
voeligheid, bevalligheid, vloei
baarheid , sierlijkheid , zie
daar, de voornaamste kenmer
ken, zijner zwaarmoedige za-
mensielJingen, Acht, dagen 
voorenen dood bragt hij^ii-
^n-Stervenden dichter ten 
emde ̂ en het is op zich zei-' 
ven, dat hij, bij het voor
gevoel zijner aanstaande ont
binding , zijne uitboezeminffen 
oepasttej toen hij d« volgen

de .dichtregels schreef: 

1U&T ^ m a v i e * s t f a » W 

K & \ o r a 5 e u s e Jo<»™ée 

K | u « % f e dezen-treurzang 

iLe poète chantait ,• quand sa ly-
re fidele 

S' échappa tout a coup de sa 
, débile*iiiain; , -

Salampemourufc. et comme elle 
11 s'éteignU Ie lendemaitv. 

MiLLEVorE trad in 1813 ia 
den echt, en bewoonde .zij
ne geboorteplaats, alwaar hij 
zich op eene vreedzame wijze 
aan zijne letterkundige stu
diën overgaf. Zaken riepen 
hem, in 1816 naar Parijs: 
daar zijne gezondheid,,. die 
steeds zwak was geweest, om
trent dezen tijd nog ernstiger 
bedreigd werd, zoo nam hij 
een huis te Neuilly:.de zui
vere lucht, welke hij aldaar 
inademde, verzachtte zijn lij
den niet. Op eenen -zekeren 
dag, dat hij zich naar Pa
rijs had begeven, bevond hij 
zich zoo zwak, dat het hërri 
onmogelijk was, om naar 
Neuilly terug te keeren. Men 
bragt hem naar de Ckamps* 
JElysées, in een vertrek, waar-i. 
in men de gezondste, lucht 
inademdev Hij : leed nog ee-
nige dagen, en overleed den 
12 Augustus 1816, zonder den 
tijd. te hebben -gehad, om, dé 
schoone hoop te verwezen-, 
lijken ,. welke zijne begaafd-
heden hadden doen opvatten., 
» Daags vopr zijn overlijden >' 
zegt de heer JDÜMAS , hield 
hij, na eenen arbeid van: twee 
uren, nog de pen in de hand; 
hij Vraagde een de,el van:Fi-
NÉLON, dat hij niet ophield 
te lezen , even, alsof hij :zij-
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«en laatsten Ievensad$m j voor 
de zachte stem d«r welspre
kendheid, en zelfs in den 
6choot der deugd., wilde uit
blazen." MILLEVOTE had, se
dert Jcort éene uitgave zijner' 
OEuvres (fFerken) geleverd,-
Parijs y 18Ï4 v - 1816 , 5 

..dl> in 18'^a Het eerste ge
titeld ;., Poésieé diverses, be
vat: de fermaken des dich
ters ; de Moederliefde ; de 
Onafhankelijkheid van den 
letterkundige; de dichterlijke 
Uitvinding i <Joor het I n t -
werpsch genootschap' be
kroond; de Reiniger, BEL-
ZUNCE ol de Pest te Mar-
seille, een dichtsüik, voor 
een der tienjarige prijzen be-> 
stemd, en in hetwelke , zegt 
een beroemd criticus (de H ^ 
J< GÉENIÉR) ,,mén meer ver
scheidenheid, een 'meer in-* 
opwekkende ordonnantie,, 
treSeradifc dn beter ontworpe-ï 
»e bijverdic-htsetenaowd^w^B-
schen; maai' men vindt in 
hetzelve deftigheid, sierlijk
heid, welluidendheid, kracht
volle schilderingen"; de dood 
van BOTRÓÏÏ; GOFFIN, of 
de Xuiksche held':, dit dicht-
stuk heeft in 1812, éenen 
.bmtengewonen prijs behaald \ 
eene vertaling tan eenige ge
zangen van den fmaSê #et 
tweede deel- bevat EMMA en 
EGINARD » een oud vertelsel 
in; verzen. Eenige vertalin-

.#•*•'**» TffEocnims, van-
'fm&liitfs,- brokkelingen 

der Zusiadei <5» zijne' £'ó,sse 
gedichten. lïe\ derde deel 
bestaat u i t , 'KAKEL deGroö* 
te te Paduar een dichtstuk 
in zes zangen. Het vierde 
deel bevat, drie boeken Treur
zangen , en onder welke men 
onderscheidt: Set afvallen 
der bladeren, en de sterven' 
de dichter. Het vijfde deel 

« is zamengesteld uit AÏ-FRED , 
koning van Engeland, een 
dichtstuk, in vier zangen; 
het Losgeld van EGJLVS, 
een dichtstuk, waarvan liet 

! onderwerp uit eene Scandi
navische overlevering is. ge
put. Nog heeft Mir.LEVQïB 
nagelaten: Bet feest der Mar
telaren , Parijs. 1815, in 8.*» 
Dit stukje heeft twee deelen: 
hét eerste .bestaat uit ëeneö 
Treurzang óf de vervoering 

• der overblijfselen van LÖDE-
WIJK XVI, en MARIA ANTOI- | 
NETTE, uaar Saint-denij*> | 
het tweede deel bevat: Mp* \ 
verschijning (in onrijm), en j 
het Testament van den ko
ninklijken martelaar. Onde* 
zijne handschriften heeft men 
gevonden, Treurzangen, be* 
rijmde navolgingen van I»tf* 
CIANUS , ANTIGONUS, SAÜ-tÖÖ 

UGOIINÏ treurspelen ; fra8" 
menten van een ander trèii»1 

spel, getiteld CQNRApiir,.60' 
ne vertaling van verscheiden" 
boeken van den Illias, hef 
Ontwzrf tot 'een cficfcistn* 
op den H. LoDEWIJK öM. 
De derde uitgaven der wer-



ut 
jkbn (QÈuvrës) "van Mihik* 
VOÏJE, zag te Feurne , in 
1827, in 4 dl.» in 8.*> hét 
licht, waarvan het laatste deel 
de bnuitgègevene werken be
vat.' 

MIUET (FRAÏTCISCUS);,' een 
Jesuit, den 2 September 1720 
\fi Marseille, onder de bedie
ning der pestzieken', bezwe
ken» ,Men heeft van hem eenir-
ge fragmenten- van Brieven, 
te Maastricht in 1791 ge-" 
drukt. Men ondekt in de
zelve eenen ia de wegen Gods 
diep ervaren man. ZiëJourn. 
histi et lilt. van 1*5. October 
1791, hlz, ;247. 

* MïLUEX (JoANNES BAP-
irisiA),, een letterkundige, te 
Parijs, in 1745 geboren, 
inaakte uitmuntende studiën, 
ën werd later in eenen on
dergeschikten rang aan de 
bibliotheek des konings van 
frankrijk verbonden.alwaar 
hij zich de vrije uren, die 
hem zijne betrekking overlie
ten, ten nutte maakte, om 
zich in de kennis van de mees
terstukken der oudheid te vol-, 
waken. Eenige belangrijke 
proeven, doof hem in het 
Jicht gegeven, deden van hem 
de grootste'verwachting koes
teren, toen een Vroegtijdige 
dood hem, den 15 Julij 1774 
wégmaaide: Men heeft van 
^ituEï l.o JSHrénnes etc. (Ge-
schmïm Van', denParnas* 

sust bevattende dé Levens^ 
beschrijvingen der Griek" 
sche en Latynsphe dichters, 
Overwegingen over de dicht
kunde en' eehe keuze van gei* 
dichten) > Parijs, 1770 —•* 
1774 i 5 dl.» in 12.mo De
ze compilatie door LK PJRE-
VOSÏ D' EXMES voortgezet, 
Wordt niet op prijs gesteld ; 
maar de Levensbéschryvin-
gen der dichters bevatten zeer 
belangrijke en wel voorgedra
gene nasporingen : men be
treurt slechts , zégt SABATIEIÏ, 
dat de stijl des schrijvers des-
zelfs jeugd aï te zéér ver
raadt. Nog noemt men van 
MILXIET: 2.C\ Lettreetc. {Brief-
aan eenen vriend ten plat" 
ten lande over de Guèbresen 
Scythen) , treurspelen van 
VOXTAIRE. — Z.a Lettre etc 

\Btief over het schilderen 
met pastel, of teekenkrijt). 

• MnxiEir. — Zie MILIEU» 

* MlUIN DE GKAND-MAI-
soN (AuBirr LODEWIJK) , een 
kundige oudheidkenner, lid * 
van het legioen van eer, te 
Parijs, den 14 Julij 1759 
geboren, volbragt zijne stu
diën op eene schitterende • 
wijze ; onï aail zijne moeder 
té gehoorzamen, volgde hij 
daarop de theologische' cur
sus. Maai1 daar hij geenerlei 
roeping voor den geestelijken 
staat gevoelde, liet hij deze 
loopbaan weldra vareity öm 
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die der letterkunde • en we
tenschappen in te treden; Zij
ne fortuin, die vrij aanzien
lijk was, stond hem toe, om 
zich aan zijne geliefkoosde 
bezigheden over te geven. 
Behalve de -classieke talen , 
welke hij in het collegiehad 
geleerd-, was MILLIW nog ver
scheiden Tiiéuwere talen mee
ster : de eerste Proeven , wel
ke hij in 1785 in het licht 
gaf, waren Vertalingen f hij 
had beproefd om eenige be
langrijke stukken der classie-
ke werken-, welke devreem-» 
den .bezitten, in helFransch 
over t3 brengen, en. hij gaf 
zijn .werk , onder dezen titel 
in het licht: Mélanges etc. 
{Mengelingen van vreemde 
letterkunde), Parijs, 1785 , 
6 dl.n, in 12.m° De vriend
schap, in welke hij met den 
zoon yaq. WILLEMET, eenen 
beroemden kruidkundige, 
trad ,. gaf weldra- eeöc- niéu
we leiding aan zijne studiën , 
•welke hij. tot de natuurkun
dige wetenschappen bepaal
de ; en hij kwam tot het be
sluit, er de geschiedenis van 
te- schrijven, volgens het plan . 
dat MoNTüCLi voor de ge
schiedenis der wiskunde, en 
JBAIUT voor .die der-sterre-
kunde was'gevolgd. In 1790 
deed. hij in het Jicht ver
schijnen eene Verhandeling 
over den oorsprong en' de 
vorderingen 'der natuurlijke 
historie in-Frankrijk, Pa- . 

rijs, in 4. to Dit werkstrekt 
tot inleiding van'de verzame
ling der Memori'èn'< van de 
maatschappij der natuurlij' 
ke historie, Parijs, 1792* 
in fol. MILI-H was een .der 
stichters van de Zinnceische 
maatschappij, in navolging 
van die van Zonden zaraen-
geslcld, en wier, gedurende, 
eenige . jaren , afgebrokene 
werkzaamheden, doort eene 
nieuwe maatschappij werden 
hervat, die. den naam van 
maatschappij der natuurlijk® 
historie aannam. De verzn--: 
melingen dier' maatschappij 
begonnen in -1792'in het licht 
te verschijnen. : MittlN-haa 
de hervormingen van 1789 
toegejuicht; hij toonde'afch 
een 'voorstander der' revolu-' 
tionnaire grondbeginselen, en 
gaf eenige 'gelegenheids-stuk-: 

jes in het licht', zooalsie/-' 
tres etc. (Brieven van een-
Romeinsch keizer, aan «e-
nen koning der Galliërs.) 
lettres etc. (Brieven over & 
censuur, over de vrijheid der 
tooneelén) enz. Gezamenlijk 
met CONDORCET, JNoël-en: 
R ABATJT - DE - SAINT - EWENMB ,-
ontwierp hij een dagblad on-t 
der den titel van Chromf®' 
de Paris, dat veel o p » 
maakte, en dat tot in 1 7 ^ 
in het licht verscheen. W'; 
buitensporigheden ,. die öfft- > 
trent dit noodlottige « f »;' 
teregt.het schrikbewim P j 
naamd,/plaats hadJeöy^" ' 
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wekten 'zijne; verontwaardig, 
ging; hij ontveinsde dezelve 
niet; en verpligt, om te vlug
ten, nam hij eenen geringen, 
post aan bij de militaire trans
porten. De dwingelanden van 
den, dag, wieri het zelden 
aan slagtoffers ontbrak, had
den t MiLtiN ; vogelvrij ver
klaard : hij werd weldra-er
kend j en in eené gevangenis 
opgesloten, uit Welke hij eerst 
na den valvan BoBESPiEiinE 
ontslagen werd. Hij had reeds 
een groot gedeelte zijner for
tuin , die aanzienlijk was, 
verloren : daar het overige 
hem door een reductie der 
staats-renten ontnomen werd, 
zoo zag hij. zich genood
zaakt, eenen post van di-
visie-chef bij de commissie 
van openbaar onderwijs aan 
te nemen. Om de zucht voor 
de wetenschappen te bevor
deren, bragt hij het Maga-
sin eneyclopédique tot stand, • 
aan welks redactie de aan», 
zienlijkste mannen arbeidden, 
terwijl MJLMN zich bezig hield, 
Wet de briefwisseling met de 
voornaamste Europesche ge
leerden. Be abt BARTHÉI.E-
MY, in 1794 overleden zijn
de , volgde hij hem op in 
den post van opziener van het 
kabinet van gedenkpenningen, 
hij de bibliotheek, toenmaals 
ae nationale genaamd., Ge
heel en al 

bed aan.zijne nieuwe 
leningen overgegeven, ver-

Kocht hij zijn rijk kabinet dec | 

natuurlijke historie, en vorm- -
de eene bibliotheek, van alle* 
nationale en vreemde werken y 
die. eenige betrekking tot de-
oudheden hadden ; hij ver-
ëenigde . daarenboven - eene' 
schoone verzameling van plaat
werken , en gaf te zijnen hui-
ze: openbare lessen óver de» 
geschiedenis der, oudheden.-
JDe overspannen 'arbeid, aan 
welken hij'zich' overgaf, zij,-' 
ne gezondheid ondermijnd. 
nebbende, zag hij zich 'ge*, 
noodzaakt denzelven af;te bre--
ken, en hij bezocht de zui
delijke departementen, dm de* 
gedenkstukken te onderzoe
ken/ die a^n de nasporingen 
der oudheidkundigen ontsnapt: 
waren, of waarvan men slechts * 
onvolledige beschrijvingen be« 
zat. Hetverhaalzijner reis-,-
dat hij in 1807 in het licht -
gaf, prikkelde de nieuwsgie-'. 
righeid, en , ondanks verschei-. 
den , dwalingen , is dezelve 
werkelijk zeer achtingswaar-, 
dig. MILUN.ondernam in 1811 
eerte nieuwe reis door hejtL 
Zuiden van Frankrijk en Ita- » 
lië\ en bragt van dezelve an-1 

dermaal voor de kunsten kost-, 
bare voorwerpen mede, na-~ 
geleerde nasporingen, betrek- i 
keiijk de oude gedenkteeke-
nen, te hebben gemaakt. , In-
1813 , in Frankrijk, terug
gekeerd, -wilde hij de talrij
ke hoeveelheid bouwstoffen, 
door hem verzameld, in ox>\ 
de brengen, maar deze 'ar-', 

t 
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troduction etc. (inleiding tot-
de beoefening der 'gefonh 
penningen) ^ ibid. 1796 ,-iiii 
g.vo -— 8.° JDescripliw ete, 
(Beschrijving der Stdndbeel*. 
den van de Tuüerïèn), in 
X2.mo — 9.o jQfonutncni) etc, 
(Onbekende of nieuw'ver* 
klaarde gedenkteekenen),h-
rijs, 1802 tot 1804,,2 dl* 
in4,*°met92platen, endene 
menigte andere meest oud*. 
heidkundige werkene Men 
heeft: hem. v6rwetèn> van- mei 
al te veel overhaasting inde 
zamenstelling derzelvs te werjs, 
zijn gegaan. 

/MlI-tOTCCUÜDIUSFRANCIS-
ces XAVEBIUS), een geschied
schrijver , te Parijs, den !>}• 
Maart 1785 overleden, was f 
1726, te Ornans, een stadje» 
'in Franche-comté .geboren»; 
Bij de Jesuiten van Lm op 
genomen., legde hij zich toe-
op vertalen, prediken, <">• 
humaniora in verscheiden^ 
stichten zijner orde te onder
wijzen , verhandelingen *»' 
menlestellen, over versclü' 
lende door geleerde gen»"' 
schappen voorgestelde .onder • 
werpen.--Volgens: een-ïllPJ-
lofredenaars, is het om .» 
lofrede van MoNXBSfiW »̂ £ 
eene verhandeling (l °w 

(*> Die, welke in 1757 door de akademievan Dijon •'bekroond*^ 
en waarvan het nnderwerp deze vraag; was: Is het mMigtr^t tf 
*chtnt dan de boeken te beoefenen? Mii,r.ox geeft m Oe/,e' 
voorkeur aan de beoefening der menschen. •; 

MnUek. fer Fr. 

beid putte zijne krachten ;üit>-
en sleepte |hem den 14 Auh 
guslus 1818 in het graf. Be
halve de reeds vermelde weri 
ken, willen wij nog aanha-r 
len l.°Traduction etc. (Be-
knopte'vertalingvan hetdag-
boek der koninklijke maat
schappij van Londen), be
vattende de mengelwerken en 
oudheden , 1791 , 3 dl.» in 
g.va — 2.o Revue etc. (Al
gemeen over&igt der schrif
ten van KAREL LINNEÜS), 
uit het Engclsch vertaald,, 
met een deel Bijlagen, 1789 , 
2 dl.*» in 8.vo _ 3.° Jnfi-
quitès etc. (Nationale oud
heden , of beschrijvingen dier 
kloosters , abdijen , kastee-
len enz. in nationale domei-, 
nen veranderd), Parijs, 17.90 

— 1798, 5. dl.» gr in. 4 > . 
•—• 4.° Elémens etc. (Grond
beginselen der natuurlijke 
historie)., P,a.rijs ,%1794 , in 
8.vo 3.c uitgave, 1802 , in. 
8.vo met platen, in het tta-
Kaansch vertaald , Turin, 
1798. — 5.o Introduction 
etc. (Inleiding tot de beoe

fening der oude gedenktee-
kenen), Parijs, 1796, in 8.v° 
•— 6.° Introduction etc. (In- \ 
leiding tot de beoefening der 
geëiste Steenen), ibid. 1796 
— 1798, in 8.vo-_7.o/«- ]j 
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nomen; 'éii de'vervolgingen, 
die er het gevolg tan waren, 
dat dé abt MILLOX genood
zaakt was, de jösnitèn te ver
laten , maar deze reden biedt, 
om niets meer te zeggen, ëe-
ne groote onwaarschijnlijkheid? 

aan. Indien de redenaar al-i' 
les zonder bepaling in MoN-
ÏESQÜIEU heeft geprezen, kan 
tóen dan het misnoegen, dat 
de maatschappij • hem daaro
ver bewezen heeft, vervol
ging noemen? En indien hij 
enkel dalgene heeft gepre
zen j wat er wezenlijk loffe-
lijks in de werken van den 
beroemden president gevonden 
wordt, is .het dan wel te ge-
löóven", dat zijne orde-broe
ders hem zulks als éene mis
daad- hebben toegerekend? 
Wat hier ook van weze mo
ge y de aartsbisschop vatt Ly~ 
on, benoemde hem tot een 
van deszelfs groot-vikarissen. 
Na gedurende eenigen tijd 
wet weinig opgang te F*ei*-> 
vailles, en in andere steden 
te hebben gepredikt, onder
nam de abt MIIXOT eenige 
vertalingen , en schreef ver
scheiden leerboeken voor de 
geschiedenis. Toen de her
tog van Parma in die stad 
eenen leerstoel voor de ge
schiedenis, lot onderwijs voor 
den jongen adel wilde oprig-
ten i Wendde zijn minister, 
de markgraaf Van Selïno i zich 
tot- den heer DE NIVKRNAIS ,! 

• X¥I, BfiiJX, ; ••) V ..JU 
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die hem dén abtMiLtox zond: 
maar mèn zegt, dat er de hertog' 
niet over té vreden was, én' 
dat de abt, te Parijs terugge
keerd , er geene zwarigheid in 
maakte er de redenen van tê* 
verhalen, en' over den vorst',* 
als over eenen vijand der wijs-: 

begeerte té spreken. Hij werd 
vervolgens onderwijzer van deir 
hertog van Enghien, en ir»1 

1777 als lid' der Fran'sche-* 
akademie aangcrtomên. Zijn' 
letterkundige roem berust 
voornamelijk op zijne Ble-* 
mens,. d'histoire (Beginselm 
of grondregels der geschie
denis) 3 waaraan, volgens de 
opmerking van • den abt Mo-
REtiEr, den naam van Be* 
knopte geschiedenis beter 
zou gepast hebben, wijl slechts 
de wetenschappen, beginsel 
len of grondregels [élémerisj 
hebben. Wat hier ook van 
wezen mogen, dezelve bestaan 
uit Grondbeginselen dèrou-^f 
de geschiedenis; — der 
nieuwe geschiedenis ,•'••— der 
geschiedenis van Engeland; 
.—' der geschiedenis valt 
Frankrijk enz. Dergelijke! 
compilatien , voordeeligèr 
voor den drukker, dan roem
rijk voor den schrijver, heb
ben gewoonlijk meer debiet 
dan bijval; maar die van'den 
abt'MlifcOï hebben hem lof 
verdiend. De compilatéur7' 

"die niét luimig geboren was, 
heeft de natuur gedwongen"\ 

m • >••• • • ' , ' ' ' ' ' - ' > '. • • ' • ' ' ' • • • , • • ' • • " '> 
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en zich uitgeput in" schimp-
reden, en in bittere spotter? 
nijen tegen de paussen , .di? 
priesters en de monnikken, 
steeds onder het schijnbare 
voorwendsel, de geesten van 
de bijgeloovigheid te gene
zen , dit heeft aan zijne be
knopte geschiedenissen eemge 
aardigheid bijgezet; maar te
gelijkertijd maakte zulks de
zelve voor de jonge lieden '-,. 
waarvoor dezelve echter he-
stpmd schijnen, zeer gevaar
lijk. Be abt Mitioi was 
niet wijsgeerig genoeg,; om 
te welen, dat men nooit de 
boerterij tegen de Godsdienst 
of den staat moei gebruiken , 
zelfs wanneer men er de mis
bruiken van aan den dag 
brengt; hij heeft er piet aan 
gedacht, dat de kinderen , 
weinig in staat, om het mis
bruik x-an, de zaak zelve te 
onder^hföi^o in die boe
ken zouden leèren, om de 
bedienaars -des altaars te ver-
achten,-en het nictlangzqtt-
deduren , of zij spreidden die 
minachting ook over de Gods
dienst uit. .Zijne .ffistpire 
etc. (Geschiedenis van. 
Frankrijk), is in 1806, in 
4 dl.» in 12.mo herdïukf, 
met het vervolg van M a t W , 
tot den dood van LopEWtlJg 
XVI, en dat van DEWSSE na 
SALES 3 tot de krooning van 
BoflA?ARTE. Nog be?l9at-ep 
van hsqU tfi&Qiw d^lGe* 
schiedmis der troubadours), 

Parijs, 1775, 3dl,«inRw 
eene verzameling van onbe,-
schaafde en lompe minne
dichten , door den.abt Mtt-
I,QT ons als belangrijke stukn 
ken voorgesteld, ofschoon er-
zeker nie,ts belangrijks uit te 

.putten is , ten zij men .als 
zoodanig beschouwt, eenigê 
vervloekingen van bezetenen > 
tegen de CatholijkeKerk, door 
eenige Waldenzer- en'VVaads 
lander-liedjeszangers flilge» 
braakt. In de Mémoires eM*. 
(Staat en krijgskundige M% 
•moriën van dm hertog M 
NodliLES), Parijs, 1777) 
een dor, en zonder belang? 
stelling geschreven werk, ê» 
dat van 6 deelen tot,% kan 
gebragt werden; de gewl' 
lige abt put zich uit, in w«6: 
klagten , over het doof W 

• gouvernement $eh<W&<M>&' 
drag, ten opzigte *an -Ae Vj" 
misardsof geestdrgversin# 
Cevennes., ofschoon de h * 
DE BERWICK en zelfs W*f 
AIUES , hebben a a n g e , ^ 
dat melodie dvveepers, •.« 
zachte wegen, n«»e,oOSlf 
gevaarlijk waren. Men ^ 
echter niet gelooven, «*•»• 
schijnbaxa voorlie/de «n «*» 
abt. Mihiot .voor de s&f 
tavissen , zijn. uitgokxa^ 
haat voor de hedieöaars,M 

kerk, zijn Ö * V ^ < E 
te, en oude «aeder « f ^ g j 

tenen» in ,fn • h a
j
l e j f f3« 

|ing van zijn üiaït, m" 
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"ware- slotsom* siijnér overtui- ; 
gingen ware». Hij streefde 
naar de beroemdheid , en naar 
kleine akademische geruch
ten;, welke hij-zich niet dacht 
1e kunnen verzekeren, zbn<-
der gevoelens te verstikken, 
öf ten minste te vermommen, 
die langen tijd aan zijn hart 
•dierbaar waren geweest, en 
die weder: met levendigheid 
zijn te' voorschijn gekomen , 
'Zöddra de nabijheid des doods, 
"sijne ziel weder 'tot d& eeu
wige waarhedengeneigd, va 
de begoocheling 'verdreven 
had, die hem het spoor bijs
ter maakte. • 

* M m s (KAKEL) ;in»l788 
geboren, was de zoon van 
eenen beroemden heelmeester 
van Greemoich, hij oefende 
in het begin, het beroep van 
advokaat uit-, en wijdde zich 
vervolgens geheel en al aan 
de beoefening-der letteren toe. 
Hij is te Sóuthampton den 9 
October 1825 overleden, na 
in de-laatste jaren zijns le
vens/ de volgende zeer ge
achte werken in het licht te 
•hebben ;gegeyen: 1V° Ge
schiedenis van het " Maho-
metismus, Londen j ; 1819, 
in 8.vo ,_- 2,0 Geschiedenis 
der ICtuistögten, < Zonden, 
Um, 2 d U v i ö 8S° — 8.* 
•Reine yvm TsMöDORusDpr 
<Us 'dn <Vèr%ch?.idené gèwès--
*m van Europa ..tijdens het 
• • : , • • , . > • > r . ; . : <•::•••.>••£ 

herleven 'der letterena 1S2&; 
2 dl.»:, in 8.vo, een werfe 
volgens "het plan der Jtei%& 
van jNACHAiisis, waarin 
Mius 'een heerlijk tafereel 
van Italië omtrent dien1 tijd 
schildert. — i.o Geschiede*-
nis der Middèrschap, 'Zon'' 
den, 1823, 2 dl.*, in 8i^>, 
hetwelk eenén vérbazenden 
opgang maakte. * 

