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M 0 A. — M O C , 

Mc LOAB werd geboren uit 
do onvrijwillige bloedschande 
tan LOTH met zijne oudste 
dochter, omtrent het jaar 
1897 vóór J. C. Hij was de 
vader der Moabiten, welke 
ten Oosten van de jordetctn 
en van de iïoode ace, aan 
de rivier jtrnon woonden. 
De zonen van MÖAB bemag-
tigden dit land op het ge
slacht van ENACIM ; later over
meesterden de Amorrheërs 
een gedeelte daarvan op de 
Moabiten. 

MOAWÏAH , generaal van den 
kalief ÖTIIMAN, omtrent het 
jaar 643 na J. C, behaalde ve
le overwinningen, en wreekte 
den dood van dezen vorst. 
Hij is dezelfde MOAWYAH , die, 
nadat hij zich in 653 meester 
had gemaakt van het eiland 
Mhodes, de overblijfselen van 
het beroemde zonnen-reuzen-
beeld, aan een' Joodsch koop
man verkocht, die, naar men 
zegt, hetzelve op 90fr ka» 

meelen naar Ahxandric deed 
overbrengen, — Zie CHARÈS, 

MOCIIHGO {LÖDSWIJK) , een 
Tenetiaansch edelman, uit 
een doorluchtig geslacht) dat 
vele dogen aan de repu
bliek had opgeleverd, ver» 
kreeg deze waardigheid in 
1570. Hij verbond zich met 
den Paus en de Spanjaarden 
tegen de Turken, die het 
eiland Cyprus hadden inge
nomen. SKBASÏIAAN YENKRI 
voerde het bevel over de ga-
leijen der republiek, MARCUS 
ANÏONIÜS CotoffN» dat over 
die der kerk, en don JUAN 
VAN OOSTENRIJK over die van 
den koning van Spanje, Het 
Christelijk léger won den
vermaarden slag van Zejaan-
te, den 7 October 1671.. 
MOCENIGO overleed in het jaar 
1576, na met veel voorzig-
tigheid en geluk geregeerd 
te hebben. Een zijner af-
stanynelingen, SEB ASIIAAN 
MOCENIGO , die oppe*vloot-
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heer, generaal van Dalma-
tië, en bevolmagtigd com-
xnissaris der republiek ge
weest was, ter regeling der 
grenspalen met de Turksche 
commissarissen, werd den 28' 
Augustus 1722, tot doge ver
kozen, en hield den luister 
van zijnen naam eervol staan
de. Hij overleed iü 1732.—• 
Üit dit geslacht sproot nog 
ANDREAS MOCENIGO , die in 
1522 leefde, en bij de groote 
aangelegenheden van het ge-
meenebest gebruikt werd, 
welke hij met een goed ge
volg ter harle nam. Van 
doezen heeft men twee ge
schiedkundige werken : ,1.°. 
fie bello jfurearüiri. ~2.°La 
(xuerra di Cambrai'., 1500 
en 1517, Feneltè, 1544, 
in 8.vo Bit' werk is geens-
ziös yleijehd voor de tegen 
Feneli'è verbondene mogend
heden. Be, abt BOBOS, heeft 
het zich ten nutte gemaakt 
in zijne Geschiedenis der 
Zafnen^ering 'van Kwme-

': MoDEfc ',{N.).f doctor inde 
geneeékunde, geboren teJVeu-
stadl, in Frankcnland, ver
trok naar Rusland, in 1737. 

Hij had het toezigtover de kei
zerlijke apotheken, en over
leed \ê Petersburg, den -2 
April 1775, in den ouder-r 
dom van 64 jaren. Hij heeft 
Verscheidene schei-, natuur
en landhuishoudkundige wer

ken in het licht gegeven; 
welke in het Fransch vertaald 
zijn dóór PARBIENTIER, onder 
den titel van Scheikundi
ge Uitspanningen, t Parijs, 

V1774, 2•dl.»-; in 8.vo 

MODENA. — Zie AIFONSÜS 
VAN ESTÈ, enz» : . 

MODESTÜS (heilige), abt 
van het klooster van den H. 
TüEODpsius, vervolgens, pa
triarch van Jeruzalem > in 
632, is bekend door i?o»M-
lièn, waarvan PiïöTius uit
treksels heeft geleverd. In 
de i , e zegt hij, dat MARIA 
MAGDALENA , altijd maagd ge
weest is, en als martelares te 
jEpheze gestorven is, waar zij 
den H. JÖANNES ?• evangelist 
was gaan bezoeken, na den j 

dood der H. Maagd MARJA , 
. iets dat zoo veel tp aanmer- ! 
kenswaardigér is, daar men , 
in dien tijd voor zeker hield, 
dat MARIA ': MAGDALENA en 
de openbare zondaresse eene 
en dezelfde persoon waren ; 
zoo als men ziet uit de schrif
ten van Paus GBEGGRIUS, 
yyelke eenige jaren ouder zijn, 
]n eene andere dezer ffomi-
lién ziet men dat het geloof 
aan de hemelopneming van 
MARIA met ligchaam en ziel, f 
ten tijde van MODESTÜS 'm 
het Oo'sleri was aangenomen, * 
en dat de geloovigen met j 
eerbied voor haar doordron- l 
gen waren. Men vindt in 
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hetzelfde sermoon eene regt-
zinnige eo juiste uitlegging 
van de geheimen der Drie* 
eenheid en* der menschwor-
ding, alsmede klaarblijkehjke 
bewijzen van de leer der kerk 
over de voorspraak der Hei-. 
ligeo. GIACOMMEWJÏJ huis-
prelaat van CtEMENS XIH j 
•zeer ervaren in de kennis der 
•oudheid en Qostersche talen , 
heeft deze leerrede , in het 
licht gegeven, naar eene ge
loofwaardig handschrift, on
der den titel van • Lofrede 
van onzen heiligen ï^ader 
MODBSTUS , patriarch van 
Jeruzalem, over de hemel-
opneming der allerheiligste 
maagd, moeder Gods. .De
ze uitgave, welke in het' 
Crrïeksch en Latijn is, Ver-
scheen te Rome in 1760,in 
:4.*o in het licht. Pjaonns \ 
•bladz. 57, heeft gezégde re-

>> 'devoering aangehaald. Na 
-hem is zij vervolgens nog 
-aangehaald geworden door 
PAPEBROCH, FABRICIÜS enz. 
De heilige MODESTOS overleed 
in 63'4. Zijn feest wordt 
.gevierd den 16 December. 

JJfoDREVIUS (ANDREAS FRÏ-
CIUS) , secretaris van SIGISMUN-
DUS AUGUSTUS, koning van 
Polen, in het midden der 
• 16.e eeuw, had veel ver
stand; maar hij onteerde 
hetzelve} met ie zeggen wat 

. onnoodigt te schrijven, wal 

niet geoorloofd en té doen, 
wat niet betamelijk was. 

-Zijne- verhandeling over de 
staatshervorming, deed hem 
uit Polen verdrijven .en van 
zijne goederen berooven. Hij 
werd een ongelukkig land-
looper, die gedurende zijn. 
géheele leven tusschen de So-
ciniahen eö Lutheranen dob
berde, en eindelijk door béide 
veracht werd. Hij arbeidde 
ijverig om alle Christen ge
zindheden tot eene gemeente 
te vereenigen; en̂  GROTIUS 
telt hem onder de verzoe
ners van de Godsdienst; alsof 
het mogelijk ware, dat de in
beeldingen van een' mensch, 
zonder gezag en zonder wet
tige aanstelling, meer zoüdeh 
vermogen, om onrustige en 
twistzieke geesten te breide
len én te vereénigen, dan 
de;'besluiten en uitspraken 
der algemeene Kerk, dooi* Jf. 
C. bekrachtigd en door God 
zelven gewaarborgd. (ZieMo-
1ANUS, MEtANCHTHO», Lltf-
TULUS SCIPIO, SERVET enz.) 
Zijn voornaamste werk, De 
republica emendanda, Ba~ 
se/, 1569, in fol. is in vijf 
boeken: het l,e handelt de 
moribus; het 2.e de legibus; 
het 3.6 de bello; het i,ede 
ecclesia en hét 5»e de schola» 
De vrijheid of liever de uit
gelatenheid en de, haat tegen 
de goede.orde, gaven hen* 
dit werk in , doch geenszins-

4' 



8 M O D. 

heeft, hern de smaak hierbij 
gestuurd, ^gne^verhandeling 
de origihalipeccato, 1562, 
in ;-4.t0'. bevat stoute uitdruk
kingen. 

BïoEBitrs (OODEERIDÜS) hoog
leeraar in de geneeskunde te 
Jena, geboren \Q Zaucka in 
Thuringen, in het jaar 1611, 
werd eerste geneesheer van 
FRED^RIK WILIEM , keurvorst 
vaü Brandenburg, van AU
GUST hertog van Saksen en 
van WILLEM hertog van Sak
sen W^eimar, Hij overleed 
te E alle in Saksen in. 1664' 
oud 53 jaren,,na verschillen
de geneeskundige werken te 
hebben uitgegeven , die ech
ter niets nieuws bevatten.' De 
voornaamste zijn :, L° Phy-
siologische gronden eter'ge
neeskunst \ Frankfort 1674 
in 4.'&>. \'-—- 2.° 0ver het ge-, 
hruiJi van den lever', en, de 
gal. ~ 3.° Verkorte grond
beginselen der geneeskunst, 
Jena 1690 in fol. alles wordt 
in dezelve oppervlakkig be
handeld , en men vindt er 
ïiièts, belangrijks i«u -^- 4.° 
Ontleding van den kampt/er, 

, jena 1660 ,in 4r.*° : AI deze 
werken jzijn in het Iiatijn. 
Zijn;, zoon GOJDÉFRIDÜS' MoE-
BlüS> mede een geneesheer, 
heeft in het licht gegeven: 
Synopsis tnedicince pracli-
cmi 1Ö67 in fol. 

MOEBJJUS (Gjsoficuus) eenlu* 

T - M O E. 

I thersch godgeleerde te.: Z&«« 
cm in' Thuringen in 1616, 
geboren , was hoogleeraar in 
de godgeleerdheid te Uif 
%ig en overleed in 1697. Men 
heeft van hem een aantal La-, 
.tijrische,werken^ Het meest 
bekende is zijne verhandeling 
over den oorsprong, de uit
breiding '-. en /duurzaamheid 
der Godspraken bij de hei" 
denéni tegen VAN DALE. Pater 
BALTÜS heeft >ich dit vvërk 
ten nutte gemaakt in zijne 
wederlegging der orakels van 
•FQNTENELLE , en heeft er de 
bewijzen van ontwikkeld en 

: gestaafd. • 

MoEGLIIfG (LODEWIJK) liOOg-
Ieeraar aan de hoogeschöolte 
Tubingeh in Zwaben, gaf 
in ,1683 eene zonderlinge en 
belangwekkende verhandeling 
in het licht, getiteld: Palin-
genesis, seu resurreetioplan-
tarum, ejusque ad resur* 
rectionem corporum nostro-

•rum applicatio. De schrijver 
toont ons eene treffende gelij
kenisopstanding aan, in deze 
schooneen wonderbare kunst, 
die later nog meer volmaaltt 
is geworden, waarbij éenfl 
plant of bloem tot asch ver
brand , zich in hare vorige 
gedaante en in al hare kleu
ren aan het oog voordoet. 
Pater KIRCHER heeft hetzelf
de onderwerp behandeld in 
zijn mundits sublerraneus, j 
2.o dl., bladz.414, encic-. j 
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digt.de overwegingen, die 
hij doet ontstaan op de vol
gende wijze: Zuculentissi-
mum sane argumentum quo 
<?orporutn nostrorum fuiu* 
ram ressuscitationem, hu-
mani imbecülitas intelleotüs 
dliquo modo per ejusmodi 
umbratüem simititudinem 
concipiat. Wij hebben ook 
2\ dl.» over de Palvngenesie 
door BONNET ; doch de schrijd 
ver geeft zich over aan denk
beeldige stelsels e» aan gevolg
trekkingen , welke meer geest
drift dan oordeel kenmerken. 

M0E£IEüDEF0üaÈRES (TltE-
? ! ! $ 8 e b o r e n ^ Hennes in 
1763 dochter van eenen 
raadsheer bij het parlement 
dier stad , maakte zich be
roemd door hare gehechtheid 
aan den koning, en door hare 
pogingen om zijne zaak te 
doen zegepralen. Het was in 
baar huis te Foughres, dat 
de vermaarde UROOERIE zij
ne ptennen van verdediging 
vormde. Mejafrroawr MOEV 
IIEÜ , hielp hem zoo veel zij 
vermogt, en terwijl zij hem in 
tijds verwittigde van. hetgene 
er 'mBreiagneomging, door
kruiste zij zelf het platte 
land en trachtte de verdedi
gers der Bourbons bijeen te 
verzamelen. Na den dood van 
LA ROUERIE vond roejufvrouw 
MOELMEU zich mede betrok- « 
ken in de papieren van dit jf 

hoofd der koningsgezinden ; 
zij werd dadelijk in hechte
nis genomen, en voor de re-
vplutionnaire vierschaar ge
voerd, die haar den 18 Ju-
nij 1793 ten dood veroordeel
de. Zij sneefde in den on- , 
derdom van 30 jaren. 

MOENIÜS (GUUS) een be
roemd Romeinsch consul, o-
verwon de oude Latijnen. Hij 
plaatste bij de redenaarszaal 
de galjoenen en de snavels 
der schepen, welke hij in 
den slag van Antium vero
verd had, in het jaar 338 
vóór J. C«, waarom men aan 
deze plaats den naam gaf van 
Rostra, 

MOERBECA(WII.IEM) in 1215 
te Moerbeeck in Slaande* 
ren bij Gerardsberg (Gram-
mont) geboren, Werd domino 
kaner en leerling van AlBER-
ÏÜS den Groote. Vervolgens 
werd hij kapellaan en p<wi-
tentiarius der Pauken töu&» 
MENS IV en Gfl»3Kmn;s X. De 
laatste sond hem naar de twee
de algemeene kerkvergadering 
van JLyon in het jaar 1274. 
Zijne wetenschap en zijne 
deugden werden beloond met 
het Aartsbisdom Corinthe 
(toenmaals onder de heheer-
sching der Venetianên) en 
met de eer van het pallium. 
Zoodra hij dezen zetel be
klommen had , wijdde hij zich 

http://digt.de
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geheel aan de herderlijke plig-
ten toe, en; vertaalde Griek-, 
sche werken in het latijn. 
Men meent dat hij vóór het 
einde der I3.eeeuw overleed. 
Men heeft van hem eeneXa-< 
tijnsche vertaling van het. 
Commenlarïym van SIMPLI* 
"CIÜS op de hoeken van A-
:RISTOTJEI,ES ,- over den he
mel en de aardei Feneti&i 
1063 in fól. Op verzoek.van 
den H. THOMAS , vertaalde hij 
al de werken van ARÏSTOTE-
lES. . In véle boekzalen wordt' 
deze geschrevene vertaling be
waard , zoo als ook de, over
zetting der werken van* PRO-
dvsden /Fgsgeer, enz. Zie 
de Bibliotheek der schrijvers 
uit de orde van den -JET* Do* 
MINIQÜS, , door ECHARÜJ 

MOINE (JoAKfNESXE), deken 
van Bayeux, en vervolgens 
kardinaal, geboren te Cressi 
in PonUieu, werd bemind 
en geacht door PausBoMFA» 
ciós VIII. Deze zond hem 
als gezant naar Frankrijk, in 
3303, gedurende zijn geschil 
met PHILIPPUS den Schoo* 
ne. Hij overleed te Jvignon 
in 1313. Zijn ligchaam werd 
naar Parijs vervoerd, en be
graven, in de kerk van het 
kollegie f

: dat hij gesticht had, 
en hetwelk zijnen naam voert. 
Men heeft ten onregte gezegd 
dat hjj bisschop van Meaux 
geweest is. Men heeft van 
hein eene uitlegging der dei 
cr'etalien, eene sloffe, waar
in hij grondig ervaren was. 

- MoESUiflr (MIGIIAEÏ.) een 
Jberoemd wiskundige overleed 
in 1650 te Heidelherg, na
dat hij aldaar langen tijd de 
hoogere wetenschappen ón
derwezen had. Hij was dé 
eerste > die de ontdekking 
deed vair de oorzaak van dat 
zwakke licht, hetwelk ver 
schijnt op dat gedeelte van 
tle maan, dat noch vóór noch 
na hare zaménkomst door de 
zon verlicht wordt, en het 
uitwerksel is van de terug-
Jcaatsing van het aardsche 
lichte 

MOHAMMED. Zi«'A«w 

MOINE (PETRUS I E ) , gebo
ren te Chaumont in Bassigni 
in 1602, overleden te Pu* 
rijs den 22, Augustus 1671, 
begaf zich onder de Jesui-
ten» en bekleedde verschil-
lejijde ambten bij dit genoot
schap. Hij is voornamelijk he
kend door zijne Fnnsche ge
dichten, verzameld in 1671, 
in 1 dl., in fol. Pater LE Moi-
m is de eerste van de Fran-
sche dichters der sociëteit, 
die zich als zoodanig eenen 
naam verworven heeft. Men 
kan niet ontkennen dat deze 
dichter levendigheid en een' 
verheven geest bezat, maar zij
ne al te woelige en te vrucht
bare verbeeldingskracht, en 
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de, slechte smaak zijner eeuw,-. 
die , naauwehjks ujt de bar-
baarschheid. Verrees, hebben 
Item belet een der eerste Fran-
sehe dichters te worden. De 
werken in verzen die wij van 
Ijem hebben, zijn: J,° Le tri-

, otnphe de Loujs XIII (de 
zegepraal van LÖDEWIJÜ 
XIII), Het is een met al 
te stoute beeldspraken opge-

, vulde lierzang, doch er komen 
zinsneden in voor, welker vuur 
en verhevenheid hem met 
JMALHERBE gelijk stellen.—-2.9 
La France guerie etc, (Frank
rijk , in de herstelling van 
'skonings gezondheid gene* 
zen). — 3.° Les hvmnes etc, 
(De lofzangen der wijs heiden 
der liefde Gods ; de zedelijke 
schilderingen).—i.ojRecueil 
etc. (Verzameling van god
geleerde' t helden* en zede-
dichten).—-5.o Lesjeuxpoé-
tiques. (Dichterlijke spelen). 
T- 6.o Saint Louis etc, (De 
heilige LommjK, of de op 
de ong*lt>ovig*n herwonnen 
kroon). Dit dio&uiak. ver
deeld in 18 boeken enz.,, 
biedt rijkdommen aan , die, 
ofschoon wanklinkend, ver
rassing en bewondering, doen 
geboren worden. DESPRÉAÜX, 
over dezen dichter geraad
pleegd zijnde, antwoordde: 
>> dat hij te dwaas waa, om 
er goed van te zeggen, en te 
zeer dichter om er kwaad 
van te spreken." De proza 
f»o pater LBHOISI; heeft het

zelfde 'eigenaardige als zijne 
verzen: zij is schitterend en: 
opgeblazen. Zijne werken in 
proza zijn: 1.» Ld devoli* 
on aisée. (De gemakkelijke 
godsvrucht), Parijs, 1652, 
in 8.vo, 1826,.in82.0 — 2.0 
Pensees morales. (Zedelijke 
gedachten), beide zijn in de 
Provinciales gehekeld gewor* 
den, met meer spotternij dan 
bondigheid. —, 3.o Traite 
etc. (Eene kleine verhande
ling over de geschiedenis), 
in 12.ino> waarin eenigespits-
vinnige en aardige trekken 
voorkomen, zoowei als platte 
uitdrukkingen. — 4.° Een 
hekelschrift in proza en ver
zen , onder den titel van: 
Elrille enz. (Roskam van 
den Jansenisten Pegasus). —• 
5.° Le Tableau despassions. 
(Eet Tafereel der driften). 
—- 6,o Le galerie etc. (De 
galerij fier sterke vrouwen), 
in foj. en in 12.»° — 7.° 
Manifeste etc. (Verweer
schrift voor de Jetnxiten), 
in 8J°, en andere werken, 
waaronder een Leven van 
den Kardinaal RlCEEMEÜ 
dat tot dusverre in hand
schrift is gebleven. 

MOINE (SïEPITAKUS LE) , 
predikant van de zoogenaam
de hervormde Godsdienst, ge
boren te Caen, in 1624, 
maakte zich bekwaam in do 
Grieksche en Latijnsche, als
mede in de Oostersche (alen. 
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Hij onderwees te legdepde 
godgeleerdheid met roem, en 
met meer gematigdheid, dan 
de groote hoop zijner "ainbt-
genooten. Hij overleed in 
1689, oud 65 jaren., Men 
heeft Tan hem verscheidene 
redevoeringen, welke gedrukt 
zijn in zijne verzameling, ge
titeld : P~aria Sacra, 1685, 
2'. dl.Oj in 4>to en eënïge an
dere , werken. Hij heeft. in 
deze zijne Varia SacmAe 
Christelijke oudheid, zeer wel 
verdedigd tegen de aanvallen" 
van SANDIÜS (zie dat artikel), 
hij heeft de waarheid zoo dui
delijk voorgesteld, datBAYLB 
niet koude gelooven, dat er 
menschen gevonden werden, 
stijfhoofdig genoeg, om zich 
niet aan dezelve 'te onder
werpen. Hij gaf het eerste 
in het; lichtv het boek van 
3VII.ÜS DOXOPATRIÜS , rakende 
de vijf patriarchaten. 

MOINE (FRANCISCUS IE) , 
een schilder, te Parijsgebö-
ren in 1688, leerde de eerste 
gronden zijner kunst onder 
GAIXOCJKE, professor Bij. de 
akademie. van teekenkunde. 
Hij'behaalde hij de akademie 
verscheidene prijaen, en in 
1718 werd hij bij dezelve in
gelijfd. Een liefhebber dezer 
jkunst, die naar Italië vertrok, 
nam hem met zich. Hij ver
toefde er slechts een jaar; 
doch zijne gedurige oefenin
gen, naar de grootste meeste^, 

vetheften: Kern, tot des':'Uo& 
sten •rang.: Hg,.Jrotó'ww.' 
eenen gevestigden roem iii' 
Frankrijk terug. Men ver
koos hem om in de kapel' 
van de H. Maagd van SU 
SiJiPiciüS, het koepelgewëlf 
in fresco te schilderen.- Hij-. 
kweet zich van deze grootiS" 
taak zoodanig, dat alle ken
ners er over verwonderd wa
ren. Men mag echter niet 
ontkennen , , dat de beelden' 
vallen, dewijl zij niet in de 
verte gezien worden. LËMÓI-
NB volvoerde zijnen arbeid 
met zulken ijver en aanhou
dendheid , dat hij zijne ge-' 
zondheid zeer ondermijnde; 
hij schilderde tot laat in den 
nacht hij het licht eener lamp. 
De gedwongenheid,' ómgedu
rende de zeven jaren dat hij-
aan de gewelven van Ve,r* 
sailles enSt.SütpicEarbeid
de, zijn ligchaam in eenege-
bogene figting te moeten hou
den j de dood zijner Vrouw, 
veel eerzucht én naijver, dit 
alles had zijn verstand inde 
war gebragtó W overleed 
aan negsemJégensteken, welke 
hij zich zelven tpebragt den 
4 Junij 1737, inden ouder
dom van 49 j aren. — Men 
ver warre hem niet met Jo-
ANNES B A P T I S T A M MolKE, 
een bekwaam beeldhouwer, 
geboren te Parijs, in 1704, 
en aldaar in 1778 overleden. 
De meeste zijner wefken, 
waaronder men bewonderde 
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de graftombe van den kar-" 
dïnaal DB FfcEüRF, werden 
sin 1,792, door de Jacobijnen 
verwoest. 

MOINE (ABRAHAM XE) J ge-
Jboren in* Frankrijk, op het 
jeinde, der 17.eeeuw, vlugtte 

: naar. Engeland'y waar bij-j 
predikte en in 1760 over
leed, Zyne schriften bewij
zen , dat hij, ondanks de dwa
lingen dpr sekte > waartoe hij 
behoorde, het '.Christendom 
ijverig was toegedaan. Men 
beeft van hem vele vertalin
gen van Engelsche werken in < 
J"iet Franscb. Zoodanige zijn 
de Herderlijke Brieven van 
den Bisschop van Londen; 
-de . Getuigen der Opstan-
-ding enz. van den.Bisschop 
SHEKXOCH , in 12.mo; het 
Gebruik en het doel der 
Voorzeggingen, van den
zelfden in 8.vo r Deze verta
lingen " zijn met belangrijke 
redetwisten doorweven, over 
de s©hriften en het leven der 
ongeloovigett,. welke door de
ze kerkvoogden bestreden 
werden. 

, MOISANÏ (JACOBÜS). — Zie 
BRIEÜX* 

MÖITHEY (MAURITIUS AÏT-
TONIÜS) , vesting-bouwkundige 
en aardrijksbeschrijver van 
den koning van Frankrijk, 
overleden te Parijs, zijne ge
boorteplaats , in 1777 inien 

ouderdom van- M jaren, is 
bekend door zijne Recher
ches historiques', etc; (Ge-

, schiédkundige neisporingen 
over dè steden. Meims, Or-
leans en Jngers), 1774, in 
f .to; en door zijn Geschied* 
kundig plan. van Parijs, 

MoiTOREI DE BlAINVIUE 
(ANXONIDS), bouw- en meet
kundige uit Pickange, 4 u-
ren van Dijen,' was koninklijk 
landmeter en peilmeester van 
het hailJuw- en markgraaf-
schap JSouanen, alwaar hij in 
1710, omtrent 60 jaren oud 

. zijnde, overleed. Men heeft 
van hem: Traite etc, (Ver
handeling over het peilen in 
het algemeen); en nog andere 
geachte werken. 

* MoiTTE (JoANNES W l t -
HËLMÜS) geboren te Parijs 
in 1747, beoefende met een 
goed gevolg de beeldhotiw-
kunde. Zijn vader, die-plaat
snijder des konings was, gaf 
hem de eerste lessen ; ver
volgens bekwaamde hij zich 
in de werkplaatsen van Pi-
GAILE en van JOANNES BAp-
ÏISTA LEMOINE. Na dat hij 
jeeds een aantal gedenkpen
ningen verdiend had, verkreeg 
hij in 1768 den grooten prijs 
van beeldhouwkunde dooreen 
afbeeldsel van DAVI'D dra
gende in zegegraal het hoofd 
van GOLIATH, Hij begaf 
zich vervolgens naar Ilaiïé> 
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waar hij ibot^aanhoudende j bet1754. De herroeping wh 
nwporwgen, • dien verheven ; het edict, van" Mmtêt Lob 
smaak, die fraaiheid van zaakté hem uit BnsiaM te 
vorm «n die gelukkige keuze vlugten, liever dan.de Biet* 
van bekleedwg, welke zijne | we dwalingen te verzaken. 
•voortbrengselen kenmerken, 
wist te verkrijgen. Toen hij 
in „1773 in Parijs terug 
kwam, werd hij van alle 
kunstenaars met onderschei
ding ontvangen, en opgeno
men, bij dé akademie dóór 
een beeld dat eenën offeraar 
voorstelde. Zijne andere \yer-
ken zijn: eene Vèstaalsche 
maagd, eene ARXANE; de o* 
vergroote beelden voorstel
lende de gewesten van Bre* 
tagne en Normandij'ê, welr 
ke geplaatst zijn bij debar-

Zijne wiskundige kennis, be
zorgden hem het lidmaa tschap, 
der koninklijke akademie van 
Zonden, en dat der akade
mie van 'i wetenschappen te 
Parijs. [Hij\vaseendercom
missarissen, benoemd, om 

I uitspraak te doen, in het 
geschilvtusschen XEIBNITZ en 
NEWTON, over de uitvinding 
der integraalrekening.] Men 
heeft van Hem', eene Ver* 
handeling over de kansen-, 
in. het JSngelsch, 1738-, in 
S.w en eene* andere over de 

tibre Bons-Mommes; débóog Jajfrenlm , 1752'., in8.W 
boven de groote deur van het 
pantheon; het marmeren graf 
vanden generaalDESAIXvoor 
den berg Si. Bernard} het 
marmeren standbeeld van CAS- , 
SINI , dat hem het meest tot 
eer verstrekt, het borstbeeld 
van LEONARDO DA YINCI, een 
der bogen van het Louvre, 
en verscheidene gedreven 
beeldwerken <en®̂  < MOIXIK 
was lid van verscheidene g®-
leerde genootschappen -y én 
ridder van hét legioen van eer. 
Hjj overleed den 2 Mei 1810. 