* • MIMER (JOH&), een Ën-
gelsche Catholijké bisschop, 
te Londen,. den 14 öctöber 
1752 geboren, ging eerst ik 
•de scholen van Sedgehy-
'jPark en Mdghaslon, bij 
Birnt&ngkam; hij volbragt 
zijne studiën té j)ouai, in 
het door de Engelscfté Ca-
tholijken gestichte collejjfié", 
en werd in 1777 tot priester 
gewijd. Hij werd alstoen als 
missionaris naar Londen ge
zonden, van waar hij 'zich 
naar Winchester begaf j en 
begon van dien tijd af, zjch 
'door zijne schriften en door 
zijnen ijver voor de zaak 3er 
Cathoiijkeh bekend te maken. 
In 1782 vormde men eene 
•commissie tér regeling hun
ner ïaken, en deze in 1787 
vernieuwde commissie, wé.t<i 
"belast met dé zamenstellirig 
van een* ontwerp vaf» bil l , 
om aan het parlement de'ihi-
trekking' der wétten tegen ó!ë 
€atholijken te vr^en. J)é 
bisschoppen n^aa^teh'j$éM0e 

t n : ' % • •' ' "-'-""•' "• '•' ' 
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aanmerkingen op^dit ontwerp; 
na de Vérklaringen en de be
loften der commissie, onder-
ieekenden zij het echter met 
hunne geestelijkheid; maar 
men . stelde eenen nieuwen 
eed voor, die aanleiding tot 
een hevig geschil gaf, waar
aan MlMER. grootelijks deel 
nam. De *, vier Apostolische 
vïkarissen, onder welke JEn? 
geland verdeeld was, veroor
deelden den eed bij eenen 
rondgaanden brief van den 21 
October 1789 ;_ maar de com
missie protesteerde tegen de | 
uitspraken der bisschoppen, 
en men zocht den Cathoiij-
ken diets te maken, tlat zij 
regt hadden, hunne herders 
te kiezen en te benoemen, 
Een der invloed hebbende le
den der commissie, gaf in 
dien zin. drie schriften in het 
l k t a V y/elke^iLNËU door drie 
losse - s ^ I s ^ -onder.deze tir 
tels beanlwoor3de:.s ^Mi-
woord van eenen Geestelyke 
op den brief van eenen leek ; 
de . Goddelijke regten der 
bisschoppelijke waardigheid, 
de Kerkelijke democratie 
ontsluierd. Kort na de ver-
oordéeJing van den e e d / o -
verleden twee Apostolische 
Vikarissen, en werden ver
vangen. MIMNER werd .belast 
om bij de wijding van een 
hupner te prediken, en van 
d%t tij|stip af genoot hij des-
.•?W«.^eörouwen ,. en, dat van 
een der'óude T i k a r & n , h | > 

st*elde .zich in betrekking met 
de vermogendste personen yan 
den staat, met ministers,le
den van het parlement, en ' 
•zelfs met Anglikaansche bis
schoppen , stelde.hundenood? 
lottige bepalingen, van den 
door de commissie ingevqer» 
den eed voor, en ontwierp 
ter "ontwikkeling van zijn denk
beeld, een klein geschrift» 
getiteld : J)aad%aken, Mi-
trèkkelyk 'het geschil fes* 
schen de} Catholijken, hel"' 
welk zijn uitwerksel had. Hit 
parlement wijzer en b̂ daaiV 
der, dan de Catholijke cöms-
missie, oordeelde dat men 
geene tweedragt-toorts _ 
ontsteken, en maakteM^ 
clausen, die al te algemeen 
waren bevonden, bepaalde^ 
en nam ten naasten bij den eett 
van Ierland aan, dien MnvNER> 

. als een middel ter verzoening 
had voorgesteld. Deze door 
het parlement aangenomen 
bill „ werd door den. konmj 
bekrachtigd. Dezelve hield 
in , dat men de Catholijken, 
welke den nieuwen êed hi* 
den afgelegd, niet meer*» 
kunnen vervelgen of •T**01* 
rusten : dat zij verpligt ' ^ 

i : . • • • • ' » % " „ « L a » 

den zijn, om aan de of 
den opgave te dpen, •*" 
kapellen, welke zij 
willen oijrigtcn, en.' 
gedurende de gQdsdiensW 
jongen open t e h o u l * » ' ^ 
•$&., ;pries|^rs . m<W^^v^ 
i^men "nloesiefr opgeven» « 
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dat, éari' deze voorwaarden 
voldaan zijnde, men hen niet 
zou kannen storen ; dat bet 
den Catholijken ook geoor
loofd was, om voor hunne 
geloöfsgenooten scholen te 
houden, enz. Op deze wij
ze waren dus al de vroegere 
eeden", en de straffen tegen 
de Catholijken afgeschaft, en 
de uitoefening hunner Gods
dienst werd bijna even zoo 
vrij, als in de meeste aan de 
Kóomsche kerk verbondene 
staten. Deze gelukkige uit
komst verwierf voor MlurER 
de erkentenis der Catholijken, 
en deed hem bij dezelve groo-
telijks in aanzien toenemen. 
Hij ging voort, hunne zaak 
met veel ijver te dienen. In 
1792, was hij bij de verga
dering der bisschoppen tegen
woordig , tegen TROCKMORTON 
en GEDDES gehouden ; de eer
ste -werd gecensureerd, om 
zijn geschrift over de benoe
ming der bisschoppen, en de 
vertaling des bijbels, door den 
tweeden in het licht gegeven, 
Werd als een vermetel en ge-
Vaarlijk werk verklaard. Te 
Winchester teruggekeerd, 
Jnaakte WiMfER nasporingen 
over de geschiedenis dier stad , 
de oude verblijfplaats van door 
hunne verldeefdheid aan de 
Caiholijke Godsdienst, be
roemde vorsten, en hij gaf 
'« 1798 in het licht, zijne 
Burgerlijke en Kerkelijke 

M 

• geschiedenis en onderzoek 
der oudheden van Winches
ter', met platen, 2 dl.% in 
4, 'P , een werk, vol geleerde 
aanmerkingen, en dat zelfs 
door verscheidene protestant-
sche dagbladen geprezen werd j 
maar wijl MILNER zich in het
zelve met eenige vrijheid over 
den Anglikaanschen Bisschop' 
HoADLET had uitgelaten, deed 
D.li STORGES, de vriend des 
prelaals, in het licht verschij
nen Overwegingen over hei 
papismus, bij gelegenheid-
der geschiedenis van PPin-
chester; zulks was minder 
een© beantwoording van het 
voorgaande werk, dan wel 
eene aaneenschakeling van he
vige uilvaringen,. tegen dé 
Caiholijke Godsdienst, ook 
was MILNER van gevoelen, 

'dezen aanval niet stilzwijgen
de voorbij te mogen laten 
gaan, e» hij gaf in het licht" 
Brieven aan den prebenda* 
ris, • of Antwoord op de 
Overwegingen over het pa

pismus van JD.r SraRGÉSy 
die verscheiden malen her
drukt werden, inEngeland; 
in Ierland en in Amerika ~s 

en die veel hebben bijgedra
gen, om de vooringenomen-
lieden van verscheiden Pro
testanten tegen de Catholp'e 
kerk te doen ophouden. Ja 
1802 gaf MttïïBR een nieuw 
geschrift in het licht, bij ge-
Iegenlieid van het Concordaat 

m 3 
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?an Aen H. Stoel meVFrunk^ 

om de geesten, die zich. 
in Engeland daarover begon
nen te bewegen, tot bedaren 
te brengen. Dit geschrift, 
voert ten titel: Ophelderin
gfin over de breven van den 
M. Stoel, betrekkelijk de 
kefk van Frankrijk. Nadat 
B.r SlAPPIETOtf, Apostolisch 
Vikaris van het midden dis-
trikt, in de maand Mei 1802 
overleden was, zocht de Ca-
tholijke commissie eenen bis
schop naar hare keuze te be
komen ; maar de oudste apos
tolische vikaris, droeg Mlt-
3SER voor, en hij werd den 
1 Stei 1803 benoemd, onder 
den titel van bisschop van 
Vastabala, in parlibus in-

Jidelium, wijl de Cathahjke 
bisschoppen in Engeland, 
slechts eenen dergelijken t i 
tel; voeren. - Het eerste ge-

gelegenheid inliet licht gal» 
is een Herderlijke Brief, 
den 27 December 1803 , aan 

' zijne geestelijkheid gerigt'; 
men vindt in denzelven raad-! 
gevingen, betrekkelijk de tucht 
en het gedrag der herders. 
In de verhandelingen, welke 
plaats hadden over de ver
togen der Catholijken ,gaf hij 
in het liaht, de Gewetens
zaak opgelost, of de ver-
üosken der Catholijken x als 
bestaanbaar beioezen-metden. 
kraonmgseed, 1801, waar-
&U hij eene bijlage voegde, 

en in 1807 > gaf hij'er: e?ne; 
tweede uitgave van ia het 
licht -, met aanmerkingen op••:' 
een schotschrift van LE Ma* 
SURIER. In dit zelfde jaar, 
en in het volgende, deedhjj 
twee-reizen dpor Ierland, 
die hem gelegenheid gaven, 
om eene reeks van .brieven 
over de Catholij ken en de 
oudheden van Ierland, in 
het licht te geven , die als een 
zijner beste werken worden 
beschouwd. In 1808 gaf hij 
nog in, het licht, vier drie-
ven, over de artikels van een 
dagblad, getiteld: h*$m. 
antijacobine, en , onder dag* 
teekening van 1 Jnnij'^ vaar
digde hij een mandement uit, 
tegen de dwalingen der anti* 
concordatisten. De abt BUR
GHARD , schreef tegen dit nian-
dement, en MILNER gaf den 
10 Augustus eenen nieuwen, 
herderlijken briefin het hchV, 
waarin hij 16 stellingen aan
haalt, uit de schriften W 
dien abt ontleend, die «Ü 
als valsch, ergerlijk» voor 
den Opperherder beleed 
gend, de scheuring ^vor
derende , ertoe strehhnft 
ja zelfs als schismatiek^-'• 
de, veroordeelt. BLANCHAB'P 
wilde weder antwoordenden 
een geschrift, g e t i t e l d : ^ ' 
beeldeloos misbruik van ker
kelijk gemg, waarin «V 
MILNER bij. al de BissGlioP" 
pen. aanklaagde. ^wJ~"t, 
laat vaardigde den 7 W*n 
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t80Öf éeri vervolg üit van zij-
hen brief van den 10 Au
gustus, en den 10 Julij ee-
né Bijlage tot dit vervolg, 
waarin hij de censuur mede
deelde , den 3 Juli), door een 
aantal Iersche Bisschoppen 
tegen fijnen tegenstrever, uit
gesproken. Deze twist wa£ 
nog niet- geëindigd, of er 
ontstond reeds èën andere, 
die nog langer en heviger 
Was. Aanzienlijke leden van 
het parlement wilden, daf 
riien den koning «en veto zou 
inruimen in de keuze der 
Bisschoppen. Tot dusverre 
had het hof geenerlei invloed 
op die verkiezingen uitgeoe
fend. Men ••• kwam op het 
denkbeeld om aan hetzelve 
het regt toe te kennen , om 
diegene te verwerpen , Wier 
regtschapenheid het meende 
verdacht te kunnen houden, 
èn men Besloot om aan deze 
Voorwaarde, de volkomen e-
fiianeipatie der Gatholijken te'. 
Verbinden, welke deze ver
zochten. Dit ontwerp werd 
in den beginne door MltNÉR 
én eenige Iersche .Bisschop
pen goedgekeurd.; m'atr'd.aar 
2ij later meenden te ontdek
ken, dat het ministerie en* 
£el trachtte, om het Bisschop
pelijk gezag aan slaafsche 
Boetjtn- te leggen, en op de-
2e wijze ongemerkt de om
verwerping van de Godsdienst 
töbneheréiden, herriepen zij 

' • • - ' # 

jj- hunne" góédkëufingf, én/\ër~ 
• klaarden zich" tegen hetveïo1; 
De Iersche Bisschoppen v e r 
gaderden dikwerf te dien" ein
de , èn verklaarden déti 14 
September 1808, dat het' niét 
raadzaam was, óm in de ca
nonieke wijze, 'tot dusverre 
bij'., de benoeming van Bis
schoppen gevolgd, eenigéver
andering te brengen; en fat'éï 
bevestigden zij dit besluit. 
De bewerkers van het ont
werp zetten er echter ,de uit
voering van door ; maar door 
de tegenkanting dër bisschop
pen, gedwarsbopmd, beproef
den zij , om hen tot de on
dersteuning hunner inz'igten 
te brengen en bepaalden vp'ór 
den 1 Februari) 1810 eeüés 
bijeenkomst der Cath'ohjkerr 
te Lofiden. Men mrh in de
zelve een voor Ket vèlö guns
tig besluit aan , én MiHïËfi , 
die de-agent der biss'choppêft' 
Van lei'land eri Êngeïané 
was, worstelde alleen' tegen' 
het gevoelen der vergadering. 
Daar zijne opheldering over 
het veto, een geschrift van' 
den H. r

 BUTLER had uitge
lokt » onder den titel van1 

brieven aan eehen fërsohëri 
Catholyke, beantwoor'dyé hij 
hetzelve door Brieven aciM 
eenen Calholijlienprélaatvari 

• ferldèd ik ioedërleggingvdri-
die vèft deii jff.' \BüiiÉKf 
èh hij voegde eï ééri pest-
scriptém bij olwi* Aêï ge

in •& •; •• ' j <••': "••••'' •• : '' ', • - ' 
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xc/irifl van- OlCöNNQJi,li\ 
1813., werd aan het parle-
"menteen nieuwe biliter eman
cipatie der Catholijken aan
geboden 3 men wilde aan het 
Cath'olijke bureau het' gezag 
toekennen, om de bisschop
pen te benoemen, pin de bul
len, en rescripten van Rome 
te onderzoeken; maar MILNER 
.ontwikkelde in. een geschrift 
getiteld: Beknopt memoriaal 
over de BUI, de strekking 

•van dit ontwerp, dal den 24 
Mei in Het parlement afsprong» 
ÏJeze prelaat had te gelijker
tijd geschillen met den heer 
POYNTER, apostolisch vikaris 
yan Zonden, en willigt wist 
hp zich bij die gelegenheid 
niet.genoeg te bedwingen te
gen de levendigheid van zijn 
k arak ter: later verzoende' hij 
zich weder met hem. In 1813, 
rigüe hij aan de geestelijk-
f W m . ggn distrikt, eenen 
herderlijken bnef tegen de bij
belgenootschappen, en plaat
ste .hij eenige artikels in het 
Orthodox Journal over de 
zjiken der Catholijken , en 
voornamelijk oyer het veto: 
4)e terugkeering des pauses 
«aar zijne- staten, in 1814 
vernomen hebbende , besloot 
hy zich naar Rome te bege
ven, om den heiligen Stoel 
te raadplegen, en de belan
gen der Iersdhe bisschoppen, 
wet betrekking tot de betwiste 
punten, te handhaven.: Hij 
verd wél onthaald door den 

H..- VadéTj, die;hunne;-liede
nen aanhoorde^ maar echter, 
geen bepaald besluit narn, 
MILNER gaf in; 1818 eenver-
Yolg op zijne Brieven aan d^ 
prebendatis i in het licht., 
onder, dezen titel: Eindevm\ 
het godsdienstig krakeel, 
gevolgd door een adres aan 
den*; Anglikaanschen bisschop,. 
van St. David in beantwoor
ding op zijnen protestant-, 
schen catechismus .' dat is on-; 
• tegensprekelijk het beste voort
brengsel van ,MitNER. Het 
zelve is verscheiden malen 
herdrukt, en in het Fransch 
vertaald, Pary's, 1823» 2 dl.» 
in 8.vo Dit in 3 afdeeJingen» 
verdeelde werk , bevat eene 
bondige wederlegging, eene 
oordeelkundige critiek, eene 
gelukkige keuze van bewjpn, 
door eenen toon vangematigd" 
heid epgeluisterd, welke-des. 
te loffelijker is , daar de schnj-, 
ver dikwerf zeer hartstogte-, 
lijke tegenstrevers te beanh 
woorden heeft. Later heelt 
MIMER in heit licht gegeven,:. 
Verdediging van het einde 
van het godsdienstig ViM*' 
keel, tegen deszelfs tegen
strevers , in S.v° Bit vei-
dedigschrift, bij wijze va», 
brieven, door MliNER ter ver
dediging van zijn aangerande-
werk geschreven, is niet i» 
het. Fransch vertaald , ,wf-
men hetzelve yootjrankmh 
alwaar de aanvallen tegen MlK 
min 'gerigt, 'mefvziJB doorfe-
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drongen , als' ïnin,der • belang
rijk heeft beschouwd. Nog 
heeft-hij , op uitriopdiging 
der lersche' bisschoppen , in 
het •[licht gegeven Beknopte 
inhoud, der geschiedenis en 
leerstellingen der ff. Schrift, 
welk stukje, bijzonder voor 
cjé.- scholen schijnt ingerigt, 
en waarvan er verscheiden 
uitgayen bestaan. -0ok heeft 
hij in den Orthodox van den 
19, Junij 181,9 eenen Brief 
geplaatst, bevattende eenige 
aanmerkingen op de (geschie
denis van, Engeland,.door 
D . r LlNGAHD. KAKEi BüXtER 
bad \n het-zelfde jaar in het 
licht gegeven. Geschiedkun
dige gedenkschriften over de 
Engelsche Catholijken, 2 
dl.n in 8.vo welke belangrijke 
bijzonderheden aanbieden , 
maar waarin men tegelijker-, 
tijd, vele gapingen, en" on-
naauwkeurigheden aantreft. 

• MILNER meende er een nieuw 
boekdeel bij te moeten voe
gen, hetwelk hij in het licht 
gaf onder den titel van Aan
vullende memorie der Enr 
gelsche Catholijken, waarin 
hij voornamelijk de bijzon
derheden aanhaalt, waaraan 
hij deel heeft genomen. Zij
ne gezondheid, door zulke 
aaneengeschakelde werkzaam-? 
heden ondermijnd, deed hem 
eene nabijzijnde ontbinding 
vreezen, zoo dat hij, om eenen 
coadjutor verzocht, dien hij 

L,1 < • • : ' $ 8 a 

| den 1 Mei J[S25-zelf. wijdde; 
eindelijk zieker geworden zijn-» 
de ,. ontving hij ,• in. tegen
woordigheid van verscheiden 
Catholijken, de kerkelijke 
sacramenten, verklaarde, dat 
hij aan al zijne vijanden ver
gaf, en ba.d zelf diegene, wel
ke hij zou hebben kunnen 
beleedigen, van hem lever-
gevenrf. Na eene openbare ge
loofsbelijdenis te- hebben/ af
gelegd,; gaf hij den 19: April 
1826 den geest, in gevoelens 
van godsvrucht , nederigheid 
en onderwerping, te fVoU 
verhampton , alwaar hij zijn, 
gewoon verblijf hield, JÖij 
was een zeer geleerde en i j
verige prelaat: zijne vijanden, 
zelfs hebben aan zijne ver
diensten regt doen wederva
ren ; maar zij hebben hem, 
van al te veel vuur en o-
verdrevenheid beschuldigd. 
Behalve de reeds aangehaalde 
voortbrengselen, heeft hij eeile 
menigte schriften in het licht 
gegeven, de voornaamste zijn: 
1 .o Zekere overwegingen ten 
opaigte van dè Catholijken» 
1791, in 8.W-— 2.o.Ge
schiedkundige en crilise/iQ 
nasporingen, ten opt&igtevan 
het bestaan- en de hoedanig* 
keid vanden ff. GJEORGJÜS 
patroonvan Engeland',1792, 
in 8.vo — 3.o Lijkrede uit
gesproken- bij gelegenheid 
van den'moord aan LODE-
WIJKXPI gepleegd,, 17M, 

f : 5 ; • 
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in S.vó — b? Êfnstigevraag 
aan den JS.r JOZEFBERING
TON , over, deszelfs godge
leerde dwalingen , betrek
kelijk de mirakelen, en an
dere onderwei'pen, 1797, in 
12.iao.—: 5.o Leven van den 
keer O BALLON ER , aposto
lisch .vikaris van Londen, 
1798, in 12.mo _ 6.° Ver
klaring van het gedrag fan 
paus Plus FII, ten opzigie 
van de"'- bisschoppen en ker
kelijke vaken van Frankrijk, 
1802, in 8 J O — 7 . ° ^ 
.knopt onderzoek der voor
naamste argumenten tegen 
het (Jatholijke adres.— 8.° 
Ferhandeling over de bouw
kunde der kerken van JEnge~ 
land, 1811, in 8.™ — 9.° 
^Redevoering den d8 Junij 
MJ6 ie Birmingham uitge
sproken ; in dankzegging 
voor den vrede.—-10." Oe-
feningemwi®'ik%on* en feest* 
dagen te heiligen $ m om 
Zich voortébereiden, om op 
eene nuttige wijze mis te 
hooren. — 11.o Eindelijk 
een artikel over de Gothi-
sche ' bouworde, in de En
cyclopedie van Reeé, en ver
scheiden Levensschetsen, in 
de Memorien der oudheid* 
kundige maatschappij van 
Londen, van welke "hij lid 
"was. 

Mifio, een berucht kanlp-
«•eofifcer.van Croton, had zich J 
reeds in zijne jeugd gewend/, f 

zware jasten, te dragen", J)ööt 
dagelijks derzelver gewi'gt'tè 
vermeerderen, was het bm 
gelukt, verbazende lasten '̂ p1 

zijne jscbóuders te törsohénv 
Het is op deze wijze, dé 
hij » na een kalf gekocht te 
hebben , hetzelve dagelijks, 
eenen zekeren afstand droeg,» 
én daarmede voortging, ft 
dat het een groète stier was 
geworden. Hij gaf ei' hét 
tooneel van in de Olympische 
spelen, en na den stier hou* 
dérd twintig schreden vór te 
hebben gedragen, doodde Irij 
denzelven met eenen vuist
slag, en at hem geheel i« 
eenen enkelen dag op. Hf 
hield zich zoo onbewegelijk 
op eene schijf, welke men 
miet olie had bestreken, o* 
dezelve glad te maken, dat 

, het onmogelijk was, hem °P 
dezelve aan het wdnkelen te 

, brengen. Men kon den ee
nen zijner vingers niet vatt 
den anderen scheiden, Wf 
gemakkelijk hij zulks ook 
maakte, door de hand op* 
en uitgestrekt voor té leggen» 
Door het opzwellen der ade
ren , .verbrak hij eene bulle-
pees, die hij zich offl_ <Je 
keel had gebonden, ƒ * * 
worstela ar was geregeld ƒ8 
de lessen Van Prftuöjwj 
tegenwoordig. Men- #e**«JJ 
dat de zuil der za-al, wa*« 
die wijsgeer söhbol hield,•*«» 
liet wankele'^raakt # » > 
Bj dezelre alleen onderste»' 
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de, ;fitt aan de toehoordei's 
den 'lijd gaf, om zich té ver
wijderen. MILO behaalde ze* 
ven overwinningen iii dePy-v 
thische spelen, en zes in de 
Olympische. Hij bood zich 
voor de zevende maal aan, 
maar kon niet strijden bij ge
brek van tegenpartij. Oud 
geworden zijnde ,' vvildé hij* 
met zijne handen den stam* 
van eenen: dikken boom ver
breken. Het gelukte hem, 
maar door lange inspanningen 
uitgeput, verejenigde zich de 
beide nog niet geheel van een 
gescheidene deelen van den 
stam weder met elkander, 
waar, tusschen zijne handen 
geraakten , die hij er niet kon 
uittrekken. Alleen zijnde, 
werd hij, in dezen toestand, 
door wilde dieren verscheurd, 
in het jaar 500 vóór J . C. 
Men waagt er niets bij, mei 
te gelooveh, dat verscheiden 
dezer bijzonderheden, ver
minkt en overdreven zijn. 
Vele dezer trekken, zoo als 

. die. der zuil, schijnen uit de 
geschiedenis van .SAMSON ont
leend. —• Zie SAMSON. 

. MILO (TITDS ANNIÜS) , be-
kuiptè het Consulaat; en , 
om hetzelve te verkrijgen, 
deed hij in Jtome verschei
dene factien ontstaan. Deze 
kuiperijen bragten den dood 
van den volkstribuun CLODIÜS 
te weeg , dien hij in het jaar 
5aJ.' vóór J . ;& vermoordde, 

Gic'EHfd belastte zich met zij
ne verdediging tégen zijne be
schuldigers, maar daar de 
spreekstoel derredenaars, doof 
soldaten omsingeld was, zoo 
stoorde het gezigt derzelve, 
benevens het gemor en' de 
kreten der voorstanders van* 
CLODIÜS , zijn geheugen. Hij 
kon zijne pleitrede niet zoo
danig ten einde brengen, als 
hij dezelve begonnen was;1 

MILO werd naar Marsetlle 
verbannen; werwaarts CICERO 
hem zijne rede zond, 3Na 
dezelve gelezen te hebben, 
riep bij uil: » O CICERO I 
indien gij aldus gesproken 
hadt, zou MILO, te Marseil-
Ie, geene barbeelen eten?' 

MILO of MILON, een be-
nediktijner, leermeester van 
den zoon van KAKEL den Ka
le , in 872, in de abdij van 
St. Amand, in het diocees 
van Doornik geboren, is de 
schrijver van verscheiden stuk
ken. Een derzelve., hetwelk 
den titel voert van Strijd der 
lente met den winter, is op
genomen; in het werk van 
CASIMIR OuDiN, over de kéw 
kehjke schrijvers, en het an
dere , dat een leven van den 
E. JMJNDUSy'm verzen'is, 
wordt in SÜRIÜS en BottAK-

; DÜS gevonden. . 

MILTIABES, een Atheensicb. 
veldheer, bloeide. in de vijf--
de eemv voor'J.C, Hij sticht-
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te eene Volkplanting' in deiï 
Tracischen CAersohnésus, na 
de volken te hebben over
wonnen, die zich tegen deze 
stichting verzetten. [De gods
spraak van Delphbs had hem 
voor deze onderneming be
stemd. Hij- verdreef de Thra-
ciërs, en verdeelde hunne 
landerijen onder zijne solda
ten], Nadat :de Perzers aan 
de Atheners den oorlog had
den verklaard j. trokken de-
aelye ten getale, zegt men , 
van 300,000 man, op Ma-
'xathon, een aan" den oever 
der zee gelegen stadje, aan 
(maar men moét zich herin
neren , dat die getal-bepalin
gen, zich eertijds, even als' 
thans, volgens de vooringe
nomenheid en den nationalen 
geest regelden). Athene had 
slechts tjen duizend man, om 
aan &e|ejve,hej; hoofd tebie-
d e n - •^y&geij. Jiad tien aan
voerders aan desselfe hoofd * 
die beurtelings het bevel moes
ten voeren; maar daar de lief
de voor de algemeene zaak, 
de overhand behield op de 
aucht om te regeren, deed 
eiH dier aanvoerders afstand 
vau zijne regten, ten guiftte 
van MitTiADEs. Deze bekwa
me veldheer stelde zijne troe
pen bij eenen berg, en liet 
aan beide zijdep, zware boo
t e n tallen, ten einde de zij-
d f n , v a i zijn leger te dekken, 

fn «e Pmische ruiterij nat
a a s ^ m a k e n ^ ^ 

was ruw en hardnekkig» M 
talrijkheid* drukte in denbe-* 
ginne de Grieken; eindelijk 
slaan zij de Perzers öp de' 
vlugt, achtervolgen dezelve 
tot in hunne schepen, en ver-; 
niejen in het jaar 490 vóór 
J . C. een gedeelte hunner 
vloot. Eenige jaren later ga* 
ven dé Atheners aan den over
winnaar eene vloot van 70 
schepen om wraak te gaaa 
nemen op de eilanden, die. 
hunne hulp aan de Perzers; 
hadden geleend. Hij verovpï-
de verscheiden derzelve, maar* 
op een valsch geruchtïvan de; 
aankomst der Perzische vloot,-
brak hij het beleg op /dafe 
hij voor het eiland Paros, 
had geslagen?, len kwam met-
zijne vloot te Jthene terug.-
Eene wonde, dié' hij bij het 
beleg had ontvangen, belette. 
hem om in het publiek te: 
verschijnen. Men «maakte yaa 
de omstandigheden gebruik»; 
om zijn gedrag in verdenking 
te brengen. XANTIPPES he* 
schuldigde hém voor-de volks»' 
vergadering, van in verstand* 
houding met den koningva* 
Perzië te staan. JDe misdaad 
kori niet bewezen worden i 
desniettemin veroordeelde 
men hem, om in hetB-aW 
thrum geworpen te worden* 
eene plaats, waarin degr»ü^ 
ste misdadigers werden neder* 
gestort. Be overheid verzet* 
te zieh tegen een iwVMW" 
vaardig: .tonni's; ai viifcW" 
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0v&» door dë; voorstelling 
der uitstekende diensten , door 
MltTUDES aan het vaderland 
bewezen-, kon verkrijgen, was. 
dat de doodstraf in eene boete 
van, 50 talenten . veranderd 
werd, die hij buiten staat was 
te betalen. Hij. werd dus in 
eene gevangenis geworpen, in 
welke hij weldra in het jaar 
489 vóór J . C. aan zijne be« 
komene wonden overleed. Zijn 
zoon . CIMON, leende de 50 
talenten, ten einde de ver
gunning te koopen j om het 
lijk zijns vaders te'begraven/ 
MitTUDES was tiran in den 
Gfiersonriesus geweest, en hij 
kon ook aanspraak maken, om 
zulks in Athene te zijn. Dit 
•was voldoende , bij. een op 
zijne vrijheid zoo naijverig 
volk,, dat liever een en on
schuldige deed sneven., dan 
een voorwerp van vrees voor 
oogén te hebben. Men "mpgt 
xich j voor het overige, her
inneren, dat indien de toe
genegenheid der Atheners 
W.ankelbaar was, de deugd 
van hunnen held* niét.meer 
standvastigheid bezat. — Zie 
ARISTIDES, PERICI.ES, SOCRA-

IES. 'Het leven van MILTI-
ADES is het eerste der ver--
aameling van CoRNEitca NE-
•POS. , ; 

MmïMDES^-
ADES. 