MOIVRÈ (ABRAHAM) , gebo
ren te Filrt,'m Champagne 
in 1667, was de zoon van 
een' heelmeester en overleed 
ie' londmi den .27 Nonm* 

beide zéér naauwkèurig.: de 
f^ijsgéërigeo'éereenkoïnstêfi, 
bevatten * verscheidene zijner 
belangrijke memoriën;. Eeni« 
ge handelen over de veran
deringen en wisselvalligheden 
andere over de halve maan 
van HiFPOCRAïÉs enz. énwo 
•der andere övér de n a l 1 ?^ 
lijke sterrek-an^V waarin lij) 
verscheidene vraagpunten op
lost; eindelijk nog eenige over 
dé ontleding de? kansspelen.» 
waarin hij eenen geheel a»' 
deren weg inslaat, dan door 
MONXMORT gevolgd wèfd. Op 
hét einde zijner dagen -w» 
loor hij'het gezigteh h e t » 
hoor; en de «oódaakeKjkbw 
-van slapen nam zoo « e e r « 
dat een sfoaj> Tan W" 

http://dan.de
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voor hem eene behoefte was 
geworden. Ofschoon een be
kwaam meetkundige» scheen 
hij echter niet zeer voor de-; 
zé wetenschap ingenomen; 
hij zeidê eens, over MOLIÈRE 

t/ sprekende', dat hij liever de
ze beroemden blijsjpeldichier' 
dan NEWTON, ZOU geweest 
zijn. Zijne verkeering" was, 
leerzaam en bood dingen aan, 
die even 'zoo weldoordacht, 
als duidelijk uitgedrukt waren. 
Hij kon niet dulden, datmen 
zich gewaagde beslissingen, 
of onbetamelijke spotternijen 
over de Godsdienst, veroor-> 
loofde. Ik bewijs u dat ik 
een Christen ben, met u de 
dwaasheid te vergeven, wel
ke gij daar begaat, att t-
woordde hij aan iemand, die 
hem docht te vleijen, met te 
zeggen dat de wiskundigen, 
geëne Godsdienst hadden, 

MOIA (PEIRDSFRAÏTCISCUS), 
&U spbilder, geboren in 1621 
te Coldré, in het Milane-
sche, werd door zijn vader 
die een schilder en bouw» 
kundige was, in de grond
beginselen der schilderkunst 
Qnderwezen, vervolgens werd 
hij leerling van JOSEPHIN» 
ALBAOT en GDERCHW, Zijn 
gróöte roem 'maakte hem zeer 
gezocht bij de Pausseri éri 
prinsen ymHóme. De ko
ningin van Zweden, CHRIS* 
ÏINA , stelde hem in den rang 
b*rer officieren. NaarFrank-

' rijk beroepen, was hij op 
het 'punt zich derwaarts te; 
begeven , toen hij te Rome 

' in 1666, overleed, ̂ DezeschU-
der, een goed kleurdér,groot-
teekenmeester èn een uitmunt 
tend landschapschilder i: heeft 
daarenboven met góéd gevolg 
de geschiedenis behandeld» 
Het vernuft, de vinding en de 

• gemakkelijkheid., zijn het on
derscheidend kenmerk zijner 
werken. FOREST en CDLIAN-' 
DOJV,, Franscheschilders,be* 
hooren onder 'het getal zij
ner leerlingen* Men heeft 
van hem eenige stukken naar 
hem gegraveerd. Hij zelfheeft' 
verscheidene zeer smaakvolle 
stukken geëist, ; 

MöLA (JOANNES B A P T I S T A ) , 
geboren in het jaar 162Ö, 
was, naar men zegt» een oor
spronkelijke Franschman. Hij 
droeg denzelfden naam* als de" 
voorgaande, zonder nögtans 
van zijne maagschap te zijn. 
JOANNES BAPTISTA , studeerde 
in de school van VQVKT te Pa
rijs , en woonde te Bologna 
de lessen bij van AIBAMV De» 
ze schilder slaagde in de land
schappen; zijne liggingen zijn 
wel gekozen, zijnemanier om 
de boomen te bladeren, is 
bewonderenswaardig. 

MOIAC (JOAJWES DE C A R T 
CADO Of DE JCSRCADO D E ) , . 
landvoogd van Urelagne, 
sproot uit een der beste en 
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oudste huizen van dat geveest. 
Nadat hij met eer de eer* 
ste en voornaamste ambten, 
aan het hof der hertogen 
van Bretagne had waargeno
men , en na zich bij verschil
lende veldtagtea onderschei
den te hebben, ging hij over 
in de dienst van .koning FEAN-
CISCÜS I , wiens tamerheer 
hij 'was, benevens kapitein van 
honderd gewapende mannen.. 
Toen bij den berüchten veld
slag van Pavia in 1525, een 
fuselier doordrong ooi op dën 
koning te schieten; stelde zich 
de landvoogd VAN Mot AC ijlings 
voor het geweer, ontving het 
schot en redde alzoó het le
ven van FBAÏTCISCÜSI, door de 
opoffering van het zijne. Van 
hem stammen af de heeren 
DE KERCADO VAN MOLAC , in 
wier huis het ambtvan opper-
landvoögd in Bretagne, er-» 
felijk is. N ••' 

MOLAÜ — Zie MOIAT. 

MoiANüS (JOANNES VER
MEULEN , meer bekend onder 
des Batijnschen haam van)', 
doctor ett' hoogleeraar in de 
godgeleerdheid te ,Leuven, 
koninklijk boëkënkeurder, ge
boren te Mijssel in i&'èS, tij
dens dat zijn vader en. moe
der die te Leuven woonden, 
aldaar een kort verblijf had
den gehouden j hield besten
dig Leuven voor zijne ge
boorte stad > en onder teèken-

I de altijd MorANusLovANiEtf-
Sis. Hij overleed den 18 Sef.* 
tember 1585, na in hetlicht 
te hebben gegeven: l.o Eejïe 
Uitgave van het Martyrologi
um van ÜSUARDÜS, versteld 
van l.o jtanteekeningen. ±<* • 
2.o Een appendix, —~ 3.ó 
Éene verhandeling óver de 
martelaarsboeken* — ;&j> 
Verkorte levensschets der 
Nederlandsche JTeiligen.,—~ 
.5.° Kronvjk dierzelfde Heili
gen j Leuven, 1573, in 8.^°-i < 
e.0 Dfatales sanctorum Bel* \ 
gii, Leuven ,1595, in 12»^ ' 
ARNOMÖ RAISSIÜS.,: kanonïk ! 
van Sr. PIETER te Bouai» 
heeft er eéne meer uitgebreide 
uitgave van in het, licht ge
geven in het jaar 1626.• De 
acta sanctorum Belgii dóór 
dën abt GHESQÜIERE , heb
ben volkomen het doel 'v.ini 
dit werk bereikt. — 2.o Bis* 
töria sanctorum imdginurA 
et pictuariim, pro ver o éa-
rumusu contra abüsüs, lib. 
IV•, Leuven; 1574, in 8 > 
en in 1771 in 4.t0 met aanteé-
keningen ;en bijvoegsels van 
PAQÜOX •<— 3,°. I)e CanonU 
cis; Leuven, 1670 j èén ge-
leerd en belangwekkend-werk. 
— ê.o, J)e jide kcereticts 
servanda, Leuven ,1585; •~~ 
5,o J)e piis iestamentis, 
1584, in 12.*» — 6ST/ie-
ologice practiccB compen^t' 
Hm.'••—~ , / . ° Melitid Sacfa 
ducum Brabantiee. — ••*& 
jRerum Lovaniensium #s' 
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XII; in handschrift; Al deze 
perken bewijzen, dat Mo» 
IANDS in de kerkelijke oud
heden', en in de critiek ten 
minste voor zijn tijdvak', zeer 
ervaren was; BARONIUS zwaait 
dezen leeraar, eenen grooten 
Jof toe in zijne voorrede 
.van het Roomsche marte
laarsboek. Men vindt eene 
volledige lijst der werken van 
MOLANÜS, in de Bibl. Belgi-
ca van FOPPENS. 

verhinderden, dal men tot een 
voldoend besluit, kwam. An
déren willen-, dat LEIBNITZ 
zelf,, in zijne bedoeling werd 
te leur ïgesteld, en dat de 
zaak zoa hebben kunnen ge
lukken , indien er geene van 
hem onafhankelijke beletse
len waren tusschen beiHe ge
komen. Zonder ons op te 
houden' met het navorschen 
der oorzaken, welke eene 
zoo lofwaardige onderneming 
deden mislukken , willen wij 
liever de Voorzienigheid aan
bidden en den oogenblik eer
biedigen , welken zij ïn hare 
magt gesteld hééft, om een 
werk te voltrekken, waaraan 
de aan eigene krachten ,en 
kennis oVergêlatene mensch, 
steeds vruchteloos zal arbei
den. » Welke bemiddeling 
» of verzoening, zegt een 
» bedaard en onzijdig god-
» geleerde, kunnen toch wel 
» lieden erkennen of aanne-
» men, voor wie het geheele 
» gezag der Catholijke Kerk 
» geene waarde- ireeft? Waar 
» is die' persoon, die hoe 
» geleerd en hoe deugdzaam 
» hij ook wezen moge, zich 
» vleijèn kan, meer vërtrou-
» wen én'" overtuigende re-

' » deneerkracht v te hebben, 
» dan de* grooté en vrtfcht» 
>> bare moeder- der Christel» 
» nen?" Zie MÖDREVIÜS. 

, Moiirt of 'MbiÉ (JACÖBÜS 

• MOIANUS (GERARDUS WAL-
ÏERÜS), wiens oorspronkelij
ke familienaam VON JDER MU
IEN, was, te ffamehi, in 
ITanover, geboren, overleed 
in 1722, in den ouderdom 
vah 45 jaren; Hij was een 
Luthersch godgeleerde en abt 
van Lochum ; onderhield ee-
nigen tijd briefwisseling met 
BOSSUET , over de hereeni-
ging der Catholijken en Lu
theranen. (Zie de Nagela-
tene werken van BOSSUET.) 
Men 'heeft van hem vele god
geleerde en wiskundige- wer
ken. De beroemde LËÏBOTTZ 
had deze briefwisseling gaan
de gemaakt; het schijnt ech
ter, niet, dat hij zich erns
tig heeft bezig gehouden > 
om den uitslag daarvan tefce-
gunstigën ; ten minste scheen 
de bisschop van Meaux, zulks 
te gelooven, naar de< '•ttis-
schen- l>eide komende- zwa
righeden of uitvlugtén* welke 
-XVII, D r a , : 8 - V : 
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DÉ) i een Bourgondiër-*; was 
de la,5te{̂  grootmeester Van 
jfc.ogtfo' der.Tempeilijers;., in 
h&jt begïö der 14k« •èmW*. [Hij 
was. in 12401 uit dé familie j 
der Stres, vaö bongwif, en f J 

vergadering rwFimne, Mtr-
E*£> GtjiDoea jaDGo,,wer» 
deji., gevangen , geholpen tot 
in:1M$, .toen zmen ïun pro
ces ;opina&kte» Zij waren laf*. 

"; genoeg j p m dejmi?! 
Ham jgeboren.]. De igroótê f daden,, waarvan rnenhenb$< 
rijkdommen zijher Orde en dé §chu}dïgde, te belijden, in 
hqpgfripe'd zgner ridders, ont* de :hpop, hunne vrijheid .ten 
staken den nijd der grootéri 
en het gemetf, bjj -het «volk» 
ïn dei» Jare 1307 ̂  liet 'FRÏ-
|ilëPiJ& «fe JSekaom, koning 
¥ari Jf,fiwkjry&, met toestöm*-
roing van Paus C£E«(ENS V , 
alle ridders in hechtenis, he* 

koste hunner̂  eer te: verkrij* 
gen, en dit is.misschien hunne 
eenigste misdaad, die ten regte 
bewezen is. .(ZieCwpiBNS%\ 
Maar ziende,, dat men hen 
bleef gevangen honden,, her-
riöpönMotAT en GfljDO hunne 
bekentenis*.. Zij werden op men"»efl maakte z|ch üiee's 

ter, v.an denteöïpel te Pa- II h$t eiland wm het paleis }f 
r0« e» v/m al iniane';titels} j vend ye?brand, den 18 Afeart 
gulks geschiedde <*p aanklagt 
yah twee deugnieten der or-* 
de--, waarvan de een ridder j 
en'dé ander ieéhfe'ür^er,?vah 
jJBe&i&rs wast Be Paus had' 
den grodtftieesterjbe'voleh nfer 
ffiinnknijk te.igaan.» om zich: 
te iveraint woorden > pmti-fent 
de toajnda'deh,, welkezyppr 

jörde wé'rden;;t0 laSte, gelegde 
-119 WSs, destijds int (uy$mis:i 
svaar, bij, djpper tegen de 
T;urkèn oèrfeflèd®» Jl/kwam 
ie,' -fiargsï, .gevolgd van ;6Ö 
der., voornaamste ridders» 
waawfaderjwaren GMDQ» dan-
phin farb >Aum)rgnè$ en Hus 

•*o:"V'4!r PfiRAfcDE* Z$ werden 
allen afgehouden denzelfden 
^ag ï.-m, de 'jne'elte kïWamen 
om dpor het vuur. De orde 
werd M%m%f^.M \^U, 
door 'CMBHEJTS V, in de kerk

j e 4.;, M.OUY; r̂ad, ..als ..een 
Christen held opc{en ;brand» 
stapel, - e"oovertuigde ieder* 
een van; "zjjae1 .onschuld, }lev 
verhaalt, dat ligden Paus 40 
dagen*.).; en, den koning een 
jaat uitstelïgaföni; voor &o& 
teterschijiien $ geen, van bei
den overleefden deze, tijds* 
bepalihgv" Eenige schrijve^ 
gelpóven;\ dat : de&e uildag^ 
pa het Voorvaji «oude zfjn uit-
gejapht» doch een heden* 
ddagsche sphrij ver, heeft # 
wezenlijkheid',daarvan;gi'pn4jg • 
bewegen. »>' Ëet is niets, jzelâ  
xvfcaamsj: voegt hQ. er hfl» 
» dat; men op penen bópaftl* 
». 'den igd Vorsten en jqjjfê!? 
»• zjet .sterven» igedagOT 
» voor het oordeel Gm* 
>> behalüpe dfe •vvpfbeim^* 
» die men daaOTa» vintt1 
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» RicHEJBopnxï., vindt mmM 
n npg; ni-eei: dqn twintig aan,-
>> gehaald,, dooreen'sohryyer 
» wiem ijpösdiens^ even zop 
» verJichta|sopr-egtjs;erïoa 
» het bovenstaande te hebben 
>fr %«bragt,K ro^pi Jïy- uk : 
» &WWeeggentwawwwi' 
» m$n ^m^nig fagpd^-, 
» hj/ie wrmk **'< n^dei^ 

>i lijkten gqwoons, lij rfeqe 
» vporvqllqn pl§at/s fyqftji 
W^fmM, hfitis^ef; 
dat de Mt|en̂ ch&n ten allen 
^degeJaofdhefc.rfptGod 
de-vervloeking der «{erven-
den v e r f d e . .$£ ^ fi *w ir,\ mm** 'm 
W d Apfc is het ze|er dat 

.P?<«W».e?n w i a j onschuj-, 
digen .o^kwajrnen ; het wan-: 
gedrag v#n eenfg^ bponderen 
*IÖPS«iPP der{,g1qeie,n napm der 
geheej» orde fijnen jnvloed 
uitgeoefend hebben ; • j n a^ r . 

,.?**% *W. ftief onderstellen. 
a f .WWbjp-wp. algemeen,; 
of m yerregaa.ftcle ^weej | . 
2Q » alf ,me,n fceeft willen cfcè#;" 
gelqoven, » J t ??1 nhnrner 
>> fieJP.Prffl>* zegleeq geschied-" 
».schrijver, dat een groptr

: 

»; meesteren zpo?ele ridders,, 
» waaronder mep yflrsteu | e lp : 

n:a:., ailm eerbiedwaardig1 

».4oarbmm QBdendpm ea 
» W ^ n n e ^ e n ^ e n , schuin: 

» dig |PHden geweest zijn, 
» m m Mgefjjjm/deen nn> 

8 2 

.t9 
» telppze. teghed.e&i w a r Van 
» «pen hqn, b>Mkuk%Je, ïfc 
'»;. ?'3i «iWffier $<ümm„, dat 
>ü e,epe gehöple o/de tan. r*r 
>X %*e«?ep jje Gpds"d;iwt ver> 
>> zftakt hebbe. in Jguwpó,, 
>? 1WF wejjffö zij §trpöd, in 
» ^ « ' e i i - ^ ' f e , efl, yoQf 
» Wpjkq 43(?«3sdJöq̂ t g0.|ft *$~ 
» J p . i f ? P heft in de %$Wm 
» der, ^üfken en Arabieren, 
>j ,zpc|ij;ien / ¥ftri:ie?Qpde. lte1-.. 
» ter lp §t§r,Y«.n. in feerker» 
». dan hujjnA £odsdifin#af 18, 
»„ zweren. KprJojn. ife ge>pf 
xj zpnder zwarigheidan^jneier 
» dan gp ridJem^. üié $!w~ 
n vjeflde,jSöd totgelwjgfi hun-
>) • nor oflsebwjd." inroepen:." 
Vqn 4e« aiideren Jfant moet 
mpn tpjest0nijn.ejo jdaJt dè eersle. 
b^iertleRisiseö deri T48iijwJtera 
efijje jadrttfcweMende ; zaak 
en ypjdpende zijn, QQI wan
neer *fe|i jPofe yflisch «aVen, 
liejt bè^lnit tonner vqmiftti-
ging te ffigtMaardigfin, ZÖÖ aJs 
wij beween, Jbebbeja fcf ;Bet 
artikel C£BKSV«.¥4. H« üehrijw 
Tĵ rjder @,<£0Q3zd<ielMde mvmn: 
de$gwffa ge&cMadanU' «fer 
T$wpe}&rs, J jctoj dat; een© 
mpnjgte-rjd|ers^,ew^dadè»ï 
w^Jte men hui? tó Jasteiegd*. 
hfiMm^hmf. é& mf&lm -, 
ze)fl ujf vrijen «# . , . iojjAer 
dffjjng #pijnigiög/aJieen,flp . 
enkjsÜe beiojftón M bédrèigia?, 
gfin» jeji w)Ss hij'.eeaeinj., 
vpudi^ mhmr, %nfeon d tór 
ra^fir^ol Jttia Waar «ïigisdrufetfi 
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bekentenissen nazien, it dl. 
blz. 270, 271 ,'276 f 2 7 7 ; 
281 enz. en hét zijn Ehgel-
schen op welke PHILIPPÜS .dé 
Schoone niets, en CLEMENS V 
zeer weinig vermogt, die déze 
verklaringen deden.'< 'PÉïfiuS 
DU Por heeft in het licht gê  
geven de Waarachtige ge* 
schiedenis van dé veroordee
ling der orde van dè Témpe» 
liersfimssélll&ï.—hi 1779 
verscheen er eene"Geschiede-' 
nis van de vernietiging der 
Tempeliers-, Parijs in 12»o ; 
een oppervlakkig geschrift, 
dborzaaid met' kortzigtige -ge* 
dachten, zeer verschillend Van 
die der geschiedenis* Dit is" 
het geval niet met de Beobr* 
deelende en 'verdedigende ge* 
schiedenis' der' Tempeliers * 
(zoo even aangehaald) door 
den eerwaarden pater M. J. 
van de orde der Norbertijnen j 
JpmS)

4m&, ^ d l M n ^ t a 
^.feea geleerd en verstandig 
fleschreven werk, maar mis-
schien eenigzins te gunstig voor 
de Tempeliers. -^' Het werlc 
ran':Rtóïöffc*fe)» dat tot titel 
heeft: Monumétff emH&e* \\, 
schiédkmdige gedenkstuk* 
m betrekkelijk de veroor-* 
deeiing der riddersvanen 
TèmpélV en de vernietiging 
Jumner orde, Parijs, 1-813, m 
;8V*,- IttiHt nog meeren voor 
Ü&M deriTempeliers. MAMMER 
heeft onlanp beproefd, oüi' 
door talrijke daadzafcefii het' 
Wezenl# ^staan der misda^ 

aenaanaeXémpélièrstelaste 
gelegd} te bewijzen-hij is*m 
het Dagblad, der fireleérd&t, 
alsmede' ia de MMiotkepe 
univërsette wederlegd. 

• •* MoiDEürflAWER (ümu 
GoÏTÉiii), den'11 DecemBer 
17.61'j te Koningsbergen, in 

; Prüissen geboren , vólbragt 
zijne studiën • te Göttingen, 
:en aan' andere Buitsche uni-
• versiteitén, en werd in 1777/ 
'tot dieiah'Kièl^tds buiten
gewoon' hoóglëéraar der wijs
begeerte "beroepen. In "1779 
werd hij tot hoogleeraar; der 
godgeleerdheid bèhoemd, onfr* 
ving in * dezelfde universiteit 
in : 1782, den doctoralen 
hoed- in' de godgeleerdheid, 
en werd in 1783, tot hoog
leeraar der godgeleerdheidaan 
de- hó'ogëschóol:te 'Köppèn-
hagen benoemd. Na de Neder
landen , Engeland, Spanje 
en Italië bezocht te hebben, 
dééd hij later, met den ken« 
ner'derOosterséhe talen TrcK* 
s'ENj" éene tweede reis foor 
)Spanje; hfy ,$W# van de
z e ^ -in" "Menemdrken, een 

I aantal zeldzame werken en 
| kostbare handschriften in de 

Spaansche en andere talen: 
in 1788 werd hij tot hoofd
bestuurder dër koninklijke bi
bliotheek tan jfcoppenhagèfl 
benoemd, in welke boekver-
zameling, hij de schatten had 
geplaatst, d©or hem van zijne 
laatste reis mede gebragt, Mot-
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DJENHAWER is den 21 Novem
ber 182%oyerkden, Hij-was, 
sedert J809 ridder, der orde 
van, panebrog., Zijne yopr-
naamste werken zijn eerie #e-
schièdenis der tempelieren 
(in, het, Hoogduinen), en eene: 
Zofredevan dengraaf.'JJ*P.; 
VON BgRN&TOREF) zeer sier-
Jij-fe; in bet Latijn geschreven. 
Zijne overige, .schriften , zijn, 
in verschillende Deensche of 
Duitsche tijdschriften ver
spreid.- ..'.... , ;. 

MOIE (JOZEF BOJÜIFASIÜS DE; 

IA) , gunsieUnig, van den her
tog van Jlencon, nam'deel 
aan het ontwerp, om zij
nen meester met den koning 
van Jfavarre, later HENMIK 
IV, aan het f ransche hof te 
ontweldigen , om hen aan het, 
Hoofd der ontevredenen te 
plaatsen» Hij werd in 1574 
onthoofd; doch zijne nage^ 
dachtenis twee jaren daarna, 
weder in eere hersteld. 

. MOÜÉ (EÖÏU&Ö) » beer .van 
Champlatreux, was raards-
heer en vervolgens prokureur-
.generaal, bij het parlement 
van Parijs, gedurende het 
eedverbond. Het was op zijn. 
voorstel, dat het parlement 
het beruchte besluit uitsprak, 
waarbij verklaard werd, dat 
de kroon noch op vrouwen 
noch op vreemdelingen kon 
overgaan, HENDRIK IV be- || 

noemde hem in 1602, tot 
I' president met de rpode muts», 
'Hij overleed den 17 Septem

ber 1614,, in den ou<Jerdonx; 
van,. 64 jaren. ; s 

> » • . » 
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; Moii (MATTHEÜS)^ gebp* 
ren te Püt-ijs in 1584:, zoon 
van den vporgaande, kwam, 

• bjj; het, parlement en wertf 
. eerst raadsheer, daarna voor? 
zitter bij de rekwesten, ver-

' volgens prokureurrgeneraal, 
en eindelijk in 1641, eerste 
voorzitter., In het midden: 
van de woelingen è.et,frmdït 
legde h | even zoo veel ijver 
als grootheid van ziel aan .delf, 
dag. Tijdens de barricaden; 
in .16,48 , had. zich het volk̂  
zamengeschóplcl, om hem in, 
zijne woning te dooden,hij, 
deed de deuren openen, zeg
gende: dat » het huis van 
den eersten voorzitter, VOOK 
iedereen .moest open staan.?'. 
Toen men hem zeide, dat hij 
zich niet zoo zeer aan*.4fe 
woede des volks moert Hoot-;? 
stellen, antwtwwlie'bij datr 
» zes roeten,aarde altijd den$ 
» grootsten man der wereld 
» zouden teregt stellen," He-
ze onverschrokkenheid deed 
den kardinaal DE REÏZ uit
roepen: dat >> indien het 
» geene lastering ware te zeg-
» gen, dat iemand dapper-
» der kon zijn, dan de groo-
» te COHDJÉ, hij zou zeggen 
» dat zulks MATÏHEDS MOLÉ 
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» fcewéëit tf&." Dëzé döèr*" 
Idchtiga verheide-pérsööh, 
ovèrJ&M hfe fcégèlbëwadrder 
i'« ïê&Gj- fa dén «itd&ridóm 
van 72 jaren. Bè geschiede
nis van MOEÉ, wordt in al 

'dê iflemórïën vdn dien tijd 
gevonden; ook werd zij ons 
Éésehïevétt door «ïjtfen achter*-
klèiflinöëf, dié , üTscböon hij 
het niet oHtréittsde, welke 
eér hij er iö stelde den róëm 
zijriër föiftilië të böëkerï; ëch> 
fèr zijne pligteh als'gesehied»-
sléllrijVér JMraeht. heeft. Zie 
ÈWüï déinwixU m. (Érètë* 
•Heil mn üèd-eA^- èn stUitt-: 
Humde, VóóraygetfèiÜk 'vdiiMt 
mm mm M-jt&mmfc Mfr-
MJ SJ* uilgi fovge > ï 809; 
-ui ©>%A«fcfi M&W, fei|-ö iétttt-,' 
éö JLofiÊWBR MètË v fcijh 'klëln^ 
zoon", önrd«rêclïëMde%; zich 
rfiede döör Ktinifë rëgtSchapëh'* 
held, efl''ftoÖÏ&ë diensten die 
zj) MA mmih'iiThëmm. 

öfmëm- m 4588, in «ga• 
S&e jWar- W gPMtéétt éMSaf 
Jrtj ho<$ëeraar mi Ift W 
vftsfcandë/ Öö voornaanisfè 
zijner wérJrën z§ü: tijm f* 
•èKemëHm » » 5 ën zgne 
tafélsyWéïkëtej 'mgorimnt-
vckk '«berttdë*!mede w «i • 
Bêfcê Itffêls waren van veel 
ïiüt 'È9 *** vérbeteri-ng 'Votf 
den tfoMM^^tf**»*»» 
GQHiyS 'XIII. 

TA PötóQUÉtiK »É), ièón en 
klëitfzóoü vdn kaöieféiehaar.' 
behatigërs des könihgs van 
Ftvnkfijk, wèf d geboïen den 
IS Janndfij 1622. "Töertrén 
jaren" 'M zijtide , hegbn hij 
'z|ne: sttidièif bij dë Jëstiïten, 
^ maak te <gf öótë vbrderin$ë|i.; 
Zijft Vader siwak en ziekelijk 
gemorden zljijdéirtJÓëst hij 
dészfelft bediening Waaröëtnen 
bij LobËWïJ* XIÏI, Welken 
hij volgde op zijne reizenaar 
JVarbonne in 1641. Eenigen 
ttjdtaattt'ü liet Mj débedïe* 
nih^zgh^^aersVatëti^hvèf* 
zamelde éenigë jonge lieden, 
welke even als hij eenelói «rt 
vöoï hei toötteelgövbeldfett. 
Hij veranderde tóenflföw»W 
ri4haa%oïriaie*vö(iM(H 
ijm m té flemen, hete») 

hfeW om hét voorbeeld ** 
rooilëëlspelefs v'aü « S ^ j f , 

lens en 'dezelfdetfèMf 
bragten hem in verstandig 
dïM'mëtaijAtö, èeM f» 

a^. i i j t^föaiïëlden gemeen 
Sctópp,eïpeëhentroe|,2 

t£h toohèél voerde.. Mot** 
die tevens üAügf ; , f J 
mt was, öö in beiden^ 
z.iph tbe^u ich t^e rd ,^ 
tïök btjati al ^ aanscW 
wers van eèföen aode*»B «M 
komedianten, welke ach*» 
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ter ètè'de-; ftadderi; gevestigd, 
ïièpÉffiitf XIV' was*itp(f-teév'> 

, . voJdaatfove^'dë sdlïodwspëlén^ • 
Welke hetohM gezelschap van* 
MöttófiE ;gaf jlatWèrf hei la-nd; 
naar'de hoofdstad was gekó-' 
nieli', dat hij dezelve tot zijné-
gewone kórhedianién bènóèm-" 
de ̂  en'htm bestuurder Êënfn-* 
komen van dw-zend livrès Ver~ 
zekerde; In 1663 werden «ij^ë; 
bektyaamhedéii op fiiêü*w Be-J 
lóbna,"» Mën k'an niet ont-»' 
kennen ,ïiegtjeënscbrijvërvah-
onzen- tijd, dat déze mildda-
dïglieden van I^ÖEWIJKXW, 
en de Wootë •bëscfherming» 
wplfce hij nati de !bèkwaüie 
fborst'aoders van vermaak én 
weefde Tooniiimelijk aan het 
too.riëel verleende, de -natie 
tot ;de omwentelingen hebben 
voorbereid, en indien rnen wM 
tot de ontzeöuwfng van kM 
Fransche rijk, welke eéne 
e'euw daarna plaats had, ioov 
het algemeeri «edenbede'rf.''̂  
Mf<M,|Érros eindigde «rjn loop* 
baan Mper het spden van Ie 
nialdde twidginaTrv fêe^ fat* 
geheelde zieke). Hij wis on
gesteld toen5 ineh hetzelve üi-t-
voprde. Be 'inspanning, die 
hij zich gaf 5 «m -zöné'jrol 
behoorlijk ien uitvoer Fe brën-
. _ • • • ; • ' • • • • • • • . , B 

genv- •,. tit*$iw bij • 5iera, stuk 
pen f é -weeg> die döör bjoe&r 
spujvirigen > gefolgd Werden,-,• 

• waarin;bij ëëïïtge; «ren' lifter 
; den; 1/7 W&hmwfMl&'difc 
tèi-N JDaar de aartsMsspbojv 
van Parys hei» de^ewijdss 
begraafplaats jvVeigêrde, ver-i 
zocht de ketting* aan-' dim 
prelaat, om de^ gestrengheid 
dër'caöons "niét igefeeel en al 
op ïe velgeö/«ri hij werd" in< 
St. Jos&pk > tot dé paM>eh$# 

? van 8t. iiïmtaehe béhoorétt-
de,begraven, Öpdea dagaiji. 
nër }§tótaat«0i söfrooidé èm' 
gemeen -voor zij»»* èmt zq-» 
men, eri öwfl ken hetzeive* 
niet anders uit 4en drijv'èa-, 
dan "4oör <goïd «üjlt ? dé *en-
steis ite'strooijèfl» 'Mw,ik,m, 
die «ieh bp het 4x>m$g>\ tefc 
koste" der men«cüeli|ke zwak»» 
heden» vermaakte kon • zich: 
vóór «Ijnê 'eigene zwakheid 
niet 'behoeden.' ">Böoi ^eem 
hevige ti^ift "voor 4è doöhifcer 
der tööflee4sfe*tèr; SBÉTART 
nredegesfeept, 'trad Mj met 
dezelve in -defl<«*stet, en^ag 
#icfo ïn 'heföelva in het'ijelagr 
ehe f ijk e K ch t gepka ts t-,; wa a Hm 
hij zoo veje eehtgénooten had 
doen voorkómen (% . Men 
kan hém niet .regtViaardige» 

burgerlijken sTaat d£-T^f* h e t v f > A 1 ^ * * * ^ a f i t ^ ^a« <»f» 
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van de wélvjyegehjkheden niet 
genoeg ,f& nebben géëerbief 
digd,«van zelfs öndervrérpen, 
te hpbben gekozen, zoo als: 
de AmpMtryöns die van na
tuur , niet, vereénbaar zijn , 
met den eerbied, aan de ze» 
den verschuldigd. Het le
zen"; van verscheiden zijner 
stukken, laat onmisbaar in 
de i ziel een indruksel van 
ondeugd aóhter; en terwijl 
hij eenige helagchelijkheden 
verbetert, vérzwakt hij het 
gevoel der deugd. r » Men 
stemt toe," zegt een man): 
bij..; wien men geenen over
dreven ijver voor de Chris
telijke zedeleer kan vooron
derstellen (J. JF. ROÜSSEAU) , 
» en, men zal het dagelijks 
meer gevoelen, dat MOÊIÈKE 
de volmaaktste boertige schrij
ver is i wiens werken ons b<H 
jcerid zijn. Maar wie kan ook 
ontkennen dat de toorteclstuk-
ken van d ien zelfden MOLIÈIVE , 
van wien ik meer dan iemand 
de bewonderaar ben > eene 
school van ondeugden en kwa* 
de zeden zijn j gevaarlijker 
zelfs.j dan dè hoeken, waar
in nien er openlijk yttóuit 
komt, dezelve te onderwjjr 
zen Z Zijne grootste zorg is 
om de goedheid en eenvou
digheid in een belagchelijk 
licht te stellen, en de listen 
en de logen zoodanig voorte-
di'agen, dat men ér belang 
instelt; Zijne regtschapen He
den, zijn-sltöfitt m&^iie 

, spreken ̂ zijne;deugnieten zijn: 
| liedetiv-die handején i:.&%';%, 
< g,ewppnlijk,̂ oor,reene.luistere 
i rijke qntkaoflping worden beV 
i günstigd ; de< eer 4w itpejui-i. 
; ching eindelijk ,'^elden VOOE. 
den achtbaarste,is, bijna altydjl 

• voor. den lisiigste. De eerbied
waardigste. régten* der vajlers; 

;op hunnekindêreKi, derecht1" 
genooten pp hunne,vrouwen,-, 
der meesters op hunne ,be-: 
dienden , worden door;jiem 
jn een bespottelijk: licht ̂ ge
plaatst, Hij doet, wel is waar > 
lagchen'," doch wordt daar-: 
door des te; schuldiger, t^ar; 
lijj door eene' onwedèrstaan-, 
bare bekoorlijkheid, de wgV 
zen zelfs dwingt,,; om deel 
te; nemen aan spotternijen, 
die hunne verontwaardiging 
behoorden ;uittelókken,. Men 
zegt, dat ihij de ondeugden 
aanrandt^ maar ik Wensphte 
wél, dat ?men degene, welke 
hij aanrandt met diegene ver
geleek » welke" hij begunstigt., 
Wie is laakbaarder reen bur* 
gvr, zonder verstand, doe» 
vol inbeelding, die. op eene 
belagchel#é .wijze den e0* 
man speelt, of eenbedrie-
gelijk edelman, diehemmis-
leidt ? Is in het stuk , waar
van ik spreek, de laatste 
niet de brave man ? is M 
het niet, die de belangstel
ling verwekt? en juicht m . 
publiek.: «iet töe:, bjj,al'«j-
kwade trekken, die hij * 
anderen' speelt t.yffflpföt. 
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dadiger, een boer, .dwaas 
genoeg , tom èene jufvxouw; 
te. •trouwen-,; ĉf eene. vrouw 
die haren, echtgenoot„zoekt 
te pnteeren,? Yfat'moet men 
denken vaxi-eenfstuk, waar
bij e do parterre \o<%nicht y 
^Ji'öeontronvr^ de iQgen en 
de; onbeschaamdheid der ee
ne,. en over de domheid van 
aens-gestraften Jompert lacht ? 
ïïet'is eene groote ondeugd, 
gierig te zijn, en op woeker 
te leenen; maar is het no<r 
geene grootere -dat een zoon 
zijnen vader besteelt, .en in 
eefbied jegens, hem te lort 
schiet, van hem duizenden 
fieieedigende verwijtingen te 
doen ; èn wanneer die..ver-!' 
toornde vader hem vervloeit, 

,hem op eenen spotachtigen 
toon te antwoorden, dat hij 
z(jne gaven niet noodig heeft ? 
Mogt ookde boerterij beval
lig zijn, is zij daarom min
der strafwaardig? en is het 
stuk waarin men den onbe-
senawal^n mm f a[e dezelve 
yoordraagt , doe,t heminnen , 
daarom minder eenesehool 
van kwade zeden ? Dé M-
santArope (de Menschenha-
ter), is het stuk, waarin de 
deugd het meest in een be-
lagchelijlc licht wordt ge
plaatst, AICESXÜS is in hetzel
ve een braaf, opregt, achtings-
waardig en wezenlijk deugd
zaam-man; de schrijver d°oet 
hem eene belagchelijke rol 

'•; ' . .-. B 

spelen :• dit is ,echter het 
I; stuk"," hetwelk de besje en 

gezpndstezedeleer bevat. Laatt 
qns volgens dit de,overigeJbe-', 
9 prdeelen, en erkennen, dat, 

' het doel des schrijvers zijnde, 
om aan bedorven geesten te 
behagen, waarin zijne zede-
leer tot het kwaad doet o-
v,erhellen, waarin de schijn-
deugd, welke zij predikt y 
gevaarlijker is, dan het kwaad 
zelve, doordien zij het gebruik 
en de grondbeginselen der we
reld , boven de naauwgezelle 
reglschapenheid doet verkie
zen , doordien ' zji de wijs
heid ; in -eenen zekeren mid?, 
delweg tusschen de ondeugd 
en de deugd doet beslaan, 
doordien zij tot groote. ge-< 
ruststeliing der aanschou wers» 
hun overtuigt, dat het om 
een regtschapen man te zyn 
voldoende is, geen volslagen ' 
bopswicht te zijn.", (Zie Bos-
SUET ,/ EOIENHORST , MvT » 
QuiNAüitP , ; REGNARD en?>.) 
Onder de verschi^ende uit
gaven der werlèn Van Mor. 
LIÈKE, onderscheidt men die , 
van den heer BRET , Parijs, 
1773, 6 dhn in 8.vo, itiet: 
aariteekeningen, waarin hij* 
de schoonheden en,gebreken 
doet gevoelen en gebrekkige 
uitdrukkingen verbetert. [De 
heer AUGER heeft 'eene uit
gave der Werken van Mo~ 
ZIERE in 9 dl.» in 8.™ in 
het licht gegeven, dezelve 
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is met platen versierd, vol
gens dé schilderij 'van *Ho*'! 

KAXIÜS YERNBT vervaardigd] 
én met eene voorrede;, éen 
lieven van MOLIÈRE en een 
commentarium Verrijkt. Deze 
uitgave, waarvan .het' laatste 
deel in t825 is iri hëtücht 
v'èrschenen, moet ver onder 
doen bij die van den heer 
PETCTOTJ, Parijs, 1813, en 
bij die van DIDOT ; ïbid 1792 * 
in 6 d M , én. 1817, 7 dl.» 
in 8.̂ 0 De heer TASCHERAÜ 
heeft er inede eene geleverd, 
in 8 dl.n in 8,vo., en de 
heer Anté-MAKrnr, ïn 8tH.ü/ 
in 8.vo 1823 — 2 6 f ) . Na 
den Jkiare [Gierigaard) en1 

de Misanférope \Mensclien* 
haierjyis Gen der beste stok
ken van WoiïÈnz, dat bet-
Welk "tot titel heeft {, Lés 
femmes savantes [de geleur
de 'vrouwen), Vers.cheidèn 
stukken vans MOWIRÉ zij» in 
vreemde *taïeh vertolkt-, eri 
tvel ' bijzonder irr 'Poolsehie, 
verzen: de fflisanikrope be
staat tegenwoordig ïn Russï* 

:<•• ach*e verzen 't en de Bourgeois 
gënlilhomme '(Burgvr-edel~ 
inan); in \e\ Engejséh. Ipi* 

VTALÏER SCOTT i heeft inl828 
in het licht gegeven. Jlge* 
mpenè geschiedenis der'tob' 
iièèlhinde, gevolgd' door eérie 
Letterkundige proeve over 
fflozïÈRk, 2 dl.» in 12>°< 
Dé Schotscheï schrijver is v:pl 
geestdrift voor de genie van 
MOMERE > dien hij tïan het 
hoofd der boertige schrijvers j 
aller "landen en, aller tijden 
plaatst. ' 

MOLIÈRE (JOZEF PRIVAI 
M), in '16ff 'ie Taraseon i 
üït eëne -adellijke familie ;ge-
boren > die grópt-lcruisèn uan 
de orde Van Maltha heeft 
geleverd. Ifij ontving van de 
natuur èen tèedérKgestel én 
eërten, 'zeer 'doordririgenden 
geest. Men liet het aan, zijne • 
keuze over'/'- zich 1c verma* 
ken , of zich bezig te hou-

'dén i• hij*;verkoos,de 'bezig* 
h'eidi De congregatie van hst 
Oratorium -bezat 1iem:#ec!ö-
reride eenïgöh tijd. -:flïij'''on
derwees ïn dezelve met rpém > 
dé Mniamora px dëvrijsW-
geerte; IDaar de -verleen van 
pater WktSp&^tÉB hem een 
gtfer* vertogen hadden tn-

dedte" 
fnm n L i . . . i i . „ 

'V*\ "Onder de ftipographièchè meesterstukken van 
génwmrdigenm verkenen alhier genoemd te w ^ t 
Zifgaven^perOeuytesm MOÜEKE, ^ • ^ . J J Ï Ï J 
divers commentateursVPamLEFEVRE, im>,Jdt,gr. « £ £ [ 

* colonnes'\ en vooral-2.«Oeavres m ^ ^ - { J ^ n 
d'une flöticé sur sa vie et ses ouvragespal 'M.SAWWgg 
vol vignetten Mor T*N*r JoirMöï,iweeprackiaeem 
in gr? *.*,-*•& ^33 - J886. V e r t a l e r . 

file:///Mensclien*
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geböezenid * ötn den f}cb.r|« 
>er te kennen, verliet hij 
het oratorium, eh begaf hij 
zich baar Parijs, om zich 
niet hem té onderhouden. Ha 
deh dood vöü dien beroem^ 
den Wijsgeer; wijdde hij zich 
aan dé Wiskunde toé j welke 
hij voor de; beoefening.dêr 
bbvennatuurkunde eenigzihs 
verwaarloosd had. Dé aka-
demie van-wetenschappën nam 
hém in 1721 als lid aan, 
en twee jaren latei* verkreeg 
hij in het kónitfkhjk cöliegie 
dën feerstbe! der wijsbegeer
te,, dien hij mét tien mee
sten roeW bekleedde;'Hij ö* 
verleed in groote gevoelens 
van godsvrucht, den 12-$foi 
1742. De hoedanigheden van 
zijn hart deden hem evenzeer 
beminnen, ais de begaafd* 
heden tan lijnen geest hem 
deden 'hoogachten. Men heeft 
J2S-'"e t a ï *-0 -%ems e/b. 
(Wiskundige lessen, tot goed 
im-m^d der natuurkundige 
gr&nm^imaen -welks ie-
gmwoorêig tmn km H&ni»k-
hjkcottegie onderpeaènwor-
dek ,noodzakehjk), in 1 2 . ^ 
1726. Dit, ia het Ëngelsch 
vertaalde werk, is eene 'ver
handeling öVer -de grootheid 
in het algemeen. De grond
beginselen der algebra en re
kenkunde worden er bondi<r 
in ontwikkeld, en de be
werking e r duidelijk in aan-
getoond. ^ 2.0 £egms efc< 
Wuluurkundige lessen, be* 

vattende dé grondbeginselen 
der natuurkunde vnkel door 
de wetten der werktuig kun
de bepaald + in heï koni-nk-
lijke cotlegie tièrklaai'd).,' 
Parijs, 1639, 4 dl.»,, in 
l^.iuo; én in het Italiaansch, 
vertaald, Venetïé , 1743 , 
3 dl.11, in 8,*»* Terwijl hij 
het stelsel Van NËWÏÖN eri van 
DÈsCAuïk gedeeltelijk aan
nam en gedeeltelijk vervvierp, 
heeft hij den geringen grond 
aahofétöond,: "walken zij in 
lïtane 'slotsom liadden; maar 
met dat alles heeft hij Jsefós 
slecht? een sywlettië gevormd. 
Hij vooronderstelt grooiestof-
verzamelingen, uit stofjes ïa-
rhengeèteld ̂  en maakt daarvan 
den grondslag eener menigte 
verklaringen. "VVat dé onder
werpen betreft j die van geene 
systcmaY aflrerhgen, zoo* als 
zijne lessen over de aigemeene 
wetten der beweging, en over-
dfe, tvefice worden waargeno
men m d«n sehbk der rekfea-re 
ea nietre5cbaTel»igtóèain«n,zoo 
kan «ie» d««eïf« nfct, met 
meer duidelijkheid , meer or
de en meer juistheid voorstel
len , dan hij gedaan beeft. Dit 
werk eindigt met een nieuw 
bewijs van het beslaan van 
Gö-d , uit het bestaan van tle 
beweging der slofiantleend. <~~ 
è.° Ëlemens etc. {Grondbe
ginselen der meetkunde) t in 
12.010, 1741. Evenzeer als 
hij 'm zijne natuurkunde, van 
dé ouden, was afgeweken > 
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nadert hij dezelve in zijne 
meetkunde, ten minste met 
belrekking tot hunne zamen-
voeging en manier om te bq-
AYijzen, 

\tenrijk, algemeen geloofs-
j onderzqeker in Spanje., op»,. 
Igedragen. Het is ditwerk , 
' dat de geschillen over de ge- ' 
mde deed ontslaan,.en dat., 

jde Dominikanen en Jesuiten,•, 
'in Thomisten, en Molinisten,. 
'verdeelde. Zoodra dit voort-, 
brengsel v.an den Jesuit in 
het licht verscheen, werd. 
hetzelve door zijnen orde-r 
broeder HENRIQUEZ, in zijne' 
verhandeling De fine homi-
nis gecensureerd. De Domi-
nikanen verdedigden de eene 
thesis na de andere, om het-
nieuwe stelsel te verpletteren.. 
De kardinaal DE QuiROGA, 
groot-inquisiteur-mees'ter van 
Spanje, deze krakeelen moe
de , bragt dezelve voor de 
regtbank van CLEMENTS YllPf. 
Om aan dezelye ,een. einde te 
maken, rigtte. die Opper
priester in 1597, de beroem
de congregatie de. Auxiliis. 
op. Maar'na verscheiden ver
gaderingen der raadgevers en 
kardinalen , waarin de Domi
nikanen, en Jesuiten, tegen 
elkander, in tegenwoordig
heid „van den Paus en het 
hof van Rome , redetwistten/, 
werd er niets beslist» ' PAU-
LUS V , onder wjgn deze ge
schillen waren- - voortgezet^ 
stelde zich tevreden , met in 
1607 een dekreet uittevaar-1 

digen , waarin hij aan debek • 
de scholen toestond, hare 
gevoelens te onderwijzen,,haat 
verbood elkander wcderkee-

MÓLINA (LODEWIJK), qcn 
beroemde Spaansche godge
leerde, in 1535 te Cuen-
ga 'm Nieuw-Kastilie', uit 
eene adellijke familie gebo
ren , begaf zich in 1553 on
der de Jesuiten, .Hij volbragt 
zijne studiën te Coïmbra, 
en onderwees gedurende twin
tig jaren, met den mees ten 
roem , de godgeleerdheid aan 
de universiteit van Evora. 
Zijn geest was .levendig en 
doordringend, zijn geheugen 
gelukkig: hij streefde er naar, 
om. zich nieuwe wegen te 
banen, en nieuwe paden in. 
de ouden te .zoeken. Deze 
hekwame Jesuit overleed te 
Madrid t in 1600. Zijne 
voornaamste werken zijn: 1.° 
Comfyientariën op het eerste 
gedeelte van den korten in
houd van den H. THOMAS , 
in. het Xatjjn. — 2.° Eene 
groote en^efèer^® .verhande
ling : De justitia et juf e > 
Menta, 1659, 6 dl.» in'fol. 
— 3.° De concordia gratice 
et liberi arbitrii, Lissabon, 
1588, met eene apjpendice, 
in het volgende jaar ' in 4. t0 

gedrukt, een zeer kostbaar 
bock, dit .werk werd door 
den censor goqdgekeurd, en 
aan den aartshertog van Oos-

file:///tenrijk
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Hg te censureren; en aan 
de oversten der beide: orden: 

Üeyal, • om diegene",} welke 
. dit gebod riïogten ' öveHre-;; 

dënf, s^rengeïijk te-straffen :• 
eenè wijze'i en volkomen hil-| 
lijkjeuitspraak.' 'Daar4Üc4>ëi-; 

, dë sdlrblen,; zich/in* al de. 
door de kerk'besliste planten 
vercénigden, en de tegeno-
vergestélde dwalingen verfoei-i 
den, zoo was het ónnoodig, 
-omtover de wijze uitspraak 
té!.doeny waarop" zij hurtne 
•gevoelens* grondden 5 genoeg 

:. was het , 'S.é zij'er óp ,ée-: 
nïgerlei wijze toe geraakten^ 
Gebrek aan redenering, hoe* I 
danig hetzelve" bok wëzerï mo
ge, werd éëne.zaakder lo
gica en niet der godgeleerd
heid. (Zie LEMOS , LESSIÜS , 
MËTER — LIVIW0S DE - ~ SER-
lir). Het kon daarenboven 
jjlaats hebben, dat dé beide' 
partijen ongelijk hadden J in 
dat geval zou het onregtvaar-
dng a p geweest, de èene 
bij voorkeiji- %oten -dö ande
re te veroordeelen. (Zie É E R -
Lm -— KAREE ~ ) De schrijver 
tan de Tkeóïie des êlres 
ïnsénsibles, een diepzinnig 
<m logisch naauwkeurig wérk, 
heeft over de stelling van 
MoitNA, op éene wijze ge
sproken, die aan zijne 'te
genstrevers niet zal behagen, 
en die in zeker opzigt zijner 
gedachtenis tot troost, kan 
verstrekken, die op eene wree-
«e wijze, slechts om eene I 

zaak van' gevoelens, gelïa-
i vénd is. » Ik onderzoek,niet 
i of MoLlNA den waren gang 
• des; Scheppers heeft getrbf-
;,fen, en of zijn: stelsel iets 
• öieer; dan een stelsel is >; wil 
'noch kan ik beslissen; Maar 
ik zie en getöël-7, dat indien 

• MötilfA zich in zijn sijstema,' 
[bedriegt,' hij zich ten mïn-
Isté als een groot man \ als 
een man van genie bedriegt, 
en dat, indien hij de waar
heid der. dingen 'niet bereikt 

. èn begrepen heeft, hij ten 
minste heeft bewezen, dat 
et' geéne tegenstrijdigheid" in 
dé leerstukken bestaat", wel- f 
ke" hij overeen moét brengen, 
geènë ongerijmdheid, in de 
werkingen • 'des Scheppers, 

, Welke hij moet regtvaardi-
gen, wijl het klaarblijkelijk is , 
dat de werkingen des Schep
pers, in alles wat 3e vrijheid 
des ttienschen, met betrek
king tot de natuurlijke en bo
vennatuurlijke orde, betreft, 
nog iets beters moeten %ïja, 
dan datgene, wat een systema 
aanbiedt, bestemd om ér de 
uitvoering en overeenstemming 
van aan te ;tÖónën. Vruch
teloos kefte en spande de 
mededinging zameü, tegen 
deze zeer geestige en zeer 
wijsgeérigé stelling. Truchfe-
loos werd er" eéne platte en 
fabelachtige geschiedenis ge
smeed , om dezelve ie mis
vormen en te lasteren. Ein
delijk durfde het dweepzie* 
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ke bedrogy cene gewaande 
buUe smeden, om dezelve te 
doemen, en met den ban*, 
bliksem te treffen. Dit ,allc? 
heeft enkel gediend t qm den 
wijsgeer aan te, toonen, dat 
de genie de kuiperij over* 
leeft, en dat; de waarheids* 
geest > niet: altijd bij (Je gc-
mehlmakende; schDólkrakeeV 
len voorzit."'rullet i? «ene 
list der Jansenisten, om al 
djegene Mglinisfen- te noe* 
men j , . welke de leer jiunner 
aanle'idprs verwerpen, even 
alsof al dé. ..Qath.ölgkëq 4e 
leer van MQLINA bqjedèn. De 
nieuwere filosofen stellen het 
Mpünismus en janspnismüs 
instrjjd cegen elkander, vpar , 
on» daaruj^; te ;doen afleiden j 
dat 4e Cqthelijkén' het pn# 
derling niet" eens zijn j waar* 
in twee- grove bedriegerijen 
opgesloten liggen: i.,« Wijl 
men een regtzinnig gevoelen 
met eene verpordeeMe ket
terij gelgk stelt j 2,° >Vfl men 
onder de Catholijken eene 
sekte rangschikt, die; deer, 
het • wei$g kerkelijk gezag 
gedoemd, *n der k^rk vij* 
ajodjger is im de Nestor^»-
nen en Arianep» " 

I sphikt,•,,om het priesterschap 
tpt eer te verstrakken, en die* 
genen te heiligen *. welke er 
mede bekleed zijn. Men heeft 
hetzelve in het Latijn yèr* 
taajd,, rfntWeWén, Ï618, 
in Q.vo; en in het Fransen, 
Parijs,; jf.677 ,, in 8,TPMO* 
LiiVA overleed in 16J.2S, na 
,zifih dpor,, zijne go<|syj(upht 
terpprnd te hebban gemaakt, 

.'• ':'M0Ï.W4 (tODKWiWK), een 
Sppp^cheregtsgefeerdej wer4 
doqjf PHI^PPHS ÏJ,; kpning 
van '§j$anje-ifi 4ejn' *aa.4 delf 
Jpdi'én en Kmtitw n%^ 
sield, Men heeft van beqj 
eene geleerde verband eljögi. 
getiteld J ffe Mi^mé'itrn 
ppimfigmUarvm prigim & 
ncttumt löQlu jn :fpl< , 

\s MpMm (PoffijiiOüsl, eé 
dpminil^ner*religie,us, te A?e«: 
villa geboren* j gaf in W$ 
in het lieht, eppe.^w-
nieliyg.iuun pau$elijk<s bul* 
% , betrekJtelijk de wrref 
ten der religieuze orden., 

• * Mottimw [ j o ^ W PA?' 
ï"mÜ), p.rdeTgeesteliike tH& 
dö -congregatie d<?r ChrwW* 
lijfce scholen , tq Gem^r » 
1730 jgebo/m,' ondpr-Wg 
aehlerppnvoigend de WÜ*̂  
geer te jte -Qwilles, .(WW. 
godgeleerdheid -ie G&nm >* 
w4ar hf pater N A Ï 4 W ; | 
het $azarpiseh college.Hg 
vingj in 1177 md^wn ^ 

Wmw «;{AN5WPHS)J een 

kartbuizeT-rnonnik van Vih 

'm K&^ii'ès v4n wien men; 
eene v&i«hf»i}d̂ iflg bezit over , 
het On4wm§s 4eï'.W^'\ 
Iers. Dit wejfk"'m'mp':ge> r 
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dezelfde wetenschap te Ro
me. -Men prees zeer ecne/4e-
sis,, welke hij in deze laat
ste stad deed verdedigen over 
de Bronnen des ongelqofs 
en over de. waarheid der 
Christelijke Godsdienst, Ro
me f 1777 , in i.t0 Hij schreef 
later, een stukje Over den 
voorrang des Pauses, ib. 
1788. Sedert eenigen tijd was 
hij naar zijne geboorteplaats 
teruggekeerd, alwaar hij op 
nieuw de godgeleerdheid on
derwees, Jn 1788) voegde 
hjj acmteekeningen en aan
merkingen Jb.jj dè theologie 
van Zyon, te Genua, door 
ÖLZATI in het .licht gegeven, 
Deze zorg toont genoegzaam 
aan tot welke school* flioti-
mtu behoorde. Zijne gevoe
lens haalden hem geschillen 
op den hals, met den ge
leerden en godvniciuigen LAH-
BRtrscflilfl, een' Barnabiter-
wonnik , en hoogleeraar der 
godgekerdh eid in hel aarts-
bisschĉ ip̂ hjjk seminarie. Een 
voorstander dér pj»w«n,telii3ig 
van zijn land zijncfê, "vfm hij 
lid van eene soort van Jcer-
keltjke akademie, ter hevor-
dering ;derzeJve daargesleld, 
en welker voornaamste leden 
waren de bisschop SOLARI , 
PAIMIKRI, UEGOLA enz. Zij 
gaven verscheiden werken in 
het licht, ter begunstiging 
van het democratische stel
sel, en MOUBTEUÏ leverde 
*oor zijn aandeel {in het Ila» 
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(iaansch} Behocdmiddd te* 
gen de verleiding? en over 
hel regt van eigendom der 
kerken op de kerkelijke goe
deren. De senaat vanfie-* 
nua, had hem tot een' ha-< 
rer drie godgeleerden be
noemd : en in die hoedanig
heid ontwierp hij memoriè'n 
en cqnsultatiën over verschil
lende onderwerpen. Hij over
leed te Genua 1799, vela 
handschriften nalatende» 

MOLINET (jQANNES)-> fi$B 
JFransche dichter der 15** 
eeuw te Dèsurrennes, in het 
diocees van.ffow/o^egeboren, 
was aalmoezenier en biblio
thecaris van, MAGAIIJSTRA vaa 
Oostenrijk, landvoógdesse der 
Nederlanden, en, ianonik 
van Falenciennes. Men heeft 
van hem verscheiden werken 
in onnjm en in dichtmaat, 
Het mqest bekende voert den 
titel van Les dits etc, {ffet 
*>%ggen en hef doen, bevat
tende verscheidene schoone 
verhandelingen, redevoerin
gen en htninldijke gezan
gen), Parijs, UU,inM., 
ibid, I537en J540,inS.va 
Aulks wordt door de liefheb-
hers gezocht. Zijne Gedich-
f^(Poésies), zijn te Parijsy 
1723, jnï2.««o herdrukt, 
JNog heeft men tan hem: 
1.° eens Omschrijving in 
proza van den roman la Jlose, 

WILLEM ÜR JURRIS begon-
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nen, en door JOANNES Cto-
PINEL (Zie dat artikel), gei 
éindigd. JOANNES GERSON^ 
doet in zijne leerrede voor 
den vierden Zondag van -deö 
Advent,- eenen hevigen-,uiti 
val tegen dien roman , • dien 
hij met regt der vlammen 
waardig keurde. — ;2.° Ee-
ne fffonijk, van 1474 tot 
1504, in handschrift. Hij 
overleed in 1507, De abt 
GOÜJEX heeft eene goede ont
leding der werken • van dien 
schrijver geleverd in de Bi-
hiiothtyuê Frangaise, 10," 
dl. 1 — 17. 