• Zie MÈLCHI-

MIÜXO». (iovs)^. een be? 

roemde Engelsehe dichter, ie 
Zonden, den 9 December 1608 
uit eehe adellijke familie ge-

>• horen, gaf reeds in zijne 
kindschheid bewijzen van zij
ne begaafdheid voor het ma
ken van verzen. In den ou-« 
derdom van vijftien jaren, 
maakte hij omschrijvingen op 
eenige Psalmen, en zeven
tien jaren oud zijnde, vervaar-r 
digde hij verscheiden dicht-
stukken in . het Engelsch en 
in het latijn, vol vuur en geest
drift Hij doorreisde Frank-
rjjk en Italië, en keerde naar 
zijn vaderland terug tijdens den: 
tweeden togt van KAREÏ I te-» 
gen de Schotten» Men belastte: 
hem met de voogdijschap van 
twee zonen zijner zuster, aan 
welke hij wel tot onderwijzer 
wilde dienen. Hij nam ook 
de opvoeding ter harte van: 
eenige1 kinderen zijner vrien
den , en leerde hun de talen,-
de geschiedenis, deaardrijks* 
kunde ent. In 1648 trad hij 
in den 6;cht met de dochter 
van eenen edelman uit Ox
ford. Reeds na verloop van 
eene maand, verliet hem zij
ne yrouw, met de betuiging, 
dafzg zich nooit weder met 
hem wilde vereenigen. De 
dichter gaf verscheiden schrif* 
ten in het licht, ten gunste 
der echtscheiding, en maak
te zich tot een tweede huwe
lijk gereed: maar zijne vrouw 
bedacht zich weder, en smeek* 
4fe hem »oo vurig, haar terug 

http://Perici.es
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te nemen, dat'hij 'zich liet 
bewegen. De treurige dood 
van KAUEÜ I , deed al de mo
gendheden van JSuropa ver
baasd staan, en werd door 
MILXON goedgekeurd. De mute 
telingen, die met CROHWEI, 
aan hun hoofd, hunne ko-
ningsmoordende handen, aan 
dien ongelukkigen vorst had
den durven slaan, hielden harte 
Ben aanslag voor wettig, en 
verkozen MILTON , om denzel-
ven te regtvaardigen. Déze 
schrijver, door de dweepzucht 
des opstands verhit, Schreef 
zijn werk, getiteld: Leenröe* 
rig/ieid, of regtert der kö* 
ningen en Overheden. 'Hij 
wil er in bewijzen, dat een 
dwingeland op den troon, 
voor zijne onderdanen verant
woordelijk is, dat men hem 
zijn proces kan opmaken, dat 
men hem»tan* afzetten enten 
dcfodv bk.tsgs@,M#ttiJn; vwschei-
den vermetele ichbte*aufwo:f 
bragt MaTON nog andere slai 
•gen aan het koninklijke ge
zag toö. De muitelingen be* 
loonden .den schrijver, die hen 
zoo wel diende. MILTON werd" 
secretaris van OIIVIER CROM* 
WEL van RICIURD CROMWEB 
en van het parlement,. dat 
tot aan derestauratie.bestond* 
ÖAÜMAISE nam de verdedigirag 
van KAHBL I op zich, in zijn 
werk, getiteld: Defensio re
gis* 'MILÏOTT wederantwoorck 
de hem: dadelijk door eenan*-
der werk,. ónder deaeü th- ! 

tel V F'erdédiging voor hd 
Engelsche.moMi:, in 'hiét. la* 
tijn, in 1651 gedrukt'. Bit 
antwoord "werd Xs Parijs door 
beulshanden verbrand; en:te 
Zonden ontving da schrijffei? 
een geschenk van 1000 pon* 
den sterlings. Blind gewor
den zijnde,, hield; hij, niet op 
libellen in het licht te ge
ven , en liet de pen niet w 
ren^ dan toen de vijanden 
van het huis Van SlüARTi, de 
wapens nede.rlegden. •Het«otow 
derlinge hjerin is -y dat hij nfi 
de herstelling van KiftEi. W 
niét werd verontrust^ Meö 
liet hem ongemoeid ia.4\ti 
huis* Hij hield zieh/eehtel 
opgesloten, en verscheen nW 
eerder in het openbaar fo$ 
na de afkondiging der -a*: 
nistie. Hij ontving, abolrtie? 
brieven, en werd e n k e l e 
de straf onderworpen•••,. omffö» 
alle openbare ambten uitger 
«loten te worden. Deze ge? 
zworen vijand der koningenj 
had geene bepaalde godsdienst» 
Hij was-purjteiQ'in zijnejeugd 
geweest; in zijne mmaelmf 
jaren koos hij 'de partij W 
onafhankelijken en döopsgfr 
zindéii ,• en ; rnaakte zich m 
zijnen ouderdom van alJeüOf» 
vari, kerkge» oiotscfaap •loiv ;»'S 
sloot geenerlei christelijker 
nootschap van de zalignew 
uil'V Khalte-:-d-e.C!a{W#?Sï!» 
zoo als men zulks zieW^ 
zijn werk over de ware $<>£*' 
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scheiding voor deze heilige 
Godsdienst, van den kant eens 
bloeddorstigen en woedenden 
schrijvers , met de dwalingen 
aller seklen bezoedeld. Hij be-* 
zocht, geenerlei vergadering, 
noch nam in zijn huis eenige 
godsdienstoefening waar. Mlt-
TOJT, na ,de beroeringen der 
burgeroorlogen, aan zichzel-
ven teruggegeven , legde de 
laatste hand aan zijn dichte 
siük Paradise lost (het ver
lorenparadijs), hetwelk hij 
in 1667 in %het licht gaf. Hij 
besteedde negen jaren aan 
dit werk > dat bij deszelfs 
ontstaan niet geacht werd. 
Het kostte den boekverkoo-
per TOMPSON vele moeite, om 
hem voor een geschrift der-i 
tig pistolen te geven, dat 
aan zijne erfgenamen meer 
dan honderd duizend kroo-r 
nen heeft opgebragL Dit 
dichtstuk vond in den begin
ne noch lezers , noch bewon
deraars. Het was de beroem
de ADDISON,; die Engeland 
va. Europa met de schoon
heden van dien verborgen schat 
bekendmaakte. Deze oordeel
kundige Criticus wijde het 
Verloren Paradijs lezen, op 
den., lof, dien eenige liefheb
bers aan hetzelve toezwaai
den. Hij was verbaasd over 
al h^tgenei wat hij ifl het
zelve qaotrof; gropte en ver* 
hevene bedden, nieuwe, stou
te en verschrikkende de.nk-
beelden., lichtetraleu enz* JL« 

mèON 'schreef,, om het dichte 
stuk;.bekend te hialcen, en 
verschafte aan hetzelve een 
aantal: bewonderaars, vooral 
in Engeland.: De vreemde* 
lingen, die gestrengér waren, 
zagen schoonheden in het /^e» 
loten Paradijs, dat trekken 
van genie fonkelt; maar zij 
sloten de pogen niet,,voor de 
gebreken van hetzelve. Men 
verwijt hem'.de treurige bui
tensporigheid. zijner schilde"1 

ringen, zijn . Paradijs van 
dwazen; zijne albassen mu
ren, die het aardsche para* 
dijs omgeven; zijne duivels 
die, van reuzen, zqp als zij 
waren, zich in dwergen veiv 
anderen, om bij den raad min-* 
der plaats in te nemen, die 
in eene gehee} gouden zaal> 
in de lucht gebouwd, géhoü-s 
den werd; de kanonnen, die 
in den hemel afgeschoten wor» 
deni de bergen, die men er 
zich naar bet hoofd... werpt •> 
engelen te paard , , die men 
door midden houwt, en. wel* 
ker deelen zich plotseling wee 
der vereenigen. De Christe* 
lijke godsdienst biedt der dicht
kunde, eene menigte verheve*-
ne en belangrijke trekken aan', 
maar deze ieuze tordert eei« 
nen srnaak en eene kieseb-
heid, welke de natuur niet 
ajtijd aa*n de grootste.geniën 
verleent, en die vooral,zeer 
.zeldzaani waren, in de eeuw, 
waarin MILÏON schreef. Heeft 
zelfs deze dichter, ofschoon 
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«iet meer verbeeldingskracht 
dan ..oordeel begaafd, niet uit-
de gewijde schriften, eenaan
tal schoonheden weten te ont-
leenen, welke men niet moe
de wordt, te bewonderen? 
Want , ondanks al de heke
lingen, zal MILXON de roem 
en de bewondering van J3n-
geland blijven; men zal hem 
steeds met HOMERUS verge
lijken , wiens gebreken even 
zoo groot zijn, en men zal 
hem boven DANTE stellen, 
•wiens denkbeelden nog zon
derlinger' zijn. Een geleerde 

. schrijver gaf te Londen, voor 
eenige jaren, verschillende 
•werken in het licht, in wel
ke hij beweerde aan te too-

• nen, dat MIMON veel gebruik 
heeft gemaakt, van een zeer 
sierlijk la tijnsch dichtstuk Sar-
eothfito genaamd. (Zie MASEN 
OLM^SENHTB) (*). Men heeft 
voor ên>,tegQrj- «leze beschul
diging geschreven", zonder.dat 
de zaak, daardoor is opge
helderd.. Het Ferloren Pa
radijs: is in rijmlocze Engel-
sché verzen. Men verzekert 
dat MILTON het onderwerp 
van zijn dichtstuk, uit een 
gewijd topneelspel putte, ge
titeld; ADAM.uit het para

dijs verdreven; dat hij inét• 
eenen grooten toestel te Flo
rence , op een tooneel zagJ 
uitvoeren, te midden der wa
teren van de Jrno öpgerigt 
(zie ANDREÏNI). M11.IQN gaf 
in 1671, een tweede dicht-' 
stuk in onberijmdeEngelsohe 
verzen in het licht, over de 
bekoring van J . C. ën de 
's menschen-verlossing, dal liij' 
den titel gaf van het weder
gevonden Paradijs, Hij stel- > 
de meer belang in dit twee
de dichtstuk dan in het eer-: 

ste ; maar» het bezit op ver
re na zoo vele verdiensten» 
niet. Men zoekt in hetzelve 
te vergeefs de groote denk» 
beelden, de treffende schil-: 
deringen, de verhevenheid van 
genie, en de verbeelding?-' 
kracht, welke men in het' 
eerste bewondert. Een gees-< 
tige puntdichter heeft gezegd» 
dat men Mmos welinii^ 
verloren, maar niet in nf' 
weder gevonden Paraaf-
vindt. MttTöN, door arbeid 
en ziekten uitgeput, övei"; 
leed te Srunhül denlOJW-
vember 1674. Hij üft eef, 
rijk erfdeel na, én het•«• 
onwaar, dat hij, zoo als men. 
zoo dikwijls gezegd heeft, tW 

(?) Men heeft ook., en wellligt niet zonder grond, 
wiierd, dat de LUCIFER van on%en,rdN roNoEL, 
Mutm tot, leiddraad mw hebhen gedêetii'» hij & *" 
sf"m"fvw,%yn: « o r e n patadiisv;» 'vi-^-l- * ' •;;•• 

-• -•:•.. •••>}•'•' •. *' • .;, ' . . / ' V e r t a f e r ; 
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Saaistedagênïn behoefte door-, 
bragt. -„Zijne verbeèldings,^ 
tracht was in de grootste 
werkzaamheid van de maand 
September tot. aan de lente-
weningi Deze beroemde dich^'. 
ter j f maar slechte burger j 
slechte ;onderdaan, slechte 
Christen, deze lafhartige ver
dediger "der -gruwelijkste 
wreedheden,, deze vlijer èn 
slaaf tier dwingelanden, had-
eenen; ,; zeer zachtmoedigen 
broeder,, die der koninklijke 
partij steeds was" toegadaalfc 
Behalve zjjne gedichten heeft 
men van hem een aantal twi&t-
schriften j waarin hij eenen 
dvjreepachtigen toon aanneemt, r 
en soms tiert als een. beze-, 
teué. Al de werken van Mn.-.. 
ÏON iwerden te Zonden, in-
1738,•'•il 3 dl.n,in fol, met 
het. pprtret des schrijvers, ge-; 
drukf. Zijne voornaamste wer-* 
ken zijn; l.ot Verhandeling' 
over de hervorming derirfn-
gli/taansohe kerk, en de oor-
naken, die dezelve tot dus-, 
verre belet,hebben (1641) en, 
vier andere verhandelingen 
over hel bestuur der kerk. 
in Engeland. ,'•'— ,2.° Pro 
populo anglicano defensio, 
1651» — 3,°. Defensio se-
cunda, 1654. ;— 4.° De
fensio pro se, 1655 , tegen 
ALBXANDBR MORTIS , aan wien 
hij het werk toeschreef, ge-; 
titeld: Clatnor regii, san
guines adversm parricida$>. 

Anglos,ofschoon ;het van' 
PUTROSDüMöuMisr,"den zoon, * 
was, Voor« het «overige was • 
het werk, dat .Mil/roN'in 
woede.bragt, zeer goed;' e n ' . 
MitTON stelde • er niets te*-
gen, clat de goedkeuring van!., 
verstandige lieden verdiende." 
»•*• • •' 4.". Verhandeling over • 

. de burgerlijke magt in ker» 
Kelyke '..L" aangelegenheden , 
1659, — • 6.o Maxojïfgaf.. 
in 1670= zijne Geschiede-' 
•nis v'ah Engeland 'va. het 
licht; dezelve strekt zich uit'. 
töt Wll&mden Veroveraar," 
en is niet geheel gelijkvo'r- ] 
migj met het oorspronkeli}-;-
ke des schrijvers, daar de ' 
böekerifceurders, er verschei
den plaatsen "uit hébben' ge-' 
schrapt. —- 7.o Artis lógï-
ccé plenior institutio, ad' 
Rami niethoduïli accommo-' 
data, 167-2. — ; 8 > lVer-[ 
handeling over de ware 
godsdienst, de ketterij,' de' 
scheuring', de verdraag-" 
%aamheid, en de "beste aan 
ie wenden middelen, om 
den voortgang van het pa-
pismuó voor te komen. — 
9.° Verscheiden ' Dichtsiuk-
ken,in het Engelsen enih'het 
Latijn , „ onder verschillende 
onderwerpen. —- 10.° Ge-' 
meenaame brieven, in het La-
tijn^Zie een antwoord aanTot- .. 
TAIRE, bij het artikelTopG* i 

„MrWNBRMüs, een Grieksehe 
» - v : - . . ' . ; > ' K\:.y•;•'••: - v - v 
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dichter, ten tijdö vanSoiON 
of iets vroeger (omtrent 600, 
jaren vóór J . C,). Hij ver-
wierf eenen grooten roem 
dopr zijne Treurzangen. PJRO-
PERTIOS zegt, dat in het 
stuk van liefde, de verzen 
van dezen dichter beter wa
ren , dan die van HOMERUS : -

plus in amore vatet MIMNERMI 
versus HOME ivo. 

•Zulk» is zeer waar, maar is 
niets minder dan eetfie lof
spraak. De minste rijmelaar 
zal in dat stuk zonder in
spanning HOMERUS en VIRGI-
MDS overtreffen. Eenige_ ge
leerden beschouwen MIMNER-
MÜS., als de uitvinder van 
het treurzang; anderen zeg-
,gen, dat hij de eersle was, 
•die dezelve, van 4e lijkpleg-
tigheden tot vrolijke onder
werpen x o»verbragt. Het is 
v0®f 3e.ïo®v^Fige zéker , zoo 
als HoRÜSfÖs'aqgt, dat het
zelve deze omwenteling heeft 
.ondergaan: 

'Versfbusimpariter junetifl que* 
• rinionia primum, 

Tost etiam inclusa e«t voti 
sententie «omposi 

'JBr blijven ons •slechtsjfrög'--
ment&n van hem over, waar
van een der voornaamste ge
vonden wordt in- STOBEHS , 
met andere lifirdiehiers 1560 y 

fel/Mts», ^LOÖE-W»K- W « -
•£EM), .priester van de oon-

j-gregaïie, der Christelgkeleer^ 
'te, Parijsc-y den 31 Januari] 
1725 geboren, volbragt zijj-
ne studiën in het; collegia 
<van Beauvais , ging .daarna-
>onder de, doctrinarissen, 
waaronder hij verscheidde-
posten bekleedde,, en begaf' 
zich vervolgens naar. J}'ercy.' 
Hij sprak omtrent dezen' 
tijd -de Lofrede van im 
S. JTJRMI MÜ, waarin' 

^verscheidene geloovigen > s p 
neen: van Jansenismus ont
dekten, die aan ion heer 

S&E BEAÜMONX, aartsbisschop 
van Parijs, worden te ta»« 
nen gegeven. \MnfAR© w;a«

: 

noa in zijne afzondering^»' 
Beraih, toen de b.urgerHjte' 
constitutie der Geestelijkheid 
werd uitgevaardigd.; hij -m 
dezelve'aan, en schreef ^ 
•ter verdediging derzelte. m 
werd pastoor van. Mur&J-r er 

lid van datgene, wat men-

het presbyterium van / W 
noemde. Men kent van hm'. 
l.o dvïsetc. [Rwdg<^% 
mndegM*ovigm,w®™ 
,de whmring, "«W****. 
herkvw Frankrijk te***" 
wordt} Parijs, 1 7 « r " 
&w. Pater LAMBBRÏ (»• ;*• 
artikel) schreef tógendrtwer* 

MïNARaant-w-pordde d o Q ^ 

aan de gelowigen-, Pf®' 

is nas* gedruktgeww _«- ; , , 
vweaden van pa*eï 

file:///MnfAR�


w r f t " -ÏS& 
•èèwetó ? dat deze lofrede 
de oorzaak van zijn interdict 
is geweest. » Wijl de heer 
DE' BSAÜMONÏ , zeggen' zij , er 
lessen heeft rneehën in te vin
den, die hij . van den kant 
van èerien ondergeschikte, 
'niét' verwachtte." Indien de
ze lofrede werkelijk de oor
zaak van de" ongenade, van 
derzëlver zaménstéllër was, 
is hét 'wel te vermoeden , dé 
gevoelens in aanmerking He
rnemende, .voor* welke hij" o-
penlijk uitkwam, dat zulks 
om eene geheel' 'andere be
weegreden is. Pater MINARD 
overleed' te Parijs den 22 
April 1798. Hij werkte mede 
aan de Annales de lareligion 
van DËSBOK DE ROCHEÏ'ORT, 
Men zegt, dat hij zeer lief
dadig was; het schijnt dat 
hij zelf, in de laatste jaren 
zijns levens, iri eenén staalj 
van behoefte verkeerde.— 
Men moet pater MINARD niet 
verwarren met éeherï abt MI
NARD, die met den 'aT>t Gou-
&Er werkte aan de Uittrek
sels der gevaarlijke en na-
deelige stellingen der per
ken -van 'JjjfèENÏus, door 
sommigen ten on regie geheel 
aan dom CLEMENCEI toege-j 
schreven. Men heeft van" de
zen zelfden abt: ffistoire etc. 
{$iji>ondéi'e<geschiedenis der 
jesuitèn in jFranhnjït), 1702, 
in 12>°". Eindelijk scHrijft 
mèo hem" ook toe de /^er-

" - • • ' " • ff 

schillende schriften der pas
toors van J*drijs, JRouanert 
enz, tegen de zedeleei: der 
jesuitèn, 1762, ïn 1 2 . ^ 

, MiNEtwtrs (JOANNES) ,.'éen 
bekwame beoefenaar der fraat-
je wetenschappen, te Kotter-
dam in 1625 geboren., on
derwees aldaar de schoone let
teren , en overleed in ïf83V 
Men heeft van hem Jtanïeë-
keningenpp TEREN u p s , SAI,-

IiUSTIÜS , yiRGiUüS , iïORA-
TIOS , ; OVIDIUS , YAUERIUS-
MAXISÏÓS enz. De meeste de
zer' aanteekeningen z,ijh van 
èenen taalkundigen aard, en 
verklaren zaken, die eïke'let-
terkundige kent : dezelve kun'-
nen. enkel "nuttig zijn vpojr 
leerlingen en zwakke onder
wijzers, > , ," ".'"••.'''.' ',. 

MINES- GORONEI, (ÖRÉGORIÓ) , 
algemeen raadgeyer van që 
Aügustijner-orde*» fn 16>23 
overleden, was se.cretaiis van 
de congregatie d& skuxiïüs, 
|fen heeft van hem eene P"er-
handeting over.de kerk, eti 
eene Wederlegging van M4-
CHIAYEJi. 

MiNETïr {jBER^ARbüs)̂  eeflt 
jesuit, te: Praag va 1692 ge
boren , ondervees dé goojgè-" 
leerdheid en de wijsbegeerte ,* 
was Italiaanscn- j>rediSer, en 
overleed? te 01kmi^\ 'iaVjM 
jn de uitoeleniitig, Ier wierfeen 
2 ' >•• .-~ / - - - r * ^ r ^ ; V ; : 
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<van liefdadigheid, • na-. eene 
verhandeling vol zalving en 
eene opregte godsvrucht in 
het licht te hebben gegeven: 
Salubres morïentiè, seque 
pro felici ceternitate dispo' 
nentïs _, affectus , Olmutz, 
1 7 4 1 , in 8.vo 

MINI (PAULTJS) , een ^ ge
neesheer van Florence in de 
16. e leeuw besteedde'zijnen 
tijd aan de zorgen van zijn 
ïeroep .en aan de beoefening 
"der géstfhiedenis van zijn va
derland. Zijne Verhande
ling , in het Italiaansch, o-
ver 'den aard en hel gebruik 
des wyns, heeft geen ,zoo 
onderscheidend onthaal geno
ten als zijne drie andere wer
ken over de geschiedenis van 
Florence. Hét ' l , c is eené 
Verhandeling in het Itali
aansch , over den ade'l van 
'Fmem.j M^Mr-FlÖrenTij-
'ners f\^TI^^mm/m 
en bijvoegselen tot":èe$è"^gf-s 
handeling ', en het 3.e de 
Verdediging der beide, voor
gaande. De laatste wordt' het 
meeste gezocht.' 

MINTANA (JOZEF EMMANÜEI,), 
geschiedschrijver., oudheid
kundige en schilder, in Span

je in 1671 geboren,'begaf 
zi'eh onder de redecrtpWis-
ten, en overleed in 1730, 
na in het Iatijn in hetMicht 
Ie 'heb*ben" gegeven het .ver
volg "(fat-hét jaar 16*00)'dér 

Geschiedenis van MARMti. 
Men vindt bij hem geensim\ 
den zuiveren ,en sierlijken 
stijl, van zijn voorbeeld. [Pa
ter MINIANA hield zich ze
ven jaren te ffapels op, al
waar hij met 'het beste ge
volg de schilderkunde beoe
fende. Hij bekleedde ver
scheiden leerstoelen; het ver
volg van MARIANA werd ge
drukt in de latijnsche uitga
ve van MARIANA , 4' d'l.tf in 
fol. 1733, dezelve werd in 
het Spaansch'vertolkt, en te 
Antwerpen, in » die taal in 
het licht gegeven, 1737 •-
1739, 16 dl* in 12.»* Hij, 
heeft daarenboven in het licht 
gegeven, de Thealro'sagtfi 

tino, waarvan er nog eenige 
deelen .te Morvï-edro of Wt 
oude Sagunta bestaan. Jn 
circi anüquitate etejus sfru* 
lura , #e bello nistico f ar. 
lentino , 1752; met eene 
Kaart. Als schilder heeft ha 
t«ee goede schilderijen™' 
gelaten , boven het hoogaltaüt, 
zijner klooster-kerlcgeplaaïstj, 

'Mmos f, regeerde op W 
eiland Créla, en nfcaWts »p-
ne' onderdanen gelukkig door 
zijne wetten en zijne wel»-
den. Hij 'bouwde steden, Wm 

volkiedezeke met deugdzame 

burgers, verwijderde van «• 
zelve de ledigheid,' den wei-
lust i de pracht èn defé^a-
km. Hij had'éénen-ïoong 
CASIÉS -gehaamd ', vader Ta 
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Süsros ït,„ 'ionihg \atf(?reta »• 
van Exvvs en RHADAMANXHÜS', 
die het* gëregt met zoo vele 
gestrengheid uitoefende» > dat 
de, fabel hen in de hel plaat
ste, om er den post Van reg-
ters der . stervelingen uit te 
oeféneny D,e marmertafels van 
drundel bepateti de regering 
van MINOS op het jaar 223 
yóor rde innemjng' van Troje 
(welks bestaan nog een raadsel 
is),, en 1432 jaren vóór J„ C. 