' MoLINEI (CLAUBIÜS fitj), 
regulier kanonik en algemeen 
procureur der congregatie van 
de heilige GENOVEVA, werd 
in 1620, te CMlónssur-
Marne geboren. '• Hij kwam 
te Parijs zijne studiën ein
dige», en legde zich vervol
gens toe> om "de meest*, ver
borgene geheimen der- oud
heid té ontdekken. Hij ver
zamelde een aanzienlijk ka* 
binet tm zeldzaamheden, 
en bragt de bibliotheek der 
H; GENOVEVA•'••te Parijs ia 
eènèn staat-, -die desjelve het 
voorwerp der bewondering 
van deskundigen heeft ge
maakt. , "LobiEWiJE XIV? be
diende'zich van hem , tot 
herrangschikken zijner ge
denkpenningen , en tot het 
opsporen van nieuwe. Pater 
MOUNEX verschafte er mm 

dan 8Ö0 'aan dieft Vorst, die 
hem; aanzienelijke r̂atifrea-
tien : verwierven. Deze ge
leerde oudheidkundige, over
leed in 1687, door verschei
den beroemde' vrienden' be
treurd, die hem zijne kunde 
zoowel als zijne inborst ver
schaft- hadden. Zijne voor
naamste werken zijnVI.0 eene 

'Uitgave der Brieven vanSIE? 
PIÏANÜS , bisschop van Door-
nik, met-geleerde aanteeke-
riirigen, in 1682, in 8.r<>'-— 
2.° Pfistoire etc. (Geschie
denis der Paussen, volgens 
gedenkpenningen)'; van MAR-
tims V, tot INNOCENIIÜS XI, 
1679 in fol. — ZfiRèflexi* 
ons etc. (Overwegingen ever 
den oorsprong en de'oud' 
keid der wereldlijke en're
guliere kanoniken). -— 4.° 
Traite etc. {Verhandeling 
over de verschillende klee-
dèren der kanoniken). — 
5.° Bisserfation etc. (Fer-

• handeling over de kleeder-
dragt .der ouden). —- & 
Bissertation etc. (Wgf*. 
deling over een Jsü-hoofd). 
— 7,o £é-mMnet etc [E® 
cabinei van de heilige GS-
iïoVErA), Parijs, 1692 m 
fol,, niet zeer algemeen. Bez« 
verschillende schriften bieden 
belangrijke én gezochte on
derwerpen aan. . ; 

MOMNBTTI (ANÏONIÜS) erf 
Veneliaansch arts, onder\*# 
en oefende de geneeskö»* 
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te "Padua met eenen; huiten-
gewonen roem uit. Hij was 
een der bekwaamste ontleed-, 
kundigen zijner eeuw. Men 
stelt gro.otelijks op prijs, zijne 
Verhandeling , over de zin
tuigen en derzelver werk
tuigen , Padüal 669, in 4.to 

in het Latiju , ; en Venetië, 
1675, met vermeerderingen. 
MOLINETÏI overleed te Ve
netië iri 1675 , bekend als een 
laatduhkende geleerde, een 
al te "zeer. met zijne denk
beelden ingenomene, en die 
van anderen al te vijandig,* 

MOLINEÜX." 
mvx. . , 

Zie MOLY-

, MOWNIER (JOANNES BAP-; 
TISTA) , een beroemd predi
ker , te Jrles in ,1675 ge-
bo.ren , begaf. zich in 1700 
in de congregatie van het 
oratorium, en predikte ver
volgens met toejuiching, te 
•dix , Toulouse, Zyon , Or-
leans en te Parijs. MASSIÜ-
XON, hem gehoord hebben
de , , was getroffen door de 
levendige en uitstekende trek
ken zijner welsprekendheid ; 
en stond verbaasd, dat hij 
hij een zoo uitmuntend ta
lent zoo oneenparig was; 
hij zeide hem bij die gele
genheid: » Het hangt slechts 
van u af, om de prediker 
der groolen of des volks te 
rijn." Zeker is het, dal wan 

XVII, HEEL. C 

neer hij'zijue redevoeringen 
bew,erkte, «hij de • beroemd
ste, redenaars evenaarde,* mpar 
hij rekende al te zfcert op 
zijne gemakkelijke.voordragt, 
en matigde niet genoeg de 
onstuimigheid zijner- verbeel
dingskracht., MOUJVIER ver
liet het oratorium in-1720,: 
om * zich naar «het diocese 
van Sens te begeven, yan. 
waar hij naar Parijs ter'Ug~ 
keerde,' om er andermaal het* 
predikambt .waar te •nemen.. 
Daar de opvolger van deö kar-» 
dinaal DE NOAIIXES (Ymn-, 
MIME) , hem zulks, uit hoofde 
van zijne tegenkanting tegen 
de bulle Unigenitus, en zijne 
betrekkingen met de convul-
sionarissen, verboden had, 
hield hij zich. enkel bezig; 
met het herzien zijner leer
reden. -Hij overleed den 15 
Maart 1745. Men heeft van 
hem uitgezochte Leerreden, 
in 14 dl.» in 12.«">, .1730, 
en volgende jaren* . Deze re
den zijn het voortbrengsel ee-
ner gelukkige genie, die,zich 
met veel vuur, tracht, na
druk, waardigheid, en na
tuurlijk gevoel uitdrukt. De 
smaak: alleen ontbrak hem ; 
zijn stijl is onnaauwkeurig,, 
oneenparig en wanstalligdoor-
platte uitdrukkingen, die op 
eene zonderlinge wijze afste
ken, met verscheiden stuk
ken vol leven en edel ge
voel. Onder deze 14 Boek-. 
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déelen komen er drie voor 
met Lofreden en twee met 
Verhandelingen over de 
waarheid der Christelijke 
Godsdienst. — 2.o Mo&erci-
ce etc. (Oefening van den 
boeteling en het tuérk van 
boetvaardighed), -in 8.v° _ 

^8.0 Instrcutions etc. (Onder* 
rigtingen en gebeden tot de 
boetvaardigheid), in 12>o, 
om tot vervolg te dienen 
tan den Directeur etc. (2?e-
siierder der Boetvaardige 
zielen) door pater VAÜGE, —-
4.Q Prières etc. (Christelijke 
gebeden en gedachten), enz. 

Mozmos jfMicHAëi), een 
Spaansch. priester, in 1627, 
in het diocees van Saragos-
$a geboren ; sproot uit eene 
door hare bezittingen en ha
ren rang aanzienlijke fami
lie. Met eene vurige verbeel
dingskracht geboren, vestig
de hij zich te Home, en 
verwierf er den roem van 

. eenen grooten gewetensbe-
stuürder. . Zijn uiterlijk was 
treffend door de godsvrucht, 
die in hetzelve,^Jaorscheen, 
en hij wees al de t«rtel§-
ke inkomsten van de hand, 
die men hem aanbood. Het 
vuur zijner genie deed hem 
i® de < diepzinnige navor-
scbing der geestelijke zaken, 
nieuwe dwaasheden uitden
ken* Hij kraamde in 167$ 
zijne denkbeelden uit, in zijn 
w^erk, getiteld: Be geeste- • 

lijke Gids, een boek dat 
eerst in het Spaansch, ver-

| volgens in het Italiaansch, 
! en Latijn werd gedrukt, en 

dat hem in 1685, in de ge
vangenissen der Inquisitie 
deed opsluiten. Dit Werk 
scheen in het begin bewon* 
derenswaardig:»I)e mistieke 
theologie, zeide de schrijver 
in zijne voorrede, is geene 
wetenschap der verbeeldings
kracht, maar des gevoels.... 
Men leert dezelve niet door 
de studie, maar men ont
vangt ?e van den hemel." 
Zulks was in vele opzigten 
waar; maar de schrijver dreef 
de gevolgtrekkingen daanran 
te ver, en maakte valsche 
toepassingen. Het was enkel, 
door in eene soort van afgrond 
te graven, waarin MöUNOS, 
en .zijn lezer met hem ver
zonk , dat men het geheele 
gevaar van zijn stelsel ont
dekte. Nadat pater SmnÉM 
ondernomen had, om er het-
vergif van té ontdekken, i» 
een werk hetwelk hij in &$!• 
licht gaf, onder den titel 
van Overeenstemming <*er 

handeling en der Must inhf 
gebed, scheelde het weinig 
of zulks kös.lte hem het leven,' 
Men beschouwde hem als ee* 
nen afgunstig-en , door eeneO 
lagen nijd verblinden m*"» 
die eenen Heilige lasterde. 
Zijn werk werd gecensureerd 
en men deed hem niet e$f-
der regt wedervaren, w* 
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toen de 'huichelarij ontmas
kerd was. » Men zegt, zegt 
pater 0'AyiuGjnr, dat de zoo
genaamde volmaakte mensch 
van Mowwos, een raerisch is, 
die niet redeneert> die noch 
óver God, noch over zich 
zelyen nadenkt; die niets 
vrenscht, zelf niet eens zijne 
zaligheid j die niets vreest, 
zelfs de hei niet; voor wien 
de onzuiverste gedachten, 
soowel als de goede werken 
volstre&telïjk vreemd en on
verschillig worden," De hoog
ste volmaaktheid bestaat vol
gen? den Spaansche» drooroer, 
in zich te vernietigen, om. 
zich met God te vereenigen! 
•zoodat al de zielsvermogens 
in deze vereeniging verslonden 
wordende, de ziel zich niet 
meer moet verontrusten over 
hetgene, wat er in het lig-
ohaam omgaat. Er ligt wei
nig aangelegen, dat het on
derste gedeelte zich aan de 
schandelijkste buitensporig
heden overgeeft, mits het 
bovenste door het gebed der 
gerustheid in de Godheid 
vereenigd blijft. Deze ketterij 
verspreidde zich in Frank-
rijk, en nam er duizenden 
verschillende gedaanten aan» 
MAtAYJA, mevrouw GuroN 
en Fm&lQS namen er eenige 
denkbeelden van aan, doch 
ijtet de aanstppteljjkste. Die 
van MOIINOS werden in 1687 
ten getale van 68 veroordeeld. 
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Men vindt een e "wederlegging 
derzelve in het 4.<* deel der 
OEuvres de FÉNÉLON , ui tg. 
van P'ersaüles, LEBEL. Het
zelfde boekdeel bevat èene 
oordeelkundige ontleding der 
leer van MOMNÖS , en het 
verschil dier leer met het 
gematigd Quietismus van me-» 
vrouw Gurow, MOIÏNOS werd 
genoodzaakt zijne dwalingen 
openlijk af te zweren, en 
in eene gevangenis opgeslö-* 
ten, in welke hij in Ï696 
overleed. Sommigen hebben 
beweerd, dat Moz»os zo,a 
ver gekomen was, van zelf* 
de deur voor de gruwelen 
der Gnostikers te openen; 
maar anderen regtvaardigen 
hem in dat punt, en houden 
staande, dat hij deze ver» 
schrikkelijke gevolgtrekking 
niet heeft aangenomen. 'De 
gevoelens, waarin men zegt, 
dat hij gestorven is, strekken 
ter bekrachtiging dezer ver* 
zekering. Oppervlakkige le
zers hebben dikvrerf met het 
Qoietismus van MOUNOS , dien 
vrede der ziel verward, wel
ken wij zelfs in het verfoei-
jen en ontvlugten der zonden 
moeten onderhouden, Het 
Quietisnjus Jeert dat er geene 
zonden bestaan, voor de met 
God vereenigde zielen, en 
dat men er zich in dien 
staat niet over moet veront
rusten. De ware godgeleerd
heid leert, dat men zijne 

5 2 
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z«raden mbetheweenen',: zon-! 
der ontsteltenis, zonder zich 
te kwellen en zonder, moede
loos te worden. » Het' is 
xnoeïjejijk te begrijpen, zegt 
een schrijver van geestelijke 
werken , dat rhen zulke strij-
digheden met elkander kan 
"verwarren, en zulks onder 
begunstiging, van het armza
lige dubbelzinnige dat. op het 
woord quies rust';; de smart 
de verbrijzeling des harten , 
het levendigste . berouw van 
God beleedigd te hebben, zijn 
kalm en vreedzaam. Het 
Peccavi Domino van DAYID > 
het Flevit Amare Tan;den 
H. PJOTUJS , waren zonder 
beweging en zonder onrust; 
De tegenovergestelde toestand 
spruit- uit hét 'groote denk
beeld, voort, * dat men: van 
zichzelvenen yan zijne deug-

, den heeft, uit verlangen naar 
volmaaktheid , dat men aan 
zich zeken en niet aan God 
toeschrijft. 

zuiverden kracbhöl; en in 
hetgene wat: hij als liet meest, 
buitengewone verhaalt, er
kent men den toon van een 
omzigtig en bedaard man. Hij 
overleed in 1.492., > 

MULLER ( HENDKIK ), een 
Protestantsche godgeleerde, 
maakte zich bekwaam in de 
Hebreeuwsche taal, en on
derwees langen tijd aan de 
universiteit van ïfrittenberg. 
Hij» overleed te Hamburg, 
zijne geboorteplaats, den 26 
Hovember 1589, inden'ou
derdom van 61 jaren. Men 
heeft van hem Commentariën 
over ISAÏAS en, de Psaltfien 
en Latijnsche -.Gedichten. 

MOLITOR(ULRICH), is be
kend doó* -een zeldzaam boek
werk , J getiteld V" Tractatus 
de lamiis et •pythofticts•, 
Cónstqns,tA89, mLto;Pa- ,, ., — ~ - . 
rijs,- 1561 i in 8.vo; waarin \ Hongarije genoten. Zijne taai 
zeer zonderlinge zaken voor- mishaagde aan de minisier») 
komen,'die men tegenwoor- \ welke hem uitnoodigden,wn 

.< MOLLER (DANIËL -WTLLEJI)»' 
te Presburg , in 1642- ge
boren , reisde 'door al de 
deelen van Europa, -werd-
hoogleeraar in de geschiede
nis en • bovennatuurkunde, 
en bibliothecaris aan de uni
versiteit van Jlidorfi alwaar 
hij.- den ,25 Februari) In* 
overleed. Hy was naar W& 
«ewgeWeest, om het behouo 
der voorregten te vragen» 
welke de 'Protestanten vat» 

dig voor fabels zou uitkrijten, 
en waarvan er zich sommigen 
echter met den geheelen toe
stel : eener gejeerde critiek 
•voordoen. Zijn stijl'• is vrij 

die hopfdstad binnen de«er 

en twintig uren te verlate»' ' 
Treezende van te Presburg 
in hechtenis te worden,g9" 
nomen, vlugtte hij naarifw-
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renberg, tan 'waar hij'naar 
Jltdorf beroepen werd: Men 
heeft Tan; hem verscheiden 
werken. De voornaamste zijn : 
•l.o Meditatio de Hmgari-
cis quibusdam insectis pro-
digiosis, ex aera una cum 
nive in agro delapsis ', 1673 : 
br 1 2 . B * _ 2.o Opuscula 
ethica et problematico-criti* 
ca, Frankfort, 1674, in 
1 2 . m a _ 3 j 0 Opuscula me-
dico-historico-~philoloi>ica ; 
1674, in 12.mo _ tfMm, 
•sa poëtica , Jltdorf, 4678 \ 
'm } 2 ' m o - 5.° Mdiculus 
medtcorum philologorum ex 
'hermania oriundorum • etc. 
Mtdorf>mii i n 4>to _ 

6.» Verscheiden andere wer-
ken, en eene verbazende me-
mgte voorlezingen over:ver-
sclullende onderwerpen., wel-
•*e van zijne geleerdheid pe
ggen , CZITXINGER heeft eene 

•menigte bijzonderheden, vol 
belangrijkheid over het leven 
en de werken van Moitm 
bijeenven8am«ld, in het Spe
cimen Hungarias Wier. bh. 
256 - 275., Ook kan men 
raadplegen HORAÜVI 3fem. 
Mungar. N.oa 628 — 641. 
W I L I , , Woordenboek der 
Neurenbergers, 2.* .dl. blz. 
640 - 649, e n K u m . Z e . 

•vensscketsen der Hongaar-
scAe leeraars. 

• MflLLER (#OANA-BS),tei?e«S-
•*«*y, in het hertogdom Slees-

C 

wijk ,'in 1661 geboren, werd 
in 1701, tot rector* van" het 
collegie van zijn' geboorte
land benoemd. Men bood hem 
in vreemde cbllègien, leer
stoelen aan , welke hij' van 
de hand wees. Hij wilde 
zelfs den post van bibliothe
caris van Oxford niet aan
nemen , hoe dringend •• men 
hem daartoe ook aanspoor
de, Hij overleed den 20 Oc-
tober 1725. Er beslaan van 
hem verscheiden werken. De 
voornaamste zijn: 1.° In-
iroductio ad historiam (Zttca* 
tuuhi Schlesvicencis et Hol*-
satici, Hamburg, 1699, in 
g.vo _ - 2.° Cimbria Uttei-
rata', 1744, 3 dl.a in fol. 
Dit werk bevat de letterkun
dige, kerkelijke, burgerlij
ke en staatkundige geschiede
nis van Denemarken, Slees-
wijk , Holstein , Hamburg, 
Lubek&a naburige landen.—• 
3.o fsagoge ad historiam 
CAersmesi Cimbricaj, in S.w 
Hamburg, 1 6 7 1 , en in de 
Bibliothem Septentriönis e-
ruditi, Zcipzig, 1699 in 8V», 
hetwelk een omstandig ver
haal bevat van hetgenè wat 
men voor de geschiedenis dier 
gewesten lezen moet. — 4.» 
Decornutls et Hërfnaphro-
ditis, BerlijtPllOB, in 4.t(> 

— Zijne levensbeschrijving 
\s te Sleeswijk in 1734 door 
zijne zonen, 'm 4.*° en in het 
Latijn in het licht gegeven* 

O-
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f MOLLERÜS (Jnaprês HEN
DRIK), in 1753 te 's ©ra-
venhage geboren, alwaar zijn 
yader president van het hoo-
ger geregtshöf wask In 1784 
werd hij benoemd tot griffier 
Tan den staatsraad, welk 
ligchaam bijzonder met het 
heheer der zaken van oorlog 
heiast was. ÏJa de omwente
ling van 1787, werd hij als lid 
der commissie naar 's -ffer*\ 
togenbosqh gezonden, om zich 
aldaar te onderrigten, aan-* 
gaande de ongeregeldheden 
en de plundering in de laatst* 
genoemde stad door militair 
ren bedreyen. De Heer MOL-
Ï.ERÜS, naar 's Gravenhtegö 
teruggekeerd, ging voort met 
de bediening van griffier bij 
den staatsraad waar te nemen, 
lot in 1795, in welk jaai' 
dit ligchaam, ten gevolge van 
de plaats gehad hebbende om
wenteling, door eene cöm-
jnissie werd vervangen ,, die 
der nieuwe orde van zaken 
was toegedaan, Daaf net 
jiïeuwö bestuur de talenten , 
•jtomv^^^p, ondervinding 
in staatszafön%»Bi»[;i&iAEKüS 
op prijs wist te stellen, h&oé 
het hem , ondank* z|jne staat
kundige gevoelens, strijdig 
jmet die van den tegenwoór-
digen o©gcnWik, den post 
aan, van secretaris der cojn-
minste', welke den staatsraad 
verving ;-ainarlfoi.i.EaBS wees 
denzelven van de hand, en 
bleef buiten bediening, zoo 

lang als de onlusten, door de, 
omwenteling van 1795 te 
weeg gebragt, niet gedoog* 
den j dat de aan het huis 
van Oranje gehechte perso
nen deel aan het bestuur 
konden nemen» In 1799 be
vond hij, zich met den heer 
VAN STRALEN aan den H&1* 
der i alwaar toenmaals het 
hoofdkwartier van het Anglo-
Russisch leger gevestigd was; 
deze bijzonderheid is zeker j 
maar wij durven niét verze
keren, of hij met hem me* 
de werkte, om de in de Ba* 
taafsche, republiek bestaande 
orde van zaken, te veran
deren V Wat hier ook na 
wezen moge, de slechte ml" 
dag der; onderneming maakte 
deze "pogingen Vruchteloos» 
Toen, na den vrede «n 
JmienS, degeest des bestuurs 
eene andere rigting had p 
nomen, en dat eene è®* 
zamere' orde van zaten op 
de verschillende geweldig» 
bewegingen sóheen te poëten 
tolgen , die de repubh^g; 

•schokt hadden, bedaoht^ 

MotlERüS niet langer, 
4<jn post van secretaris Q 
"staten van iïviïmd aan* 
nemen» In 1804 tot hi J 
den raad der bezittingen ^ 
de republiek in J*f> ^ noemd, werd hij onder d# 
raadpensionnaris SCHIMM^ 

vesUgd. Koning •• I*»**f 
beriep hem in den staatse' 



M O L. 3»* 

benoemde hem kort daarna 
tot minister van binnenland-
sche zaken en later tot mi
nister van eeredienst. Moi-
iERjrs was lid der Hollandsche 
commissie» door JVAPOIEON 
naar Parijs ontboden, om 
over het door hem gevormde 
ontwerp, ter inlijving van 
Holland met het JTransche 
keizerrijk , te beraadslagen» 
Mem verzekert dat MOILERÜS 
in het begin, door dien vorst 
die van zijne verkleefdheid 
«an het oude bestuur onder-
ïigt was , vrij sïeoht onthaald 
werd 5, desniettegenstaande 
werd hij in 181 f, voor hel 
Depkt der Monden van de 
Maas, tot lid van het wet
gevend ligchaam benoemd, 
hjj werd bij hetzelve belast \ 
met de voordragt vaa het . 
iddget vftn dat jaar, enspralc 
iij die gelegenheid eene zeer 
uitgebreide redevoering uit, 
waarin hij het wegslependste 
ufeseel van den staat der 
•geldmiddeko d#s rflks voor
droeg. Het Terslnf'van ftfefo-
IERÜS, dat dadelijk tot wet 
werd gemaakt t werd in En
geland heviglijk gehekeld, 
Een dagblad {The Day) on
derscheidde zich voornamelijk 
door «enen woedenden uitval 
tegen dit budget en tegen 
dengenen, die het had voor
gedragen. MOLUKÜS werd 
vervolgens belast tnetdfl dienst 
der bruggen en wegen in de 

O'.. 

Hollandsche departementen*. 
Ofschoon hem dit gedeelte 
vreemd was, stelde hij zich 
weldra op de hoogte van 
zijnen post, en bewees in-
die hoedanigheid, wezenlijke 
diensten aan zijn land» Bij 
besluit van den souvereinen-
vorst, van den 6 April 1814, 
door hetwelk de hoofden der 
nieuwe ministerieele depar
tementen benoemd werden, 
werd MOLLERÜS, onder den 
titel van G-bmmissaris-gene* 
rualt met dat van oorlog 
beiast, terwijl het opperbe* 
heer aan den crlprins vaa 
Oranje werd toevertrouwd.. 
Op zijn herhaald -verzoek, 
verkreeg hij den 2 December 
van dat jaar zijn eervol ont
slag en had tot opvolger den 
luitenant-generaal JANSEÏTS.. 
Het besluit, hetwelk zijn ont
slag bevatte, benoemde hem 
te gelijker lijd tot lid vaa 
den staatsraad. Moo»EftüS was 
ook lid der commissie £e~ 
jioemd , ter redaejie ran een 
•oniwerp vaa grondwet voor 
bet koningrijk der tfeder^ 
lamden. Toen in 1816 de-
graaf VAN HOGETOORP Zijn 
ontslag bad bekomen, als 
vice-presidenjt van den staats* 
raad, werd Moiitnvs be
noemd om h«m te vervangen. 
Hij is den 22 Junij 1834 te 
Utrecht als commandeur der 
orde van den Nederlandschen 
Leieuw, overleden; onder flju* 

.4 
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•POLEON was hij "bolt officier 
van het Legioen van Eer j 
en 'commandeur van de-orde 
der Reunie. Scherpzinnigheid 
gepaard met uitgebreide ken
nis /een fijn oordeel en een , 
door langdurige oefening, bij
zonder geslepen - verstand , 
deden dezen staatsman door 
allen, die gedurende zijne 
'veeljarige loopbaan; het be
wind' in handen kregen , om 
zijn diep inzien van- zaken 
zoeken , en bij getrouwe uit
voering zijner taak waarderen; 
Wars van praal, werden zijne 
bekwaamheden door ingeto-
•genheid en - eenvoudigheid, 
•niet zelden aan het; oog des 
'publieks ontrokken ,"•' maar 
"des té hooger geschat bij zijne 
medearbeiders/ en bij den 
•vorst. • • : " ; ' • • ; : • ' . . ' : 

; -Moisi of MOÏ.ZA(FRANCIS-
CÜS MARIA) , te Modem, den 
•18 Junij 1489-geboren,- ver* 
wierf eenigen roem, door 
zijne Latijnsche en Italiaan-
sche gedichten, zijne talenten 
zouden hem eene aanzienlijke 
fortuin- hebben terseb-aft > in
dien 'zijn gedrag regelmatiger 
en voorzigtiger ware geweest. 
Hij had1 de kardinalen DE ME-
Diers'en FARNESE tot bescher
mers ; doch nóch hunne mild-
dadighedènj noch hunne raad
gevingen, waren ooit in staat>, 
hem aan de ellende te -ont
trekken , . in welke' een los
bandig leven h#m steeds- ge-

; dompéld hield. Hij had eene 
deugdzame' echtgenöotc ver
laten,- die, ondanks1 zijne 
ongeregeldheden hem dikwerf 
te hulp , kwam.'^ Men'- stelt 
vooral op prijs zijne Treur
zangen, en zijn stuk'over 
de Echtscheiding van HEN» 
DRIK VIII ^ honing' van 
Engeland en GATHAAINA 
van Arctgon, Zijn Capitolo 
in lode dejichi, door HAN-
NIBAL CARO , een Italiaansch 
dichter, toegelicht, is vol on« 
eerbare uitdrukkingen, onder 
dezen titel t- La Ficheide del 

. padre Siceo , col coihm.-di 
ser Jgresto , 1549 ', iti 4.t0 

Zijne Italiaanscke Gedichten 
komen voor, vereenigd mét , 
die van BERM , of afzonder* ' 
lijk, 1513, in8.vo, en 1570 
2 dl.n, in8.v°, met die van 
TARQUÏNIAMOIZA, zijne klein
dochter. Zijne Latijnsche ge* 
dichten worden in de Dett' 
'cicc poet. italor. gevonden. 
Zijne Folledige werken zij» 
gezamelijk uitgegeven door 
-PETRUS ANXONIÜS SERASSI» 
Bérgamo, 1747 —4754, 
3 dhn , in8.w. De schrijver 
heeft dezelve doen voorafgaan 
door eene -Levensschets -1^ 
MOXZA , vol belangrijke bij
zonderheden. MOLZA schreef 
ook met vele welsprekendhfiw 
in onrijm ; maar hij onteer* 
zijne talenten, door of1 

schandelijken omgang, wel*8 

hij met de ligtekooijen v& 
Modem onderhield. Hij **» 
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'door diö schandelijke ziekte 
overvallen, welke de - vrucht 
en de straf .der losbandigheid 
•is j, en aan welke hij den 28 
•Februarij 1544 overleed, 

, • MOUZER, — Zie Micni.us. 

• MotYÜTEüX (WlUIAM), te 
Dublin 'm 1656 geboren, 
Tigtte aldaar eene maatschap
pij op,-gelijk aan; de ko
ninklijke maatschappij van 
Monden. Hij was de ver-i 
trouwde vriend van* LOCKE; 
MOLYNBUX overleed aan den 
steen, in 1698. Er bestaat 
van hem : l.o Eene Ferhan
deling over de straalbreking 
des lichts x in -4.**? ---2.0 
De Beschrijving in het Latijn 
van eenen teleskoop zijher 
uitvinding, enz. 

MOMBRITIDS Of MoMBRIZIO 
(BoNINüs of Botrisro), een Mi* 
Janesche schrijver , is bekend 
door zijn Samtitarium t seu 
•vitce Samt&rum, 2 dl.n in 
fol. zonder drukmmï of jaar* 
tal. . Dit zeldzame en zeer 
kostbare werk , wordt om de 
oudheid der uitgave door de 
boerenkenners gezocht. Men 
is van gevoelen, dat hetzelr 
ve in 1479, te Milane in 
het licht verscheen. Meer 
bijzonderheden dienaangaan
d e , vindt men mde.J2ütor. 
iopograph. MedioL van SAÏ-
**> blz. 146 i zoowel als in 

het eerste deel blz.* 939, en 
tweede deel blz. 2007. van 
de Bibli. Scriptor. Mediol. 
door ARGELLATI. 

* MOMORO (ANTONIBS FRAN-
CISCUS), een boekdrukker te 
Parijs t* te Besancon gebo
ren , verbond zich bijzonder 
met HÉBERT, CHAÜMETTE, 
toonde;zich even als zij ; de 
gezworen.. vijand der prie
sters, tegen; welke; hij „niet 
ophield gestrenge maatrege
len voor te dragen. Hij be
zat eene dweepzuchtige geest
drift, predikte overal de wet 
Tan; de verdeeling der lande
rijen , en noemde zich den 
eersten boekdrukker der vrij
heid. ROBESPIERRE , wiens 
partij hij verlaten had,,deed 
hem in het beschuldigings-
besluit bevatten, dat tégen 
HÉBERÏ en zijne aanhangers 
was uitgevaardigd., Hij werd 
ten dood gebragt den 24 Mei 
1794. Er, bestaat van hem 
Traite etc* {Verhandeling 
over de grondregels . der 
boekdrukkunst), 1793, in 
8.vo, gezocht. 

MtWAlDESCHI '" (LoDEVÖJK 
Bojf, graaf van), een edel
man van Orvielto j in 1623 
geboren. Hij bragt te „Rome 
eenen langen levensloop van 
honderd vijftien jaren door , 
gedurende, welke hij eene vol
maakte gezondheid en oabe-
5 
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lemmerde, geestvermogens ge
noot. Eij overleed in 1442* 
Men heeft van hem Sonieiti" 
sche Jaarboeken, in het I-
taliaansch, van 1328 totl340. 
Men meent •dal hij dezelve veel 
verder gebragt had, maar dat 
het overige verloren is gfc;-
raakt, of in eenige biblio
theek verborgen is» £MUÏU-
TOM heeft er een fragment 
van geleverd (ScripU rei\ 
Ital. Tom. 12); een ander 
aanzienelijker fragment wordt 
te P&rijs , in de bibliotheek 
des konings bewaard.] 

MoNARDES (NlCOLAAS),ee& 
beroemde -arts van Sevilla» 
overleed in 1577 of 1578. 
Men heeft van hem: 1.° Fer? 
handeling over dé drooge* 
rijen van Amerika, Sevil
la, 1574, in 8.vo, in kt 
Spaansch; in het Franscll 
vertaald doof Couw» I#ow, 
1619, en in het Latijn door * 
KAKEL DE I'ESCLÜSÊ , Jnt? 
werpen, 1579» -^ 2," Üe 
Rosa, Antwerpen:, 1584, 
in 8.VÖ — 3.° yerscheidea 
andere werken, in het Latijn 
en in het Spaansch, waa!> 
in deze geleerde enkel -volgen» 
zijne langdurige öndervNin^ 
gen onder wees» Zijne Wer
ken zijn niet algemeen» . 

. M̂ONBQDDÓ̂ ACOBÜSBÖR' 
NETT, lord), eenScnotsche 
schrijver in 1714, in het 
graafschap "föinkardine, ">' 
eeöe oude familie BÜKKBÏI* 
DE-LEIs genaamd, geboren, 
werd in den beginne in M 
collegie 'Van Jberdeen op» 
voed, eti begaf aich nm' 
gens naar de universiteit ?a» 
<GMtwg<m, alwaar hij Ml» 
regtsgeleerde cursus voIbWr 
In het begin van het ja«* 
1783 naar SchaiUnd teruf 
gekeerd , oefende hij te •#*»** 
burg het beroep van ad«? 

kaat uit» en verwierf^ 
roem» JDSe «aksten, « e * 
eijn vaderland losbarstten^ 
wogen h*m , ota naar,M* 
den te vlugten, alvw*» 

MONALDBSCJII{JOANNES DE)* 
gunsteling of schildknaap der 
koningin van Zweien>schreef 
heimelijk tegen deze vorstin 
een libel * waarin hij haren 
heimelijken minhenhandel 
ontsluijerde. CfinisïWA liet 
hem toor hare voeten slet 
pen, ondervraagde en over
tuigde hem. Nd db hevig
ste verwijtingefi, beval zij 
aan den kapitein harer lijf
wacht en aan twee nieuwe 
gwnstelï%en van hem om te, 
brengen. Dez<? aanslag, te
gen de menschelijkheid, de | 
schandvlek van het leven Van 
OHMSTMTA, werd te JFm-
iavheblém > in 1657 nitge» 
voerd, LE B E I , een reli
gieus wm de orde der Drie* 
eenheid.^ Jieeft er het wc* 
haal va» ^efemerd. *— Zlsdat 
artïtelen GKHHSTIITA ,• k©«n> I 
gin van Zweden* ' 
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hartstogtelijk de letteren be
oefende, vooral de Grieksche 
letterkunde en taalgeleerd-
heid , omtrent welke bij veel 
licht uit den omgang met 
HAKRIS putte. Na den dood 
van lord MII-XON, zijnen bloed* 
verwant, volgde MONBODDO 
'hem op, in den post van 
regter bij het hof van assi-
sen te Mdimburg, welke be
trekking, bij met de grootste 
regtschapenheid, tot aan zij
nen dood den 26 Mei 1799 
voorgevallen, heeft bekleed» 
MONBODDO heeft in het En* 
gelsch in het licht gegeven i 
l*o. Over den oorsprong m 
den voortgang der taai, 
1773.*- 1792, 6 dl.V fa 
8,vo, een belangrijk werk, 
waarin men vele nieuwe denk* 
beelden en geestige e» diep* 
zinnige denkbeelden aantreft $ 
maar men ontwaart in het
zelve ook een aantal paradoxe 
stellingen en gewaagde voor* 
stelteöy 4m eewe fcevig® cari* 
tiek tege». hem wwekten. 
>— Ifi De öovemtaiïimF&imde 
der Ouden of de wetenschap 
dei' tdg&mume eigenschap*-
yen-, Edimhurg, 1779 — 
1799,6 dl.n in 4,to, een werk, 
waarin hij wog nieuwe pa
radoxe stelïïngen hij diegene 
gevoegd heeft, welke in het 
voorgaande bevat gijn, en 
waarin hij heviglijk NEWÏÖÏT 
"«m IMKE bestrijdt, die, dóór 
4» eigenschappen, welke *ij 
•«*» «4e slof toekennen, vol

gens hem, het denkbeeld der 
Godheid vernietigen. Onder 
andere zonderlinge denkbeel
den door MONBODDO aange
nomen , beschouwde deze 
schrijver den orang*-outang, 
als een verbasterd mensóh, 
en den mensch zelven als een 
gewijzigden aap, wiens na-» 
tuurlijke gestalte verscheiden 
veranderingen heeft onder
gaan , waaronder voorname* 
lijk het verlies des staarts in 
aanmerking komt, . Dezelfde 
schrijver spreekt zeer ernstig 
over het bestaan der Sirenen 
enz. ïntussehfcn koestert HEK
DER over dezen Wijsgeer bet 
gunstigste gevoelen. Men kan 
over het leven en dö werken 
van MONBODDO lezen, de 
schetsen die in het Jnnuui 
register, 1799, blz. 22 en 
863, in het Monthly maga-
atnê) Augustus, 1799, in 
het Gentletnaris magazine, 
Junïj en December 1799 zijn 
opgenomen; nog k&a men 
raadplegen de Publics cha~ 
racter*- voor i$ jarea 1798 
en 1799. 

MONBROS (FöTJGERfeT I ) E ) > 
in de maand September 1761 
overleden, was te Peronne 
geboren. Hij was1 een dier 
schrijvers, -die noch met zich 
2elve, noch «iet anderen kan
oen Jeven: terwijl zij alles 
iiekolen, niets goedkeuren, 
van het geheeie ménschelijke 
geslacht kwaadspreken, M 
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hen uit wëerwraakhaati Men 
heeft voo hem:, i .° La JBert-
ricade travestie [De in een 
boertig gewaad gestokene 
Menriade), in 12.mo, die 
met den vermonden-VIRGI-
LIVS van SCARRON niet kan 
vergeleken worden-, ofschoon 
er eenige goede boerterijen in 
voorkomen. "VOLTAHIE zelf, 
zegt men, heeft er over ge-
lagchen: hetwelk zeer moei-
jelijk te gelooven is. — 2.° 
Prêservatif etc. (Behoed-
middel tegen de anglomanie 
of zucht om al wat En
gelse h is natevolgen) ,r in 
12 . m 0 , een-met bartstogtge? 
schreven werk. —:,'3,° Le 
Cosmopolite (De wereldbur
ger)^ een werk , waarin men, 
indien de schrijver niet over
dreven . scheen , eenige " vrij 
.nuttige zedelijke waarheden 
zou vinden., — &.°Jiomans, 
die schandelijk en,- onwaar
dig zijn,. om genoemd, te 
worden., : ; i 

;• MONOADE (HUGO D E ) , een 
Spaansch veldheer, uit • een 
zeer beroemde en zeer oude, 
jn Kataloniè te huis beJFDo-
fende familie gesproten, die 
eertijds in Bearn.het gebied 
•voerde , vergezelde ,in zijne 
jeugd ,•.KAKEL VIII, koning 
Van Frankrijk, op zijnen 
;togt naar Italië. * Nadat het 
.bondgenootschap van FERDI* 
NAND i koning van Spanje» 
m'et ,den Franschen vorst ver- 1 

i bróken was*,- verbond'MiOjfr-
CADE zich.aan. de fortuin van 
CLESAR BORGÏA i neef van Paus 
ALEXANBER •VI.»- Maar, toen 
na den dood van zijnen oom,' 
BORGIA .zich voor de/Fran-

- schen, verklaarde, ging Mos-
CADE in het- Spaansche leger 

; over,: dat toenmaals dooreen 
grooten GONSAXVO werd aan
gevoerd.' Nadat de,oorlog ia 
Italië geëindigd was j onder
scheidde hij zich tegen; de 
zeefpovers der. Afr-ikaanscJie 
kusten, door schitterende."da« 
den ,: die ,hem- de rijke priorij 

' van Messina verwierven. [I» 
1516 .ontving bij van FBR-
j>mAND den CathoHjMi ;het 
bevel om de Napolitaansehe 
kr'ijgsmagt te vereenigen;ten 
einde den PaUs. te hulp'te 
trekken., die door deahertog 
van Urbino', -heimelijk door 
de ••'• Franschen ondersteund, 
in.het naauw gebragt werd]. 
De gewigUge diensten, v*eik« 
hij voortging op zee aatjKAÏlEi 
V té bewijzen , werden met • 
het onder-koningschap un 

Sicilië beloond» .. Bij « r ( 1 

in 1524 door ANDREAS BO« 
JIIA r op de kust' .van Gtma 

gevangen ge"nom;en"i en ver
kreeg eerst door het verdrag 
van Madrid zijne vrijhei 
weder.VNadaj; Paus CtB^NS 
VII , in 1526, in het ver
drag was getreden, tussefee'1 

de Venet.ianen en, F»» c , s" 
ets I , ter. herstelling >^ 
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hertogdom 'Milane gesloten, 
liet MONCADE, die toenmaals 
voor den .keizer in l ialiëhet 
bevel voerde, een aanzienlijk 
corps troepen op Home af
zakken , maakte zich 'zonden 
tegenstand 'meester van die 
stad ,'• noodzaakte den? Paus ,• 
om de wijk te nemen in het 
kasteel yan St. Angelo>-, gaf-
het paleis van helP~atikaan, 
en de St. Pieters- en St. Pau-* | 
lus-kerk, die zich in de na- I 

. bijheid van ̂ hetzelve bevind 
den, aan de-plundering over,> 
en dwong den Paus tot het. 
onderteekenen van een ver-
drag "met den keizer: een; 
verdrag, dat den hertog van 
BOURBON niet belette, Rome 
eenige maanden daarna aan
telasten (zie CLEMENS VII). 
PAULÜS JOTIÜS , die zeer tegen 
dit gedrag uitvaart, schrijft 
den dood van MONCADE aan de 
wraak des hemels toe,-dezel
ve viel voor,twee jaren later, 
in 1528, in den zeeslag van 
Capo d'OPso, bij de golf van 
Salerno, alwaar PHECIPPINDS 
DORIA ,. eene volkomene over
winning behaalde • over de 
keizerlijke vloot i waarover hij 
het bevel voerde. 

MONCEATJX (FR'AJÏGISCÜS DE),' 

in het Latijn MONCOEÜS, een 
regtsgeleerde en dichter van 
'jilrecht, legde zich toe op-
de beoefening der H. Schrift, 
hij was heer van jproideval, 
en werd door AiEXANDER FAR- I 

NESE, hertog van Pai'ma, in 
gezantschap tot. HENDRIK: J T , 
koning van Frankrijk, ge
zonden. Men heeft vaa hem: 
1.° Bucolica sacra, in8.V D / 
Parijs? 1589. r— 2t° Jarort' 
purgatus,! sive de Vituio' 
aurêo non vitulo, libri duo, 
1606, ' in 8.vo; èen werk 

..dat door ROBERT ViSORiüS is 
wederlegd. Hetzelve is op--
genomen in' de critici sacri 
van PEARSQN, en is te Home, 
in 1609verboden. ^—3.°ffïs-
toire etc.< [Geschiedenis der 
goddelijke openbaringen aan^ 
M'OZES .gedaan) , Jtrecht,. 
1594,, in 4.*<V — 4.» Tem-

plumjusticice; een Dichtstuk. 
Douai, 4 5 9 0 , in 8.vo. — 
5.° Lucubratió in caput 1 
et ï' cantici canticorum, Pa
rijs , 1 5 8 7 , in :4.to»,—• 6.° 
Eene berijmde Omschrijving 
van den 44ïen Psalm. Al deze 
werken zijn in het Latijn ; 
er komen nasporingen en be
langrijke bijzonderheden in 
voor. 

• MONCHESNAY (JACOBÜS DE 
LOSME -DE), te Parijs den 
4 Maart 1666 geboren, was 
de . zoon van eenen. procu
reur bij het parlement, liet 
zich tot advokaat bevorde
ren, en legde zich op de 
dichtkunde 1oe. Hij. werkte 
toor hetltaliaansehe tooneel, 
en leverde aan hetzelve, eenk 
ge stukken vol geestige trek
ken , doch.slecht verdeeld en 
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slecht geleid. Het tooneel 
moede; volgens sommigen uit 
godsdienstige grondbeginse
len, doch volgens anderen 
door eene al te groote ge
voeligheid voor de critiek, 
vervaardigde hij een hekel
schrift tegen da kunst, die hem. 
langen tijd had bezig gehou
den. BW-EAÜ, aan wien hij 
deze gevoelens te kennen gaf, 
keurde dezelvegoed. MoüfCöEs-
NAÏ behoorde tot den kring 
van dezen beroemden hekel
dichter, maar nadat hij zijne 
Satires nouvelles (Nieuwe 
hekeldichten), 1698, die de
zen dichter niet bevielen, had 
doen drukken, verkoelde hun
ne vriendschap,» Hij komt 
mij zelden bezoeken» zeide 
BQILEAU, wijl hij» wanneer 
hij met mij i s , stqeds Verle
gen' i s , met zijne verdien
sten en de mijne." JSene uit-» 
drukking, waarin; de eer* 
zucht van BOILEAÜ, zich ten 
minste met die van MoNCHES-
NAY gelijk toont. Daar het 
tooneel geen beslaan voor" hem 
meer oplejerde, en zijn ge
ring vermogen niet $^>üoo$-
do , . . da t , hij in JP&tf$$ 
•verbleef, begaf hij zich in 
1720- naar Chetrtres, alwaar 
hij den 16 Junij 1740 over-

Mowar (KAREI. M ) >
 b e ' 

kend onder den naam van 
Maarschalk van HQcquin* 
oourt, was uit eene adellijk 
m oude familie van Fiotf* 
dij®, vruchtbaar in verdik-
atelijke,personen. Hij o»^* 
scheidde zich door zijne dap* 
parheid, in verscheiden fa* 
legeringen en veldslagen,•'.W' 
lor Marfeê en te TillefrW 

, .a , „_ _ „ .. ... che in Roussillon, Bij fta 

leed. Verseheiden zijnerdicht- slag van Mètel, in 1630» 
- werken , die in Brieven,: j voerde hij het bexd over d«°' 

len, welke deze schrijver 
heeft nagelaten, komen voor 
in het Italiaansch tooneel 
van GHMRARIU, dezelve zijn 
noch 'de beste noch de slecht» 
ste dier verzameling]. Hij is-
ook dq schrijver van de Bo* 
laeana, of Gesprekken van 
DE MoNQmsNdT met Bah 
X,EAUt Indien dit werk, in al 
zijne deeleu waarheid bevat, 
geeft het een vrij slecht denk* 
beeld van de inborst,vanBoi" 
LBAÏÏ » en indien het yalsch 
i s , moet het niet voordeelig 
over de regtschapenheid van 
MONCHESNAX doen oordeelen, 
Men vindt de Lofrede m 
MONCHESNAV in den Merpure 
van September 1740,' 

MONCKRJÉXIEïr. ~~ Zie MöN" 
CHRESTIEN. . 

ffekeU en Puntdichten,, naar 
MARTIARS gevolgd, bestaan, 
zijn niet. ia het licht ver
schenen, [De vijf £ly$pe~ 

linkervleugel van het f&P 
sche leger» Dit gevecht *elï' 
wierf hem in het volgend 

jaar dm veldmaarschalks*tat 
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van Frankrijk. Hij versloeg 
de Spanjaarden in Kalafo* 
nië, en maakte zich stor
menderhand meester van hun
ne verschansingen voor j/~ 
trècht; maar pp eenige on
tevredenheid, die hij beweer* 
de van het hof ontvangen te 
hebben, omhelsde hij de par
tij der vijanden, en toen hij 
in 1659, de linien van het 
Fransche leger voor Duinker* 
ken wilde herkennnen, werd 
hij door drie musketschpten 
gedood. 

. MONCHT. ~ ~ Zie MOUCHT; 

MOJVCK (GEORGE), hertog 
van Albemarie, in het graaf
schap Devon, in 1608, uit 
eene adellijke en oude familie 
geboren, onderscheidde zich 
onder de troepen van KAREL I , 
koning van Engeland; maar 
door den ridder FAIRFAX, 
krijsgevangen gemaakt zijnde, 
werd hij in den Tower van 
Londen opgesloten.' Eerst ver
scheiden jaren daaraa werd 
hij uit denzelven ontslagen, 
om een leger tegen de Ier-
sche Catholjjken aantevoeren. 
Na den treurigen dood van 
KAREL I verkreeg MONCK het 
bevel over de troepen van 
CROMWEIX in Schotland; hij 
onderwierp dat land, en de 
oorlog met de Feréenigde 
provinciën middelerwijl. uit-
geborsten zijnde, behaalde hij 
^ 1653, eene overwinning op 

de Hollandsche vloot, waar
bij de admiraal TROMP sneu
velde. Nadat CROJWWELI, in 
,1658 overleden was, deed 
de generaal MONCK RICHARD, 
zoon van dien overweldiger 
tot koning uitroepen. KA-
REt I I , van zijne gunstige 
gezindheid voor de konink
lijke familie onderrigt, schreef 
hem, om hém aantesporen, 
zijne terugkomst in Enge" 
land te begunstigen. De ge
neraal MONCK vormde oogen-
blikkelijk het ontwerp, om 
dien vorst op den troon te 
herstellen. Na eenigen tijd 
geveinsd te hebben, om krach-
dadiger maatregelen te kunnen 
nemen, plaatst hij zich in 1660 
aan het hoofd van een aan zij
ne belangen verbonden leger,, 
valt in Engeland, vernietigt' 
door zijne luitenants, de o-
verblijfselen der parlij van 
CROMWEIX , dringt door tot 
in Zonden, alwaar hij het 
onwettige parlement uiteen» 
dreef, een ander beriep en 
aan hetzelve zijn voornemen 
mededeelde. Met geestdrift 
werd hetzelve toegejuicht; 
Londen verklaart zich voor 
zijnen wettigen vorst. MONCK 
doet hem tot koning uitroe
pen , en gaat hem tot Doe-
ver te gemoet, om hem den 
schepter aantebieden, dien 
hij hem heeft wedergegeven. 
KAREL II van de levendig
ste erkentenis doordrongen, 
omhelsde hem, benoemde 
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hem lot veldheer zijner le
gerbenden , opperstalmeester 
staatsraad, schatmeester zij
ner geldmiddelen , en hertog 
van Albemarie. De generaal 
MOKCK ging.voort de gewig-
Jigste diensten ,: aan toning 
KAREL IL te bewijzen. Hij. 
overleed met eer en goede
ren overladen , in 1670. KA-
REL , die hem zijne kroon te 
danken had, liet hem in 
Westminsier, te midden: der 
koningen en koninginnen van 
Engeland begraven. Men 
heeft van hem Staat- en 
krijgskundige waarnemin-, 
gen, Londen , 1671, info!, 
in het Engelsch [Dit werk, 
heeft hij gedurende zijne ge
vangenschap in den Tower 
geschreven]. Men ontwaart 
an het geheele gedrag van 
dezen veldheer eene schran
dere staatkunde, welke, in
dien men er de lafhartigheid 
van uitzondert, die hij had,' 
van CROMWELL te erkennen 
en te dienen, slechts ont
werpen haarde, die door de; 
staatkunde erkend, of door. 
de omstandigheden bevolen 
waren. 

MONCONVS (BAITHASAR) , 
een Fransche reiziger, was 
de zoon van e,enen "luitenant
crimineel van JLyon, alwaar, 
hij in 1611 geboren werd. 
Na de wiskunde en wijsbe
geerte te hebben beoefend, 
reisde hij naar hét Oosten ,- j 

om er de sporen der wijsbe
geerte van MERCURIUS. Tms-
MEGISTES en 'ZoROASTERIiate-

gaan. Daar zijne jnasporin-, 
gen aanlijnen, weetlustmiet 
voldeden,-wijl de Aziatische 
wijsgeeren beroemder en groo-
ter in Europa waren dan in< 
hun land , zoo kwam hij in 
Frankrijk terug, en over- >• 
leed te -Zyon in 1665. [Hij 
was.de onderwijzer van den 
zoon van den hertog DE Lur-
NES , die hem < tot eene'. ge-
wigtige onderhandeling naar 
Home had gezonden : hij bragl 
dezelve met roem teneinde, 
en bezocht daarop met zijnen 
kweekeling, den • hertog van 
CHETREÜSE , de. voornaamste 
landen van Europa.] MOK*' 
CONTS bezat .groote kundig
heden en stond bij de geleer
den in groote achting. Zijne 
Reizen, door. zijnen zoon in 
het licht gegeven, zijn in 3 
dl.11, in 4.t0,• Lyon, 1665, 
en in 5 d l» , inl2.mo,/,«-
rtjs, 1695;, gedrukt; De
zelve zijn nuttiger voor de 

., geleerden dan vóór de oard-
rijkskundigen. - De schrijver 
heeft er zich eerder op W 
gelegd., om de zeldzame en 
gezochte voorwerpen te doeo 
opmerken , dan om plaatsbe" 
schrïjvingen te leveren. ™ 
stijl derzelve is kwijnend>en 

geenszins opwekkend voor-â  , 
lezer. [Dezelve zijn in.»8' 
Hoogduitsch vertaald, £eiP' 
%ig, 1694, in 4»t0] 

http://was.de


M O N. 49 

:
 MOÏÏCRIF (FfiAifcisèus Atr-

GÜŜ IIVÜS PARADIS DE), secre
taris der commandementen 
van den graaf van Clermont, 
lector der koningin, MARÏA 
LECZIJTSKA i een. der veertig 
leden van de Fransche aka-
demie , werd te Parys, in 
1687," uit eene fatsoenlijke 
familie geboren, en overleed 
aldaar in 1770. Zijne voor
naamste werken zijn: l.°Es-
sdi etc. (Proeve over de nood' 
%akelijkheid en over de mid
delen om te behagen) .ver
scheiden malen in 12.>»o her
drukt, een aangenaam en 
fijn, doch dikwerf in eenen 
gedwongen stijl geschreven 
werk. — 2.o Les Jtmes ri
vales {De wedijverende %ie~. 
len), een kleine roman, en 
andere stukken , zoo als too-
neeidansen, romancen, her
der saangen enz, — 3.° jbhis-
toire etc. (De geschiedenis 
der katten)', eehe beuzeling, 
in den tijd al te streng be
oordeeld , en tegenwoordig 
bijna geheel vergeten. — Zij
ne Werken (OEuvres), zijn 
in 1751, in 3 dl.«, in 16.™°, 
in 1768, in 4 dl.", in 12.m°, 
in 1791, in 2 dl.n,in8.vo, 
en in 1801, 2 dl.n, in 18.>n°, 
gezamenlijk uitgegeven. 

- MONDEJEÜ. — Zie SCHÜ-
IEMBEBG. 

MoNDONVIUE (JOANNA DE 
XVII. BEEÜ. ] 

JtJÏiARD, vrouw van), doch
ter van eenën raadsheer fbij 
het parlement van Toulöuse, 
onderscheidde zich reeds 
vroegtijdig door hare schoon
heid en haren geest. Doorvër-
sóheiden Heeren aangezocht, 
huwde zij in 1646 rnet TUR-
LES > Heer van MONDONVIWE. 
Na' haren echtgenoot te heb
ben verloren, stelde zij zich 
onder de leiding van den abt 
ÖIRÖN , en vormde het ont«-
werp, ' om* haar 'vermogen, 
aantewenden, tot her stich
ten eener congregatie, van 
welke de abt Cmoïr de sta
tuten "en reglementen ont
wierp.- Defce nieuwe instel
ling- werd bevestigd, door ee
ne breve van AIEXANDER VII, 
in 1662 en bij patent-brie-
Ven in 1663 gewettigd. Kort 
daarna' werden deze constitu-
tien, met de goedkeuringvan 
achttien bisschoppen, eri Ver-
scheiden leeraars gedrukt. Dit 
is het onder den naam van 
Congregatie van: de Doch" 
ters der Mndschheid Zoo be
kende instituut'. Er hadden 
zich reeds gestichten dier or
de, in verscheiden diocesen 
tot stand gebragt, toen men 
beweerde, dat dezelve tot 
schuilplaatsen diende 'voor 
factiën en kuiperijen; gevaar
lijk :voor Kerk en Staat; Men 
benoemde commissarissen, en 
na 'een rijp onderzoek, werd 
de congregatie der Kindoek-* 

D 
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keid', in 1§86, bij besluit 
van den hoogen raad vernie
tigd, De stichtster, werd naar 
het klooster der Hospitalistea 
van doufances verbannen,, en 
van de vrijheid beroofd ,om 
jj>et iemand buiten hetzelve 
te spreken of te schrijven. 
•Zij overleed aldaar in 1703, 
De dochters der Kindschh&id 
werden verspreid», De abt 
ïUcjNE ^ maakt er in zgne 
Merkelijke GeseMedenis bij-> 
na martelaressen van; de on
partijdige lieden» beschouw
den dezelve als de glagtoifers 
eener dweepzucht, waanan 
zij noch, de bedoelingen noch 
dedrijfvederen kenden. »Eet 
hof, (zegt een met deze zaak 
;zeeE bekende schrijver), be
zat on wederlegbare bewijzen, 
dat deze orde-stichtster,, eene 
schuilplaats had verleend-, aan 
mannen, die bij. eene onheil' 
stichtende leer, kwalijk ge
zind jegens den Staat waren., 
zoo ais pater GERCIE enden 
abt. DOBAT ; dat zij aan de
ze de middelen bad verschaf t, 
om het rijk te verlaten; dat 
zij in, haar gesticht, endoor 
hare, dochters, verseheiden 
libellen had doen drukken, 
tegen het gedrag van den ko
ning en zijnen raad. Men 
ligtte deze drukkerij op,; 
maakte proces-verbalen; en 
ten opzigte van al deze daad
zaken ,. had men verscheiden 
Wettige en geregtelijke feewij- „ 
zen met de getuigenissen der § 

oudste dochters van het huis." 
- ~ Zie REBOU&ET. 

MojfDONVJME (J04NNES Jo-
•SEPHqs CASSANEA DÉ) , eert 
der • beroemdste toonkunste
naars van de 18." eeuw, werd 
te JWarbonne., den 24 De
cember 1715 geboren. Hg 
verwierf |n den beginne veel > 
•roem te Parijs > werwaarts 
hij zich jn 1737 begaf, pria 

| stukken vol genie kondigden 
eene betpoverende engeleer
de lier aan, welke die van 
LAI-ANDK evenaarde. Dezelve 
Waren het Magnus Bami' 
mus, het Jubilate en hetito* 

| minys regnavit, welke men 
nog mét genoegen, hoort. Hij 
was de mededinger en vriend 
van GüiGtfONi,, welke toen
maals den eersten raag in dat 
vak bekleedde. Zijne Sona' 
teh, Symphoniën en Matei' 
ten, verwierven herodenpost 
van muzijkmeester der ko
ninklijke kapel. Hij overleed 
te Bdlevüle y^i P<*rtJs> 
dèn 8. October 1772. 

MöNEX (PJWWBERTÜS) j lB 

1&66, in Savooije gehore»* 
en te Lyon. in 16 43 overle; 
den, onderscheidde zich WJ 
de Jesuiten, onder ' wel»eI 

. orde hij zich, uit zucht voor 
de studie, begaf. HIJ sticht
te in 1597 het collegie «» • 
Thonon, en was gedurende i» 
jaren studie-prefect te fyf' 
De talen hielden hem i*W 
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beginne bezig, en dezelve 
hadden hem eenige werken 
te danken , door diegene, 
welke men na hem in het 
Jicht heeft gegeven, in de 
vergetelheid geraakt. Zijn 
Latijnsch-' Fransch Woorden
boek , getiteld: Inventaire 
des deux langues , Lyon , 
1636 , in foi., maakte in den 
tijd veel opgang. MöNJET leg
de zich vervolgens toe, op de 
wapenschild- en aardrijks-

, kunde van Gallië: al wat 
hij over die onderwerpen ge
schreven heeft, wordt door 
de geleerden geraadpleegd. 
[Behalve het reeds genoemde 
Woordenboek, heeft men 
nog van dezen werkzamen Je-
suit: l.ö ïFeterum nümmo' 
rum ad reeenfes francicos 
proportio, Lyon , 1 6 1 7 , in 
fol,, uit een enkel blad be
staande. —< 2.° Jnnuce lit-
tercG Indiarum, jaren , 1612 

— 1614, Lyon, 1618, in 
S.vo Pater MONET vertaalde 
deze brieven in het JLalijn. 
— 3.° Delectus latinitatis. 
Douai, 7.e uitgave, 1625, 
in 12.mo Dit werk is sedert 
dien tijd verscheiden malen 
herdrukt , voornamelijk in 
1642, in 8.vo, aanmerkelijk 
vermeerderd. —• 4.° Ligatu-
res etc. {Ferbandder Latijn-
sc/ie en Fransche talen), in 
4.t(>, Lyon, 1630, in 12.«"> —' 
5.° Pararelle etc. (Over een
stemming der Laiijnsche en 

Fransche talen), Lyon; in 
4.*°, 1630, 32 en 36. ~ , 
6.° Jtupecula capta, craci-
na {Mhé) servata a Luüörx- . 
co XIII, Carmen, Lyönr 

1630, in 12 .mo_ 7.o Ori-
gineetc. {Oorsprong eitge
bruik der Gallische wapent, 
schilden), 2.e uitgave, 1659y 
MEÜJESTRÏJER spreekt met lol 
van dit werk» *— 8.° Gêo-
graphia Gallice veteris re-
Gèntisque•-,' Lyonr 1654, in 
12.m0. -~* In zijn Inventaire 
etc. wil pater MOJÏEÏ1, dat 
men het Fransen schrijve, 
zoo als het uitgesproken wordt, 
en het is aldus, dat hij hetzel
ve- spelt; de voorrede over 
dat onderwerp is geleerd. Men 
heeft hem nog verscheiden 
andere gedrukte voortbreng
selen te danken , en eenige 
handschriften, onder welke 
pater LEIOWG , onder den ti
tel van Burgündionica, ma* 
nïoriën aanhaalt ovèf /tour-
ffondië, die te ffyon be
waard werden], • 

MöWETA {Pater), een do-
minikanervan Cremona, leef
de ten tijde van den H. Dö-
MÏNICÜS, en overleed in 124Ö. 
Hij maakte zich beroemd door 
zijne kunde, en zijnen ijver 
tegen de ketter» van zijnen 
tijd, "Pater RiCciNlus, van 
dezelfde orde , liet te Rome,, 
in 1643, eene Latijnsche ver
handeling tegen de W«U 

2 — - ' • -
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densers van pater MONETA 
drukken. 

MONFORX. — Zie MONT-
FORT, 

drukt.. Deze vertaling, even 
zoo sierlijk en 200 naauwkeu-
rig, als die vanHERODiANDs, is 
met aanteekeningen verrijkt, 
die zijnen smaak en zijner 
geleerdheid tot eer verstrek
ken. Men leert in den tekst 
en in de aanmerkingen, den 
geest en het hart van CICERO 
en de personen, kennen , die 
ten zijnen tijde eene groöte 
rol in de Romeinsche repu
bliek speelden. — 3.o Twee 
Verhandelingen in de.'Me-
morien der akademie. 