* MINOS III,, koning tan Cre-
ia > Uit dezelfde familie als 
de voorgaande.. Hij versloeg 
de Alheners en Megariërs, 
a&n welke bij der* oorlog fead 
verklaard, om den dood van 
aijnen zoo» ANDROGEÜS te 
wreken. Hij nam Megara , 
met behulp van SCTIXA , döch-
Vter van NISÜSJ koning- van 
'dat gewest, in J deze- sneed 
'haren vader het noodlottige 
haar af, waarvan het lot der 
inwoners afhing, om hetzel-
.ve aan MINPS te geven. Hij 
•iragt de Atheners zoo zeer 
tot het uiterste, dat door een 
artikel van- het verdrag, het
welk hij hun deed aanngmen,, 
hij hen verpligtte, ,hem jaar
lijks zevea jongelingen en jse-
-ven jonge dochters te leve-
Jên,, om ie prooi van den 
minotaurus te'zijn. Dit was 
een gedrogt half mensch , en 
-half stier.j uit PASIPHAE , de 
weuyf vaa MINOS y e« eenen 

- ' K i 

im ; . sof 
' stier ggbpren-: v&nori&monu» 

mèn'ta nefandce, volgens de-
uitdrukking van YIRGIUÜS > 
maar dat even zoo fabelach
tig ig, in de- orde der n&tuur-i 
kunde» als in die der geschie
denis,-MINOS sloot dit ge-, 
drogt- op in eenen doojhof ^ 
Wijf;hetzelve alles verwoest
te, en zich- enkel met men-
schenvleesch Voedde* THE-
SEÜS behoorde tot het getal 
der jonge Grieken $ die er de 
prooi van moesten zijn, deze, 
doodde het gedrogt, en kwam; 
uit den doolhof door middel
van een kluwen garen, dat 
ARIAMTE , dochter '&Ü MINOS % 
hem gegeven had, 

. • • ' • > , ' ' ' • ' r 

. Ml»0S. -—; Zie MlGNAXJiT^ 

* Mirrox ( GEORGE RICHAR»), 
een AmeHkaansche overheids^ 

' persoon, -te Boston, in 175$. 
geboren, verscheen in 1781 ,, 
in de pleitaaah,. De zwaktes 
zijner stem. noodzaakte hem^ 
Om zich te bepalen tot het 
beroep van raadplegend.ad» 
vokaat, waarin hij eenen groo-
ten roem verwierf. Hij be.~-
kleedde met eer , van f 1782? 
tot 1792., den post van se* 
cretaris van- de kamer der 
volksvertegenwoordigers:," eö 
gaf in 1788 in het licht; Ge-; ' 
schtedenis van dm &pstanë 
der provincie MassaoïnCseU&y 
welke men heeft vergeleken 
met de a&menzwering van CAV 

» 8 : • : , . . : : \ "•'• .:••. :'. : . V 
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MLtNA door SiiXTSTirs. Mi-
SOT was achtereenvolgend lid 
der amerikaansche akademie 
van wetenschappen en kuns
ten (1789), een der eerste 
leden van de geschiedkundige 
maatschappij van Massachu-
setts, regter der testamen
ten , voor het graafschap Suf" 
folk in 1792 , eerste regter 
van het hof der gewone pleit-
gédingén, in 1799 en in 1800 
eenige regter eener nieuwe 
Criminele regtbank te Boston. 
Hij was ook een der voor-* 
naamste stichters der liefda
dige maatschappij tegen brand
schade , waarvan hij voorzitter 
was, tijdens zijn overlijden, 
in 1802 voorgevallen. Men 
heeft het 2.e deel zijner Ge
schiedenis van den opstand 
van Massachusetts in Ket 
Hcht gegeven, en hij heeft 
daarenboven eenige openlijk 
uitgesproken^" redevoeringen 
nagelaten. Zijne leerrede ds 
onder den titel van Charao-
ter ofG. B. MiifoT, Esq. 
enz. opgenomen in de^ersa-
meling der geschiedkundige 
maatschappij van Massachu-
eetts, voor het jaar 1801 . 
Sfi dl. blz. 86. 

MlNTIJRM (A-NTONIÜS SE-
BASTUAB) , werd, na de Me-
torica te hebben onderwe
gen , tot bisschop va-n Ugen-
*» j en later van Oopfona in 
Jfaks&riië imwetnA, en over
leed in 1570. Er bestaat van 

'f hem 5 i& Brievek^'èmïMi 
1549, ift 12.H»OW-2.?J&»O-
ri inamorato, 1556, in 12.»« 
Dit werk werd door 'denkar
dinaal MONTAITE , later Pau» 
onder den naam van SIXÏDS 
V, goedgekeurd, > -̂'ZiP'At** 
te poëtica, 1563 , ioJt.*» en 
te iKgw/s , 1725, in4.t? 

MlNüTIUS - AüGUÏtlNüS ( I ) i 
romeinsch consul, en broeder 
van PÜBMÜS MiNUTius, medft. 
consul, was het hoofd eenér 
beroemde"familiey die aan de 
republiek verscheiden beroem1* 
de mannen schonk, Hij leefde 
in het jaar-490 vóór J. 0, MtaJ* 
TIÜS RÜFUS deelde het -hem* 
hebberschap des legers metÏA* 
BIÜS MAXIMUS (zie dat artikel). 

Mmunus FEHX (MABCPSH 
een beroemde romeinsche re* 
denaar, in het begin der 3 / 
eeuw van de christelijke jaar
telling, werd, volgens bet 
meest aJgemeene gevoelen, i» 
Jfrika geboren. ' [Te ver
geefs heeft VAN HovEJTtractt» 
ten te bewijzen, dat hg « 
tijdgenoot van MAitCDS AWJJ 
UDS is geweest. Zoo als ng 
zelf zegt, in den seboot *J 
heidendoms geborenr, werd n 
een der beroemdste **W*J* 
gen van het christelijk V. 
loof. De H. BMÓKWWJJJ 
LACTANTIÜS inaakea ;6fi* :Li 
kend, da-t <hij z i c h * m» 
oa&Gné*e$èe in .hwt«#f" 
beroep van adrokaat, i»aa 
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-de- zaken 'der* pleftzaal be
letten hem niet, zijnen geest 
tot "verhevener studiën te ver-
-heffen • hij werd de advokaat 
ider Christenen, en schreef 
hunne verdediging, ten tijde, 
dat. iSf̂ pxaittus , het edikt uit» 
vaardigde, dat de vervolging te 
weeg bragt.] Dit geschrift 
draagt den titel van Octw 
'viusr,;. Dij voert in hetzelve 
eenen Christen, en eenen 
^heiden in-, die met elkander 
twisten. [De vorm- en het 
-onderwerp <van- dit werk her
inneren aan de verhandeling 
•van CICERO Over de tialuup 
•der' Goden;: hij begint met 
dezelfde woorden als de za-
menspraak van den redenaar r 
Cdgtitanti-mihi; maar het
zelve sluit zich vooral aan , 
aan de, verdedigingsrede van 
TGRIMJÏXÏANUS , die kort voor 
-MïNimus leefde. De sbhrij-
ver van den Qctavius ont
kent zelfs somtijds aan zijnen 
voorganger , argumenten en 
denkbeelden , die hij zich 
weet eigen te maken , door 
dezelve in eenen oneindig zui
verder en sierlijker stijl voor 
te stellen; MINÜTIÜS is in-
tussehen niet geheel vrij ge
weest van de gebreken zijner 
eeuw. Zijn stijl, merkwaar
dig, door dé bondigheid, is 
dikwerf ongelijkmatig, en 
door redeneerkundige siera
den overladen. MwimuS is 
dikwerf m%- üitkrattier tan 

• •' ' ' , ••'. , N n 

woorden, 'Wanneerliij logisoE 
behoorde te zijn; ook roert 
hij soms de oppervlakte des> 
ohderwerps slechts even aan, 
en men kan zeggen, dat hij 
even zoo ver Van de schrij
vers van den schoenen La^ 
tijnsche» slijt ts verwijderd', 
als hij zelf de andere kerke
lijke schrijvers van' dat tijd
vak overtreft. Men weet niet 
wat aan eeiiige levensbeschrij
vers heeft kunnen doen zeg
gen, dat de Ociavius met 
materialismus besmet wast' 
zij moeten de tegenwerpingen,, 
door MWÜÏIÜS bestreden als 
zijne leer hebben beschouwd., 
De Octavius is met het ee~ 
nige hem toegeschreven werk? 
»Er bestaat, zegt de ,H. Hiïr* 
RONYMOS, eene andere zamen-
spraak onder zijnen naam, 
getiteld * Over het nöodïöt' 
of Tegen de sterrewigche-
laars; maar ofschoon de,stijl 
van. dit werk, die van eet* 
welsprekend man is,, is hijV 
volgens mij, toch niet die van-
Qctmius," Wat hier opjc 

•van wezen moge, de Octavius 
is het eenige geschrift van 
MINTJTICS, dat tot ons is ge
komen. ERASMÜS hield-liet^-
zelve voor verloren,; wijl de-
afschrijvers der' middeleeuwen 
hetzelve bij de verhandeling 
van ARNOBIÜS tegen de heide
nen voegde, waarvan het wèriï 
beschouwd, als het 8.e Boek 
uitmakende* Meït öiéönt dat 
' 4 - - : " •. 



600 M I 3$V. - H l 0. 

, ADRUNÜS JDMÜS , , een Hol-
•landsche Jetterkundige, de 
eerste was, die deze dwaling 
ontdekte; men heeft 'hem 
echter deze eer betrist. Be 
Octaviüs \s voor de eerste 
maal achter, de verhandeling 
van ARWOBIKS gedrukt, ko-
me, 1542, in foj. De'eer

s t e uitgave, die er* onder 
den naam van deszelfs waren 
schrijver van geleverd is , 
werd te Heidelberg, in 1560, 
in kl . .8>' gedrukt.. De bes-
.le'uitgaven zijn die 'Cukno-, 
tis variorum, Zeijden, 1709; 
Cambridge, 1712;'Zangenr 
saha, 1773; 'alle drie, in 
8.vo p e Octaviüs is, door 
»D MAS en door .PERROT 
JD'ABLANCOÜRT in het Fransen, 
.door PÜIEXI in het ïtali-
aansch, en door J . G. A P 
PEL en eenen ongenoemde 
in het Hoogduitsch vertaald.] 

* MIOLLIS (de graaf SEX-
TIÜS ALEXANDER FRANCISCUS 
DE), luitenant-generaal, te 
Mx in Provence, den 18 
September 1759 geboren, 
vras de zoori van eenen raads
heer hij het parlement dier 
stad. In den ouderdom van 
.zeventien jaren trad hij reeds 
Jn dienst, in hoedanigheid 
van adelborst, bij het regi
ment infanterie van Sois-
sons; kort daarna verkreeg 
n9 «en rang van onder-lüite-
,»ant en vertrok bijna even zoo 
sP° e^g naar'hel' oorlogstop. 

neel* van* 'Amerika, 'ahfaér 
hij zich, onderscheidde ^ ia 
den"strijd onder de bevelen 
van den. generaal RpcHA'Sfr 
BEAU. Bij de belegering vaft 
Torck - Tbwii, door eens 
bomscherf gekwetst,, verkreeg 
hij, bij zijne terugkomst in 
Frankrijk, den; rang va» ka* 
pitein. • MIOLLIS . verklaarde1 

zich in 1792 ten gunste deï 
.omwenteling, en werd; door 
zijne landgenooten verkozen 
tot bevelhebber van Jbet hu 

taillon vrijwilligers van Boiir 
ches-du~Rtóne .-in bet. ld* 
gende jaar met het bevel ;va» 
Cótes-du'-Far belast, maak
te hij door zijne, onverschrelfs 
kenheid een einde aan de onr 
lusten, die in de maaöd 
Maart, in,; de stad; Jniibet 
losbarstten. * IJij onderscheid? 
de zich vervolgens in den 
Italiaanschen oorlog, wer-
waarts hij in 1795 met den 
rang van brigade-generaal ge* 
zonden werd, en,maakte zich 
in 1797 beroemcl door z|ne 

verdediging van de sterkte en 
de voorstad St. Cfeorge, te 
Mantua, legen de • Oosten?-
rijksche troepen, onder a»"" 
voering van den generaal Pft<>~ 
VERA. Opgeëischt, om zfch 
over te' geven door ,ee,ne» 
vijand , wiens troepen tie»r 
,maal sterker waren dan; de 
zijne, manoeuvreerde hij-m^ 
zoo veel beleid, dat hij 0$ 
.vallender-w$zè Icon l®**1*™' 
gaan, on het hem gelukte, 



-léé Ofcóstenrijfcchert veldheer 
ts .noodzaken , om met zijne 
divisie; te Capituleren» Dit 
wapenfeit werd in de dagor
de des légers geplaatst, en 
verwierf voor den generaal 

; -MIOLIJS h et bevelhebberschap 
| van Mantua, •• Tijdens het 
f - verdrag van Campo-Formio, > 
! -werd hij; belast met het be-
; zetten van Toskmie, en ont-

,ving hij den rang van divi» 
sie-generaal. Na • de. inne- •; 
rning .van Zivorno, deed hg, 
de Toskaansche troepen ont-

• wapenen> de Fransche uit
gewekenen verwijderen, de 

! consuls van JSngeland en 
I' -jRusland in hechtenis riemen, 
I en het embargo op al de 

schepen leggen. In 1799 
• deelde hij dó yermoeijenis en 

I ', al de gevaren der verdedi-
i -ging van Genua, onder de 
< bevelen van. MASSENA. Hij 
jj ontving ook in 1803 den last, 
[ -om; dé coloniale troepen , te 

•£elle-Ile-en~mer vereetiigd, 
'te gaan regelen en onder 
lucht brengen, en werd in 
het volgende jaar in Sol-

\ • land geplaatst, vervolgens op 
| het einde van 1806 weder 
I -haar Italië gezonden, ten 
i -einde het bevelhebberschap 
!; 'van Mantua weder óp zich 
I -té nemen. Tijdens deszelfs 

eerste beheer in die stad, 
i had hij in derzelver midden 

• het plein Virgüia doen aan-
Jeggen, «» in Ke,t midden I 

l :- •••••. .•'• " : » i 

deszelrën een gedefikteekën 
'doen oprigten, ter eere van 
den zanger van de JEneïs» 
Gedurende den laatsten oor-
Jog was dit gedenkteeken ver* 
nieldi Be Fransche genetaal 
deed hetzelve weder ten voor-
.schijn komen. Hij bewees 
dezelfde eer aan AMOSTO, 
liet de asch van dien dich
ter naar de universiteit van 
\Ferrdre overbrengen ,V eh 
rigttelë zijner eer in zijne 
geboorteplaats eene zuil op* 
In 1805 verkreeg hij Wet be
vel over clè vereenigde krijgs-
magt van Opjoèr-Italzë, hij 
maakte zich meester van Fe-
netië, nam de pauselijke sta
ten in bezit, en werd niet 
het bevelhebbersehap - van 

'Home belast. -Het was de 
• generaal MIOLIJS , die de 
staatkundige maatregelen ten 
uitvoer bragt , -door NAPO
LEON, tegen de koningin van 
Etrurië, en paus Plus VII 
bevolen. Men verzekert) dat 

-hij de achting van den hei
ligen vader wist te behouden, 
in de, in meer dan een op-
zigt, treurige betrekkingen, 
in welke hij met zijne hei
ligheid kwam. Maar volgens 
den jimi de la Religian, h 
Julij 1828, 56,e dl. » was 
hij het gedwee werktuig, 
der hèerschzucht en der ei
genzinnigheden van BoftAPAR-
Ï B , en kwelde PiosVII, tot 
op den óogenblik y •• "waarop 

L5
 ; '• 
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Jhij' hem j, gezamenlijk met 
MuRAT,lietopligten, en naar 
F-rankrijh vervoeren." Men 
Jcan de stukken» over deze 
.gebeurtenissen in het licht 
gegeten, raadplegen, in wel-
Jte den naam van BJIOILIS 
dikwerf voorkomt. In 1814 
.kwan* hij va, Frankrijk te-
jug . Het koninklijk bestuur 
beloonde ssijne dapperheid, 
doorr hem met het bevel over 
de militare divisie van Mar-
seille te belpasten. Bij het 
lierigt der ontscheping vaa 
.BONAPARTE,, ontving hij be
vel, om met een corps van 
.1200 man tegen hem op te 
-trekken, maar hij bereikte 
.den- overweldiger niet , die 
Jiem vervolgens het bevelheb
berschap van Jfefz gaf. Ml-
;OLI.IS, bij de tweede restau
ratie ontslagen , is den 18 
..Junij 1838., ten gevolge van 
eenen val.van,bet paard,.wel
ken hij in? een- buitengoed bij 
jtixr deed, overleden.. Mi-
.OLLis- was- de vriend der lette
ren en kunsten-, .zoo als de 
eerbewijzen, dia hij aan Vm-
,GiUü& en Aitiosxo deed en 
de gebouwen, die hij te Man
tua en elders liet oprigten , 
hiervan ter oyextu-iging strek
ken. P'erana. heeft aan hem 
de herstelling van zijnen cir-
-cus, een der schoonste ge-
-denkstukkoro van de Bomein-
t§he bouwkunde, te danken. 
H§. beval dje.. opdelvang van 
verscheiden kostbare stukkon 

• M ,ï F . 

te Mame f deed er bësctór* 
mende werken oprigten, ca: 
moedigde den landbouw en 
den handel aan. H*j> begif* 
tjadc de akademie van êteff-
E. LUCAS,, en-reorganiseerde 
de Arabische. Hij was cor
respondent voor het depar
tement Monden vandc iï/«ö«? 
van de bouwkundige maat
schappij van Parijs. De Jte-
vue encyrjopédique, 3.e dl* 
van 1828 , Jieett hem een» 
levensschets toegewijde 

MIONCZXNSKI. — Zie B&"* 

ACKZINSKI, 

MIPHIBOSETH , aion-yan-S*' 
Bi, en van RESPHA-, zij" JU" 
wijf, dien DAVID aan de tor 
baoniten overgaf-,.met A.mr 
B I , zijnen broeder, en de t? 
zonen van MiCHM en AMT 
ét. Nadat het rijk van Jm» 
door eenen wreed-en hongers
nood was aangetast, die g«* 

.durende driejaren alom vet* 
woesting. verspreidde, wendde-

de vrome koning' zich tot m 
Heer , om- de oorzaak vani w 
ae straf des hemels te Ken
nen-, en vernam dat iw 
was ter vergelding van 
wreedheid van SABÜ , ten op 
zigte van de Qabawiitefl- "» 
den toorn des Heeren te w 

. v r e d i g e n , g a f D A m a , n ^ 

volk, de ongelukkige b& 
ren van eeöen «huM'80" ,• 
der over „. die ia de J**' 
Catoa,degebooïWp»* t"-
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Sifüjt, tenvdood werden gè-
inagt,, .ÏOsTAX merkt aan, 
dat zij of de wreedheid huns 
vaders nagevolgd, of andere 
misdaden bedreven hadden, 
die: <Jeze gestrenge verlaten
heid verdiend had, eene aan
merking , die met' dé' JT. 
Schrift overeenstemt.; Prop* 
ter SAUL etdomumejus Sart-
guinem, II. Heg. XXI. 1. 

MIPHIBOSEIH , zoon van Jo-
ïfATHAS , kleinzoon van SAÜI., 
Was nog een kind , toen de-
«6 heide vorsten, in den slag 
<van Gelboe gedood Werden. 
Zijne minne, bij dit berigt, 
door schrik bevangen, liet 
hem vallen, en deze val maak
te hem kreupel. DAVID, mees
ter van het rijk geworden 
aijnde, behandelde, uit aan* 
merking van JONATHAS, zij
nen vriend, deszelfs zoon, op 
•éene zeer gunstige wijze. Hij 
gaf hem al de goederen van 
Zijnen grootvader terug, én 
wilde, dat hij steeds aan zij
ne tafel zoude eten. -lenige 
garen daarna, omtrent het 
Jaar 1040 vóór J . C. , toen 
'ABSALON tegen zijnen vader 
opstond , en hem dwong Je-
-ruzalem te verlaten, wilde 
MIPHIBOSEÏH, DATID volgen. 
SIBA , aijn dienstknecht, van 
de gebrekkelijkheid zijns mees
ters gebruik makende, welke 
hem belette te voet te gaan, 
ï»gaf zich tot DAVlD.en be-
^Wdigde Mimmomnu, de 

:p-"artfj 'van ABSAÏIÓN 1efo%eu. 
De vorst, door het berigt 
vah dien goddeloozen dienaar' 
bedrogen, gaf hem al de goe» 
deren van MJPHIBOSEÏH 5 maar 
•nadat die prins zijne onschuld 
had bewezen, befcal DA,VID , 
die in omstandigheden was> 
Waarin hij geen volkomerwegt 
kon doen wedervaren , neeh 
de lagen van denhebzuchti-
gen en laatdunkenden SIBA 
straffen,* bevalDAVID>, zeg ik, 
Ban dezen- dienstknecht j de 
helft èev goederen , welke hij 
hem had toegekend 5 terug 
te geven r maar MIPHIBÖSETH , 
die deze goederen, als eene 
beloöning. voor de dienst be
schouwde , welke SIBA, hoe
wel schuldig jegens hem, aan 
den koning had bewezen-, 
door* hem ververschingen in 
de woestijn te brengen, ant
woordde: De heiït mijner 
goederen is te weinig; ik sta 
dezelve gaarne geheel af, aian 
eenen man, die gelukkig ge
noeg is, u van pas te hebbén 
kunnen dienen ; er blijft mij. 
heden niets meer te wenschew 
over, dan mijnen meester ea 
koning zegetierende in zijn 
paleis te zien terugieerenr. t 
E Ham ouncta accipiat }füst-
quam rever sus est dominus 
tneus rex facifteein domum 
suant. II > Reg. XIX. 30. > 

* ISlgDSi («TOAITKES CtAtl-
DIVS fHANCTSqUS XATÉfilOS), 
een werkzame mismïmis,% 
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jduasmne; in 1768 geboren, 
;was 'de-2ÖOB van eenen ge-
ographiseheH krijgsbouwkun-" 

'dige, die deze stad bewoon-
-de, en die er in 1783 over
leed , een talrijk gezin nala-
t̂en-de'i, dat tijdensde omwen
teling geheel en al uitweek, 
JOANNES CLAUDIUS, kwamin 
1784 te Parijs, met oog-

-raerk om trappist te worden; 
maar hij bestoot later om den 
geestelijken staat te omhel
zen , werd. in de communi
teit der geestelijken van St. 
Sulpice. opgenomen r en be-
,gaf zich în 1792, onder de 
vreemde missiën, maar na 

-den 10 Augustus, werd hij 
in hechtenis genomen, en in 
het in eene gevangenis veran-

.derd karmelietenklooster op
gesloten , waaruit bet hem , 

•bij gelegenheid der Septem
ber— moordtooneelen'» geluk
te te;;0ii<fenapp£n. MIOUEL 
vlugüe .naar Zvnt$w?land, 

•alwaar hij den 25 October 
' 1792 , door den bisschop van 
Lausanne tot priester gewijd 
werd. Hij kwam kort daarna 

•weder binnen Frankrijken 
oefende de heilige bediening 

; uit te Lyon, tot op het tijdstip 
• tan hét beleg dier stad.-Hij be-
• gaf zich alstoen naar CAdlons> 

.ahvaa-ï hij tot 1795 verbleef, 
ondanks de gestrenghede» dei-
vervolging. Na zich eenigen 

•tgd* te la FalrSainle, in 
. %v>ifaerland> te. hebben, op
gehouden; keerde hij naar 

Parijs ter.ugV alwaat luj$8ft 
zijn- leven.; te redden,, aiok 
verpligt zag, dikwerf; tan 
schuilplaats te veranderen» 
Zoodra de vrije .uitoefening 

f der godsdienst was toegestaaiij 
-gaf, de abt MÏQ'ÜÜL , in. bgutt 
at de steden , van beUuujei] 
-en- midden van Fr-ankryM 
missie» en geestelijke afzon» 
deringen ; en de vruchten der* 
zelve waren overvloedig !«• 
1812 vertrok hij naar Ae* 
rika, werd op den ô ertogi 
door de Engelschea gevangèS 
genomen, en op een Por'"! 
geesch schip geplaatst, waaiy: 
jiiede hij, op den 26 Mei dal. 
aelfden 'jaars XePhiladdfhil 
aankwam. MiQUEt, bezpc» 
het grootste gedeelte derstsf 
den van de Perecnigde Si# 
ten, alwaar hij de eva-ngeü? 
•sche bediening uitoefende,e» 
onderwees gedurende eeni0 
tijd de zedelijke godgeleer* 
heid te' Georges-Town. Ml" 
dens de restauratie kwam "tf 
in Frankrijk terug,. « s l C 
de zich te Touloune, CB.0? 
tot in 1821 ,. vijftien H)!?e 
ën, alleen of met andere gef* 
telijken. Daar hij.op hein
de van zijn leven- eenen w 

• vermoeijenden arbeid f^J 
der kon voortzetten, hadM 
het besluit genomen., ora# 
nen intrek te nemen w» » 
groote karthuizer-klo^S 
de ruwheid der IttchtsP* 

-alleen, belette he.1» *PJ^ 
sluit ten uitvoer te b*<»"fÉ 
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Middelerw,ijl werd Jxij in OG-
ïobëi: 1825, tot gröqt-yika-
ris én 'overste van het serni-
Bafie va» MontpelUer , ;be-
iióe'rri'd/'Dè' abt MIQUEI, , die 
örider zware Ügchaamsgebre-
Icefa. gehukt* ging,, Is "den 12 
Teb'ruarg 1828 overleden, 

MlRABAüD tJÓANNES ÈSF-
TisïA BÈ) , blijvend .'secreta
ris èér" FranscnV akadèmie", 
den 24 Junij 1760 overle
den, "was in 1675, ' te Pa
rijs geboren, ï£jj" ètrekte Zij n 
Tadeflarid* tot eer d-oof zijrië 
talenten feu zijne fégtschapern^ 
béid.,' die hem de bescher
ming' der 'grooten en de ach
ting zijner kunstbroeders ver
wierven., [Hij %d zich on
der de "vaders oratoristën be
geven ,' «» verliet dezelve we
der V otn secretaris te worden 
der bommandeinëntèn van de; 
hertogin 'van Orleatis, die 
hem' def opvoeding der prin
sessen i hare dochters, toe?' 
vertrouwde.] ï£r bestaat van' 
hem j 1.'° J^èrialirtg; iri fret" 
ïranscb van het frerlos4' Jè~' 
ruzatem vanÏAssó ;iri\12*.n»°' 
verscheiden'malen heïdi'ükt. 
Bit was de beste, alvorens 
die rvaö • 1776, in het licht 
verschenen was,, welke ten 
óare'gte aan J; Sv SöüssÉAU 
•ftBrdtöegesebreven,en dievan 
fenet» IE BROTT was; -Be be-' 
Valligheden van den Italiaan-
sehen-dichter;endoor MIRA-
BAD» zeer verzWalü. Besever- j 

. , • . . ! ' • ' . . • 

jtiajer , heeft uit bet oorspron
kelijke al datgene geschrapt, 
wat in 'zijne ïopy ,710a: heb- , 
kunnen mishagen; maar'bij 
heeft' deze. vrijheid , wat ver 
gedreven', én beter is het hem 
gelukt de gebreken weg te 
laten, dan" de schoonheden 
na te volgen, «—L2.c> Roland' . 
furieuse \de-tazende RÓË-
LAND) ", 'een "diphtstuk vol
gens ARIOSTÓ, 1741, .4.41.* 
in 12.'a<> Ofschoon" MIRABAÜD, 
in deze, vertaling geheelé'af-
dèéljngèn heeft' weggelaten,; 
lees^ men dezelve ntfg. ondanks 
die van den. graaf'BK TMi-
fUti., MiiiAüBAüB was de vij
and van alle aanmhtigingV en' 
had, zegt* dé heer BK Bül'*-
FON , geenerlei geestdrift "t / 
om mcli tè doehgelden, geé-
nerïei neiging, 'om,van zic% ^ 
ie spreken , geènérïëi, nocïi 