* MONGK (GASPARD), schep
per der beschrijvende meet
kunde' en een der stichters 
van de polytechnieke school, 
werd te Beaune in 1746 ge
boren. Zijn vaderj een een
voudig uitlaudsch koopman, 
verzuimde niets, ondanks zijne 
geringe fortuin, om aan zij
nen zoon eene goede opvoe
ding te geven. flfow«;*« 
de oudste van drie broeders, 
die zïch alle in de loopbaander 
wetenschappen begaven .( h 

.Ha zijne wiskundige studiën, 
bij de Oratoristen van,2ww* 
ne, vervolgens te Xyon'^ 
hebben volbragt, .werd f) 
in den ouderdom van 16 ja-

ren waardig geoordeeld, of 
de natuurkunde te onderwij
zen. Door de vacantien in de» f 

MONGAÜLT (NlCOLAAS Hü-
BERXDS DE) , de natuurlijke 
zoon van COLBERT-POUANGES , 
werd te Parijs, in 1674 
geboren, en begaf zich in 
de congregatie van het Ora
torium. Dezelve verlaten heb
bende, hield hij zich ach
tervolgend op bij den aarts
bisschop van Toulouse, DE 
COLBERT , die hem bescherm
de , en vervolgens bij Föir-
CAULT, die hem eenen post, 
bij de, akademie van opschrif
ten bezorgde, en dien van 
onderwijzer van den hertog 
van Charlr.es, zoon des her-
togs van Orleans. De Fran-
sche akademie nam hem, iil 
1718 als lid aan, en ver
loor hem den 15 Augustus , 
1746. FRÈRET sprak zijne lof
rede uit bij de akademie van 
opschriften. Er bestaat van 
hem: eene JPransche verta-
ling der geschiedenis van HE-
BODIANÜS, inlS.»10, Parijs, 
I745, __ 2.0 Eene Verhan
deling der brieven van CI
CERO aan ATTICÜS, Parijs, 
1714 en 1738 > 6 dl.», in 
12fHio, later in 4 dl1» her-J 

•(*)Een dèr beide jongere volffde GASPAKD op,..m den pos' 
examinator der< marine; de andere is als onderwijzer m ae w» 
leikunde te Antwerpen overleden. , 

http://Charlr.es
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schoot zfjtter familie terugge
voerd , ontwierp hij het plan, 
en bragt hij hetzelve ten uit
voer, om de platte grond der' 
stad Beaune op te nemen en 
te schetsen : ondanks de wei-' 
nige, en de onvolledigheid 
der werktuigen, welke hij 
te- zijner beschikking had, 
bragt hij zijn werk,ten ein
de dat hij aan zijne geboor
testad opdroeg. Dit werk ver
wierf hem dé aanbeveling van 
eenen hoofd-officier, die door 
de sierlijke juistheid van het
zelve 'getrpffen, hem in de. 
genie - school van Mézières 
deed: opnemen ;• hij werd ech
ter in dit gesticht, enkel 
voor jonge lieden geopend, 
die tot de verhevene stan
den der maatschappij be
hoorden , enkel toegelaten 
als teekenaar, aan de school 
der steenmeters, en opzie
ners der vestingwerkzaamhe-
den. In dien toestand werd 
MONGE weinig gevleid over 
welgelukte pogingen, die hij 
veeleer aan de vlugheid zij
ner handen, dan aan zijn 
scherpzinnig vernuft te danken 
had. Daar men hem echter als 
eenen goeden wiskunstenaar 
kende, belastte hem de be
velhebber der school met de 
praktische berekeningen: ee-
ner defilements-operatie,Moir-
GE kweet zich met roem van 
die taak, door eene beknop
tere en even zoo naauwkeu-

rige 'wijze uit te vinden alk 
die,' welke men tot dusver
re gevolgd ! was. De jonge 
meetkundige, beter op prijs1 

gesteld , werd-tot niet min
der moeijehjke operatien ge
bruikt, die hij met dehielf-
den lof ten einde bragt. Daar 
deze bewijzen van bekwaam
heid , zijnen roem •verspreid1 

hadden , zoo vraagde de Ver
maarde BOSSÜT, toeniriaals 
hobgleeraar der wiskundej te 
Mézièrés, hem? tot zijnen 
plaatsvervanger. MONGE ver
kreeg kort daarna 'denzelfdea 
post voor de natuurkundige-
wetenschappen hij den "abt / 
NOLI.EÏ , dien hij in het vol-=-
gende jaar verving , ofschoon) 
hij slechts 20 jaren oud wasé. 
Dit was vpor hem de gele
genheid eener menigte belangd 
rijke proefnemingen met het 
gaz ,-de aantrekkingkracht der 
kleine déelen, de uitwerkse
len der optica . fin eiectrici-
teit , het maken van scherp
zinnige afleidingen omtrent de-
tochtverschijnselen,' en dé be
langrijke ontdekking van*het 
ontstaan des waters door.de 
ontbranding der ontvlambare-
lucht. Zonder hét te wéten* 
door GAVENDISH voorgekomen, 
ging hij met eene angstvalli
ge • aandacht voort, dit ver
schijnsel te onderzoeken , 
waarin hij het aandeel der 
warmtestof en des lichts aan
wees, Jnlussphen brciddeMcw-

'3 . ... , 
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GE steeds zijne eerste "wiskun
dige, proefnemingen uit, eft 
bragt 4ezelv„e in algemeene 
toepassing; en van het begin
sel uitgaande, dat de stand 
Tan eenige punt in de ruim
te genooien , op drie regthoe-
kige, loodlijnen terugbrengt, 
maakte hij daarvan den grond
slag eener nieuwe en vrucht
bare leer, onvermijdelijk voor 
alle vakken der bouwkunde, en 
die door toenemende ontwik
kelingen, volledig gemaakt, 
den naam van beschrijvende 
meetkunde heeft bekomen. 
Bit geheel van eenvoudige en 
eenparige methodes was in 
strijd, met niet samenhan
gende, maar door de over* 
levering gewijde gebruiken, 
en MoffGE ontmoette eenen 
langdurigen en sterken tegen
stand;, om "zijne gelukkige 
ontdekkingen, bij het .onder
wijs in de scholen ingang te 
doen vinden. Hij gaf ver
scheiden verhandelingen over, 
4e, integraal-rekening 'va. het: 
licht, die hem in het begin 
tot correspondent der akade-
raie van wetenschappen de-* 
den benoemen, van welk ge
nootschap hij in 1780 lid 
werd. In hetzelfde jaar werd 
hij aan BOSSÜT toegevoegd, 
die tot hpogleeraar was be
noemd der hydrodynamique 
(wetenschap der krachten, die 
het water bewegen), welke 
leerstoel doojr. JÜRGOÏ in het 
Lowre was gesticht; bijgaf I 

te gelijk ê tfe cursus voor de 
hoogere meetkunde, in welke 
hij LAGROIX en GAT DÉ YÏR-
NON tot kweekelingen had; 
verpligt. om tusschen Parijs 
en Mézières te'kiezen, ver
klaarde hij, zich voor .deze 
laatste stad ̂  alwaar GiMOT, 
COÜI.ÓMB, MEÜSNIER, TIK-
SEAü enz. mede zijne kwee
kelingen werden. Hij ver
liet dezelve onherroepelijk in 
1783, toen hij, in de plaats 

.van BJSZOUI, tot examinator 
der marine benoemd was. 
Door den maarschalk DE GAS» 
TRIES aangezocht tot de her
ziening der Grondbeginsel® 
van BEZOUT , Waarin hef ge
brek der beknoptheid ^ 
met de verdienste der duide
lijkheid vereenigde, weigerde 
MONGE zulks, ten einde de 
weduwe BJSZOUTvan het eenige 
middel van bestaan, dat haar 
nog was overgebleven niet te 
berooven; hij schreef slechts 
voor zijne kweekelingen der 

marine zijne Ferhim 
over de zwaartekunde. ff; 
dens de "oprigting van hel 
lyceum, werd hij bij heWW 
tot hoogleeraar: in de natu0* 
kunde benoemd. MONGB W 
de grondbeginselen der o"1' 
wenteling omhelsd ; na o<f 
10 Augustus werd hij tot mi
nister van marine benoem^ 
en door den invloed van tw 
BORCET , provisioneel mej ö 

portefeuille van oorlog M * 
Het was in hoedanigheid *" 
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minister, en bij "gevolg als | 
lid der uitvoerende magt, " 
dat hij op den 19 Januarij 
1793 het bevel onderteekendö 
om het vonnis van LÖÖEWUS 
XVI ten uitvoer te brengen. 
Men verzekert dat zijne deel
neming aan deze treurige* 
gebeurtenis, hem later bitter 
leedwezen veroorzaakte. Hij 
redde zijnen voorganger in 
het ministerie, den heer Dïï* 
BOUCKAGE , dien hij van P(t~ 
rijs verwijderde, en ver* 
trouwde hem eenen rang toe, 
die hem in werkelijke dienst 
herstelde* MONGÊ ontwaarde 
eindelijk, dat een geleerde?. 
te midden van de verhitte* 
ring der partijen zich niet öp 
zijne plaats bevindt, en hij 
vraagde en verkreeg zijn ont* 
slag in de maand April 1793. 
Toen -beschuldigden hem de 
Jakobijnen van zijnen post te 
hebben verlaten, en van tot n 
de partij der Giroödijnen te | 
behooren 5 deze beschdldigin- f 
gen hadden geen gevolg. Toen 
de oorlog door de Europesche 
mogendheden aan Frankrtfk 
was verklaard, bewees hij 
gewigtige diensten aan zijn 
land: hij was het, die, met 
BERTSOUEÏ , VANDËBMOND^ 
en verscheiden andere geleer
den , als door eenen toover-
slag, de noodige Wapens en 
krijgsbehoeften daarstelde; zij 
bestuurden-gezamelijk de sal-
peïerhulten, de kruidtóolens, 

D 

SS, 

de geschutgieterijen: ona. •<&? 
op den obgenblik, waarop de> 
republiek van elk „verdedig* 
middel ontbloot scheen, be
vond zij zich weldra'op éene 
geduchte wijze tot den oorlog 
toegerust. In kalmer tijden, 
rigtte men de hormaalschöól 
op, van welke MÖNGE liè 
was, en het was alstoen, dat 
hij zijne Beschrijvende meet* 
kunde kon doen invoeren, 
die vöofbeeldelöös nmtig is,, 
ter volmaking der kunsten en 
vereenvoudiging der wörktüi* 
gen enz. Zijne nieuwe leec 
was toepasselijk op het tim
merwerk, het steenhóuWett, , 
de door linien verbeelde ver* ' 
gezigtkunde, de verdeeling 
van Jicht en schaduwen enz* 
Hij gaf meer ontwikkeling 
aan die voordeelen, en voegde-
er nieuwe bij, in de poly-
technielre school, die hij doof 
BSRïHoitEr j Goriös-Moav-
VEAü, en de afgevaardigden 
CiiiKör,FoBKCKor enPaiBüR 
ondersteund, stichtte» Ift 
1796 werd hij door het di
rectorium belast met de in* 
zameling der meesterstukken: 
waarvan BONAPARÏB Italië 
beroofd had, door werktuig* 
"kundige middelen van zijne 
uitvinding, maakte hij de 
vervoering dier voorwerpen: 
gemakkelijk. In het volgende 
jaar kwam hij met den generaal 
BBRTHIER aan het directe* 
rium, het verdrag van üampö-
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JFormio overbrengen; dat BO
NAPARTE in ï 798 met Oos
tenrijk .gesloten, had. Hij 
volgde mét BERTHOLEET en 
andere geleerden dien veld
heer naar Egypte, en was 
de eerste, die in de woe
stijn , het zoogenaamde mi-
ragei waarnam, een verschijn
sel , dat zich in deze .door 
eene .brandende zon onvrucht
baar gemaakte gewesten , dik
werf openbaart: MONGE gaf 
er ude oorzaken van op en 
Jbeschreef. de uitwerkselen van 
hetzelve. Al de gedenktee-
lenen van het oude Egypte 
werden door hem aan een 
gestreng onderzoek , onder
worpen : - de pyramiden , de 
obelisk j , de . bouwvallen van 
ffeliopolis\t de geschiedkun* 
dige overblijfselen, in Neder-
Egypteverspreid, de mekias 
putten door den kalief Ai-
MAMOÜNXJI aangelegd, en be
stemd, om de «wateren van 
den Nijl te meten. Hij werd 
lenoemd tot president van 
het instituut, door BONAPARTE 
te Caïro opgérigt, en, tij
dens den opstand in die stad , 
verdedigde MONGE, aan het 
hoofd der Overige geleerden, 
met, den rdegen in de hand , 
deze bewaarplaats der Afri-
taansché wetenschappen: dit 
was de moeijelijkste taak, 
welke «deze geleerden, gedu
rende hun verblijf in Egypte 
te vervullen hadden. Zich 
vervolgens naar Sm» begeven " 

hebbende, zocht hij de spo
ren op van het kanaal waar
door de, Mjl met de'Hoode 
zee moest gemeenschap heb
ben. In Frankrijk < terugge
keerd, werd hij belast,met 
de zamenstelling der Memo-
riën over Egypte, door hem 
en zijne ambtgenooteu ont
worpen. Alle ëerbewijzingen ' 
wachtten hem te Parijs. In 
den beginne tot lid van den 
senaat benoemd, gaf NAPÖ* ;. 
SIEON hem later het senator
schap van Luik, met, den 
titel van graaf van Pelusium, 
Hij versierde hem kort daar
na met het groot-kruis van 
het legioen van eer, en van 
de orde der Reunie ; en wees 
hem eene dotatie in ff est' 

falen aan; eindelijk schonk 
hij hem in 1813 eene som 
van 200,000 franken. B» 
rampen\anMoskauen vooral 
de val van BONAPARTE, trom* 
MONGE heviglijk, Be ontbin
ding der polytechnike school, 
bragt den laatsten slag tof 
aan zijne gezondheid, waan»J 
zich kwamen voegen, «et 

verbannings-besluit der con* 
ventionelen, die den dood 
van, XODEWIJK XVI ondertee
kend hadden , en zijne uit-
schrapping bij het Instituut-
Herhaalde aanvallen van be
roerte hadden zijn nog sier» , 
gestel ondermijnd, en J»J ' 
overleed den 28 Juhj 181 f* 
BERTHOELET sprak over 20" 
graf eene lijkrede uit, en 

file:///anMoskauen


M O N. 

DÜPIN heeft in het licht ge
geven Msaai etc. {Geschied
kundige proeve over de we
tenschappelijke* diensten en 
werkzaamheden van MON-
GE), Parijs, 1819, in-i.to 
MONGE was een regtschapen, 
bescheiden en weldadig man, 
maar het is te betreuren, 
dat de staatkunde, een ge
deelte des levens van dien 
geleerde heeft ingenomen. In 
de onmogeipheid, om al de 
ontledingen, waarnemingen, 
memoriëhmz. op te noemen 
welke men van hem in ver' 
scheiden wetenschappelijke 
verzamelingen van zijnen tijd 
vindt, zoo als in het Jour. 

«^Vecolepolytechnique, 
in de Dichonnaire de phyl 
^mpdePEncyclopêdUmé-
thodtque, in de Jnales de 
f™™>m de Description 
de VEgypte, te DècJe £ 
gyphenne e n z . w i u e i l w i , 

h l e I t W e i k e n a a n h ^ n door 
hem afzonderlijk uitgegeven 
•oo a l s :MTrUéefcJ tPer l 
^deling over de grmdbe^ 
gmselen der zwaartekunde), 
• f tm^ , 1786, in 8.v°,6.e uit! 
gave, 1 8 2 6 . - 2 . 0 , 0 ^ ^ . 
tion etc. (Beschrijving van 
ae kunst om kanonnen te 
vervaardigen), ibid 2,<>iaar 
la 4 / ° j ^ t 21.e deel uitma
kende der Collection des arts 
et metiers van Fverdun. — 
f'° fe??™ etc. {Lessen der 
^schrijvende meetkunde), in 
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den beginne uitgegeven, in 
het Journal deè Sciences de 
Vécole normale, 1813, in 
8.vo, 3.e uitgave. — 4.° Sur 
Ie resullat etc, (Over het 
resultaat der ontbranding 
van /iet ontvlambare gas, en 
der ingesloten vaten van 
brandbaar beginsel ontbloote 
lucht), 1781 en eene menigte 
andere, meest alle van na
tuur- of wiskundigen inhoud. 

D 

* MötfGEMAr (FANNY , ge
boren BÜHNIER), nicht van 
den abt JBOUUJIER FONIAHEL , 
deken der theologische facui* 
teit van Parijs, te Chambe-
ry in 1798 geboren, werd 
te Geneve opgevoed, en maak
te zich zeer beroemd door 
eenige werken. Datgene, het
welk ten titel voert: De lHn-i 

Jluence etc. (Over den in
vloed der vrouwen op de 
zeden), heeft twee uitgaven 
gehad, en is belangrijk door 
de wijsheid der lessen , wel-. 
ke ,de schrijfster in hetzelve 
aan de vrouwen in al de be
trekkingen des levens geeft. 
De Revue encyclopédique, 
40.e dl., blz. 185 , heeft er. 
een voordeelig verslag van ge
geven , en (te. WOBIER , heeft 
e r , in zijne Levensschets van 
mevrouw MONGÉIXAZ, in het 
Journal des, Débais, van 
den 19 October 1830 opge
nomen , met den grootste» 
lof over gesproken. In 1825 
5 
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had zij üaamlöos een werk 
in hét licht doen verschijnen, 
getiteld: Louis etc, {Xo-
DEWIJK XFIII en NAPO
LEON in de. Ehjzesche vel
den). Zij is den 30 Junij 
1830 overleden ; in hand
schrift nalatende Histoire etc-, 
(Geschiedenis van den M, 
JFRANCISCÜS FAN SAÉES) , 
en eenen onvoltooidenroman j 
PETRUS f graaf van Sa~ 
vooij'è genaamd : zij stelde 
zich voor , om, in navolging; 
van WALTER SCOTT, dè. ze
den en gebruiken van haai? 
land te schetsen. 

MONGIN (EDMÜS) , een Fran-
sche prelaat, te Baroville t 
in het diocees van Langres, 
in 1668 geboren, was on
derwijzer vari den hertog Tan 
Bourbon en van den graaf, 
van GHAROXAÏS. Hij verdien-» 
de door zijne bekwaamheid 
voor den kansel, in- 1724 
het bisdom van Bazas. Hij 
was een man van geest en 
smaak. Deze beide hoedanig
heden doen zich opmerken 
in de verzameling zijner JVer-
ken Xe Parijs, in 1745 in 
het licht gegeven. Deze ver
zameling bevat zijne leer-, 
lof- en Hjkreden en akade' 
mische stukken. Deze prelaat 
overleed in 1746 te Bassas. 
Men vindt zijne lofrede in 
de. verzameling van D'AlBiff-
BERT. 

I MONGJUT. —ZieMoNiGtAt 

MotfGODiN (ANDREAS Jicö* 
BÜS) , priester en pastoor, 
verdient eenen rang onderde 
beroemde mannen, met veel' 
meer regt, dan zoo velelrijgs* 
lieden , die.het menscbelijfre 
geslacht verwoest, en zoo vele \ 
schoone geesten,. die betzel* 
•ve door hunne dwalingen ver* 
giftigd, of door de dwaas* 
heden van den dag vermaakt 
hebben. Van behoeftige doch 
regtschapen ouders geboren, 
omhelsde hij den geestelijken 
staat en verspreidde het &0* 
hoorlijk licht in denzelven, 
Na zich gedurende zijnlw* 
kariaat, door eenen onver» 
mpeiden ijver te hebben ofl» 
derscheiden j werd hij op ver-
Zoek, en met-algemeenestefl1' 
men der parochie, tot rec
tor, of pastoor te St.- JnUj 
m de stad Bennes, benoem 
Tijdens zijne huldiging, *«' 
stonden de gevestigde inkom* 
sten der armen slechts uiteen? 
kroon; en bij zijn overïfw 
waren dezelve tot lOÖlf** 
gestegen; Hij wilde nooit t«' 
staan, dat men in zijne p̂ * 
rochie inzamelingen voor o 
armen deed j en t° e n

n , 
parlement aan die van' W' 
«e* toestond, leeningen «*J 
te gaan ,.• wilde hij niet r , 
doogen, dat zulks door ® 
Zijne geschiedde; hij voeg 
zelf in hunne nooden» W 
tienden werden er toe «^ 
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gewend, » Mijne inkomsten , 
zeide h i j , hehooren den on-
gelukkigen ; ik ben hun kas
sier, dat zij bij mij komen, 
om datgene af te halen, wat 
hun toekomt." Hij bevond 
zich somtijds geheel ontbloot,' 
en niets hebbende, om te 
geven, deelde, hij met hen 
zijnen maaltijd. Eindelijk, 
door ware apostolische werk
zaamheden, en eene werk-
dadige, verstandige, edel
moedige, onpartijdige en al
les omvattende liefdadigheid 
geheel uitgeput, en steeds 
bedacht, om ;zijne liefdewer
ken , zoo veel als dó om
standigheden toelieten, te ver
bergen, overleed hij in 1775, 
in zijnen biechtstoel, den: 
zondaar met God verzoenen
de: een dood, die in de pogen 
van den waren wijze roem
rijker is , dan die van die 
ongewijde helden, die op een 
slagveld , met het bloed hun
ner broederen bedekt, sne
ven. Zijn® parochianen, heb
ben hem een gedenkteeken 
opgerigt, rnet dit eenvoudi
ge , maar treffende en kracht
volle opschriff: 

Hic jacefr 
ANDREAS J A C O B U S MONGODIN , 

Hujus parocMa; rector, 
Gleri dicecesani procurator J 

Virtute, consilio, exemploque 
potens, • 

Pauperum pater, pauper ipse, 
Ut divinaïprovjdentiajsubsidio, 
Sic in victuparciwoniadives, 
%enis alimenta, vestesabun-

de suffecitj 

Hanc sacram rodem 
Refecit, ampliavit, exornarié, 
In sacro pcenitentiaj tribunali 

sedens 
Aniniam Deo reddidit. 

MoNlCA {Heilige), moeder 
van den heiligen AÜGÜSTINUS , 
in 332 van Christen-ouders 
geboren , werd uitgehuwd aan 
PAXRICIÜS , een inwoner van 
Tagasta in Numidi'è, dien 
zij twee zonen en eene doch
ter baarde. Zij bekeerde ha
ren echtgenoot, die heidensch 
was, en verkreeg door hare 
gebeden en tranen, de be
keering van den heiligen Aü-
GÜSTINÜS, haren oudsten zoon, 
die in de vermaken der eeuw , 

'en in de dwalingen van het 
Manicheïsmus gewikkeld was. 
Na dit dierbare kind op nieuw 
voor de kerk en de Gods
dienst te hebben voortge-
bragt, overleed zij in 387 
te Ostia , werwaarts zij zich 
met hem begeven had, om 
naar Afrika over te steken. 
JDe kerk viert het feest van 
de H. MONICA, op den 4 
Mei. Door eene geestige en 
treffende toepassing, leest men 
bij het Evangelie der Mis, 
de opwekking van den zoon 
der weduwe van JVaïm. Het 
gebed Deus, mmrentium oon-
solalor, enz, is vol zalving 
en ademt de teederste gods
vrucht. [GODESCAED, heeft 
het Leven van de ff. Mo~ 
HlCA beschreven, en aan 
Paus MARTINUS V , heeft men 
de Geschiedenis te danken, 
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van de vervoering van haar 
ligchaam naar Rome, in 
J480.] : 

* MONIGLIA (THOMAS VIN-
CENTIÜS) , een beroemde do-
minikaner-religieus, den 18 
Augustus 1686 , te Floren
ce geboren , begaf zich na 
zijne studiën te Pisa, alwaar 
zijn vader hoogleeraar in de 
geneeskundige school was, 
volbragt te hebben, in de 
orde van den H. DOMINICUS 
te Florence, in het klooster 
van den H. MARCUS. Eene 
oefening, welke hij met ee-
nigen roem ten uitvoer bragt, 
verwierf hem de toegenegen-' 
heid van pater ANTONINO CLO-
KË , overste der dominikanen, 
die er bij tegenwoordig was. 
Ofschoon MONIGLIA nog zeer 
jong was, benoemde de eer-
•waardige, pater ANTONINO., 
hem tot hoogleeraar der wijs
begeerte , eene al te voorbari
ge gunst, welke die overste 
de gelegenheid had , zich la
ter te verwijten. Inderdaad, 
nadat pater MONIGXIA , zich 
'verbonden had met HENDRIK 
NEWTON, minister des ko-
nings.yan Engeland, bijden 
groot-hertog, maakte die En-
gelschrnan hem diets, dat 
te Londen , het middelpunt t 
zeide hij, aller kundigheden , 
hij veel, meer hulpmiddelen 
zoude vinden» orn den kring 
zijher gekefidheid,.. üiUebraU 
den , en zijnö falsèt«:W vol

maken, en d̂ezelve te doen' 
gelden. De jonge religieus 
geloofde zulks, en verliet zijn 
vaderland en zijne orde, om 
eene hoop te verwezenlijken, 
die weldra door de uitkomst 
werd gelogenstraft. Het geld 
ontbrak hem , en hij zag zich 
verpligt, onderwijzer te wor
den, ten einde te kunnen 
leven. Gelukkiglijk had Cös-
MÜS, een godsdienstig vorst, 
de liefdadigheid, om te gun
ste van den jongen vlugteling, 
bij zijne orde tusschen beide 
te komen. MONIGLIA schreet 
aan zijnen oversteeenen brie > 

waarin hij zijn berouw » 
kennen gaf. Men stondhem 
toe, om terug te komen,en 

men ontving hem met toege
vendheid. Eenigen tijd na 
zijne terugkomst, ga* m 

hemalsadjunktaandenge 
leerden pater THOMAS MAWA 

MiNOREiti, prefect van _d 
bibliotheek der 0 * * * f d £ 
Home, wiens hoogejarena 
zl hulp noodzakelij «jaa 
De diepe kundigheden T 

.die* geleerden geaard,J 
ren voor pater MoNio^»^ 
nutteloos, maar te zijne' 
derrigting zeer voo £ j j 
Van Home kwam H,:^ 
renoe terug, alwaar pater w 
si , later kardinaal, hem ^ 

opvolger verlangde- m 
leerstoel der %^6Ï% 
welken hij bekleedde. , * 
in de plaats ziende, ó»» 

f tuige tan zijnen mis^S 
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geweest, vergat pater MONI-
Giu niets, om er de herin
nering van uittewisschen. Zijn 
ijver, zijne godsvrucht, zij
ne leunde, dé zorg, die hij 
nam, om uitmuntende kwee?, 
•kelingen te vormen, verwier
ven hem de algemeene ach
ting. • Hij telde onder zijne 
kweekelingen den beroemden 
pater MAHACHI , en vele an
dere beroemde personen. De 
geleerde kardinaal QülRlNl 
zocht hem naar Padua te 
lokken, ten einde er pater 
SERY te vervangen. In dit 
doel niet geslaagd zijnde ^be
noemde dë groot-h er togFRAN-
CISCÜS, hem tot hoogleeraar 
der kerkelijke geschiedenis te 
Pisa. BENEDicxusXIV,van 
zijne - verdienste onderrigt, 
verwaardigde zich, hem zij
ne toegenegenheid te kennen 
te geven, en overlaadde hem 
met eerbewijzen. Zijne kun
digheden bepaalden zich niet 
tot de godgeleerdheid. Be
halve met het Latijn en 
Grieksch, was MoNiGUAook 
met het Hebreeuwsch bekend, 
hij was zeer ervaren in de 
oude en nieuwere geschiede
nis , en de aardrijkskunde vol
komen meester. Noch de 
hoogere wiskunde, noch de 
natuurlijke historie, waren 
hem vreemd, en weinig ge» 
leerden genieten eenén bete
ren gevestigden roem. Hij 
overleed te Pisa, den 15 
tfebruarij 1767, en heeft na<-

gelaten: 1.° De origine sèt-
crarum precum Rosarii B. 
M. V. disserialio, Rome , 
1725, in 8.vo Pater MONI-
CUA schreef deze verhande
ling op last zijner oversten 5 
dezelve is tegen de Bollan
disten gerigt, die beweerden 
dat de H. DOMINICUS , de in-
steller der gebeden van den 
H. Rozenkrans niet was, — 
2.o Be annis JESU CHRIS-
Tl servatoris èt religione 
utriusque PMILIPPI JÜG. 
dissertationes duce , Home , 
1741, in 4.*° Dezelve zijn 
aan den groot-hertog FRAN-
CISCUS opgedragen, dien zij 
in ' eene gunstige stemming 
ten opzigte van den schrijver 
bragten. — 3 . ° Bisser laxio-
ne contro i fatalisti, 2dl . n , 
Zueca, 1744. — 4.° Bi«-
seria%ione contro i materie 
alisti ed altri increduli, 2 
dl.n, in 8.TÖ, Padua, 1750. 
— 5.° Osservazioni critico-

filosojiche contro i materia-
listi, divise in due traitati, 
Lucca, 1760. MONIGLUA 
was een der eersten, die zich 
in Italië tegen de wijsgeeri-
ge leerstellingen Verhieven. 
— 6.° La menie humana 
sjoirito immortale, non ma-
teria pensante, 2 d l . n , in 
8.vo, 1766. Hij had de ge
schiedenis der oude steden 
van Toskanen ondernomen; 
hij heeft ook veel geschreven 
over de Invoering en den 
voortgang der CaikoKjke 
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Godsdienst in Indië, voor
namelijk met betrekking tot 
de missie van Sina van den 
kardinaal DE TOURNON, wiens 
verdediging hij op zich nam. 
Men heeft zijn Leven, be
schreven .door monsignorFA-
BRONI, in de Fitce Italorum 
opgenomen. Deze beroemde 
schrijver heeft vermeendeven 
zoomin in hetzelve te moeten 
ontveinzen , .wat het gedrag 
van MONIGLU laakbaars had 
gehad, als die jeugdige dwa
ling , reeds door het berouw 
geboet, en meer?dan bedekt, 
door de langdurige oefening 
van godsdienstige deugden, 
door edele werkzaamheden , 
en door groote diensten aan 
de Godsdienst en aan de let
teren bewezen. 

moord, werd. Men beschouw
de hem niet alleen als eene 
vroegrijpe genie, maar als 
een der beste geesten zijner 
eeuw. Men deelt geenszins 
dit gevoelen wanneer men de 
verzen van DU MONDT leest. De
zelve zijn zoo- duister, zoo 
plat, zoo kwijnend,dooree- . 
ne schoolsche geleerdheid zoo 
wanstallig, dat men niet ver-
wonderd is, dat hij op zijnen 
ouderdom zulke gewrochten 
heeft voortgebragt. YoEïItfê 
heeft beweerd, dat de ï$ 
dinaal DÜ PERRON , om aich 
over eenige kwade hekelingen 
te wreken, deel had gehad 
aan den moord van dien jon
geling, eene gruwelijke las
tering, door dezen vermete-
len en driftigén schrijver, z<>n* 
der-bewijs en zonder waar
schijnlijkheid uitgekraamd. , 

MoNM0REL(KARElMB0imG 
DE), te Pont-JudemerpM' 
ren, werd in 1697 ,, tot aal-
moezenier der hertogin van 
Bourgondië benoemd. *» 
abdij vatt Lcmnoi wasJeJ)?: 
looning* zijner begaafd^ 
voor den kansel zoowel\» 
het uitwerksel der ^ " ' f 
ming van mevrouw DEM^' 
ÏENON. ;. Wij bezitten van im 
èene verzameling van zeer gf 
achte Homüiën, over dflj , 
vangeliën der Zondagen,f» 
de dagen'van de Yaste?» 
geheimen van J: C. efl' ^ 
de H, Maagd, #e».-i*** 

MONIN (JoANNES EpÜARD 
DU) , in Gy, in het graaf
schap Bourgondië geboren, 
heeft onder de regering van 
HENDRIK III , Latijnsoke Ge
dichten, 1578 en 1579, 2 
dl.n, in 8.vo, QïiFransche, 
1582, in 12.01° j n het dicht 
gegeven. Nog heeft men van 
hem twee gedrukte treurspe
len, het eene onder den ti
tel van Qüctrême deDV\Mo-
NiX, Parijs, 1584 , in 4. t 0 ; 
het andere onder den titel 
vaw Orbec-Oronte, in den 
Phmniae van Du MoNIN, 1585, 
in 12.tea..gjrjj, gaf groote hoop, 
toen hij w l s s g , inden ou
derdom van 3& "jftré»J'-t«r* jl 
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•meling kostbaar voor de pas
toors ten platten lande en 
zelfs voor die in de steden , 
bestaat uit 10 deelen in ï2.'1»o 
Dit werk is met eenvoudig 
heid, en juistheid geschre
ven, en wijkt geenszins van 
de wijze en den stijl der hei
lige Vaders, van .welke hij 
van pas de schoonste spreu
ken plaatst. Het jaar van; 
zijn overlijden is onbekend. 