' openlijk,'nocAvérbpi'genp8r~> 
langeni', öm zichr~bövén~-dn~_ 
deren të verheffen; Moest; 
een', "man "van dat karakter j" 
voegt de schrijver der drie. 
eeutberi er bij, ooit verwach-" 
ten', dat ria zijnen dood^ 
zijn naam voor een even zoo] 
ongerijmd als hatelijk "voort-; 
Brengsèl vérschij neri zou ?" wat 
moet men * van de wnsgeer'%e: 

vermetelheid denken,. dieaaii* 
hem de' verzameling vai} al' 
Hare dolzïnnighëden heef t dur-* 
vén toeschrijven , door te be
proeven, van hem voor den 
schrijver van het Systtine de 
Ia- nature te «ioen doorgaan ? 
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eene zoodanige bmvervyftrping 
aller -wétten/ hééft'feglscha-
pen lieden, en zelfs aanhan
gers va» het ongeloof, die 
eënïg gevoel van eer en goe
de trouw hebben* behouden, 
slechts kunnen verontwaardi
gen, Welke burger zal zich 
dus kunnen'vleijén , zijne asch 
Van -dé verachting te redden, 
zoo lang er schrijvers, die 
vermetel, en lasteraars, die 
onbeschaamd genoeg zijn, om 
over het graf vafi eerbiedwaar
dige mannen, de noodlottige 
rampen der razernij te ver
spreiden , met welke zij be
zield zijn ? dit echter heeft 
onze eeuw gezien. Ee list 
onzer filozofen heeft den moed 
trachten te vervangen , dié hun 
ontbi'eekt. Dan alleen onver
schrokken , wanneer het te 
•doen is, om grondregels uit 
fe kramen, hebben- zij niet 

?§a<?.cgm s.chimrrfen op te 

ïoepen, én in "Hè gWen eene 
Schuilplaats tegen' 8êma]ge-
meene' verontwaardiging', en 
de vervolging 'des gezags te 
sSoeken. Ér was in de daad 
niets minder nóodig dan déze 
Voorzorg, om zulke goddeloo
ste,' óproerige, de mensch-
heid onteerende grondbegin
selen , zónder gevaar aan den 
man' te brengen. • Verwóes-
tèrs van de maatschappij zijn

de, hadden zij alles van dfe 
zelve te vreezen \ "én .Jïët Is 
onder begunstiging detgeïaën̂  
welke niet meer" zijn, dat z§ 
in veiligheid hebben meenen 
te kunnen werken, om de
zelve te verlagen en te schen
den." (Zie het einde van het 
artikel BROXHIER). — Dege
ne , die met la France lil* 
téraire, dit werk aan Mto 
AH, lid der akademie van 
Berlijn , toeschrijven," j?fi 
van meening, dat hetjjj 
hoofdletter ÏT**, en htih 
sterretjes zijn, die denj)3$j 
yan • MIUABAUD hebben ̂ dojh 
vooronderstellen: het schpt 
tegenwoordig buiten twijMj 
dat het in de daad het>verK 
van MEBIAN i s , niet' allw 
on» verscheiden aannemejijlf 
waarnemingen' (zie Jon0>. 
kist.' et UU. 15 Mei-Vm 
blz. 9.8)->>aar.opk oW«-
hij déze toeschrijving ,5™^! 
dat dezelve isbekéndj}?v?,éi>. 
den.V nooitheeft tegengesprt"-
keïi [*)t Voor. hét overij l 
dit. qpgéwarmd. spinösisro^! 
4opr, verscheiden gelees^ 
bondig wederlegd, vooral dooi, 
dep heerBEUGiEn, &**>#*• 
du materialisme f 2 d]t

n l 

l*2.»w>| de heer Cïsiïtf* '• 
lid der koninKlijke maaWJJÏj 
pij van Zonden,, de he.e;yi0ttf 
IANJ>, in zijne VTfy&fW 

1^'JS1®*.'" tegenwoordig- bekend dtA- MfewAK • êierterlél1 ^ J^gg 
enötei * '» *«*v* heeft gehad:* dat< e«n, y&dliW* ®*>tim 
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*aanmerMngeh enz. hebheh tfc 
-mede de ongerijmdheid van 
aangetoond. Zelfs VöiïAïtiÊ, 
*tfe';groote advökaat der wijs-
-geerige droomen , hééft het • 
.•beschouwd, als eene hevige 
mitvaring vol ongerijmdhé-' 
•den:, op gewaande proefm~ 
•mingen steunende , waarvan 
ede vastheid en Het Belagche-
ilijke tegenwoordig door ie
dereen zijn1 erkend m mtge-
ikreten. •• •, '.": " '"' -; ; , • 

MiaABEAtr (YÏCXOR 'M\ Ik* 
«gUETTi, markgraaf van), graaf 
•van Beaumont, Burggraaf van 
•Suint-MaMMeu, den 5 Oe-
toberl715i te Perthuis ge
boren, uit eene van Floten- ' 
•ce oorspronkelijke familie 3 die 
têra gevolge vari de binnen-* 
landsche onlusten der- 14.e 

-eeuw, naar Frankrijk gewe
ien was., trad vroegtijdig 
-de loopbaan der wetenschap
pen .en letteren in. Zijn ge-1-
woon verblijf te Parijs hou-' 
•dende, verbond hg zich met 
3).* QDESNAY, een der patri-
«archen van de sekte de «eco
nomisten , én toonde- zich wel
dra, een dei' ijverigste voor* 
standers zijner leer, welker 
opgewonden aanhangers hij al
leDingsdagen te zijnen huize 
vereenigde^ ffij_ maakte zich 
an* den beginne bekend, door 
twee Verhandelingen over de 
provinvied'e staten ; door de 
Theorie dèr "%eh.sting , de 
^otidbegittselew' êet''%*wfe-

Ujtte wijsbegeerte, en ande--
re schriften j het algemeene • 
nut -ten doel nebben de; maar 
het werk, dat hem den mees
ten roem verwierf, is zijn 
Ami des hommes (Mensèhén-
•wiend), een werk, vol nut-' 

.; tige -inzigten 3 foondig wijsgee- *. 
i rige overwegingen , staat- en 
landbouwkundige berekehin-' 
•gen, die aan <lé beteekenis 
vaa den titel beantwoorden ; • 
verre verwijderd vaü den nlea- • 
wigheids^; en. yerwoesliqgs-
:geest j die de*é eeuw beroert. • 
Wel is waar , dal 'er ©enige 
inzaten in voorkomen ,'•• die 
niét naauwkéurig schijnen , j én 
Welker uitvoering geenerlei • 
nut zoude te weeg brengen ; 
maar dezelve worden opgewo
gen, door zoo vele goede za
ken , dal de eritiek het zicht • 
.ten taak schijnt te hebhen' 
.gesteld , dezelve Ie ontvein
zen , zoo wel als dé gebre-r 

ken des stijls. >> Dè Men-
scheAvriend, zegt de schrij-' 
ver; der' drie eeuwen, zal al-,; 
tijd genade vinden in dèoö- • 
igen der gestrenge letteïkun-; 
dige,. deer hét goede gebruik,' 
dat hij van zijne talenten,' 
heeft gemaakt, Vrij moge": 

zijn stijl wijdloöpig, neolo-' 
gisch, öónüauwkéarig, -wei-* 
Big naar de bepaalde regels ! 

der ui tspraak afgemeten zijn l 
het is voldoende, dal hij soms ' 
trekken van welsprekendheid, 
van warmte en verhevenheid ' 
aanbiedt* die aan órizënaauW- * 
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ïceurigste schrijvers tot eer 
zouden verstrekken. Al wie 
zich, .zoo als hij , kan ver
zekeren, dat -de ijver voor 
liet algemeene welzijn , zijne 
p.en heeft bestuurd , moet zon
der moeite de zwakke eer 
opofferen, van tot een voor
beeld aan de zuivere schrij
vers te worden, gesteld, mits 
hij kon worden aangehaald 
als dat der goede burgers." 
3)e sekle der OEconomisten. 
bpezsmde ,hjajp somtijds reus
achtige en valsche denkbeel
den, ,en eene hoogdravende 
taal, in t welke nooit, die der 
waarheid en der rede was. 
Ia de Zo/rede van. FRAN-
CISCÜS QUESNA?, meent men 
veeleer qen' geestdrijver dan 
een bondig mensch te zien. 
IJij overleed' \<&.,Argenteüil, 
den 13 Julij, 1789. — [Na 
dit ajtikel over. den markgraaf 
van^| |^i^ÉW,-iljen de abt 
DE F E Ï E M ^ ^ i g p ^ ^ ge
tuigenis van den" abl( SSUJUT 
ÏIKR f geprezen heeft,_ 'en wijl 
h.jj in een .vreemd land, niet 
ai de bewijsstukken kon heb
ben , achten wij ons verpligt 
eene andere te leveren, die 
hem doet kennen , zoodanig 
als hij dooir .zijne tijdgepop-
tqa,.^n cloor de nakomeling
schap, is, beoordee.14. .In'zijn 
fnagtnént over de OEcótwmis-
t<ja,* spreekt LA. HAUPE aldus 
°vet ,hem: » Dje MIRABEAU , 
d?'$?cJWU>mist, bezat van de 
z u i « 4 ^ % b ? s l d i p g s k r a c h t 

enkel 'dien graad van geesi»-, 
vervoering , welke .aaa/ds. 
krankzinnigheid greast, eg-, 
nam uit de dwaasheid des, 
tij ds, de trotsche hoofdigheii-
der gevoelens r en eenen dorst, 
naar roem, welken hij meen* 
de te verkrijgen, door zijnen, 
adel , door geschriften over, 
de landbouwkunde, bij het 
volk bemind te maken., JJij. 
was rijk genoeg in,eigen1 er
ven , om schoone landerijen,,, 
doorakkerbouwkundigeproef* 
nemingen te verwoesten, en 
om door systematische ondet»i 
nemingen, en eigendunke-. 
lijke bouwplannen, eene gW* 
te fortuin te ondermijnen, J«» 
zijne schriften was hij de ad-.i 
vokaat des boers, en in zijne do-... 
nieinen plaagde hg denzelveïi, * 
De Mémoires du tem#s*$F, 
halen eene menigte bijzon', 
derheden,- over deze Wb 

•bijzondere heeren gemaakl?.! 
aanmatigingen. Hij sou»*-
aqjn zijne vrouw: Zeg « * ' 
den , pastoor van BjgWb 
(ejm zijner landgoederen) *£« 
eene aanspraak gereed th 
ma/ten^ 'en dat # .«w#» ' i 

g&men zwartrok **fr * £ ' 
%ien> en hij vorderde Wippë'. 
andere omstandigheid, «aJ. 
de pastoor van Jtoquel^-
van den predikstoel wn.V& 
kondigen, dat men de r,f™ 
%ienigheid moest danhen., 1 
van aan. het• gewest «Wj;'. 
%ackten. meester-tp* '^fu' 
gegeven, uit f^ i t f**$*• ' 
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gesproten, gevormd, om aan 
andere menschen te bevelen. 
Hij werd beschuldigd, van 
eene overdrevene afgunst, ten 
opzigte van de talenten van 
zijnen zoon, wiens meerder
heid hy veel meer haatte dan 
deszelfs ondeugden, en wiens' 
inborst hij verbitterde, en 
wiens gewelddadigheid , hij 
door aanhoudende vervolgin
gen » als ware het, uitlokte. 
Hij verkreeg tegen zijne fa
milie vief en vijftig lettres 
de cachet, en vermoeide de 
regtbanken, met zijne erger
lijke processen tegen dezel
ve. Zijn werk {de Menschen-* 
vriend) is een ruw zamen-
raapsel van goede en kwade 
zaken 5 goed, wanneer zij 
voor iedereen ; kwaad, wan-, 
ïieer zij voor hem bestemd 
zijn ; zonder plan noch orde, 
alles in eenen verwarden stijl 
geschreven, met eene..onge
lofelijke kwistigheid in woor
den , die hij ' zij ne waarde 
<&i aangeborene overvloedig
heid noemt. Zijne fjTerken 
(OEuvres), die men te regt 
heeft genoemd de Openba
ring de staatkundige huis
houdkunde , bestaan uit meer 
dan 20 boekdeelen. Wij wil
len ons bepalen , met opte-
noemen, zijne reeds aange
haalde Theorie der JSelas-
twg* welke hij zijn mees
terstuk noemt, en die hem de 
eer der Bastilh verwierf,«— 

Examen etc {Onderzoek der,, 
gewijde Gedichten van LR 
FllANC QE POMPIGNAN); 
eene vervelende en belagche-
lijke lofrede, die POMPIGNAN: 
de onhandigheid had, in zijne 
uitgave in 4. t0 optenemen. 
Nooit was de lof uitsporigei: 
en bejagchelijker. Men kan 
er door eénen enkelen trek; 
over oordeelen. Bij gelegen
heid van cenige dichtregels 
eener ode, verzekert .hij , 

» dat <tl wie bij deze verzen 
niet ween%, niet anders dan 
over Benen vuistslag zal ioee-
nent Eindelijk zullen "wij, 
nog vermelden Eloge e/c, 
(Lofrede van den meester 
der wetenschap) — de OEco-
nomist QÜJËSNAY ,—- eene zoo 
verregaande belagchelijke lof
rede , dat de liefhebbers Van. 
zeldzaamheden, dezelve als 
een voorbeeld, van wartaal, 
en opgeblazen stijl bewaren, 
flïen vindt in die werken, 
in eenen zwellenden, duis
teren en eigenzinnigen stijl 
geschreven, eene kwakzalve» 
rij van menscheijliefde, wel
ke hij als geschikt beschouw
de , om op de openbare opi
nie invloed uit te oefenen. 
De markgraaf van MlKABKAü 
was «en der redacteurs van 
het Journal d'Jgricullure 
etc, en met den abt BAÜ-
DBAU van de Mphémérides du 
citoyen. Deze schrijver, die' 
zich zoo sterk te gunste der! 
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openbare vrijheden verklaar-, 
de , die in zijne schriften, 
de strengste grondregels,van 
fcedekunde en deugd ten toon 
spreidde, was,,volgens de ge-
tuigenisdergenen, welke hem 
gekend hebben, een slechte 
burger, een slechte echtge
noot, een slechte vader.] — 

MlRABEATT (HöNORÊ G A * 
BRiët RIQÜETTI, Graaf van); 
zoon van den voorgaande, 
-werd den 9 Maart 1749, te 
Bignon, bij Nemours gebo
ren. Hetzij dat zijne opvoe
ding verwaarloosd werd ,' en' 
dat de Menschënvriend, niet 
genoeg de vriend van zijn 
eigen bloed was , om hent 
voor de deugd te vormen ; 
hetzij dat zijne vurige, wilde 
en onzeggelijke inborst, de 
lessen zijns vaders nutteloos 
heeft gemaakt, vroegtijdig ten 
miflrête p : |$$fiij zich aan al 
de uitspattingen -èséttfer teu-
gellobze jeugd overy' Hij": ónt* 
ving in den beginne de'les
sen van den* vader van den 
letterkundige LACHABEAU-
SIEUE , eenèn man van ver
dienste, doch wiens lessen 
hij weinig ter harte nam.' 
Hij werd vervolgens laat in 
eene militaire kostschool ge
plaatst, alwaar hij zeer op
pervlakkige studiën maakte, 
-6fl begaf zich in den ouder-
<™#i van 17 jaren als vrij
williger onder de ruiterij. Na 
«enen nurnienhandel, op 3 

Verzoek zijns vaders op hét 
eiland Mhé opgesloten, begaf 
hij zich later naar Proyencn; 
alwaar hij in 1772'met éene 

:, mejufvrouw DE MARIGNANE in 
den echt trad, wier aanzien
lij k beschikbaar vermogen, 

'hij weldra geheel en al ver-
kvvistte. Zijn vader liet hem 
alstoen, op last des konings 
onder kuratele stellen, en 
naar zijn landgoed verbannen. 
Daar vond de jonge graaf,!* 
ernstige studiën , een voèdsef 

voor zijnen driftig wering 
• men geest; maar eene zaak 
I van eer, om. welke hij zijne 

ballingschap verbrak, brog» 
hem weldra van de eene gê  
vangenis naar de andere, tot' 
de ergerlijkste zijner lotge
vallen. Hij ging -IP; *llb' 
gedurende zijne met; zee 
strenge gevangenschap n v ^ 
kasteel van Jou* bn W 
tarlier, stad, welke dê gouj 
verneur van het. kasteel haa 

toegestemd-, om'hem tot-ge 
vangenis te geven,-een-e m 
bindtenisaanmetSoPBUj 
R^FEr, jonge en bemin^ 
l p e echtgenoote vani«te« ou 
den markgraaf DE MorfA 
gewezen president van djjr^ 
leenkamer van Mie. J- • 
wijl hij: met haar naar ^ « 
êèrtand en • vervolgendm 
Holland vlugtle, ^mJn^ 
het parlement van ^ « e , 
op; Verzoek der fe*j*«*3£ 
R L E A i f , R t # £ T ^ ; M o | g ^ 
hem schuldig « M v r » 
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roof, en. deed hém: in beëld-
tenis onthoofden. Óm te kun
nen bestaan, nam MIRABEAU 
zijne toevlugt tot zijne pen, 
maar nadat de uitlevering der 
beide gelieven verkregen was, 
ligt te men hen van Amster
dam op y om hen overtebren-
gen,SorHU, toenmaals zwan
ger j in een huis van opzigt 
te Petrijs,, en haar verleider 
naar den slottoren van Fin~ 
eennes, alwaar hij 42 maan
den dóorbragt, en alwaar hg 
eenige voortbrengselen ver
vaardigde, die den stempel der 
verregaandste pntucht droe
gen. Het is van dat tijdstip 
af dat* hunne bfieftoissding 
dagteekent, die door den lui
tenant van policie LENOIII ge
makkelijk werd gemaakt, B op 
voorwaarde, dat de brieven 
onder zijne oogen ko/nen, en 
naar zijn secretariaat terug-
keeren zouden. Het is daar, 
dat dezelve later door .MANU-
EL, burgerlijk officieR, wer
den gevonden, die dezelve 
in het licht gaf. Yrij gewor
den zijnde, kreeg de graaf 
van MIRABEAU zijn vonnis bij 
verstek vernietigd; zelfs be
werkte hij dat de pleitgedin-
gen zijner mede beschuldig
den te niet gedaan werden^ 
Baar hij vervolgens*, zoo als 
hij zelf- zeidef, zich weder in 
het -bezii Iwildè stellen, eener 
rente van» zes duizend livres," 
Ket hij zijne vrouw geregte* 
•"-. " ' v •• ••;•.-•! •.•/•• O 

lijk eischen, om zieh met 
hem te vereenigen, maar een 
vonnis van scheiding kwam 
tusschenbeide, en benam hem 
alle hoop. Hij. gaf eene bro
chure in het licht, getiteld: 
Bes lettres de cachet el des 
prisons d'état, een werk vol 
logens en woede, ofschoon 
er belangrijke bijzonderheden 
in voorkomen voor degene, 

, welke niet weten, dat dezel
ve geheel en al romanesk zijn, 
De schrijver, een gezworen 
vijand van de godsdienst, en 
bij gevolg van de openbare 
orde ,en van al de weldaden, 
die er uit voortvloeijen, be
wijst door dit stukje genoeg
zaam, hoezeer hij verdiend 
had opgesloten te zijn, en hoe 
kwalijk men gehandeld heeft> 
hem- niet langer de kracht 
des geregts te doen onder
vinden. ; » Welke lompeen 

" onbesuisde staatkunde , zegt 
een schrijver, bevat dit Voort
brengsel! Bij het aanhooren 
zijner klaglén,./ bij het be
schouwen van het tafereel zij
ner ongelukken, zon nien hem 
voor onschuldig hebben kun
nen houden; maar wanneer 
men hem hoort uitvaren te-
gen overtuigingen, die den 
grondslag aller deugden, en 
aller onschuld uitmaken, kan 
men hem enkel beschouwen 
als eenen boosdoener> aan ee? 
ne welligt wettige- straf ont
snapt* wyl éezel# wii . .U 

'p 41...... • ":---'' :•''••••••• .•:, >':'•. 'Jr.. 
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«acht 'voor zijn© •wandaden 
was." In 1784 deed hij eene 
reis naar Engeland pm er 
de instellingen van dat land 
te beoefenen* In 1785, gaf 
hij in het licht Do'utes etc 
{Twijfelingen over de vrij-, 
heid der Schelde, doordeiï 
keizer gevorderd), eert ge
matigd en wijs geschreven 
werk» Een schotschrift, te
gen de bank van den H. CA-
RÖIAJS, lokte in 1786, dit 
hevige verwijt van den mark

graaf ASTORGA, een' der be
windhebbers van de bank ,' 
tegen hem uit: »' liet is ze
ker dat men, om de bank 
aan te .randen, een dier lie
den bezoldigd heeft, wier le
ven slechts eene afwisseling 
van misdrijven en kastijdin
gen aanbiedt, en die de 
«ogenblikken , waarop ^zij 
aaiets'kwaads verrigten , be-
steden^iM&gtjJcwaad te spre- 1 
ken." La fiiomtmehïe- &td 
(De pntissische staal) •, 
•1788, 8 dl.», in '8.vo; 
met één deel in fol. plans 
en kaarten, is een werk , 
waarin , onder uitmuntende 
•aanmerkingen, juiste , bon
dige en moedige eritick, men 
allerlei 'dwalingen vindt. De 
«wedewerkebs, doorMiRABEAU, 
onder de ^protestanten geko
zen , hebben aan hunnen haat 
•tegen de Gatholijke Jierk^ 
«jenett,,zoo- .vrijen teugel. ge-A 
ffévénsy dien.. ;meni,.T'in deze 
voor alle.godsdiensten onvetf- -I 

schillïge tijden niet zou ver-i 
wachten, indien men niet 
wist, dat deze, volgens>de 
uitspraak van haren godde-
lijken Stichter, steeds door 
den haat der wereld onder
scheiden moest worden. Het 
volslagenst materialismus, 
wordt er met eene voorbeel? 
délooze' vermetelheid in ont
wikkeld. I)è 'dolzinnigheid 
wordt er zoo ver in gedre
ven , dat men de ongelukken 
des menschen , aan het ge
loof zijner onsterfelijkheid toe
schrijft. De Cormspondance 
etc. (Geheime briefwisseling 
van het hof van Berlijn) i 
1789, 2 dl.» in 8.vo lokte 
zeer levendige klagten, lw 
kelingen ' en wederleggingen 
uit. De schrijver deed eene 
soort van herroeping van het
zelve, ten minste met, be
trekking tot de publiciteit'ea 
den vorm, terwijl hij tocix 
altijd scheen, den hoofding 
ffoed te keuren.'Na deze wf' 
ken , en andere staatkunde 
brochures, in het bent 
hebben gegeven, bood hij ^ ' 
bij den adel van zijn la * 
aari, als afgevaardigde Ag <» 
algemeene staten. ^ov[^ 
zelven'afgewezen, wenddeJML 
zich tot het volk, en w g 
te gelijkend door; den W 
gersland van 4%™^% 
seille J>enoemdi Hij- Sa' ' 
voorkeur aan de ™f«£„ 
steden-, en -begaf ^ ' f S 
lijk naar Parijs > zl*** üi 



medewerkte aan de uitgave 
van het Journal etc, {Dag* 
hladder algemeene stekten), 
dat het vernietigings-vonnis, 
dooi1 den staatsraad uitgespro
ken ,: onder den titel van: 
Courrier de France , over
leefde. De nationale verga
dering , die in hetzelfde jaar 
plaats- had, gaf hem gele
genheid om ongehinderd al
le filosofische grondbeginse
len, betrekkelijk de, konin
gen, de wetten, het gszagen 
de vrijheid ^ uit te kramen. 
Maar zijne pogingen waren 
vooral tegen de godsdiensten 
de geestelijkheid gefigt. Hij 
gaf zich vele moeite, in die 
met zijnen smaak zoo zeer 
overeenkomende loopbaan, en 
onderscheidde zich met de 
CHAFEIJERS, de VOIDELS, de 
REWTJËLS, de (UMUSSEN, de 
PEIIONS enz., in den open
lijken oorlog-, aan alle zede
lijke, staatkundige, geregte-
lijke en godsdienstige grond
beginselen. Wij willen de bij
zondere omstandigheden op
geven, waarin hij het woord 
heeft gevoerd: vooreerst toen 
hij het tafereel schetste ee-
ner algemeene bankbreuk , en 
bet belastingstelsel, doorNEC-
XER, voorgesteld, deed aan
nemen * ten tweede toen hij 
den abt MAIJRT antwoordde, 
betrekkelijk de geestelijke goe
deren, en hij zijne stenvoit-
bragt ten opzigte van de bur-

gerlijke «constitutie der gees
telijkheid (de leer, welke bij. 
in deze -beide gevallen pre
dikte, was volkomen valsch). 
Men heeft verder opgemerkt 
zijne redevoering over het fa
milie-verdrag, zijne beide ver
handelingen over de konink
lijke bekrachtiging", twee an
dere over het regt van vrede 
en oorlog, hetwelk hij wil
de, dat men aan den koning 
zou toekennen» enz. Op den 
16 Januarij 1791 werd hij 
tot lid, der departementale 
administratie van Pary's, en 
den SI derzelfde maand tot 
voorzitter der nationale ver
gadering benoemd- Op den 
oogenblik, waarop hij juich-, 
te van het groote werk vol
tooid, en de Catholijke kerk 
in Frankrijk verpletterd te 
zien, ontnam eene vrij korte 
ziekte, door hevige stuiptrek
kingen vergezeld, hem , op 
den 2 April 1791, aan de 
nationale vergadering, en aan 
de wereld. Zijne lijkplegtig-
beid was eene soort van ver
god ing, men weet dat twee 
jaren later, zijne overblijfselen 

.door de menigte uithetPaM-
théon opgedolven en verstrooid 
werden.. Deze onverwachte* 
en juist onder deze omstan
digheden voorgevallen dood y 
heeft aan vele lieden doen 
gedenken aan het Transivi^ 
et ecce non erat} Ps, XXXVI h 
l$6a. Anderen hsbbenzicn het 

' • # • • • • • : • : , 
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noodlottige der heüigschm-
dingen te binnen gebrngt, 
waarvan de protestant SfEt-
MAN ons zulk eene verschrik
kelijke gescliiedenis heeft na* 
gelaten. Men verzekert dat 
hij sedert eenige dagen werk
zaam was, om het gezag des 
konings te herstellen, en men', 
verzekert zelfs, dat hij 'aan 
een vreemd hof zijn woord 
nad gegeven, om zoodra de 
ierfc zou «te niet gedaan zijn, 
hij al zijne pogingen zou in
spannen tot herstel van den 
troon. Wat er ook van de
ze verzekeringen wezen mo
ge, men kan niet ontkennen, 
dat de haat van de club der 
Jakobijnen, welken hij zich 
s'edert eenigen tijd op den 
hals had gehaald, en die zelfs 
geruchten van vergiftiging en 
moordplannen heeft uitge
strooid , aan dezelve eenige 
waarstftij'h-lijkheid geeft; maar 
de opening van zlfnligchaam 
heeft doen zien dat de uit
spattingen des vermaaks, en 
de vermoeijenissen van een on
rustig leven, zijne dagen had
den verkort. Men heeft de 
woorden aangehaald, die hij 
kort voor zijnen dood , aan 
een' zijner vrienden zeide: 
¥k neem den rouw der mo
narchie mede in het graf; 
de muitelingen nullen er on
derling de flarden van ver-
dbelen. Het schijnt echter , 
«Jat hij zich vruchteloos vlei
de eene Zoodanig» oHwente* 

lirig te weeg te brengen. On
afhankelijk van- de schikkin
gen van dengenen, die hij 
dergelijke gelegenheden, an
dere berekeningen maakt dan 
de menschen ,! is het -waar
schijnlijk;, dat deze poging," 
ten voordeele des konings, 
zijn eigen' ondergang zou be
rokkend hebben. • MIBABEAC 
stelde zich zijne magt, en 
Vooral de uitwerkselen zijnei' 
geruchtmakende welsprekend
heid veel Vergroot voor. Men 
verhaalt dat hij in 1789,aan 
eenen geneesheer zijner vrien
den, bij het aanraken v*m 
zijn voorhoofd, zeide: Zie* 
daar'eendierhoofden\waar-
in stof %it,' om rijheri te her 
vormen. Uij eene andere ge-' 
legenheid zeide hij aan ie» 
heer SÜLEAÜ: LA -fjltff* 
heeft eew, leger; maar ge* 
loof mij, mijn hoof d & °oK 

eene mogendheid. Redevoe
ringen eener belagchelijke ij
delheid, welke eene'WHHj 
gewone zwakheid van geest"» 
en eene tot waanzinnigneio 
gedrevene eigenbaat v00"f"Ü 
derstellen. Van. zijne sciM-
terendsté redevoeringen, * • 
er geene in staat, om de W» 
ken eener naaüw keurif f0' 
gioa te verdragen;'in^J 
men de woorden tér Z |T 
stelt, weet de oordeel»?»1, 
ge man, er niets bondig 
niets, wa!t zijne o^tmtj 

kao bettètigtf* uit &&aZl 
«Zijne welsprekendheid,^ 
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een schrijver, die voör het 
overige tot zyne bewonderaars 
behoort, was vurig en hevig; 
maar de grondbeginselen wa
ren aan zijne hartstogten on
derwerpen. Hij deed zich 
door al de partijen vreezen, 
zelfs door die, welke hij dien-
de, wijl men op zijn gevoe
len niet kon rekenen, en wijl 
men dezen grondregel van LA 
ROCHEFOÜCADID kent: Mr be
staat in hel menschelijkè hart 
eenes altoosdurende voor/tc 
ling van driften, %oo dat 
4e vernietiging der eenebij-
na altijd de ontluiking eener 
andere, mei dezelve strijdig, 
is." Men weet hoezeer dit 
tot eene mogendheid zich 
verheffend hoofd zwak. was, 
wanneer, men hetzelve nood
zaakte, juist te redeneren, 
en dat men deszelfs dwalin-r 
gen met waardigheid en moed 
in het- daglicht stelde. Hoe 
zedig was niet het stilzwijgen 
van MIRABEAU ,. toen in de, 
vergadering tan de.n 27 No
vember 1790, deabtMAüRï 
hem, ha hem in al zijneuit-
vlugten achtervolgd te*:heb-
ben, zeide: » Bedank thans 
de tribunen, voor de vleijen-
de toejuióhingen, waarmede 
zij u, overladen hebben, toen 
gij de liefdadigheid hebt ge
had , mij, door uwe ontken
ning, aan hunne geleerde af
keuring bloot te stellen. In
dien gij genegen tnogt zijn , 

1 om te- wedfcrantwoordett,. 
spreek, ik sta u het 'woord 
a f . . , . ; Gy zegt n i e t s . . . . 
Zoek gerustelijk eenige spits-
vinnigheid, er> ik zal dezel
ve oogenblikkelijk naar waar-.' 
de beantwoorden........ Zegt 
gij verder niets?...» Ik ver
volg dus, en na u dezelfde 
woorden, die gij zoo bondig; 
in uwen :mond, en zoo be-
lagchelijk in den. mijnen hebt 
gevonden, te hebben terug
gegeven , rand ik regtstreeks 
uw argument aan." De schrif
ten tan YOLXAIRE , HJGXV>E« 
TIÜS, RODSSEAÜ, de Ency
clopédie y die tallooze menig
te goddelooze of ontuchtig» 
brochures, bijna al de tijd
schriften, sedert langen tijd 
de bazuinen van het philoso-
phismus geworden, de schil
der-, de beeldhouw-, dfe 
graveerkunde, al de kunstea 
aan. de boosaardigheid en aan 
de ontucht verslaafd, hadden 
Frankrijk voor de omwen
teling voorbereid, waarvan 
MIRABEAU, gelijk aan de vlieg 
van LAFONXAINE, zich de eer 
toeschreef. Eenige maanden 
vóór zijnen dood had men 
zijn Openbaar en bijzonder 
leven in het licht gegeven* 
Om een denkbeeld van hek" 
karakter en den stijl des' 
werks te geven, willen wij 
een gedeelte van blz. 93 me~ 
dedeelen, waarin, bij wijze; 
van izakelijken inhoud," ge-
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zegd wordt: » RIQUEÏTI zal 
zich- ten opzigte van niets 
regtvaardigen, en het zal 
bewezen blijven , dat hij 
Tan zijne wieg af een god
deloos mensch was; dat de 
natuur nooit een ondankbaar
der zoon verwierp; dat de 
huwelijksgod, nooit zijnen 
fakkel voor onmenschelijker 
echtgenoot ontstak; dat de 
deugd nooit grooter vijand , 
het vaderland een-gevaarlij
ker burger, de letteren een 
laaghariiger schrijver, de adel 
een meer bedorven afvallige, 
de maatschappij een arglisti-
ger huichelaar, de liefde een 
lafhartiger dienaar, de vriend
schap een bederfelijker be
drieger , het gevoel een on
beschaamder bespotter > de 
losbandigheid een cynischer 
bevorderaar, de goddelijke 
wetten een goddeloozer ver-
actee.B,-.<l,e(..menschdijke wet
ten een grooter schender, de 
staten eindelijk een verme
teler muiteling te verwerpen 
hadden." De heer BÜRKE , dat 
beroemde en welsprekende lid 
van het Engelsche parlement, 
geeft in eenen brief aan den 
heer WOOFORT, adjudant-
majoor van zijne JBritsche ma
jesteit, onder dagteekening 
van den 11 Februarij 1791, 
geen gunstiger denkbeeld 
van MIIUBEAU. » Een zijner 
vrienden, zegt hij, onlangs 
van Parijs gekonjen, heeft 
mij gezegd, dat hij inde ver

gadering- tegenwoordig was>. 
toen de graaf van MUU&EAIP 
(ik vraag hem verschooning^ 
de H.r B.IQDETXI), hem wel 
wilde vermaken, door het 
denkbeeld te. openbaren, dat 
hij van mij heeft. Ik zal 
hem niet anders beantwoor
den , dan door hem enkel 
het gevoelen tegen te stellen y 
dat geheel Europa van hem 
heeft, en omtrent hetwelk f 

ik mij op hem zelven beroepi 
Jk heb het geluk, van voor 
mijnen^ vorst nooit iets sttaf-
waardigs te hebben gedaan, 
ik kan de verontwaardiging 
trotseren van RIQÜETTÏ, eet
sten van dien naam,"die de 
koning der Franschen is. K 
ben onder de beschermijj 
der Engelsche wetten; f 
wil mij noch aan commissj& 
van inquisitie, noch vooral 
aan zijne lantaarn onderweg 
pen, die mij voor eerlijk 
liedeneed gevaarlijker tt»; 
schijnt,-dan teBastille °M 
geweest is. ••< Indien ik v«J 
pligt was, omih-franW 
te leven, zou ik oneindig »e* 
ver het bestuur van loof-
WIJK XYI verkiezen, en * 
zoü hetzelve veel 8un£lg

n 
voor mijne vrijheid M^l 
dan dat van RlQüKm h•» 
vind echter, dat hij, na e@j 
zoo weinig, getrouw^ong 

daan te zijn geweest* 
te mijnen opzigte • al* 
zeer gedienstig vorst; Wff^A 
daar l i j , doo? zoo veel ï*» 

Ük 
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tan nïij 'te spreken, op de 
eenige wijze heeft gespro-
leen j die tot mijne voldoe
ning en tot mijnen roem kon 
bijdragen. Het voorwerp der 
smaadwoorden van den heer 
RIQUETXI te zijn, is eene eer, 
waarbij niet veel te voegen 
valt:' MIRABEATJ te Bicétre, 
boezemde mij medelijden in; 
MIIUBEAU op zijnen troon, 
op dien troon, welken de 
spelen der fortuin dikwerf 
tot belooning voor zekere da
den bestemmen, welke ge
woonlijk tot eenen staat ge
leiden , dien ik niet wilnoe-

, men, is voor mij verder niets 
dan een voorwerp van ver
achting; yvant de ondeugd 
is nooit hatelijker, en toont 
gich nooit lager in de oogen 
der rede, dan wanneer hij 
de natuurlijke plaats der deugd 
overweldigt en bezoedelt." 
Boor eene eigenzinnigheid, 
de filozofische ongerijmdheid 
waardig, liet hij een testa
ment na , na aan de natio
nale'vergadering een geschrift 
tegen de testamenten te heb
ben ingeleverd, waarin hij 
in zijne opgewonden en win
derige taal afkeurde, dat de 
mensch, om zoo te spreken, 
de grenzen der natuur ver* 
latende, eenen wil wilde 
nalaten, wanneer hij ér gee~ 
den meer had, bestaan wil
de, wanheer hij mets meer 
dan een ijdele naam was, 

], en aan het niet 'de regten 
" des bestaans overbrengen 

wilde:, even alsof het niet 
ongerijmder en wreeder wa-

'• r e , van aan den mènsch de 
'vrijheid te ontzeggen, om 

over zijne goederen te be-> 
schikken; van den eerbied 
te verwerpen, dien alle na-
tien, door een even zoo na* 

; tuurlijk als godsdienstig in
stinkt , ten allen tijde, voor 

; den geheiligden wil der ster
venden hebben gehad; van. 
de ongezöggehjkheid en on
dankbaarheid der kinderen 
aan te moedigen, door de 
ouders buiten staat, te stel
len , ; van hen te bedwingen 
of te bestraffen ;. van allerlei 
nabestaanden en erfgenamen 
ab'intestato, uit tenoodigen, 
tot vergiftigingen, moorden, 
enz.; van den eigenaar, den 
landbouwer te verpligten, om 
de vrucht - van zijne spaar* 
zaamheid en zijnen arbeid, 
aan verachtelijke en hatelijke 
lieden over te geven: een 
ontwerp , dezer eeuw waar
dig, en volkomen naar zijne 
andere werken afgemeten. 
» Degene, die andere bijzon
derheden, omtrent MIIUBEAU 
mogten wenschen te weten, 
zegt een Parijsch dagblad, 
moeten het testament van zij
nen vader raadplegen, de 
criminele registers geregtelijk 
nazien , de handvesten der 
gevangenissen naplui^en, de 

0 5 
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getuigenissen boóren van ai 
degene, die eenige kennis 
hebben gedragen, van de da
den en gpbaarden van dien 
eersten heilige? der consti
tutionele legende." Een dich
ter heei'l bij wijze van fabel, 
eene soort van grafschrift voor 
hem vervaardigd, dat geheel 
buitengewone denkbeelden 
bevat t 

1'Ete.rnel f^tigué des crime3 de 
,ce .monde, 

Et voulant Ie punir par un cru-
el i'fléau, 

Kecueillit un instant sa aages-
se profonde, 

Puis dit a Lucifer: Engendre 
. MlB/tliEAU. x 

Le Diable alors Ie fit i sou 
image, 

ö'Une peau dógoutante eftve-
loppa ses traits , " 

Dans son esprit mit 1'infernale 
' •' 'rage, ". < 

Et dans son cceur tous les for* 
faits. 

Mais, par les charmes du lan-
<• • - g a g e » , - ' • • • 

.. %K4JM.moriels il prit tant de 
pduvoW* / 

Vim • i • . " .* ' i - ^^ t a .v . . . 

Que le démón, dont il.paana, 
1'espoir, , 

Devint jaloux de son ouvtage,' 
Et ne vit plus en lui qu'un.ru, 

val odieux ,. . 
Dont il crut devoir se derairé. 
Il eut raison; ce monstre au< 

dacieux 
Aurait fini par detróner spa 

p è r e , , •' , 
Envahir les temples des dieux* 
Et placer 1'enfer sur la ter-

re (*). J ; • " ' • . ' . 

wij willen, ons onthouden, 
de titels van al zijne voort
brengselen op te noemen, der-
zelver lijst zou er aanbieden, 
waarin de schrijver zicli aan' 
eene schaamtelopze uitgelaten* 
heid, heeft overgegeven. De; 
verzameling,der werken vaa 
MIRABEAÜ , bestaat uit meei 
dan 40 boekdeelen"; maarte-
genwoordig wordt bijna n»* 
anders gezocht, dan zijne Y/e-
dèvóeringen, al h<* f , e r I £ 
is in de verachting,of in w 
vergetelheid vervallen,. IW, 
redevoeringen zijn verscntu-

(*) Frij aldus vertaald i ,'.-
1» 't eeuwig raadsbesluit was eenmaal goedgevondeni, , 
Dat de aard' zou zijn gestraft, om hare gruwelzonaen, 

De duivel werd ontboeidj God sprak tot LüCJFKR. 
Teel mij een' MJUJUKAV , en MIRABKAU w a s er,;t„>ii 

Gemaakt naar satans beeld, want zijne wezenstreKKe» 
Ging ook de duivel met een vvalg'Uik vel bedekKen, 

In zijnen geest goot hij de helsehe razernij, 
En in zijn hart de kiem van alle schelmerij. 

Een mededinger zag hij zich in hem gegeven,, ,tJeV<,n, 
En deze moest van kant, hij stond hem dus naar »» 

Was dit een wonder? Neen, de duivel had ge i i j^ . , 
't Afschuwelijk gedrogt, stond naar #1"* ™ d ^ / S , 

Gods tempels- hield het reeds , niet in de minstej»aw „ 
• Weid?a had het 4e hel ook wel geplaaMt. op aa*f,*,f 
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den malen herdrukt , 'met 
meer of mindere uitgebreid
heid.' Men heeft in het licht 
gegeven Chefs-cPxeuvre etc. 
[Redekundige meesterstuk
ken van MIRABEAÜ' enz), 
Parijs, 1822> 1823, 2-dl> 
in8.ro, in 1826, zijner vier 
uitgaven in het licht versche
nen van de Verhandeling 
van MIRABEAÜ over dege
lijkheid der vërdeelingen in 
het erfregt der regie linie, 
in de nationale vergadering 
door den H.r BK TAHETRAND , 
op den dag van zijn overlij
den voorgelezen ,* Parijs, in . 
8."«> en in 32.m<> In 1819 
gaf men in het licht: O Eu,-
tres eicé (Oratorische Wer
ken van MIRABEAÜ bevalt 
tèndealaijne redevoeringen, 
gevoelens en wederanttooor
den en%.t voorafgegaan van 
zijne levensschets, door den 
heer BARTÜE , advokaat ,• 
em. en van de lijkrede, door 
CERÜTTI , bij zijne begra
ving uitgestoken, vaneene 
vergelijking tusschen MIRA
BEAÜ en den kardinaal DE 
JIETZ , door den graaf DE 
BOISST \DANGLAS en van 
de heoordeelingen van MI
RAREAü door den graaf GA-
BAT en CBENIER) , drie dee- \ 
len , in gr. 8.v° LAHARPB 
heeft de redekundige talenten 
van MIRABEAÜ, eenen over-* 
dreven lof toegezwaaid ; hij 
ïioemt hem den Franschen 
'DsMsmENES. Boze geest

drift voor < èenen redenaar, 
die enkel drogredenen te baat 
neemt, én geen'ander vuur, 
dan dat der hartstogten be
zat > zal door de nakomeling* 
schap niet gedeeld worden. 

t MIRABEAÜ (BoNnrAciüsRi-
QÜEXTI , burggraaf van), broe-. 
der 'van den voorgaandej to 
Bignon, in J 754 geboren, 
was afgevaardigde bij de al-
gemeene staten* tegelijk met 
den beruchten MIRABEAÜ. 
Vroegtijdig in militaire dienst 
getreden , had hij , geduren
de den oorlog der Vereenig* 
de Staten tegen Engeland, 
verscheiden veldtoglen i n , ^ 
merikit gemaakt \ en was'tot 
den rang van kolonel van 
Touraine gevorderd. De a-
del van het landvoogdijschap 
van Limoges , zond hem naar 
de algemeène staten. De burg
graaf van MIRABEAÜ deelde 
de ondeugden zijns broeders; 
maar in <de staatkunde volg
de hij eenen geheel anderen 
weg. Met een minder diep-
zinnigen geest , en minder 
geleerdheid dan de graaf, 
bezat hij , zoo als deze, de 
kunst der schimprecTen, en 
de geestigste kwingslagen > en 
gaf daarvan, in de verhan
delingen der tribune, meer 
dan eens het bewijs. Hij ver
scheen zelden op : dezelve j 
maar hij schoot van af zijne 
zitplaats, bijtende schamp* 
seheuten ..uit, djf dikwenf 
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eenen grooten zin ;bevattéiu 
ïoen de graaf eens in eene 
verhandeling over den Bar-
thels-inoord sprak , zeide hem 
zijn broeder slechls deze wei
nige woorden: Even gelijk 
men van de godsdienst een 
misbnuik maaakle , om de 
moordtooneelen van den Bar-
thels-nacht ten uitvoer te 
brengen, hebben, booswichten 
van den naam der vrijheid 
eert misbruik gemaakt, om 
de woning der koningen te 
schenden. Hij verdedigde ten 
allen tijde het koninklijke ge
zag , verzette zich tegen' alle 
invoering van nieuwigheden, 
en; toen JLODÊWIJK XVI in de 
vergadering kwam, om trouw 
aan de constitutie te beloven , 
ging hij naar buiten, verbrak 
zijnen degen , en zeide: wijl 
een koning van Frankrijk, 
het niet meer wil zijn , heeft 
eéS -»*feiaj®n zijnen degen 
ook niet meer raoodig, om 
hem te verdedigen. Steeds 
in tegenkanting, rnetdeheer-
schende partij der vergade
ring, randde hij met nadruk 
de maatregelen aan, welke/ 
dezelve nam, tot ondergang 
der geestelijkheid. Daar hij 
tegen de regeringloozen he
vige uitvallen waagde, riep 
hij eens uit , toen het hem 
in eenen woordenstrijd, niet 
kon gelukken, zich. te doen 
h&oren: Ik zal in deze woor-
dfnmisseling de logica der. 
ïongm. ygniikm, wijl de* 

%elve in deze vergadering 
niét minder noodzakelijk is, 
dun die der redenering.Pe 
burggraaf was zeer gezet op 
goed eten en goeden wijn,; 
waardoor hij eene buitenge* 
wonezwaarlijvigheidverkree^, 
hetwelk hem den bijnaam deed 
geven vanMiRABEAoToNNJUil., 
Hij verscheen somtijds in de: 
vergadering in eenen aan de 
dronkenschap grenzenden, 
staat; en toen zijn broeder hem 
daaromtrent eenige verwijün-
aen wilde doen,, antwoord-, 
de hip, daarover beklaagt 
«ü u? van al defamüm 
ondeugden,, hebt gij mj^ 
kèl deze gelaten. Woorden, 
die volkomen wel overeen
komen , met die, welkeraefi 
hem bij' eene andere gelegpJJ. 
lieid in den mond legt..'*, 
welkehij zeide: / w ^ « » r 

dere famÜte, zou tk »f 
een slecht voorwerp en f 
nm man van verstand f or
gaan, in de mijne houf 
men mij mor eenend^ 
maar voor. een ordelijk^ 
Nadat het regimennan i o j 

mine, waarvan hrj^0 1" 
was, \<sPerpgnan,mi 
aan het muiten was geslage"' 
begaf hij zich derwaarts, «nja 
daar hQ .de. krgg»fn«ht ng 

'had kunnen herstellen» v ^ 
trok hij weder van d a a r ^ 
vaandel-doeken •*?****$ 
de. .Om dezen s t o u t e n ^ 
yoor eenige d a g e n - f l U 
tenis genomen, werd Hfw-
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der losgelaten", en Verliet 
Frankrijk. Naauwelijks. aan 
de grenzen gekomen;, zond 
hij zijn ontslag aan de ver
gadering, protesterende tegen 
alles, wat dezelve gedaan had 
en nog doen zoude, en "wierf 
een legioen;, dat eenen groo» 
ten roem tvah dapperheid won: 
dit legioen werd later met 

1 het* leger van CONDÉ veree-
nigd» ..:' De•: burggraaf van Ml-
RABÉAIT werd begrepen in het 
dekreet den 2 .Jènuarij 1792 

I tegen de prinsen, broeders des 
! konings, en andere aanzien* 
! lijke personen ^uitgevaardigd. 

Een' goede; koningsge&inde en 
een uitmuntende krijgsman 
zijnde, zou de burggraaf van 

. MIRABEAÜ grootediensten heb
ben kunnen bewijzen, aan 

i de zaak, welke hij verdèdig-
j ' de;, maar zijne buitensporig-
I heden, welligt even zooveel 
l . als eene borstzinking, waar-, 

door hijVwerdaangptast, ver-r 
| kortten zijne dagen.. Hiji óver-; 

leed op het einde van 1792 
| te FreyBurg in Brisgau. 
j Hij had met eenig goed ge

volg de losse'dichtkunde be-
j oéftsnd, en gaf liederen "en 
i hekeldibhten in het licht,; 

waarin ihij: de rnïeuwigheden 
van' den dag' i n e e n belag-
cheKjk licht plaatste» ' Nog 
heeft men van hem een stuk-
j«",-getiteld : Voyage etc. 
(Nationale reis van MIRA-

' S£=dü-, (irn ifonge). 1790: 
hij verhaalt de reTolutionnaire I 

K. J62i 

buitensporigheden / . wiarsran 
hij op,'i zijne reis' naar P&r* 
fignan bijna het slagtoffer! 
was geweest, en cdoet zulks 
met geestdrift en luimigheid.; 

MlRABEUA (VlNCEN,TIDS) , 
een Siciliaansch geschied-» 
schrijver, in 1570., te Syra-t 
cusa geboren , overleed in 
1624, te Motiéa, op hét: 
zelfde eiland* ,Men. heeft vatt 
hem: 1»° Iconqgtaphice Sy?, 
racusarum, aritiquarum ex* 

': flicati®, j in(ide verzameling 
van MÜRATORT. • «=** 2.«- Eseraa 
Geschiedenis van Syracttsa* 
in het Italiaansch , Napels y 
1613 , in fol» vol, nasporin* 
gen over de oudheden dier: 

stad. Dit zeer zeldzame werk,. 
was zeer kostbaar, alvorens; 
BONANNÏ er eene uitgave van^ 
leverde met zijn Syracusa, 
ilhistrata , Palermo , 1717, 
2 dl.»» in föL :• 

, • MIR^ÜS. -f- Zie I E MIRE.: 

MlRAMION (MARTA JBOK-

NEAÜ, vrouw van), tweede* 
stichtster: der dochters yan dei 
H. GÉNOTEVA , te Parijs in,. 
1629 geboren, was de dochi-
ter van • JACOBÜS BONNIAXI,; 
lieer van Rubdle $ en werd. 
in 1645 'uitgehüwd, .aan Jo-, 
ANNES JACOBÜS DE BEAOIIAK-, 
NAIS, heer van Miraniion >: 

die in .frelzejfde jaar over
leed. :Hare jeugd, hareför-* 
tuia- en hare schoonheid > dfei. 
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den haar rrüch'teloos naja
gen , door -alles wat hel aan
zienlijkste en beminnelijkste 
was. BTJSSI - RABÜXIN , die 
smoorlijk 'op haar verliefd 
was, deed haar schaken. De 
smart, welke zij daarover ge
voelde, berokkende* haar ee
ne ziekte,' die haar op" den, 
rand dés grafs bragt. Zoodra 
zij hare gezondheid had te
rug bekomen, maakte zij er 
gebruik van , om de armen 
en zieken tè bezoeken en ter 
ondersteunen; De burger-oör--
logen van Parijs vermeerder
den het aantal der ellendigen 
dier grootestad. Mevrouw DE 
MIRAMIOIT , met hunne onge
lukken bewogen j verkocht 

.haar halssieraad , dat. op 
24.000 livxes, geschat werd , 
en haar zilverwerk. Zij sticht
te vervolgens het huis Refuge 
(^rcevlugt)^éaaamd, vóór los
bandige .vrouwen enmeisjes^ 
die men tegen wil en dank 
zoude opsluiten-; en het 'ge-
sticht Ste. Pelagie, voor de
gene , welke zich vrijwillig 
daartoe aanboden. In 1761 , 
bragt zij eene vereeriiging tot 
stand , van twaalf maagden , 
de Heilige familie genaamd, 
om jonge meisjes te onder
wijzen , en om de zieken bij 
te staan. Zij vereenigde de
zelve vervolgens, met die van 
de H, GENOVEVA, die het 
zeilde doel had. Hare wel
daden-verdienden, dat men 
aan- defe ^stelling dèn naam 

| vaii dames Miramïonnès^f, 
" Zij stichtte in hare commu

niteit geestelijke afzondering 
gen, tweemalen 'sjaars voos 

' de dames, en viermalen 's jaars 
voor de armen. Mevrouw DE 
MIRAMION : geleidde hare fa* 
milie, met eene bewonde-< 
renswaardige voorzigtigheid 
en regelmatigheid.- , Zij deed. 
een aantal andere godvruch
tige en liefdadige^ werken» 
èn overleed heiligüjk in1696. 
De abt DE CHÖÏSY heeft haatt 
léven beschreven , Parij*i 
1706i in 4.t° 1707, in.8J 
hetzelve is belangrijk en stioh* 
telijk. De geneesmiddelen van 
mevrouw DE MIRAMIONT zijn-
dikwerf met het beste g^olg 
gebruikt. Hare liefdadige en 
edelmoedige dochters hebbetf 
in 1791 de onwaardigste bes 
handelingen ondergaan, liwjj 
dan deel te nemen, aan üa 
scheuring, en aan de om
verwerping der CallioHF 
godsdienst. 

MIKANDOI.E. - Z i e P l C P » 
IA MlRAflDOLE. 

MIRAUMIONT (PETRUS »K)» 
te Jmiens, in 1550 ge"0 

ren, was raadsheer in de soMj 
kamer te Parijs, en lm» 
nantvanhethalsregtersamb. 

Zijne werken zijn: IS »r 

gineetc. (Oorsprangde?W 
ge geregtshoven) ; - ^ 
1612, in 8.*° — 2«° ;" ,. 
mdireséftr. [FerK 'm 



over ket hdlsregtersambt) , 
1615, in 8.̂ 0 — 3.0 Trai
te etc. (Verhandeling over de 
kanselarijen), 1610, in 8rvo 

Dezelve zijn- vol geleerdheid 
en belangrijke nasporirtgen. 
De schrijver overleed, in 1611. 

• MIRE (JOAMES £E) , te 
Brussel', den 6 Januarij 1560 
geboren, werd in 1604, bis
schop van Antwerpen, en 
Was een prelaat met' al de 
deugden eh» kundigheden ver
sierd ,-!:die ;dé eet? der bis^ 
schöppeljjke waardigheid uit-
inaken'•; hij stichtte het semi
narie van Antwerpen, be
giftigde dat van Douai biet 
verscheiden beurzen voor ar
me studenten } -en overleed 
in 1611, na ter hervorming 
der misbruiken , eene kerk
vergadering te hebben gehou
den ",- waarvan de statuten 
werden'gedrukt te Antwer
pen, 1610, en in de conci-
lïën van pater LABBE. 