MONMORENCI, — Zie MONI-
MOÏIENCT, 

MoNMOÜTH. 
MOÜXH. 

Zie MONIS 

MoMEGRO of DE ToLEDO 
(JOAMES BAPTISTA), beeld
houwer en bouwkunstenaar 
te Madrid, zijne geboorte
plaats , in 1590 , hoogbejaard 
overleden, heeft zich in Span
je , door zijne bekwaamheid 
zeer beroemd gemaakt. Hij 
was het , die op last van 
PHIUPPDS I I , de kerk van 
het Eskuriaal, onde* aan
roeping van den heiligen LAÜ-
EENXIÜS liet bouwen. De 
standbeelden der zes konin
gen, welke men op den ge
vel der kerk ziet, zijn mede 
het werk van zijnen beitel. 

* MONNEÜ (J. E . ) , was, 
tijdens de omwenteling,pas
toor van Valdelancourt, in 
het diocees van Zangres; 
iWr de geestelijkheid van het 

baljuwschap Chaumont-en-
Bassigny , tot de algemeene 
staten van 1789 gezonden, 
stemde hij in de constitue
rende vergadering, met de 
linkerzijde, en legde den eed 
af op de burgerlijke constitu
tie der geestelijkheid. Hij 
werd door het departement 
der Opper-Mame tot de na
tionale conventie verkozen, 
en stemde vo.or den dood van 
LODEWIJK XVI, met appel, 
door zonder uitstel. Na den 
9 Thermidor vraagde hij, dat 
de aanklagers en revolution-
naire commissien gehouden 
zouden zijn, om, de onregt-
vaardiglijk vervolgde gevan
genen schadeloos te stellen. 
Na de zitting werd MONNEfc 
commissaris van het uitvoe
rend directorium, bij eene 
departementale administratie; 
onder het bestuur van BONA
PARTE werd hij niet geem-
ploijeerd. Door de wet van 
den 6 Januarij 1816, uit 
Frankrijk verbannen, begaf 
hij zich naar Constans, al
waar hij in de eersie dagen 
der maand November 1822 
overleden is. Kort na dit 
tijdstip, hebben de dagbla
den het volgende stuk mede
gedeeld, waarvan de echtheid 
niet in twijfel kan worden 
getrokken: » De ondergetee-
kende J . E. MONKEL , pries
ter en vroeger pastoor van 
Valdelancourt, diocees van 
Zangres, thans te Constans, 
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verklaart, dat, hij alles her
roept , Wat hij , hetzij op ee-
ne openbare of bijzondere 
wijze'mogt gezegd of gedaan 
hebben , strijdig, met de Ca-
tholijk.èy Apostolijke en Room-
sche kerk, in welker schoot 
hij wil sterven; zijne oude 
parochianen vooral biddende, 
hem de ergernissen te verge
ven ; waaraan hij zich zou 
hebben kunnen schuldig ge
maakt; dat hij daarenboven 
de levendigste smart en het 
opreglste berouw gevoelde, 
van voor den dood van zijnen 
koning LODEWIJK XVI ge
stemd te hebben ; dat hij op 
de ootmoedigste wijze, den 
God vol goedheid bidt, hém 
niet, volgens zijne regtvaarT 

digheid, maar volgens zijne 
barmhartigheid, die Oneindig 
i s , en waarin hij zijn geheele 
vertrouwen stelt, te behan
delen. De tegenwoordige her
roeping , op heden den 29 
October 1822 vervaardigd en 
in handen gesteld, van den 
Heer WiciiL, prefect van het 
collegie van (Jonstans.'''' 

{get.) J„ E. MONJVEL. 

* MONNIER (J. KA'REL, 
graaf), luitenant - generaal, 
pair van Frankrijk, ridder 
van den H.' LODEWIJK, com
mandeur van het legioen van 
eer , te . Cavaillon , den 22 
Maart 1,758 geboren , behoor
de tot eene gegoede familie, 
die zijne opvoeding behartig

de. Tijdens de inneming der 
Bastille, zich als vrijwilli
ger , onder de nationale:garde 
begeven hebbende, verkreeg 
hij in 1791 een brevet van 
tweeden luitenant, in het ze
vende linie-regiment, werd 
in 1793 tot officier van den 
staf bevorderd, en klom zeer 
snel, tot de hoogste rangen 
op. MOMIER verdiende door 
zijn gedrag te Zodi en la 
Arcola, het bevelhebberschap 
eener brigade (1796), aan 
welker hoofd, hij in den sla$ 
van Mvoli, de" voordeelige 
stellingen veroverde, uit wel
ke de vijand het Franschele
ger in bedwang hield. Om 
generaal maakte vervolgens de 

veldtogten van Tyroï mede, 
onder MASSENA én JOÜBEEÏI 
en men belastte hem, na het 
verdrag • van Campo-FortmOt 
met het bevelhebberschap van ' 
jdncona, alsmede met datoef 
departementen van de TrM* 

. to, de Musona, en de Mr 
tauro. De. veldtpgt v a n * 

pels verschafte hem vkW^ 
gelegenheid, om zich te-on
derscheiden. Hij maakte zie» 
meester van Civitella en w 
Pescara, in de maand l>e" 
cember 1798. Ondanks eene 

zware wonde, Welke hij dek
een geweerschot had bew* 
men, versloeg hij , na z'^ 
in zijn bevelhebbersehap W,! 
Ancona en van de <^ e «^ 
parlementen der nieuwe #£' 
'meinsche republiek h # # 
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te hebben, de Italianen', die 
aan het muiten waren gesla
gen , en , in twintig dagen, 
deed hij eenen" tog't van 400. 
mijlen, nam zeven steden stor
menderhand in ', en leverde 
talrijke veldslagen aan den ge
neraal LAHOZ. Weldra kwam 
een smaldeel , uit Russen en 
Tarten zamengésteld, dat ge
zamenlijk , door de verove
ring van Corfu, de onder
werping der Ionische eilan
den had voltooid, zich bij de 
opstandelingen voegen,, en 

. tastte jineona van den zeekant 
aan. De generaal MONNIER, 
die slechts drie duizend man 
had, om aan veertigduizend 
vijanden, die hem omring
den , het hoofd te bieden, 
slaagde er echter in,-om de 
omstreken der stad, in eenen 
ruimen cirkel, langen tijd , 
vrij te houden. Maar de aan
komst van zes duizend Oosten
rijkers maakte zijnen toestand 
bedenkelijker, .en hij vond 
zich nï%tmmim nvan ée an
dere kust van liuMë^mnèet 
g'eöieenschap met eenigerlei 
lïansche troepen. Doch de 
moed en het beleid, door 
MONNIEK aan den dag gelegd, 
waren zoo «groot, dat hij nog 
honderds en vijf dagen, met 
zijn handvol dapperen, een 
regelmatig beleg, tegen ee
nen vijftien maal sterkeren 
?|jand volhield. Gedurende 
dien tijd werden er door zij» 

XVII DKEÜ, .,.- . . . . . 

nezorg', kanonnen gegoten, 
buskruid vervaardigd, ën 
draaimolens opgerigt. Na ein-' 

'delijk twintig gevechten,bij
na : alle niét roem geleverd te-
hebben ', en in een van welke 
de generdal XAHOZ eene dop-
delijke wonde ontving, na 
drie epeischingen van de hand 
gewezen te hebben, zijne 
hol werken ingestort, zijnen 
krijgsvoorraad uitgeput te zien , 
de helft zijner soldaten ver
loren , al de gruwelen van 
den hongersnood ondervonden 
te hébben, nam de genera»! 
MOJVNIER de .eervolle capitu
latie aan, hem door denOos-
tenrijkschen veldheer aange
boden. Dezelve Jiield in, dat 
de. Fransche troepen, na de 
wapens op het glacis van 
Ancona te hebben nederge-
legd, zich vrijelijk naar 
Frankrijk zouden begeven, 
langs den weg, dien zij het 
gemakkelijkste zouden oordee-
Jen, om er. krijgsgevangen te 
blijven, tot eene algemeene 
uitwisseling: dat de burger
lijke en militaire officieren 
hunne wapens en paarden 
zouden behouden; dat de 
Oostennjksche veldheer FROE-
IICH, een bewijs van achting 
aan de troepen der bezetting , 
voor hunnen moedigen tegen
stand willende geven*, tegen 
alle verwachting, aan de on
der-officieren het dragen van 
hunnen sabel, op den weg 
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naar hunne bestemming JOQ-
s,tqnd, en d^t fen bewijze 
zijner bijzondere achting voor 
der» generaal MQNNPR , en 
wederkeerig, voor de contrair 
terende natiën., hij aan den 

irepubjikeinschen, veldheer, 
eene eerewachi toestond, za-
mengesteld uit vijftien gewa-; 
pend.e en volkomen uitgerus
te ruiter^, en uit dertig me-, 
• de gewapende karahiniers. 
ï)e, generaal MEIAS , opper
bevelhebber der Oostenrijk-; 
sehe troepen, in Italië, tij? 
dens de aankomst' der Fran-
scjbe divisie XQ; Puvia, hield 
•dezelve., ondanks, de capitu
latie , veertien dagen op. Hij 
wilde dezelve krijgsgevangen 
•naar Oostenrijk zenden, ver
volgens haar noodzaken, om 
enkel, door Tyrol en Zwit
serland, naar Frankrijk te
rug te keeren; maar de ge
neraal. MONMER en • zijne sol
daten , vertoonden zich zoq 
dapper, dat zij eindelijk hun
nen weg over Mont-Cenis, 
Jco.nden voortzetten. Zijne 
heldhaftige verdediging ver
wierf aan.j^öijjWEjt, in 1800 
den rang van divisie.-generaaJ. 
Kort daarna tegen den Oos
ten rij kschen generaal LusiGi-
BTAN uitgewisseld^ werd hij 
hg het reserve-leger geplaatst, 
waarvan hij de divisie der 
vfioehpfcdje. kommandeerde, 
trelcwb-dg laatste dagen der 
maand. :$<**. 1800, wer- : ds 
iSesia en ^kè-$'esm > en na 

verscheiden voordeelente hebt 
ben behaald , drpeg hij, on-
der de bevelen van JDteSAix 
bij ,, tot de overwinning van 
Marengo, die het grootste 
gedeelte van, Italië, in de 
magt van BONAPARTE stelde, 
Tijdens de rampen der Fran; 
schen in dat schier-eilaqd < 
hadden zich voornamelijk de • 
Tpskanen door hunne geweld'! 
dadigheden onderscheidefij-
BONAPARTE schreef aan &f 
graaf DE SOMMARIVA, diejn 
Toskane over de linie-tEB̂  
pen het bevel voerde, ^ 
hem de ontwapening der gft'. 
standelingen te vragen,.sle?' 
nende op de beleedigingPA^0 

Frans,chen aangedaan, a's" 
mede op de verwoestingej); 
in het Cisalpisch grondgebp 
aangerigt. JDaar deze hoofd' 
pfficier geenerlei antwoord 
gaf, zoo trok de genere 
DOFONÏ Florence binnen, ® 
de generaal MONNIER trok o) 
Jrezzo aan , werwaarl«4« 
gros der topstandelingen * 
wijk had genomen, V&W* 
door geregelde troepen^ 
dedigd,.voQrdeelig gelegen 
weLversterfct zijnde, BjnJJ 
langdurige belegeringjiel) 

kunnen verduren. "^f\'^ 
hakte een bataillon, <»k 
toegangen tot deze s{f?fc 
dedigde in de pan, sloPV. 

ïesting daarop in, ng ^ 
geduchte artillerie tegen6 

zeiver muren, deed dft f 
ten met takkebpssen &* 
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en beval dezelve iri brand te 
steken. Dit stoute middel niet 
geslaagd zijnde, deed MpN* 
NIER gedurende den nacht de 
ladders in gereedheid bren
gen, beklom dezelve den vol
genden dag het eerst stormerir 
der hand, en nam eene ge-
duchten wraak op die van 
drei%o. Daar de verdedigers 
der citadel voor zrch geene 
redmiddelen zagen, vraagden 
zij om te capituleren; de 
JFransche generaal antwoordde 
dat hij met geene struikroo-
vers onderhandelde, en zij 
gaven zich op genade over 
(17 November 1800). De ei-' 
tadel en de wallen werden op, 
bevel van den overwinnaar 
geslecht. Vervolgens onder 
den generaalBRUNERgeplaatst, 
gingMoNNlER voort, zich door 
zijne gevechten tegen de Oos
tenrijkers te onderscheiden: 
ie de maand Januarij 1801, 
tartte hfj J^erona aan, en 
nacn |aj&$Ive jn. ,m vrede van 
Zuneytlié %mm een ekde | 
aan, zijne geveefttén maken, 
en zijn haat voor de willen 
Jkeurigheid van BONAPARTE , 
vcroordeeldehemtoteenelange 
werkeloosheid, Onder het ko
ninklijk bestuur in 1814, op 
de lijst der hoofd-officieren ge
plaatst, werd hij tot ridder van 
den heiligen LODEWUK be
noemd, en tijdens de orit-
sebpping van NAPOLEON, ging 
hij zich met den staf van den 

' • - . • • * E 
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hertog van AftgouUme ver
eenigen. Op den 3 April trok 
hij met twee duizend man 
linie-troepen, negen honderd 
nationale gardes, en eenige 
stukken geschut van F~alenca 
aan, en kwam binnen die 
stad. Gedurende „de honderd 
dagen Frankrijk verlaten heb
bende, kwam hij bij de tweede 
terugkomst des konings, we» 
der binnen hetzelve; de&é 
vorst benoemde hem den 17 
Augustus 1815, tot lid van 
de kamer der pairs, en gaf 
hem den titel van graaf. De 
generaal MONNIKR is te Parijs 
in den nacht van den 29 op 
den 30 Januarij 1816, aan 
eene beroerte overleden» 

MOSNIER (PETROS I E ) , en 
zijne zonen, (zie XEMONNIER). 

MONNJER {PETRUS IE) , in 
de omstreken van Rijssèl, in 
het jaar 1552 geboren en in 
1615 öwsrteden, feezocht ver
schillende gewoon van Mu-
T<?pa, en «©ornamelijk Italië. 
Bij zijne terugkomst gaf hij 
in het licht eene Beschrijving 
der oude en nieuwe gedenk-
teekenen, door hem in zijne 
reizen opgemerkt, Bijssel, 
1614, itt 12.mo 

* MONSTER (JLODEWIJK GA-
BRTEr.), een graveur te Be-
cangon den II Öclober 1733 ' 
geboren, en te Dy on, den 28 
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Februarij'1804 overleden. Hij 
•werd jong \in de werkplaats 
van JDciïiND ,./graveur der 
munt vanDy on geplaatst, en 
ging zich „vervolgens in de 
grondbeginselen zijner kunst 
\è Parijs volmaken. ^nB.our-r 
gondi'è teruggekeerd", legde 
MONNIER. zich toe -op de be
oefening der oudheid, aan 
;welke hij die zuiverheid van 
teekening te danken 'had, 
•welke zijne vportbrer/gselen 
Tan die der jkunstenaars van 
hetzelfde tijdvak onderschei
den. Men roemt van hem : 
•1.° Topographische kaart 
•van B'QMgondi'è, door PAU-
OHEat;2.?de Kaartderberg-
kelens en kanalen van Frank
rijk, door denzelfden; 3.o 
de gr oole Synoptische kaart, 
gevoegd tyj de grondbegin
selen der kruidkunde, door 
DURANJDE ; 4.° Fignetten en 
Platen K behoorende tot het 
4.c deel der Geschiedenis van 
JBourgondïè, door PLANCHER; 
5.o die van SALLUSTIUS , door 
den ;.jDr.e$ident DE BROSSES 
vertaald-*--^ 6.0 Die der Oud
heden van Ê^'&ni^m. , Hij 
heeft verdiept-©n-Verbeven-, 
een aantal zegels, cachetten, 
'leg- en gedenkpenningen ge
graveerd , die doof de lief
hebbers gezocht worden. 

Mómp^E (BERNARD DE IA) , 
ie JD^on^^milQil gejboren-, 
ontwikkelde breeds in%z|jne 
lundschc jaicB V èêneii bijzon-* 

deren aanleg yóor de'schóonë 
letteren. Men wilde hém be
wegen ,tom zich aan de balie 
toe s te 'wijden; ••> maar: zijne 
neiging 'sleepte Jheïh mede, 
tot' de aangename letter-; en 
dichtkunde.; Hij stelde zich 
tevreden, met :zich in; ï672 
alsi corrector .bij de reken
kamer te Dijon te doen aan-
n emen. De bezigheden, aan 
dezen post,verbonden, beletten* 
hem- niet, om zich in W 
Grieksche, Latijnsche, ItalP* 
aansche en Spaansche talétf'i 
in de geschiedenis en letter* 
kunde beroemd te maken. H| 
behaalde' in 167,1, door zij» 
dichtstuk over het Jfgeschift 
Tweegevecht, den prijs J»J 

[ de Fransche akademie, zij"4 

de dit onderwerp, het eer
ste , door de akademie uit* 
geschreven. De onderwerpen 
zijner overige stukken, die 
mede den prijs behaalden»^ 
zijn, voor het jaar 1673. 
JDe roem "JSer wapens en d& 
schoone letteren onder M' 
BEiruii XIF'; vo;orJ167y;» 
Be opvoeding van '"tnónseig* 
jiewr.den~dau.phin; Voor 1 6<w 
Be'.groote*dingen, door ffi 
koning ten voordeeh t of] 
^Godsdienst gedaan; ciïw 
lijk voor het jaar 1685 ,-Vj 
roem, door- den koning w~ 
•worven, door aich in ^ê% 
eigene naak te veroordeólwi, ! 
Zijn s t uk /ge t i t e l d , *^ ! " 
sehe akademie, ondW--P 
bescherming des konvffir 

http://jiewr.den~dau.phin
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in 1673, te Iaat ingezonden*' 
zijnde, kón niet aan het on
derzoek onderworpen .worden*. 
De Fransché afcademie nam 
hem in ,1713 als lid aan-, 
en het was billijk, dat een 
Jcamp vechter die vijf. malen 
bekroond was, onder zijne 
regters zitting nam. De dicht
kunde maakte de voornaam
ste bezigheid van LX MOIV-
ÏTOTE niet üit , reedsin zijne 
jeugd had hij de geleerdheid 
met dé schoone letteren we
ten te paren. De volmaakte 
kennis der boeken en schrij-
ver'ï aller, landen , en demoei-
jélijke navorsching der let
terkundige bijzonderheden , 
waarvan geene enkele hem 
ontsnapte', gaven hem eene 
bijna- eenige geleerdheid. De 
boekenkenriers beschouwden 
hem als hunne godspraak, en 
aldus noemden zij hem-, on
danks'het stilzwijgen dat zijne 
zedigheid van hen gevorderd 
had, ; Be hoedanigheden van 
zijn hart e*&naar4»n ;: die van 
zijnen geest; zijne ; inborst 
was vrolijk en zich gelijkblij
vend y bescheiden en gediens
tig. Deze achtenswaardige let
terkundige, overleed te Pa
lijs, den 15 Öciober 1728. 
Zijne voornaamste werken zijn; 
1.° Poèsies Francaises, 
{Fransche gedichten), in 
8.vo, in 1716 en 1721 ge
drukt. — 2.o Nouvelles Poé-
*ies {Nieuwe gedichten), Di-

jon, 1743, in 8j° Dez'e.*bêi-
de. verzamelingen yerdienan, 
allen lof? er komen verschei--
den gelukkige dichtregels en. 
eenigè aangename* stukken in 

• voor. De stijl derzelveissoms 
prozaïsch, en het zachte vuur 
der dichtkundedoet zichniet* 
altijd in> dezelve gevoelen, 
maar in dergelijke verzame
lingen kan alles niet gelijk-
ma tig zijn. — 3."° JVoéi fröur-
guignons de Güi BAROZAi 
ai Dioni, {Bourgondische 
Kersaangen), Dy on, 1720 
en 1737, in &vo, dat men 
als een meesterstuk fan- naï
viteit beschouwt;: maar men 
moet een Bourgondiër zijn , 
om- zulks wel te* gevoelen. 
Wannéér men dit niet i s , kim 
men -wel eens lomp vinden, wat 
aan anderen naïf toeschijnt. 
De heer» L. DüBors, heeft; 
eenen tekst dezer kerszange», 
meer gekuischt en vollediger 
geleverd, Chdtülon, 1817, 
ia 12.»*». *_ Het 3. e efl -4.«» 
dj. van het Manegmna, 'der 
uitgave van 1715, in 4 dl.1», 
•in 12.»"», «met eene belang
rijke Verhandeling over het 
werk De tribus mjposiori-
bus, rIIij tracht te bewijzen,-
dat ditgedrogtelijk voortbreng-* 
sel, ten minste in het Latijn, 
nooit heeft bestaan. Het te 
werkelijk mogelijk, dat dit 
boek bersenschimmig is ge
weest, en datgene, welke 
men later heeft gezien-, en-
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kei volgens den titel a^nver-
Taardigd; maar het schijnt, 
dat IA MOMOYE zich bedriegt, 
njet te vooronderstellen dat 
het in 1712 niet bestond. 
De heer CREVENNA , inwoner 
Tan Amsterdam bezat er in 
zijne rijke bibliotheek een 
Latijnsch exemplaar van, 
van welke bibliotheek de be
redeneerde catalogus in 5 dl.n, 
in 4.to bestaat. Dit exem
plaar van 46 bladz. in 8,™ 
heeft het* jaarmerk 1598 i wél 
is waar de heer CREVEMA, 
houdt hetzelve voor later uit
gegeven ; maar het is niet 
waarschijnlijk, dat hét jon* 
ger is dan de verhandeling 
van IA MONNOTE, Er zijn ech
ter lieden v die dit bedrog 
aan STRATJBIDS toeschrijven, 
die dit boek te Weenen in 
1753 deed drukken , volgens 
eene gewaande oude uitgave, 
die zeer verdacht en welligt 
hersenschimmig is. De heer 
CREVENNA, heeft eene Fran-
sche vertaling, die geenerlei 
betrekking mét het Latijnsche 
exemplaar heeft. Beide zijn 
zeer platte libelleb, zonder 
geest en zonder grond, gee
nerlei aandacht waardig, zoo 
min als eene ernstige weder
legging (Zie YIGNÉS - PETRUS 
BES-). — 5.o Geleerde Aan-
teekeningen op de uitgezoch
te bibliotheek van COLOMIES. 
~ 6*° Aanteekeningen op 
de beoordelingen der ger 
leerden varï ÈittlïT en op 

den ANTI-BAIUET yan ME
NAGE (zie dat artikel), -f- 7.o 
Aanmerkingen op de biblii!-
otheken van VERBÏER en.vart 
XA CROIX-DÜ-MAINÈ, r— -8.° 
Aanteekeningèn op de uit 
gave van RABBLAIS van 17.15=); 
dezelve zijn meer taal- d̂ a 
geschiedkundig. ~ 9,° Het 
is aan LA MONNOTE , dat men f 
de Uitgave van verscheiden 
Fransche dichtstukken te dan? 
ken heeft, bij CoüSTEUERf» 
drukt, en de; üecueil ei& 
(Verzameling van uitgezoch
te stukken, in onrijm en »« 
dichtmaat), in 171.4, te J¥ 
rijs, onder den titel van jffok 
land gedrukt. Nog heeft mf 
van hem de Vertaling' W' 
Fransche verzen der woof* 
delijke verklaring van drfl' 
THERESIA (zie dat artikel)* 
een , werk, dttt zoo wel o" 
begaafdheid des dichters, <* 
zijnen smaak voor de taa 

der Godsdienst, en eene -teer 
dere 'godsvrucht getuigt [^ 
MOÏWÖYE bezat zeer ">'#?' 
breide kundigheden, wwrf" 
briefwisseling met Tewchei-
den geleerden van m*0' 
-pa en maakte zich eve_ 
zeer bemind door zjjne . ] 
lenten als door . zijne « # 
heid], 

. MONOSZLOI (ANDREAS)i\ 
eene 'adellijke familie., ^ ' 
na met ijver verscheiden * ^ 
dei-e posten te he-bhen j 
kleed, op den bissehopp*1!' 
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ken Stoel van P~èsprin ver* 
heven. Men heeft van heto: 
De invocatione et venerati~ 
one sdnotorum, Tyrnau, 
1589, in 4.to. Dit onder
werp wordt er breedvoerig 
en geleerd in ontwikkeld. Ni-
COLAAS GTARMATI, een pro-
testantsch predikant, randde 
dit werk aan; maar PETRUS 
PAZMAÏT, later kardinaal, deed 
hem zijne vermetelheid be
rouwen f door cene zeer bon
dige en sierlijke wederlegging, 
waarin hij alles wat de predi
kant , tegen het werk van den 
geleerden en godvruchtigen 
bisschop, in het midden had 
gebragt, in het niet deed ver
zinken, -

MONOTER lJoANNES B A P -
ÏJSTA), een schilder, meer 
algemeen BAPTISTE genaamd, 
in 1635 te Rijssel geboren, 
•overleed te Zonden in 1699. 
Men kon de kunst om bloe
men te schilderen , niet 
verder fereègen. dan M<m-
KOTER* Men vindt » zijne 
schilderijen, eene frischheid, 
eenen glans, eene volkomen
heid , eene waarheid einde
lijk, die dezelve met de na
tuur doet wedijveren. Milord 
MONÏAIGÜ, dezen beroemden 
kunstenaar gedurende zijn ver
blijf'in Frankrijk hebbende 
leeren kennen, nam hem me
de naar Londen, alwaar hij 
zijn penseel in het werk stel-

• E" 

de ter verfraaijihg van de$« 
zelfs schoon. Mfe/. Men heeft- , 
ook vele zijner schilderijen 
in Frankryk, — ANTÖNIÜS* 
MONNÖTER, zijn zoon, is zijji-
kweekeling en lid der Fran-
sclie akademie geweest; 

MONPENSIER. —- Zie MONT-
PSNSIER. 

MONRO (AXEXANDER) , een 
beroemde hoogleeraar der ont
leedkunde aan de universiteit 
te Edimburg, te Zónde» in 
1697 geboren, is de schrijver 
van verschillende zeer geach
te verhandelingen jn het JGn-
.gelseh : ï.° Ontleedkunde, 
Edimburg.,- 1726, eb later 
verscheidene müle» herdrukt: 
hetgene wat de schrijver óver 
dë zenuwen zégt, is te Fra-
neker in het Latijn in het 
licht gegeven, 1754 onder
den titel van Jnatome nèr~ 
mwim contrèètUk • De h&er 
SKE heeft de Besnktmde van 
.MÓÏTRO in hêt Fransch m 
.het Jicht gegeven , onder den 
titel van Traite de V Osteo
logie , Parijs, 1759, 2 dl> r 
in fol. met een aantal pla
ten. Dit is eeh waar mees
terstuk der böèkdrükkürist. 