MIRE (AUBKRTUS IE) , Mi-. 
ROEUS, neef van den voor
gaande , te Brussel in 1573 
geboren. ALBERTUS , aarts
hertog van Oostenrijk, be
noemde hétó tot hoogsldes-
2elfV eersten aalmoezenier en 
bibliothecaris. Hij werd in 
1610, door zijnen oom, bis
schop van Antwerpen, naar 
Holland géz-onden , om zich 
t& verzetten, tegen deofllus-
Wn,-welke de ketters .niet-1 

ophielden > tegen êë goed© 
trouw der verdragten, inïija 
diocees, te verwekken. In 
1624 werd hij dekejn der 
hoofdkerk, en werkte zijuge^ 
heele léven, tot heil der kerk 
en des staats. Hij-overleed 
te Antwerpen, den 19 Oc-
tober 1640, den roem na* 
latende vart een werkzaam, 
belangrijk en zeer geleerd, 
schrijver, maar dien het dik* 
wijls aan naauwkeurigheid 
en oordeelkunde óntbreeku 

i li&mti&V spreekt * i ' , volgens 
; zijne gewoonte, al te ï%t» 

zinnig over. v De schrijvers $ 
I zegt een letterkundige, die 

de meeste toegevendheid bè-
hoeven > zijn bijna altijd die
gene , welke er voor anderen 
geene hebben/' Men heeft 
van MIROEUS: -l.o ElogiaiU 
lustrium Belgii scriptorum:, 
Antwerpen, 1609, in, ;4.t« 
Deze lofreden zijn zeer be-* 
knopt. — 2.o Fita Jusii 
Lipsu. — 3.° Chronicon 
eisterciense, Keulen, 1614, 
men vindt in dit werk eeae 
verhandeling over den oor-
sprong der bagynen. Hij 
geeft aan dezelve lot stichter, 
den eerwaardigen LAMBERSCÜS 
den Stamelaar (zie dat ar
tikel). — 4.° Qrigines Cce* 
nobióritm Benedictinorum, 
— carlusianorum , — ordi* 
num milüarium, canonico-
rum , regulafium,—ordi-
nis aarmelilani, virginutn 
ordinis B> M* Virginis An-
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nunciatoe, — congregatio-
nüm clericornm, — omni
um jordinum religiosorumt 
Deze werken zijn oppervlak
kig. — 5.° Bibliotheca ec-
clesiastica , 2 dl.n in fol., 
1639 — 1649.. Dit is eene 
bibliotheek, der kerkelijke ge
schiedschrijvers. Het. 2.e dl. 
is in het licht gegeven door 
AUBERTUS VANDKNEEDE, zij
nen neef, die bisschop van 
Antwerpen werd : JOANNES 
AIBEUTÜS, FABRICIUS , heeft 
er in 1718 te Hamburg, 
eene nieuwe.uitgave van ge
leverd. :— 6.° Opera histo
rica et diplomatica , enz. 
Dis is eene verzameling van 
oude handvesten en magtbrie-
ven, betrekkelijk de Neder
landen, De beste uitgave is 
die van 1722, 2 dl.» in fol. 
door JOANNES FR ANCISCUS FOP
PENS , die dezelve met aan-
teAa&jgjgen, verbeteringen en 
vermeerderingen!., heeft,* ver
rijkt. Deze verzameling-, is 
vermeerderd , door een bij
voegsel uit 2 dl.n bestaande, 
door denzelfden FOPPENS , 
1734 — 1748. — 7.o Ee-
rum belgicarum chronicon , 
Antwerpen, 1636, in fol. 
—- 8.o De statu religionis 
chrisliance per toium orbem , 
Helmstadt, 1671 , — 9.°7Vo-
titia episcopatum orbis cïiris-
tiani, Antwerpen, 1613.— 
10.° Geographia ecclesiasti-
<*#»»,"--. lj.,o Chronipon rer 
»*«% -toto orbe. g&starum a 

Christo nulo. Deze uil Eu-
SEBips ,'• den ïï.. HiÉRoNpiüS» 
SIGEBERTÜS en ANSELMÜS,, 
monniken van Gemblours, 
ontleende kronijk, is door ifl 
MlRE vervolgd van het jaar, 
1200, tot; 1608; —« 12.° (7<h 
dex regularum et constitu* 
tionutUclericaliiim,iaet^or 
teekeningen, 16j38, in-,fol." 

f, MlREVELT. (MlCHAet 
JANSZ.), een beroemde ÏÏQI-
Jandsche schilder, den 1 Mei 
1567, te Delft geboren, Zijn 
vader, een bekwame goudn 
smid» verzuimde nietŝ  voor 
zijne opvoeding ; reeds1 in den 
ouderdom van acht jaren was 

de jonge MicHAëL, met liet 
Latijn bekend , en zijn schntt 

lwas. zoo volkomen , schoon» 
dat hij al de meesters van 

1 Delft overtrof. Hij beoefen
de alstoen de graveerkunde,, 
onder IIIERONYMUS WlWU*» 
en pas twaalf jaren oud zij^ 

! de , gaf hir reeds platen^». 
ï het licht van eene Saman-

tamscjie vrouw ,' vdn «e 
Avondmaal en van eöne^ . 
mm, volgens eigen nnim* 
en die bewezen, wat hij een
maal zoude zijn, ANIONIJS. 
BLoKtAND, wilde hem ae 

rschilderkundeleeren»enwei^ 
dra evenaarden de voortbreng 

I selen des kweekelings die « 
meesters. MIREVELT beoefen 

Ide in* den beginne het J ^ 
; aohiedkunUige, maar 
'luigd, ;da4 een gebild*?'-0-
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de' volmaaktheid te bereiken , 
géeneh enkelen >\ tak zijner 
-kunst moet verwaarlöozen '\ 
legde hij zich evenzeer toe 
op het portret; en het Jand-
schapschilderëfly . Na aldus 

I zijne talenten ontwikkeld te 
•hebbén, en terwijl mön ver-
•wachtte,' dat hij zich tot den 
rang der beroemdste historie-
'schilders zöü hebben verhe
i e n , hield de" zucht naar 
•winst, hém Van groote "wer-
Jren terug, en bepaalde hem 
voor het portret. De begaafd
heid , v?elke hij daarin 'ont
wikkelde, regtvaardigt hem 
echter in zeker opzigt. De 
meeste vorsten tan zijnen tijd , 
wilden" door hem afgeschild 

' derd zijn. KAKEL l, beriep 
•hem, na höogsldeszelfs hu
welijk, met ÏÏENRIEXTE MA-

•RIA van Frankrijk, dochter 
,-vari HENDRIK IV, naar En-

'• geland. De pest, die in 1625, 
i& Londen uitbarstte , belette 

| den kunstenaar, om aan de-
, ze uitnoodiging gehoor te ge-

-ven. De aartshertog ALBER-
TÜS onderscheidde zich on-

; der al zijde beschermers, en 
ofschoon MIREVELT, tot de 
toenmaals niet geduld wor
dende sekte der Mennonieten 
was overgegaan, hield die 
vorst niet op, hem met gun
sten te overlade'n, en gaf 
hem eene aanzienlijke jaar
wedde. Zich te Delft, met 
ter woon gevestigd hebbende', 

XVI. DEEL. P 

f verliet MiREVELT die stad niet 
anders, dan om zich naar 
*s ffagele begeven, ten einde 
de stadhouders te portrette
ren. Men beschouwt als on
verbeterlijke stukken, de por
tretten in het klein op ko
per van WILLEMI,vanMAÜ-
RITS en van FKEDERIK HËN-
'DRIK. Bij herhaling vervaar
digde hij het afbeeldsel der 
prinses van Oranje. Zijne 
vluglieid en gemakkelijkheid 
in het schilderen *> van por
tretten Waren zoo" groot, dat 
HOUBRAIEN, in zijne Grbo-

, te Schouwhirgh der Neder-
lantsche konslschilders en 
schilderessen, het getal der 
door hem vervaardigde per» 
soon-afbeeldingen op 5j00ö 
begroot, en SANDRART, zijn 
levensbeschrijver, dit getal 
zelfs tot 10,000 brengt: Éf-

figies plus quant dècies mille 
cónfebis'se dicilür. Het laat
ste zal echter waarschijnlijk 
Wel overdreven zijn. Om de 
geestdrift te beteugelen derge
nen, welke door hem wenséh-
ten afgeschilderd" te zijn , 
bepaalde hij den prijs zijner 
portretten van gewone groot
te, op honderd vijftig gul
den , dien hij verdubbelde, of 
zelfs verdriedubbelde, naar
mate van den omvang én den 
arbeid-,die dezelve vorderden, 
welke prijzen voor dien tijd 
meer dan aanzienlijk waren. 
Hij overleed te Belft'm 1641, 
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twee zonen nalatende , waar
van de • oudste , PETRUS ge
naamd , zich evenzeer als por
tretschilder onderscheidde. 
.De stukken van MIREVELT , 
die zeldzaam en gezocht zijn , 
onderscheiden zich voorname
lijk door derzelver volledige 
afwerking, frisch koloriet en 
.heerlijke overeenstemming; 
maar dezelve zijn veeleer naar 
de wijze van HOLBEIN , dan 
naar die van TAN DIJK ge
schilderd. WILLEM DELFT , 
zijn schoon - broeder , heeft 
.meer dan vijftig portretten, 
volgens hem gegraveerd; BA
R T , een portret in het klein' 
van IIOGO DE GROOT ; en 
MULLER die van JOANNES NEV
EN en SPINOLA. 

MmrwErss, een beruchte 
Perzische muiteling, die in 
.1722 tegen den sophi. opstond. 
Bïp vra&. .de^ zoon yan dien 
emir, wcflteffiet $ejjve£tjC««-
dahar aan den sophi, die 
er wettig vorst van was} ont-
weldigd had. Hij nam. den 
titel aan van Prins van Üan-
dahar. De godsdienst was het 
voorwendsel geweest van den 
opstand des emirs. Hij had 
geen ander doel, zeide hij , 
dan om den sophi te nood
zaken om de «ekte van 0 -

„MAR te omhelzen,, en die 
. van .ALI af te zweren. Zijn 
,zpon g die over een corps van 
i%fl0Q man hqt hevel ,voer-
« « , behaalde' op den' 8 Maart 

1722 , de eerste overwinning 
op den sophi, en maakte zic| 
meester van de stad Isfltk 
han. Hij openbaarde zich air 
daar niet alleen als eeqwree? 
de overwinnaar, maaralseen 
barbaarsche schender der vet" 
dragten , welke de Perzische 
koningen, met de Euro|,9.-
.sche kooplieden, betrekkelijk 
de veiligheid hunner koop
waren , hebben aangegaan. 
Deze overwinning deed den 
muiter in gezag toenemen. 
Hij zag zich in 1724 onder
steund , door den Mogol SD 
den Turk. Maar in 1?2§ 
veranderden de zaken vanasflr 
zien. Het Ottomanische M 
opende de oogen , omlrent.è) 
bedoelingen van den (Wt* 
wejdiger, trok zijne ,tM* 
pen terug, en begon « * 
tegen hem te handelen. U" 
RIWEYSS voorzag in :$W 
met dapperheid verMgf 
hij zich tegen den • T«W 

.en behaalde op denden 
verscheiden voordeelen,; M^r 

te midden van zijnen Wfi£ 
spoed, werd hij door ESCHBÎ  

CHAN,den zoon zijnerirt»? 
(die den mui teling «W|M*[f 
.wettigen man Qnlwe!digQ#a«Jf 
vorst van een gedeelW-,** 
provincie .Qandahar,, »£> 
dezen hoqn gebelgd , , n W 
jLobev 1725 vermoord» -

M I R O N ( Ï U R E L ) > J ^ 

>WMhpp. van JHfijgg 
van den eersten Itjftf*--W 



M I R, ;027 

Jionirig- HENDKI|£ H l , werd 
door dien vorst, in 1588, 

i n d e n ouderdom van 18 ja
ren tot het bisdom uingers 

• bevorderd. Hij deed afstand 
.van zijne ̂ waardigheid, en 
;hadat hij langen tijd als een
voudig geestelijke had geleefd, 
:deed de kardinaal van Rj-
CBLETJEU, hem in 1521, op 

.nieuw tot bisschop van Jn-
>gers benoemen, LODEWIJK 
J L H verplaatste hem in 1626 
naai* het aartsbisdom £yon, 
alwaar hij in 1628 overleed , 
ïia eenen grooten roem te 
hebben genoten, en na met 
het parlement van Patrijs, 
een hevig geschil te hebben 

.gehad, betrekkelijk de be-

.roepingen als van misbruik, 
waartoe de aartsdiaken van 
Jtngers, zijne toevlugt had 
genomen, tegen de over hem 
uitgesprokene excommunica
t ie . 

.* MjROüDOX DU BODEG (Jo-
ANKES BAFTISTA) , bisschop in 
parlibus van Babyloniê, te 
Fesoul, in 1716 geboren. 
In de eisteraenser-orde ge
treden, en naar de abdij van 
Bar gezonden, maakte zijne 
geestdrift voor den akkerbouw 
hem bij koning SXANISLAÜS 
bekend, die hem als aalmoe
zenier aan' zich verbond. In 
1776, werd hij tot bisschop 
in partibus Van Babyionië 
benoemd > en kort daania ver-

.•: P P 

trok hij; in hoedanigheid van 
consul, naar Bqgdqd'; maaï 
hij zag zich genoodzaakt te 
Meppó te blijven, uit hoof
de van den oorlog, welke ip, 
die gewesten woedde, Hij 
bewees in Syrië gropte dans
ten aan de: godsdienst; en, 
bij zijne terugkomst tePwryv, 
in 1781, vereerde hem Pi-' 
.vsr VI , tot belooning voor 
zijnen ijver, het pallium, 
een onderscheidend sieraad 
deriHietroipoli^nepi In 1791, 

"hielp, -hü den heer »« Tju;-
.LEnuNö, toenmaals bisschop 
van Jutun, in het wijdea 
der constitutionele bisschop
pen : de Paus suspendeerde 
hem bij eene breve van den 
13 April, en ontnam hem te 
gelijkertijd het pallium , be
nevens eene jaarwedde wel
ke hij van de propaganda 
ontving. MmopnoT overleed 
in eenen behoeftigen staat, 
in het ziekenhuis der onge-
.neesbaren (llöpitdl des In~ 
curables), in 1798, Hij was 
zeer geleerd, en had eene 
schoo.ne Verzameling van oud
heden de meeste in ZoiAa-
ringen ontdekt, bjjeengebragt. 
Hij was de eerste, die in 
Frankrijk het Bay-Grass, 
of de wilde - rogge bekend 
maakte, en er proeven me
de nam $ zoo als hij «ulks 
in eene leerhandeling, te 
Nancy, in 1760, in 8.vo 
gedicukt, aantoont» Deze gras* 

% w . . • , - ; ' • • • > 
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soort levert een "uitmuntend 
•vee-voeder op. 

MisAëL , een der drie He-
breërs, welke de koning van 
Babyion, in eenen gloeijen-

•den oven deed werpen. (Zie 
ABDENAGO). Zijn Chaldeeuw-
sche naam is MISACH. 

MISITHEÜS , een man van 
eene groote geleerdheid, en 
eene bijzondere verdienste, 
stond groötelïjks in aanzien , 

•bij keizer GORBIANÜS; den 
Godvruchtige. —Zie dat art. 

MisRAur, — Zie MEZRAÏM. 

'MISSON (MAXIMILAAN^ was 
in den beginne verbonden 

-aan het parlement van Pa
rijs in hoedanigheid van 
raadsheer voor de hervorm
den. Na de intrekking van 
het .êdtltb^vftn Manies-, be
gaf hij zich naar Emgeiand, 
alwaar hij zich voor een ij
verig protestant uitgaf: deze 
ijver bestond veel in klein
geestigheid en in drift. Hij 

-belastte zich met de opvoe
ding van den zoon van eenen 
heer, reisde met zijnen kwee-
keling door verscheiden dee-
len van Europa, en over
leed te Londen, in 1721. 
Er bestaat van hem: ï.o Nou
veau etc. [Nieuwe reis door 
Italië), waarvan de beste 
uitgave is die van 's Grcc-
venhage, 1702, in 3 dJ.% 

in 12-JBHV Dit werk is i even 
.als alle andere•'schriften van 
• MISSON , opgevuld niét' val-
sche en belagchelijke sprook
jes betrekkelijk het geloof der 
Roomsche Kerk. Hij raad
pleegt niet eens de waarschijn-

> lijkheid, in allerlei fabelen , 
en dikwerf gruwelijke laste
ringen, waarmede h | . den 
haat voedt, dien hij aan de
zelve had toegewijd. - Indien 
de schrijver, zegt pater LA-
BAT,, niet beter onderrigt 
is van de grondleeringen «ij-
nei* godsdienst, dan hij zulks 
van <le leer der Catholijke 
Kerk i s , tegen welke hij 
niet ophoudt in het wild 
üittevaren, is hij te bekla
gen , eene godsdienst tfj belij
den > wetke.hij niet kent. Hij 
zal niemand,dieeeniggezond 
verstand bezit, hiermede onl 
den tuin leidenden slechts 
onkunde of kwade trouvr<aan 
aan den dag leggen , in dat
gene, wat hij tégen de ónze 
uitkraamt." Men ontwèart in 
deze Reis door Italïè .ver
scheidene trekken Van deïsfflOs 
en materialismus, die bewe
zen,"dal de schrijver even zoo 
min aan zijne eigene "sekte, 
als aan de godsdienst gehecht 
was, tegen welke lijj zoo fee--
vig uitvoer. Deze. Reis W#« 
weinig meer gelezen. *AP?S" 
SON heeft dezelve met een-e 
Bijlage vermeerde^;, '&& 
meet) matigheid <m f&meï 
geschreven. —• 2.° te tkea-
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'ire etc. [ffet gewijd iooneel 
der Cevennes, of verhaal 
der wonderen, in dat gedeel
te van Languedoc voorge

vallen eh%) Londen, 1707 , 
in 8.v°. Deze man, dié zich 

"tegen de wonderen der Ca-
tholijke Serk verhief'r ver
haalt in dit geschrift;, met' 
den gröötsten ernst, de kin-
derachtigheden, waarvan men 
in de ongerijmdste legenden 
geen' voorbeeld vindt, Mis-
SON • was m@t veel sgaeat„en 
rede geborettj m&ar de geest^ 
drijverij veranderde,die hoe
danigheden in dweepzucht en 
ijlhoofdigheid. —- 3.° Mémoi
res etc. [jdanteekeningen van 
een en reiziger in Engeland). 

? MlTCHIM. (SAMOEI, L.) , 
een geleerde natuurkundige 
arts, in 1762, te New-
"Fork, 'm Moord-Amerika ge
boren., en in dezelfde stad, 
in de maand September 1830 
overleden , vojbjagt zijne ge
neeskundige studiën aan de 
universiteit van Edimburg, 
en werd aldaar in 1786, tot 
bet doctoraat bevorderd. In 
zijn vaderland teruggekeerd, 
gaf. hij zich met veel ijver 
over aan wetenschappelijke 
nasppringen : hij bezocht in 
1787 de bronnen van Sara-
ioga,' en ontdekte er het 
koolzuurgas. In 179-1 werd 
MITGHIM, ,tot secretaris der 
aanmoedigings - maatschappij 

;.': P.P 

'voor den landbouw, de kun
sten en 'fabrijken van 'New-
York benoemd ; in het vol
gende jaar bekleedde hij de 
leerstoelen der scheikunde ? 
natuurlijke historie en land-
bouwkunde, in het collegie 
van Columbia, en hij was 
de eerste, die het nieuvfe 
stelsel der Fransche schei
kundigen onderwees. Deze 
geneesheer werd in 1793 ver
kozen als lid der koninkhjke 
maatschappij vari Edimburg 
eöijvinv.-fflW"viïetè:.hem den, 
pogt., -van eersten gewëeslïee* 
van het zieken-JiuisVan New-
Tork gegeven,: een post, wel
ken hij/gedurende 20 jare» 
bekleedde; hij droeg bij, om 
de bibliotheek van dat gesticht 
tot stand te brengen en' uit-, 
tebfeiden. Op het einde van 
1796, leverde D.o Mix.CHH.it, 
aandelandbouwkundige maat
schappij , een breedvoerig ver
slag in der aardrijkskundige 
éft deifstoffelijke waarnemin
gen ,. welke hij op eene reis, . 
langs de oevers, der rivier 
ffudiion gemaakt had. Hij 
ondernam> in 1797, met twee 
zijner ambtgenooten> de uit
gave van een tijdschrift: Me-
dical JSeposilory genaamd, 
dat meer dan twintig jaren 
bestond, en door D.r

 FKMÏ 
PASCAMS vervolgd werd. Mji« 
CHILI, deed in 1808, met zijr 
nen vriend, den beroemden 
RoBERïFraToif, de eerste jrei~ 

3 " , , . • • • - . : - • • 
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ze pr stoomboot, en , in bet 
volgende jaar , bezocht hij 
Opper-Canada en 'gaf de 
mineralogische beschrijving in 
bet licht der gronden, welke 
de watervallen der Magara 
omringen. Later deed hij een 
aantal geologische en mine^ 
ralogisehe ontdekkingsreizen, 
in de verschillende Veree-
nigde Staten, en in 1817 , 
ontdekte hij t door zijnen 
vriend SILVANUS MIIXEÏ ver
gezeld, te Ghesier j" bef "ge-* 
xaamte van eenen mammouth. 
In 1818, werd MiiCHiu, be
noemd tot hoofd-chirurgijn der 
krijgsmagt van fleiu-York, 
en , in 1819, tot vice-pre» 
sident, der te Philadelphid 
vergaderde conventie, ter ónt-
werping eeney na tiohale î ö!**-* 
macopea. In het volgendejaai1 

zat hij voor in de te Washing
ton vergaderde conventie, e» 
de ieei&tp&l der kruidkünde, 
en de matericc medio/t, werd 
hem omtrent denzeïfcfen tffd 
ingeruimd. Hij droeg öp eene 
vermogende w0ze bij , tot ver
schillende werken van een 
openbaar nut, en was bij her
haling lid, van de kamer der 
volks-vertegenwoordigers en 
van den senaat, zoewel als 
van de wetgeving van JYetv-
Yorlt, Bij zijn overlijden, 
nam de geneeskundige* maat-
•schappij dier stad voor der<-
tig dagen den rouw aan. 
Dv* MIÏCHIU, wa« 1M<"è$ cor
respondent der voornaamste 

geleerde genootschappen van 
Europa,en van bijna aüeleU 
terkundige en geleerde maat
schappijen van het- Ameri-
kaansche vasteland; Be: ver
zameling van Memorien en 
andere schriften welke hij'in 
verschillende - verzamelingen . 
in het licht heeft gegeven, 
zou een aantal boekdeelen ui» 
fnaken. Wij willen slechts 
aanhalen :> 1.° Inleiding tot 
de Engelsche vertaling, » . . 
Jmerika in het licht gege
ven, van de Waarnemn' 
van JssjLlNl, betrekkelijk 
de pest, de roode loop ••*» 
de Egyptische oogziekte^ 
j 8 0 8 . — 2.o JaarlijkscM 
verhandeling over' de kruid* 
kunde der beide Jmerika s, 
1812, — 3.o Beschrijving®1 

rangschikking vdn honderd 
*es-en zestig vischsoorten, 
uit de<%oete. of boute wuW 
ren der• nabuurséhap van 
tfeió-Torkl later beschreel 
bij nög veertig nieuwe sooi* 
ten, r« de Amerika^che 
rerzamelingett. — 4.P W 
de droomen, openbare les, g®> 
geven in de maand Nov^ 
her 1815. - 5 , ° Werkat* 
deling mer het leven en f 
schriften van LlNNBVS* ™ 

M e i Ï 8 2 3 . - - e . 0 ^ f ^ f ; 
aan de afgemardigrte*>«»% 

bijeenkomst U fFashmgW' 
tot het aannemen der i ^ T 
macopea vmi * ' / W 
Statm, Jairuarij 1828. - " 
•»«» Miicflia sprak ook m 
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eehé teflèföerïng Üit, 'tijdens 
de Venetiaarischë plegtigheid 
van het huwelijk der meeren 
met den Oceaan die te Jl* 
bany t den 8 October 1823 
plaats had, bij gelegenheid 
der vereeniging van de- wes-
ter- en noorder Icanalen met 
de rivier - Hudson. 

* MITRÏDATIS I j koning of 
liever satrap of landvoogd, 
van Ponttis aï' het aan de 
fceej gelegene ":Gctp.^adöci'è, 
zoon v d n ' I M O Ü Z A M ï, : be>-
klom den troon in het jaar 
406 vóór J. C. en deed 'ge
durende zijne geheele regering 
vruchtelooze pogingen', orri 
zich aan het juk der Perzers, 
te onttrekken. Hij, overleed 
na een 28 jarig bestuur in 
het jaar ,378 vóór J . C. Deze 
torst was ongetwijfeld niet 
Vreerrid /aan de taal en de 
Wetenschappen der Grieken j 
•wijl hij tii het binnensle der 
akademie " ¥ » udtkenê', een 
standbeeld fan Ptifd'lielop-
rigten > dat aan de Muzen Was 
toegewijd. 

• * MITRIDAÏES II, bijgenaamd 
Ctisies, dat is stichter, zoon 
Van MïTHMDATBS I , volgde 
©£ den overweldiger ARIOBA-
fcAims I I , en beklom den troon 
tan-Pontus, in het jaar 336 
tèóY J.VC. in hetzelfde jaar 
als AL^AÜOÈR de Groote. 
Be Macêïlomsoïie veroveraar 

maakte fcieft' meester va* zpjiïe 
staten; maar î a dén dVöd.v&a 
dieft held, "gelukte het aan 
MïTHRiDAïBS, zijn rijk op AN-
TI60NES.,' aan wien het ten 
deel Was gevallen, te herö* 
veren. Dit heeft aanleiding 
gegeven, dat deze Jvorst als 
dè stichter van het koning
rijk Pontus is' beschouwd , 
hetwelk hij Werkelijk aan zijne 
eerste onafhankelijkheid terug 
gaf, en dat daarenboven tot . 
dusverre slechts eene eehvöü-

; dige^nd%o'&gd|8«hap geweest . 
; wW, Hij overleed in" het jaar 

301 vóóV J. O. in den ou
derdom van 84 jaren.. .' • 

* MiïHRiDAïKS III , koning 
van Pontus, zoon van den' 
voorgaande, begon zijn be-
s'tuur in 301 , vóór J . C. en 
vergrootte zijne staten. Hij 
regeerde 36 jaren, en had tot 
opvolger zijn zoon, AuioèAR-

• ZANES.1I.' • . • , ' "" • ' 

""* MlÏHRIDATES I V , ZOOn 
fan ARIOBARZANJËS I I , be
klom, nog jong zijnde, den 
troon van Pontus. De Ga-
latiërs wilden van,deze om-' 
stand igheid gebruik maken t 

om hem zijn rijk te ontwel-
digen; maar de hulp, hem 
döör de Grieken van Hera-
clea verleend, stelde hem in" 
staat, dezelve terug te drij
ven. Dit is alles, wat men 
van MiïïïRiöAïES tfisl: de 

f 4:. ' 
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qnjangs ontdekte» •Armeni
sche' Vertaling van EusEBlïfS, 
maakt ons bekend / dat die. 
vorst verpligt was, eenen oor
log te voeren tegen SELEO 
cos CALLINICUS, koning van 
Syrië, die geheel verslagen 
werd. Torst SELEÜCÜS* Ter-
loor twintig duizend man in 

\ den slag, en durfde tegen 
den koning van Ponfus ver
der niets ondernemen„ die, 
volgens dftnzelfde'n gesohied-
schrijv'er, met . eene .djjcJLte.!! 
van ANTlocHrs ÏÏEps, én bij 
gevolg met eene zuster van 
CAI.UNICÜS> inden echt trad. 
JUSTIN ÜS bevestigt deze bij
zonderheid , terwijl hij een 
der redevoeringen aanhaalt 
door TKOGQ - POMPEJÜS , aan 
SJITHRIIUIES den Jqnge, in 
den mond gelegd, en waar
in hij dien vorst, over Cap-

' padocië sprekende, deed zeg
gen i ,. [Gentem quam et pro-
avo 'su$* MimRjDATi SE-. 

LEUCÜS CALLINICÜS im do-

lem dedisset. Uit deze aan
haling blijkt, dat de ko
ning van Syrië, door MiiHRi-
BAIES verslagen , hem zijne 
zuster en * eenige gewesten 
gaf, om den vrede van hem 
te erlangen. 

* MITHMDATES V, zoon van 
MiTHiUDAïÉs IV, volgde hem 
op den troon' van Ponlus* 
Sïen kent van zijne geschie
denis nie,t anders'dan zijnen, 
oorlog tegen de inwoners va« 

Sinope. --Nadat deze vorst ,-
zich v'an al de andere steden 
van Paphlagonië had mees
ter gemaakt, ondervond hij, 
in deze eenen krachtdadigen 
tegenstand, die door de hulp, 
der Rhodiariea ondersteund 
werd. MIXHRIDATES, alle hoop? 
verloren hebbende,, om .d*rï 
zelve te bedwingen^ sloot 
een-verdrag met4de inwoners 
van Mhodesy aan welke: hij', 
in vervolg- groote- sommen, 
aelds zond, om de door eene 
aardbeving bij hen veroor
zaakte "schade te herstellen, 
Ziine dochter LAODICEA trad 
ïn den echt met ANXIOCHÜS-
den Groots, koning van•&& 
rië. Zijn zoon PHARNA^S: 

volgde hem in'het jaar lö* 
vóór J . C. op. , ; 

* MITHRIDAXES T I , H^ 
genaamd JEvergetes, opvo£ • 
?er van PHARNACBS 1, *9» 
?ader, beklom den troon ^ 
Pontos., in*et :3aarl57vooi. 
J . O.-en was de bestendige, 
bondgenoot der Romeinen. 
Gedurende den derden Putth 
schen oorlog, zond hij hun 
eene vloab en, hulptroepen, 
en deed zelfs eenen mval J^ 
Cappadocié, waarvan <4e ge
volgen onbekend zijn. loey 
„a den dood van AxTAtüS, 
laatsten koning T » ^ 
mus,'de oo r tog , in^ .wa . s 
losgebarsten, haastte «eb »* 
TURIDAXES,' zfhe yerk eeW 
Ueid aan de Bomeuien te w 
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yvijzen', door'isiqh• tegen A.nis-
ÏOKICÜS ,: natuurlijken zoon• 
Van ATTALÜS te "verklaren. 
De door de Romeinen onder-
Vonden' nederlagen , konden 
hem van hun bondgenoot
schap-niet losrukken; hij werd 
er, na den oorlog, voor be
loond, door. den afstand.van 
Groot-Phrygïè, dat hem te
gen eene som gelds, door den 
landvoogd MANIUS AQUIUÜS 
gedaan werd.,, MITHRIDATES 
YI werd. door .een'.zynergxin^ 
stelingen,in het jaar 123 vóór 
J , .C. vermoord. «Deze,vorst 
liet twee zonen na, waartan 
de oudste de beruchte Ml-
ÏHRIDATES. was, het onder
werp van het. volgende ar
tikel. 

MiïimiDATEs yilf 'bijge
naamd üupqtoren 'j)iwfy-> 
sius of Bacchus, koning van 
l*Qntui', beklom in zijn l-3e 

jaar, den troon, na den dood 
van zijnenw^ajdî  MITIIRIDA-
•ÏES Èvergets's oï. 'ésh iffl&êk-
doener. Hij was in het jaar 
135 Vóór J . C. geboren. Aan 
heerschzuchtige voogden toe
vertrouwd , nam hij voorzorg, 
jsegt men,, tegen het vergif, 
dat zij hem zonden kunnen 
Ingeven, door dagelijks ge-
•}$8$k te makon van het door
dringendste vergift, hetwelk 
hfj door tegengif ten krachte
loos maakte. ^De jagt en an
dere orermoeijende oefeningen 

waren- de bezigheden zatter 
jeugd; hij bragt dezelve door 
op het veld, in de bpsschen ? 
en nam aldaar eene gevoól-
looze hardvochtigheid aan» 
die weldra in wreedheid ont
aardde. Hij bragt verschei
den zijner bloedverwante^, 
en zelfs, naar men verzekert, 
zijne eigene moeder om het 
leven. LAODICEA, zijne zus
ter, vrouw van ARIARATHES, 
koning van Cappadocië, had 
twee kinderen, die den troon 
huns! v.aders moesten erven : 
MIÏHRIDATBS -liet dezelve s-met 
al de prinsen der koninklijke 
familie ombrengen, en plaat
ste op den troon, een zijner 
eigene zonen, een kind van 
8 jaren, onder de voogdij
schap van GORDIÜS , een' zij
ner gunstelingen. Daar Ni-
CODEMES, koning van Bithy-
ni'è, vreesde dat MIÏHRIDAXES, 
meester van (ïappadocïê zijn
de, ook zijne staten mogt 
overmeesteren, zoo kocht hg 

• •eenen'jongeling om, ten ein
de zich voor den derden zoon 
,v-an ARIARAXHES uittegeven, 
en zond LAODICEA , met welke 
hfj na den dood van den ko
ning van Cappadpaië, in dep. 
echt was getreden , naar Mo-
me, om aan den senaat te 
verzekeren, dat zij drie kin
deren had gehad, en dat die
gene., welke zich aanbood, 
denderde was. MITHRIDATES 
ma'akte van dezelfde Hst -gs-, 

p 3 . . ;... 
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brnik, en zónd GORDIUS , 
den gouverneur van zijnen 
zoon, naar Rome, om aan 
den senaat te verzekeren, dat 
diegene , aan wien hij Cap-
p&éomë had dóen ten deel 
•vallen, de zoon van- ARIA- • 
RATHES was. Om het geschil 
te beslechten, ontnam de 
eenaat Cappadoêië aan Ml-
THRIDATES y'vh Paphlagonië 
aan NICOHËDES , en verklaar
de de molken dezer beide ge-
Westen -voor '-vrg-v -Ma-ar, *da'ar 
de Cappadociërs van deze vrij
heid geen gebruik wilden ma
ken , zoo verkozen zij Ar.io-
BARZANES, tot koning, die 
zich in het vervolg tegen de 
groole bedoelingen, welke 
MITHRIDATES omtrent geheel 
A%ïè koesterde, verzette. Dit 
•was de oorsprong van den 
haat van dezen koning van 
•Pontus , tegen de Romeinen. 
Hi) voende zijne wapens in 
Klein-Jzië élltn-'de Romein-
sche volkplantingen, en "oè4-
fende alom ongehoorde wreed
heden uit. Om al meer en 
meer den haat van Rome te 
•verdienen, liet hij, tegen het 
"volkenregt, al de onder
danen , der in Jtzië geves
tigde republieken ombren
gen. PLUTARCHUS begroot 
-het getal- der skgtoffers op 
150000; APPIANUS spreekt 
slechts van 80,000. PI/UTAR-
CHtfc is niet geloof baar, en 
APPIA-NÜS zelfs is overdreven. 

• Het is niet waarschijnlijk, flat. 

er zoo veJe ftómeihseïje burgers 
in Klein-J%ië woonden * al
waar zij toenmaals slechts'zeer 
weinige volkplantingen had* 
den. Maar al werd cfit getal' 
ook tot de helft verminderd'^ 
zoo zou MITHRIDATES niette*-
min een afschuwelijk gedrogt 
zijn. Al de geschiedschrijvers 
komen er in overeen, dat het 
bloedbad algemeen was, dat 
noch vrouwen, noch kinde
ren gespaard werden. 'AQOI-
iiDS, hoofd der Romeinsche 
commissarissen ,• dooi* den o-
verwinnaar gevangen génote 

men, werd naar PergctrhW 
gevoerd, alwaar hij hem g'e-' 
smolten goud in den >ém 
liet gieten , • om zeifle hij;,5* 
Pergamianen over de'S/té* 
righeid der Romeinen;te 
^wreken., [De haat der Azi- -
aten tegen de Romeinen, 
diende dien vari MiTHUiDi-
TES. Onder al de steden,d|e 
de Romeinen, tot 'fcelfs m 
tl-e tempels slagtofférden, .on-
ilérscheidde zich JEJexe door 
zijne wreedheden. De zege^ 
vierende vloot van MITHRI
DATES, stak uit den JSuaH* 
nus in &e EgeïsGhezee,®* 
•onderwierp de eiladdéri der-
«elve. Een zijner veldheeren., 
-maakte zich meester van bet 
uiland Belos> alwaar hij gi'o^ 
-te söhatteh* ttód.-Dö' koning 
-fan'PohMs, gaf hetzelve m 
dé Ath?e«r* 4er ag > ten ^ö» 

d e " » é > v # * ; 2 g » ' f > a r | ^ 
ynntm. Zich waar het eiland 
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Cos begeven hebbende, ver
overde hij aldaar onnoeme
lijke schatten , dier er doof 
PÏOIEMEÜS en ALEXANDER I 
•waren nedergelegd, toen de 
laatste, verpligt was Egypte 
te verlaten. De a-an de Ro
meinen getrouw gebleven Rho-
dianen, die eene sterke zee-
magt hadden, sloegen bij her* 
haling de vloot van MiXHKl-
BATES, en noodzaakte dezel
ve , de vlugt te nemen. Het 
was' geduiende zijn. verbhjJ 
te Mfe&e," dat .hg> met eene 
Griekschè vrouw van Strc&* 
tonicea , MONIMA genaamd, 
wier naam door de, gedich
ten van BACINE , onsterfelijk 
is' gemaakt ,•• in den echt trad.] 
STILA, tegen hem opgezon
den , behaalde te Cheröwa, 
©ene eerste overwinning op 
ARCHEIAUS , een der veld
heerenvan MITHRIDAÏES. Ee
ne andere nederlaag* [te Or~ 
vhomeny,s\, volgde de eerste 
•van nabij , .en; deed aan den 
koning van Ponïiïs, Grie
kenland'} Mdcedoni'è, lonië, 
A%tè en al de aan «ich on* 
derworpen landen verliezen. 
Hij verloor meer dan 200,000 
•man in die verschillende ge
rechten» Even zoo ongeluk
kig ter zee als te land, werd 
hij in een zeegevecht gesla
gen -j en verloor al ztijne sche
lpen. , Verseheiden Aziatische 
'ralken,. op den overwinnen 
vm'St: gebelgd, schudden zijn 
fwvelddadig juk af. Beze 

aaneenschakeling ,van tegen*. 
spoeden, verminderd.® den 
hoogmoed van MiyaRMMTES; 
hij verzocht om den vrede :,-
en men verleende hem den-
zelveny in het jaar 84 vóór 
J . C. De artikels van het 
verdrag hielden in, dat hg 
de oorlogskosten betalen,, en 
zich tot de erfstaten zijns 
vaders bepalen zoude* De 
koning van Pontus, haastte 
zich niet j om dit vernede
rend verdrag te bekrachtigen, 
b|' weilté int«t}ftè, om zich 

I feondgenooten en* sol&tèn W 
verschafien, waarin hg .zeer 
wel slaagde. Zijne tnagt V ver-

' eenigd met die van TIG'RA-
NES , koning van Armenië, 
maakte een leger uit van 
140,000 man voetvolk en 
16,000 ruiters. Hij veroverde 
op de republiek geheel Bi-* 
thynië, en met zoo veel, te 
meer gemakkelijkheid, daar 
sedert den laatsten ,met hem 
gesleten?vjÉede, men het bes
te 'gedeelte der legioenen naar 
Europa teruggeroepen had. 
Lücui.L0S, in dat jaar con
sul , snelde J&i'è te hulp , 
MITHRIDAÏES belegerde Cy
nicus in Propontis ."volgens 
een nieuw plan, belegerde 
de Romeinsche consul hem 
in zijne legerplaats. Weldra 

1
' openbaarde zich in dezelve 

hongersnood en ziekte * eft 
MIIHRIDAÏES zag zich ge
noodzaakt de vlugt te nemen. 
Eene vloot v door hem Baar 
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'Jfqli-ë' igexondèh ,' , werd in: 
fet.jaw 87 vóór J;.C. in twee' 
g^ve.cjiten- véi'niéld. Wanho-. 
pig wegens 'het. verlies zijner 
zeernagt,: trekt hij naar het' 
binnenste van zijn rijfc, J LÜ-
coitüs, vervolgt • hem, der-, 
waarts., en brengt aldaar het 
o.orjpgstooneel over. De ko
ning; van P;ontus sloeg hem 
in den beginne in twee ge
vechten ; rn,aar in .een derde,,' 
•werd; hij geheel overwonnen. 
Hij oiitkwain» uwtówK&i'ge-r 
vaögennemittg door de heb
zucht der Romeinsche solda
ten , die zich met het plun
deren van eenen met goud 
beladen muilezel vermaakten, 
die zich bij toeval bij hem 
'bevond, of liever, volgens 
.CICERO , die deze Vlügt van 
MIÏHRIDATES mei die van Me-
dea vergelijkt, voorbedach-
ielijk. De overwonnene, aan 
de -redliijig, zijner staten wan
hopende, ! fkift^dieu^ijk tot 
,ÏIGRANES , die , uit vr~éi$s Van 
•de Romeinen te verbitteren, 
hem niet wilde opnemen,, Het 
.was alstoen', dat,hij, vree 
zehdë dat ;de. overwinnaars 
aanslagen op de eer zijner 
jvroüwen en zusters mogten 
spaken, aan dezelve hét bevel 
liet bekend maken, zich van 
het leven,te beroovett :-ziedaar 
de liefde ,dea' dwingelanden > 
en de gevoelens, welk een 
dierlpyj, wellust voortbrengt. 
.GjiABRio, in de plaatê van 
XÜGULOTS , gezonden- ssijaide.., 

U >vas; .deze verandering'zeer. 
voordeelig voor MITHMDATES', 
• die .weder in het bezit ge
raakte van bijna zijn gehee-
le rijk; POJIPEJÜS bood zich 
aan, om hem te bestrijden, 
en overwon hem bij den Êu-
phraat, in het jaar 65 vóór. 
J . C. Het was nacht toea 

: de beide legers elkander ont
moetten ; de maan bescheen 
de strijders: wijl de Romei
nen dezelve opï den rug had
den , verlengde zij hunne 
schaduwen \ zoödat,de Azia
ten', die hen nader bij waan
den , op • te grooten afstand, 
schoten ,- hunne pijlen vruch
teloos verloren , en . geheel 
verslagen werden.. MlïHRl" 
DATES, opende zich, aan het 
hoofd van 800 ruiters, waai> 
van er slechts 30JO met hem 
ontsnapten , eenen doortogt. 
Nadat TlGUANES, aan wien 
hy eene schuilplaats vraag
de , hem dezelve, geweigerd 
had,begaf 'hij zich; haar de 
Scjten, die hem met. meer 
menschliWHdheid. ontvingen 
daa zijn .schoonzoon. [**9 
'hield zich in de bergen, ver
borgen , terwijl POMPEJÜS, diê 
den Caucasus wa's otergetroK-
ke«, naar Pontm terugkeer
de. De koning kwam »$tzja 
eenzaam verblijf te voorschijn1» 
m.' bragt een sterk leger, of 
de been. : MMHAIUSJS, .«f? 
zoon, Mm hflop den t«*» 
,van Sospkbms, hadge^laalst, 
wa€ in ioridgënoMssliap « # 
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de Romeinen,getreden. Ml-
ïiïRiDkTBS trekt tegen hern 
'op V overrompelt hem ; vruch-

• teloo's: vraagt hij om genade, 
en brengt zjch zelvén om het 
leven. Zich meester van 'den 
Bosphorus, van den Cher-
sonnesus en van Panticapea 
gemaakt hebbende, deed de 
koning onder de oogen zij
ner moeder, eenen anderen 
zijner zonen,. XIPHARES- , om-

,'brengen i wijl zij; te zijner 
'reddftg-, ' eéne stefkW', *Vö"l 
schatten aah^ de Romeinen 
had overgeleverd.] Tan ,de 
vriendschap der Scyten ver-
'zekerd, stelde hij zicli voor, 
'om te ' land in Italië door 
te dringen, en om met de 
niagt Zijner nieuwe bondge-
nooteh, de Romeinen, in 
het binnenste van hun rijk 
te gaan aantasten. Hij werd 
weldra in zijne liglzinniglijk 
opgevatte ho'öp te leur ge-
steldYdë verschrokken sol
daten wêiglfr^W,«'o.nï zich 
aan nieuwe gevaren bloot te 
stellen. 'lm dit uiterste liet 
hij aaü POMPEJÜS om den 
vrede vragen , maar door af
gevaardigden. De Romein-
sche* veldheer wilde dat hij 
zulks in persoon deed, en 
al zijne beden waren vruch
teloos. De wanhoop nam als-
tóén bij hem de plaats in , 
van een ijdel verlangen naar 
den vrede ; ' hij dacht aaü 
niets andersV dan oni met 
de'wapens in de hand te ster- | 

ven. Maar zijne onderdanen, 
die rhèer belang in het le
ven dan in den roem stel
den, riepen PJIARNACÉS , zij
nen zoon, als koning uil. 
Deze ongelukkige vader, maar 
die zijn ongeluk wel verdien
de , vraagde herft de vergun
ning, 'óm zijne nog overige 
levensdagen , buiten zijne sta»" 
ten , van welke bij hem'be-
-roofde, te gaan doorbrengen. 
'De ontaarde zoon weigert 
hem dtóte,troost, en spreekt 
'tegen 'dé'oorzaak van- zijn le-
•ven, de verschrikkelijke woor
den uit: Dat'hij sterve! 
Tot. oVermaat van afschrik, 
hoort MITHRÏDATJËS, dezelve 
uit den mond van zijnen zoon 
voortkomen, (waardige straf 
voor den moord aan deszelfs 
moeder bedreven), en door 
smart en woede médegesleept, 
antwoordt hij 'hem 'door deze 
verwensehing. » Mogtgij eens 
uit den mond uwer kinderen , 
datgene hooren, wat de uwe 
thans tegen uwen vader uit
spreekt." Hij begeeft zich nog 
geheel woedende naar het 
apartement der koningin, doet 
haar vergif inzwelgen, en doet 
'zulks zelf ook; maar het'al 
te menigvuldig gebruik dat 
hij van tegengiften had ge
maakt , belette er het uit
werksel van." (Datgene, wat 
onze apothekers tegenwoor
dig onder zijnen naam toe
bereiden *, is eene nieuwe za-
roensteUirig, 'Het tegengif, 
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•WFaarvan "h-ij zich bediende, 
•was ycél eenvoudiger: vol" 
gens SEEENTJS SAMWONICUS , 
bestond het uit twintig bla
den ruit , een korrel zoutj 
twee noten, en twee drooge 
•vijgen).< Het staal, waarme-
de hij. zich op denzelfden 
oqgqnfelik, met eene- zwakke 
en wankelbare hand trof,, 
hem slechts ligtelyk,gekwetst j 
hebbende, bewees- een Gal- \ 
ïiscb -ol^cieB hpfyix•:. W zijn 
verzoek, de ma^m^méasi, 
Tan hem,-in het jaar 64 vóór ; 
3. C., geheel af te maken. ! 
Deze woeste vorst bezat veel 
xnoeds. Meester van eenen 
grooten staat, door eene on-

' begrensde heerschzucht ge- ; 
kweld, tot de grootste ont
werpen instaat, zou hij Ro-
we hebben doen beven, in-
,dien hij de SrUA's, de Lu-
CDUÜSSEN en de POMPEJÜS-
SEir •»i«tn4g . bestrijden had 
gehad. TEtïtlB*- *I«BRGIJ-
l ü s , schelst zijn afbeeïsel" itl r 
deze trekken, welke het moei-
jelijk zou zijn, om met de
zelfde naauwkeurigheid te 
vertalen : Fir neque silen-
dus neque dicendus sine cu-
ra; bello aoerrimus virtute 
eximius, aliquando foriuna 
semper animo maximus con-
süiis du» t miles manu, o-
dio in Romanes Hannibal. 
l i b . 2 , Cap. 14. 

* MlTTAIlEiLI (JoANIfES BE» 
NKOICTUS) > een der geleerd- \ 

ster mannen j welke de" Ca-
maldulenzerTorde heeft vóort-
.gebragt, werd te Fenefië in 
.1708 geboren. Nij zijne stuf 
dien bij de Jesuiten te heb- > 
ben' volbragt, aanvaardde hij 
den U November 1722 het 
religieuze gewaad , en werd 
naar Florence gezonden, ooi 
er de godgeleerdheid \p, be-
oefenen. Hij maakte aldaar 
snelle vorderingen ,,en. werd 
doork 4e; oversten zijner orde 
onderscheiden,' die hem met 
het; onderwijs der wijsbegeerr 
te en godgeleerdheid, in het 
klooster van den H.MicïUëP 
te Feneli'è belastten. I» 
1747* tot procureur der cpór 
gregatie verkpzen,' bezocht 
hij verschillende kloosters, e(i 
verzamelde een aantal ze®*' 
belangrijke porsprónkelijkje 
handschriften, die hem op 
het denkbeeld bragten, dp 
Cam&ldulemer Jaarboek^ 
te ontwerpen,,. -Erf. "verbond 
aan dezen arbeid pater ANr 
SEIMUS COSTADONI> en na ver* 
scheiden reizen > welke zij 
te zanien. ondernamen , met 
oogmerk, om andere bouw*" 
stoffen te verzamelen, zetten 
zjj zich aan het werk. I» 
1756 werd pater MlïTAREi.Er 
tot overste van het gestiefcj 
zijner orde in de Venetiaan-
sche staten verkozen, en 8 
jaren daarna., tot ajgemeen 
overste, welke .waardigheid 
hem verpjjgtje^ offi te Rotnfi 
zjjh verbljjjf te houden.* Ge? 
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durende den geheelen tijd, 
welken zjjn& betrekking hem 
in die,stad hield, J genoot hjj 
de achting en het vertrou
wen van GDEMENS XIII, ma ar 
zoodra de hepaaJde tijd zij
ner Waardigheid ten einde" 
*was, haastte hij zich pm naar 
zijn klooster terug te keeren, 
ölw-aap™ hij• zijne laatste jaren 
in het gebed en de studie 
dporbragt. MITTARÉLIJ over
deed den 14 Augustus 177?. 
zijn^veo^naamstewerkewïjijiï: 
jio,„£é Memorie delta vita 
di sanParisio, tnpnaoo ca-
ïtialdolèseelc. Venetië, 1*7 &8. 
'Bij dit leven is gevoegd de 
Geschiedenis van het kloos-
ter van de E . CHRISTINA . 
en van denM. PARIS, waar 
achter zich eene bijlage be
vindt,-bevattende veertig ou
de handvesten , en zeer ge
leerde aanteekingén. — 2.° 
Memorie del inonasterio deU 
la /Swn-iq^Trinita di' Faen-
%a, Faen^psAMASu,srr-^ZJ° 
Annales camaldulenses or-
dinis saricti BENEDiCNab-
anno 907 ad annum J764, 
quibus plura interseruntur 
ïum eeeterasitalicas monas-
ticas res , turn historiam 
ecclesiasiicam, retnque di-
plomaticam illustrantia, D. 
JOANNE-BENEDICTÖ MlT~ 
TARELLI et P. JNSELMO 
GOSTODANI , presbyteris et 
monachis e congregatione ca-
maldulensi auctoribus, Ve~ 
miët 17.73, •? #»» in.foJi 

Pater MITTAREIXÏ had de! Jfe* 
•ftediktijner Jaarboeken M B 
dom MABittoiN tot handlei* 
ding genomen. —- 4.° Ad 
scriptöres rerum ilaUcarum 
Cl. MÜRATORU Jccèssio-
nes historica? favenUnoeetói) 
Venetië, 1771, infol. Miï» 
-TARELU had deze vermeer? 
deringen ontleend, uit oude 
onuitgegevene krmyhen, en 
had dezelve, waardig geoor-r 
deeld, om tot vervolg te die* 
•nea-iianJiet beroemde werk 
van MURATORÏ. *-*• 5.° De 
litteratura Faventinorum, 
sive de viris doctis et scrip- < 
toribus urbis Favenlints,, ap
pendix ad Jtccessiones Ais-
toricas faventinas, Vene~ 
ti'è, 1775. -— 6.o Biblio-f 
theca codicum manuscripto-
rum sancti Mic/taelis Ve-
netiarum prope Murianum, 
una cum appendice librorum 
impressorum soeculi XP*•', 
-opusposthumuni, etc, Vene
tië ,-Kf 9. He Jbibliotheek van 
het klooster van den II. Mi-
CHAei, was altijd rijk in hand
schriften geweest, maarMlT?-
TARELM had door nieuwe aan
winsten het getal derzelve 
zeer vermeerderd. Pater Cos-
•TAÖONI heeft in het Itali-
aansch, Aanteèkeningen over 
het leven van Pater Mll-
TARELLI , zijnen vriend , gë<-
schreven, en dezelve geplaatst 
in de Nuova raccolta do-
puscoli scientifici. Monsig-
nor FABRONI heeft eei]t an-



640 M I T. 

der in het Latijn geleverd'? 
voorkomende in het 5.e'dl.' 
der" Viios Italorwn etc. blz. 
373. Deze zelfde Zevensbe-
schrijving , is aan het hoofd 
der Bibliotheca, codicum, etc. 
geplaatst. . Be camaldulenzer 
orde had eenen gedenkpen
ning- doen slaan , om de ge?-
dachtenis van dien geleerden 1 
religieus te bewaren; maar 
zijne werken zijn een ge-
denkteeken, dat zijnen naam 
nog beter tpt„ie nakomeling
schap zal overbrengen. 

f MiTERios (DANIÜL) , doc
tor . in de geneeskunde in de 
16e eeuw , en stads geneesheer 
van de stad Goes, in Zee
land, heeft -Geneeskundige 
•Brieven nagelaten, opgeno
men in de Miscellanea, van 
HENDRIK; SMET , Frankfort, 
1611 in 8J° Nog heeft men 
vaiïï!*hpm^^^ioldgia pro P'rn-
LIP PO ZJWÈ&mm,,,."Mid
delburg, 1607, in 8.wr , 

MizAüLD (ANTONIÜS) , in het 
Latijn MIZALDBS , geneesheer 
en sterrewichelaar, in 1520, 
te Mmt-Zit'Qon , in het Bour-
bonnesehe geboren , heeft zich 
bekend gemaakt, door een aan
tal werken , niet alleen over 
zijne kunst, maar over de 
wis?, natuur-, weer- «fcsrre-

M I Z. 

-kijkkunde enz. Erkomenhe-
langrijke en zonderlinge trek
ken 'in voor, die men»van 
de logens moet onderscheiden, 
welke eene' overdrevene ligt-
geloovigheid hem 'deed aartr 
nemen. Men heeft van hem 
gezegd: ! >''•;' 

QuoelibeÉ a quovismeiidaciacve" 
derê promptus. 

Zijne voornaamste werken zijn: 
l.o Phcenomena -seu Tent-
porum Signaim 8.vo<-?2>° 
Planetologia , in 4.*° - - _ 3 . 0 

CometograpMa,-^ L°Marr 
monia cwlesHum corporvm 
et humanorjim, doorDfiMoNT? 
LYARD, in het Fransen ver
taald, 1580 , . in .8 .vo-S .o 
J)e arcanis naturoe, w o. r 
— 6.o' JEphemerides. a.en? 
perpetuce in 8.v° — 1.°f°": 

thodioa pestis descripdo* 
•eius preecautio et *aWj£& 
^ W ^ i n h e t F r ^ ^ 

tajald', 1562, M0T~V1. 
MpusGuliïdërc'mediea, A™ 
/ e«Yl577,in8.v°enz. »**? 
zonderlinge maar geleerde^ 

Parijs, in 1578. .w-»» 
in z^ne werken Tetodwg«£ 
die inen in deze e e a g ? 
naschrijvers en l e t l S r ^ e k ' 
voor geheel nieuwe önW^ 
dingen heeft doen doorgaf 

EINDE VAN HOT ZESTIENDE DHBU 
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