-•i— 2 ft Proeve over de ontleed-
kundige inspuitingen, in het 
Latijn vert., Zeyden, 1741, 
in 8.v°+r— 8.o Onderzoek 
der aanmerkingen van de 
heeren WINSLOW , F E R M 

4 " : • . ; . . • • • . , • : • 
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en WALIHEBS, in*8.vo,1783, 
in . fol. '-—/ 4.° Krijgsmans 
geneeskunde, iq het Fransch 

.vertaald*door LE BEGUE DE " 
PJBESEE. Hij heeft de memp-
ïiën der- maatschappij van 
Edimburg met een aantal 
belangrijke stukken. verrijkt. 
Moirao overleed den 10. Ju-
lij 1767. Een zijner zonen 
heeft over de waterzucht eene 
Kerhandeling .in het licht 
gegeven, die van groote dienst 
in het behandelen dier -ziekte 
kan zijn. < , -• . «.,• j 

men. Toen" het vaderland zij
nen 'degen niet meer noodig' 
had , trad hij weder in zijne 
betrekking van advokaat; 
maar het duurde niet lang 
of hij werd weder van zijne 
betrekkingen die hij bij de 
balie had afgetrokken, door 
zijne benoeming van afge* 
vaardigde bij* het congres,••:j 
waarin hij tien achtereenvol
gende jaren zitting • had» 
steeds door zijne medeburgers? ' 
aan welke zijne republikein 
sche gevoelens, behaagden, j 
herkozen wordende. Hg ha*-' j 
de Fransche omwenteling 
toegejuicht, doch keurde 
de buitensporigheden en mis- | 
daden derzelve af ; hij werd. 
tot afgevaardigde bij het Fran-
sche bestuur beno;emd,en°5 
den 15 Augustus 179£i werd j 
.hij aan den president der oon- I 
ventie voorgesteld, djé hem 
openlijk de broederlijk®'$m': 

heizing gaf. De vriendschap8* 
betrekkingen, die sinds lang 
tusschen Frankrijk en. ü-e 

Fereenigdè Staten be#«" , 
den, opgehouden hebbeffde» 

• onder voorzitterschap • ^an 

JOHK ADAM , die geheel de» 
Engelschenv was toegedaan» 
kwam* MONROÉ in Jmert^ 
terug, laakte de rigling, *f" . 

• ke sedert eeöigen tijd ZJJn • 
bestuur genomen , had ; #*> 
daar hij vreesde, dat bij i*e 

volgen „ van denzelfden W6gr: 
de ministers de • instelling* 
van z|jn vaderland, aafl # * 

r * MONROÉ (JAMES) , 5.° 
.president der F"ereenigde 
staten van Amerika ,en oud 
afgezant bij de Fransche re
publiek , in de staat van ï^ir* 
•ginië, in 1757geboren, werd 
.door zijne familie tot de pleit-
zaal bestemd., Na goede regts-
geleerde studiën te. hebben 
.gemaakt oefende hij onder 
-leiding van JEFFERSON, die | 
-hem sedert steeds op. eene I 
bijzondere wijze genegen was, 
het beroep van advokaat uit. 

.In den ouderdom van 21 ja
ren tot afgevaardigde bij het 
congres benoemd , verbeeldde 

,zieh MONRO;É, nuttiger .voor •-
.zijn land te zijn, op het 
slagveld dan op de tribune. 
Zijne dapperheid, door ver
scheiden schitterende daden 
beweaën^. verwierf hem, eene 
snelle- bevordering, en bij. 
het sluifijjjs. ̂ a.n.{ d,en vrede , 
was hij tot k'öïötóöpgeklom* : 
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vaar zouden blootstellen; 'gaf jf 
hij zijne geheele briefwis.se- || 
ling gedurende , zijne diplo
matische zending in het Jicht: 
deze uitgave bragt het groot
ste uitwerksel te weeg. In 
1803 werd MÓffaorê lot land
voogd van Firgini'è be
noemd , en door herkiezin
gen, gedurende drie jaren in 
denzelfden post gehandhaafd; 
JVa den afstand van Louisi-
ana, door Spanje aan Frank* 
rijk gedaan," ontstonden er 
geschillen tusschen het bestuur, 
van Madrid v& dat der Fer-
eenigde Staten, betrekkelijk 
de :scheepvaart op de Mi's-
sissipi: MONRÓJÉ werd in hoe
danigheid van afgezant, eerst 
naar Frankrijk en daarna 
naar Spanje gezonden, en 
door zijne begaafd- en.rond
borstigheid, gelukte het hem 
deze, zaak ten einde te bren
gen. In ÏS06 begaf hij zich 
,naar Londen, ten einde een 
einde, te maken aan de ge
schillen , èie,,d0 ,/T^reemgde 
Staten en JSngëland öog ver
deeld hielden.. Daar al zijne 
pogingen in deze onderhan-
Jing mislukten, verzocht hij 
•om zijne terugroeping, en 
•kwam in het volgende jaar 
• te Pliiladelphia terug. In 
1811 tot staats-secretaris bij 
de buitenlandsche aangelegen
heden benoemd, werd hij in 
1814, met het algemeen be- IJ 
*elhebberschap der Ameri-J 

• H l 

kaansche troepen belast/ het
welk hij, met de portefeuille 
van oorlog, tot aan den vrede 
behield, Hij nam alstoen we» 
der bezit van het departement 
dat hem vroeger was toever
trouwd, en behield hetzelve 
tot in 1817. Het was in dat 
jaar, dat hij, bij eenegroote 
meerderheid van stemmen j 
tot president van het bestuur 
der Fereenigde Staten werd 
verkozen. Zijn behqer was 
wijs. Hij onderzocht de zee
kusten, begaf zich achter
eenvolgend naar: Baltitnore, 
Philadelpkia,- JVew- York 
enz, ', doorreisde ook het-bin* 
nenland, en schetste bij .zijne 
terugkomst voor .het congres 
het • tafereel. van den • meest 
voldoenden toestand der re
publiek. Op den 4 Maart 1821 
als voorzitter herkozen, sprak 
hij voor de opening der ver
gadering van het congres van 
1824, eene redevoering uit, 
die.in de beide .werelden in
druk heeft gemaakt. Hij keerde 
tot het stille Jeven terug, en 
is te New-York, den 4 Julij 
1831 overleden, zijnde zulks 
juist; de verjaardag, van de 
onafhankelijkverklaring :, van 
Noord-Amerika. 

Mojrs-AüKEüs.—ZieMomr-
ÖORK. 

E 5 

MüNSIGÏTAïJI (ElISEüS) , - i n 
Frioul geboren , begaf zich 
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in de congregatie der Kar-
meliten , werd tot vier malen 
procureur van den pater-
generaal der orde benoemd , 
en overleed te Romein 1737, 
na in het licht te hebben 
gegeven Büllariutn carmeli-
tarum, Rome, 1715, 1718, 
2 dl.11 in fol.; een werk dat 
vele nasporingen heeft gekost. 

* MONSIGNT (PJETB.US-AI.E-
XANDER), een beroemde toon
kunstenaar , den 17 October 
1729 te Fauqiiemberg, in 
Artois, uit eene adellijke 
familie geboren, maakte zich 
reeds vroegtijdig bekend niet 
de toonkunst, waarin hem 
zoo veel roem wachtte. Reeds 
in den onderdom van 19 ja
ren werd hij in de compta
biliteit der geestelijkheid van 
Parijs gebruikt. Bij de voorr 
«telling van het Serra-Pa-
drona tegenwoordig zijnde , 
gevoelde hij den smaak voor 
tle muzijk in zich ontwaken, 
en hij ontving van den Italiaan 
GUNOTTI les in het compo
neren, MONSIGNY opende zijne 
nieuwe loopbaan , door een 
klein zangspel, getiteld: Les 
Aveux indiscrets , in 1750, 
op het tooneel der kermis 
van Saint-Germain, de ba
kermat der boertige opera 
opgevoerd. Dit werk vond 
veel bijval, en deszelfs ver-
-vaardïgBt. handhaafde later 
zijnen noem;, ondanks den 
naijver van-^fiÉTitr:, eeft ge

ducht en afgunstig mededin
ger. Zijn Cadi dupe (1761)' 
trof SEDAINE zoodanig, dat 
hij uitriep: Vóila monhonl-
me! [Ziedaar mijn man)* 
Van dien oogenblik af ver* 
eenigden zij hunne werkzaams 
heden, en kenmerkten elk 
hunner schreden door roem» 
MONSIGNY, werkte ook met I 
COLIÉ , ANSEAUME , FAIUKTV 
MARMONTEL , en na in 11% 
de opera Felix, te heb))», 
geleverd, hield hij in <fei ' 
ouderdom van 48 jaren öp> 
om voor het tooneel te ar* 
beiden. Deze vroegtijdige *f' j 
zondering; werd aan eenige 
onaangenaamheden, hert Wft 

wege de acteurs aangedaan i 
toegeschreven. De hertog'* 
Orleafts had hem in 17w 
den post van hofmeester ƒ ; 

zijn huis gegeven. Daar™ 
omwenteling hém niet allf8 

dien post, maar z<# '*ffi 
geheele fortuin had onlriömenj 
gaf hem het gezelschap J>* 
het tooneel Favart, in l"*g 
«ene jaarwedde van -ƒ>*' 
francs. Twee jaren daarna 
verving hij PICCIKI in den p^ 
Van inspecteur j bij het w 
kunstigConservatorium, m' 
hij legde zulks in 1802 *«£ 
neder en had tot op»» 
MARTIN (en niet MARI 
een Spanjaard, te AhfT 
geboïen. Bij den d°odAl 
GRÉxïir, in 1813, werd»» 
tot lid van het instiW"» 
noemd, verkreeg in hel*" 

http://PjETB.US-Ai.E


M O JV. 

jaar het kruis van het legioen 
van eer, en werd in 1816 
bij de akademie yan isclioone 
kunsten aangenomen. MONSI-
GNY »was de deken der toon
kunstenaars; hij bewoonde 
een huisje ia de voorstad 
Saint-Martin, al waar hij den 
14 Januarij 1817 'overleed. 
Behalve de Aveux indiscrets 
enden Cadidupé, heeft men 
van hem nog de volgende 
opera's: Le rot et le fermiery 
1762 •, dat meer dan twee 
honderd malen, ten tooneele 
werd gevoerd; Mose et Colas, 
1764; Ie Deserteur, 1769; 
file sonnante, 1774 (met 
GOLLÉ) ; Ie üendez-vous hien 
employé, 1775, (met AcfAü-
ME); la belle Arsene, 1775; 
Félix ou Venfant trouvé, 
1777. Hij heeft ook drie groote 
opera's vervaardigd. Mine, 
reine de Goloonde,- 1766 ; 
Pagamin de Monegue ; Phi-
lemon et Baucis; deze beide 
laatste opera's zijn niet ten 
tooneele g&voerd; de meeste 
der opera's van JSojfsJwr 
zijn nog in het tooneel Fey-
deau opgevoerd. Het voor
naamste talent van dezen toon-
kunstehaar, bestond in de 
eenvoudigheid , de kracht en 
de welluidendheid ; en GRÉ-
XRT heeft zich in zijne Proe
ven over de toonkunst niet 
kunnen onthouden van te zeg
gen .* » MoifsrGNr is de beste 
» «anger der toonkunstenaars 
* ' . . ' . . het zingen is hem, als 
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» 't ware, aafigeboren." —< 
Deze uitmuntende componist, 
maakte zich niet minder ach
tenswaardig door zijne zeden, 
Zijnen geest en zijne maat
schappelijke hoedanigheden, 
dan dóór zijne verhevene ta-'* 
lenlen. De heer QUATREHÈRK 
DE Quwer heeft in de maand 
October 1818, in de open
bare vergadering der akademie 
van schoone kunsten , eene 
lofrede op MoNSiGMr voorge
lezen, 

MOJFSXIBR (ARTÜS DÜ), een 
Franciscaner religieus, te Rou-
atten in het begin der 17.e 

eeuw geboren , besteedde den 
tijd, dien de geestelijke oefe
ningen zijner orde hem. over
lieten , in nasporinwen over 
de geschiedenis van zijn land. 
Hij heeft 5 dl.» in fol. om
dat onderwerp' geschreven. 
Het 3.<? dat oyer de abdijen 
handelt, is te Mouunen in 
1663-y-m fol., onder den 
titel van JVeus/ria Pia, in 
het licht verschenen; dit boek 
is zeer zeldzaam geworden. 
De schrijver was in 1662, 
terwijl men met den druk 
van dit deel bezig was, over» 
leden; hetwelk waarschijnlijk 
de oorzaak is dat de overige 
niet in het licht zijn ver-' 
schenen. De beide eerste han
delen over de aartsbisschop
pen en bisschoppen, onder 
den titel van Neuslria Chris* 
iiana, het 4.e over de hei* 
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ligen i onder den, titel van 
Jfeuslria Sancta ; en het 5.c 

over verschillende onderwer
pen , onder den titel , van 
NeusLria Miscellanea. Nog: 
i,eslaat er: van pater DÜ ATQNS-
HER : l .° De, la sainletè etc. 
{ Over de heiligheid der Frdnr 
sche monarchie > der aller-* 
christelijksle koningen {. en 
der kinderen van Frankrijk) , 
Parijs, 1638, ï n S . v ° -r-
2.o LaPiété,etc^{De gods
vrucht der•Franschen, .voor 
de ff. Maagd van Liessè). 
Parijs, 1637, in 8.v° 

MONSTRELET (ElfGÜERRAND 
DE) , een geschiedschrijver der 
15. c eeuw te Kameryk in 
1390, uit éene oude en a-
dellijke familie geboren, werd 
landvoogd dier stad, en o-
verleed in 1453.. Hij heeft 
nagelaten eene Kronijk, of 
zeldzame en belangrijke ge
schiedenis der gedenkwaar~ 
dige zaken, in zijnen tijd 
voorgevallen,. Tan het jaar 
1400 tot 1467, Parijs,. 3 
dJ.n, in fol. Dezelve begint 
juist met het tijdstip , waar
op de Jaarboeken van FROIS-
SARD eindigen. . De schrijver 
verhaalt in dezelve, op eene 
eenvoudige en waarachtige, 
jtnaar zeer wijdloopige wijze, 
de, dnneming van Parijs en 
.verovering van Normandije' 
door.df ;,&gelschen , .de oor-
Jogen ,• digVituslphen de hui
zen van vQrd'èk¥iséïcm ^Bmtiy 

J gondi'è'JosBarstteri. De vijf-
• tien laatste jaren «zijner ge
schiedenis zijn van eene vixeo}-', 
de hand. Er bestaan verschei
den'uitga ven van dezelve,»,., 

MONT. — . Zie DUMONÏ ea> 
•RORERJ. '••.,•:. , -,,G, 

' MoNTAGNË , Of MoifTAlGrö}: 
(MICHAEL DE) , den 28 Febru*< 
arij 1ÏJ33, pp het kasteel wH; 
dien naam, in Perigordge^. 
boren, was de zoon van P# 
TRUS ETGHEM , heer van Mon-
lagne, uit eene oorspronke* 
lijke Engelsche familie. Zijne. , 
kinderjaren.openbaarden reeds 
eenen gelukkigen aanleg. Zijn 
vader kweekte denzelven zeer 
zorgvuldig aan, deed hem La
tijn spreken alvorens hij' kei 
Fransch verstond, en vvaVW 
in het angstvallige voor hem i 
bezorgd:, hij deed hem'des* 
morgens enkel door het ge' 
luid van speelwerktuijp 0B'"f 

waken , zich verbeeldende ,-
iüat men het oordeelvernio» 
gen der kinderen verstomp.» 
door hen plotseling Ie v'f' 
ken. Reeds in den ouderdom, 
van. 13 jaren had hij zÜne? 
leer-cursus voltooid, dien »!) 
aan het collegie van Gtiy^ 
van Bordeaux , onder GB°^ 
CHY , •. BuCHAJfAN en M ^ 
had begonnen, en ten eiO«e 

gebragt. Door zijn vader vod
den tabbaard-bestemd,»vf# 
hij in het jaar 1554, *g" 
den^ post van raadsheer,^ 
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hel parle-metft van 'Bordeaux 
bekleed; hij nam denzelveri 
eënigön ' tijd waar, en liet 
denzelven daarna uit afkeer 
weder varen. Hij .doorkruis
te'Frankrijk, JDuitschland, • 
'Ztüitèerland èri Italië ; maar 
men ziet door liet verhaal, dat 
hij van-zijne reize heeft na
gelaten } dat hij geenen waar-
nemenden geest bezat en zich 
meer met de vermaken , : dan 
met de voorwerpen bezighield,, 
die zich aan zijne belangstel
ling aanboden. Zich in 1581 
té jRome bevindend-e, werd hij 

.. aldaar met den titel van Bo-
méinsch burger vereerd ; in 
hetzelfde jaar werd hij , na 
'den maarschalk BiitoN, lot 
maire van Bordeaux verlco^ 
zen. In 1582 zonden de in
woners dier: stad .hem naar 
her hof, om er hunne zaken 
te bepleiten. 'Na twee jaren 
dien post te hebben, waarge
nomen s werd hij nog voor 
twee-Jvolfèmdè jaren in den-
zelyenbwss^fc^-Tei'schèen • 
•eënigön tijd daarna > M*l4ê8> 
in de staten van Blois.'lïet 
'was ongetwijfeld gedurende 
'eenige zijner reizen naai' het 
hof, dat koning KAKEL I X , 
hem met de 'ridderorde van 
den H, MICHAEL versierde. 
zonder, zegt hi j , dat hij 
om dezelve vér zoekt had. 
Sfaar de ijdelheid, die in al 

-ïp'ne geschriften uitschijnt, 
Waakt deze omstandigheid zeer 
twffefecbijg,; M verschillen* 

de togten',r eindelijk' op zijn 
kasteel Van Ifontagne, tot 
rust gekomen,'wijdde hij zich 
aldaar geheel aan de wijsbe
geerte toe , die bij hem 'eene 
soort van scepticismus (twij-
fèllëer) en eene vrijheid van 
denken, die zich aan niets 
vast hield, was geworden. 
Zijn önderdom werd gekweld,, 
door de smarten van den steen 
en de kolijk, en hij wees 
steeds - de hulp der genees
kunde van de hand, aan wel
ke hij geen geloof sloeg. Hij 
overleed aan eene soort van 
Keelontsteking in 15^2. Mw-
ÏAGNE heeft zich in zijne 
ISssais (Proeven) t afgeschil
derd l maar gewoonlijk be
kent hij 'slechts éenige onver
schillige gebreken, en waar
op zekere personen zich zelfs 
beroemen. Hij' bekent bijv. 
zorgeloos en lui te zijn, van een 
zeer 'zwak geheugen te heb
ben , van een vijand van al
ten "dwang- en van alle pleg-
tigheid te zijn j % Waartoe 
zou het dienen* de slavernij 
der hoven te ontvJugten, in
dien irien dezelve lot in zijne 
hut mèdesleeptej"' Somtijds 
ontsnappen hem ernstiger be
kentenissen ,* en het-zijn de
ze, die zijne inborst het best 
openbaren : » Ik ben, zegt 
bij , nu verstandig, *dan los
bandig ; nu waarhëidrnihnend, 
dan logenachtig, nu kuiscti , 
dan wellustig, nu' mild' èn 
verkwistend, dan» giejrig"-'en 
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dat alles naar dat ik mij draai 
of wend." Hij volgde in zijne 
zedeleer en in zijn gedrag niet 
anders dan de rnenschelijke 
rede, of liever het denkbeeld 
des óogenbliks, en , terwijl 
hij de oogen voor het licht 
des geloofs gesloten hield, 
dobberde hij onophoudelijk 
in eene algemeene twijfeling: 
hij beklaagde zich over dezen 
knejlenden toestand, en be
treurde de Godsdienst, welke 
4ene valsche wijsbegeerte hem 
had doen verliezen : « W e l 
ke verpligting, zeide hij, heb
ben wij ni,et aan de goedgun
stigheid, van onzen goddelijken 
Schepper , van ons geloof be
vrijd te hebben van die on
bepaalde en eigendunkelijke 
.gevoelens,, en het op den eeu-, 
wigen grondslag van zijn hei
lig woord te hebben geves
tigd ! Alles is wankelbaar in de 
handen des menschen." Elders 
verwijt hij aan zich zelven 
dat zijne gevoelens van he
den nooit die van morgen 
aijn. Men heeft van hem: 
JPro.eyen {Mssais) aan' welke 
hij , zoo ak hij zulks, in 
een der eerste hoöfddeelen 
.«egt, in 1572 , in den ou
derdom van 39 jaren , begon 
te werken. Dit werk is lan
gen tjjd het eenige boek ge-
VBepsj;, dat de aandacht van 
hetrfelfiin getal vreemdelingen 
Jot .^ l t j iok; , welke met het 
Fransraji foke^d Jenden zy.n. 
We «tij!- ïs>?réel jjwv'aaivMoeh 

zuiver, noch naauw keurig, 
noch afgemeten , noch edel; 
maar dezelve is eenvoudig, 
levendig, stout en ongekunr 
steld, MAILEER ANCHE beweert, 
dat het de bedorvenheid, vajj 
het. rnenschelijke hart is, wel» 
ke smaak voor deze Iweffe 
ning inboezemt, iri welfce zij 
stof vindt, om zich gems! 
te stellen en zich te voeden̂  
waarin zij hare eigene tlft? 
ken erkent, en- zich als W 
een volmaakt, welgelijkeiidjfr 
beeldsel beschouwt* M^> 
PASCAL en aridere beroemè 
mannen hebben over dij W» 
hetzelfde vonnis gebeld. W 
dien het waar is,-, dat de ter 
dinaal DU PERRON helzehe w 
Brevier der regtschapfflM',, 
den heeft genoemd, kaïH'J 
door regischapen lieden,^1 

anders verstaan hebben,, ^ 
verfijnde lieden, die W$™ 
toenmaals werkelijk &vi« f1 

naauwgezet lazen , als de p"# 
ters hunnen brevier. De w 
roemde HUET , heeft hel^ 
ve beter afgemaaid, 4ê 'y. 
vier der regtschctfM1 *\ 
jaards en der sluderem 
iv.eeinieten, die zich ee®$ 
wereldkennis, en eeü^êf 
glimp van letterkunde £K 
len doen a&nwaaij&h ™. 
'heeft een schrijver ti&^L 
der bedwongen dan M0*?^, 
NE, Zbodra hem «enige <JeJ-
beelden oxer een oni&%;.f 
invielen, bragt hij «M** 
dadelijk op het papieri *» 
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indien deze denkbeelden', hem 
op eenige andere bragten , 
die de geringste betrekking' 
met de eerste had, zoo volg
de hij dit nieuwe denkbeeld , 
zoo lang als het hem eenige 
stof leverde, daarna kwam 
hij tot zijn eerste onderwerp 
terug, hetwelk hij andermaal 
verliet, en somtijds, om er niet 
verder aan te denken. Hij roert 
die onderwerpen van ter zijde 
aan , terwijl hij het goede voor 
het kwade, en het kwade 
voor het goede waagt, zon
der zich tot het ©ene of het 
andere te bepalen: van daar 
de tallooze ongejijmd- en te
genstrijdigheden vvaarvan de 
JSssais wemelen: van daar 
de wanorde, zoowel in de 
zaken als in de wijzen, ifet 
zijn aanhoudende uitweidingen 
en afwijkingen, Grieksche, 
Latijnschè, Italiaansche aan
halingen. MAMBRANGHE noemt 
hem, een' ruiterlijken school-
vos r wijl hjj tot zijnen leze.r 
in eenea jcajteflpep . toon, 
spreekt, die, hem va,n .de gei 
wone schoolvossen onder
scheidt. Zijne vrijheid ont
aardt in ongebondenheid; als 
een ware cyniker noemt 
hij elke zaak bij derzelver 
naam, trotseert alles en maakt 
zich over alles vrolijk. Ifa 
dit alles zou men vragen, 
van waar den groolen opgang , 
dien dit -boek maakte, in, 
dien, zoo als wij zulks bo-
nn aanmerkte, elk werk; 

dat met de bedorvenheid des 
menschen in overeenstemming 
i s , zulks natuurlijker wijze 
niet moest maken. De uit
gaven van dit werk zijn al 
te talrijk, dan dat-wij de
zelve alhier zouden aanvoe
ren ; de laatste en beste is 
die van Firniin DJDOT frbres 
et cpmp., 1836, in een rooi-
jaal 8.vo deel. Onder de wer
ken , betrekkelijk MONTAG-
KJE in het licht.gegeven , var-
dient melding. > Notices etd, 
(^anteèkeningen en aanmer* 
kingen om het leizen van Jtfojf-
IAGNE voor te bereiden en 
gemakkelijk te maken), door 
TH. VERNIEJR . Parijs , 1810 , 
2 dl.», in 8.vo, MONTAGNE 
heeft ook eeneïïansche ver
taling in 8.vo, van de Na
tuurlijke Godsdienst, door 
RAIIIUNDÜS DE S.EBoNDE,,een' 
Spaansch schrijver, geleverd , 
benevens eené uitgave in 8Jo 
van eenjge werken van S Ï E -
T*%MÜ§ M £A BEOXiè', raads
heer bg het parlement van 
Bordeaux, zijnen vriend. Zij
ne Reizen door Italië, zijn 
in. 1772, door de zorg van 
den heer DE QÜEIU-ON, in 1 
deel in 4.to, in 2 dl .n i r i 
12.«»o, en in 3 dl.» kl, in 
12,»*°, met aanteekeningen 
gedrukt, De ontdekking van 
het handschrift dier Reizen, 
gedurende 180 jaren in de 
vergetelheid begraven, is aan 
het toeval te danken, maar 
zulks, is voor MONTAGNE geen 
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gelukkig toeval geweest, want 
bet heeft zijnen roem groo-
telijks benadeeld. Men zöu 
zich zeer bedriegen, indien 
men er geleerde waarnemin
gen , over de oudheden van 
Italië, over de natuurlijke 
historie enz., in meende te 
vinden. MONTAGNE spreekt er 
niet over, . omdat, zegt hij , 
de anderen er genoeg van ge
zegd hebben. Om den lezer 
schadeloos te stellen , over 
een stilzwijgen, dat men van 
den kant van een•• waarne
mend wijsgeer zoo weinig zou-
verwachten , spreekt MONTAG
NE zeer breedvoerig over zijne 
gezondheid, en over de ver
schillende physische omstan
digheden , waarin hij zich be
vonden heeft. .Hij maakt ons 
bekend » dat hij op zekeren 
dag, een hevig kohjk had, 
dat hetzelve vier uren duur
de-; dat hij op eenen ande
ren dag in het bad veel wa
ter loosde, meer dan-naar 
gewoonte zweette , en andere 
ontlastingen had ; dat hij op 
eoree^ zekere plaats veel aan 
hoofdpijn ; en- -óp eene ande
re veel aan tandpijn had ge
leden , enz.'" Degene, die er 
belang in stellen , om te ver
nemen , alles wat er op die 
reis tot roem van MONTAG-
«R- -plaats had , zullen ver-
neflTèa^dat hij in al de be* 
zochte «,-pïïnatsei) -, eene uitda
ging- isn. étnjd "Jieeft nagela
ten. • Ins •• Wfef jw^en,- 2%t 

hij dezelve niet aari den 
waard, maar aan de herberg-
zelve , opdat dezelve blijven' 
zoude , wanneer zelfs het huis 
van meester veranderen mogt. 
Te Loretlo verzocht en ver
kreeg hij de vergunning, om 
in de kapel eene 'groep van 
vier zilveren beelden • te "fflö* 
gen plaatsen, dat van 0. L.' 
V., liet zijne, dat van'zijne* 
vrouw en dat van zijne döéfi' 
ter. " Er komen honderd!»! 
dergelijke aanmatigingen i» 
voor; maar de laatste W 
in eenen filozoof verbazing 
verwekken. Hetgene, wat nog' 
meer verwondering baart» ws 

dat MONTAGNBY te Loréfa. 
aangekomen, aldaar zijne dev 
votie hield , en hetgene wat 
ongeloofelijk zou zijn,-indie* 
hij het ons zelfs niét mèf 
deelde, is dat hij Overtuigde [ 
geweest van de zekerheid a&i \ 
wonderen , 'welke God aöaaï" 
door de voorspraak van de B»> 
Maagd wrochtte. Hij verklaar», 
zulks, toen hij 50 jaren oud 
was, en zijneÉssais. (^*0i': 
ven), reeds geschreven wf* 
[ fn l819 , is er een werk M' 
het licht verschenen , geliiej»-' 
Ie Christianisme etc. {"'e 

Christendom van MotiMtf' 
NE) , door M, L . . . lerW 
de.schrijver aanhalingen be
trekkelijk- de Godsdienst, 'f 
zelfs uit de godgeleefdhw i 
van .SJEBONDIS, vertaald v61"' 
eenigt, en uit 'het dag«#* | 
haal v.ait. den reizenden-cd$- j 
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man , eenfge godsdienstige, 
geenszins van bijgeloof vrije 
handelingen:'aanhaalt, - heeft 
hij .bijna eenen vromen -Oh ris
ten- wan hem gemaakt. Het 
Fr'ansche instituut stelde in 
1812 de lofrede van MON-
TAKJffE in wedstrijd. De prijs 
werd toegekend aan den heer 
yillEMAHr. Onder zijne me-
dedinge^s, wier voortbreng
selen gelijktijdig in het licht 
verschenen, onderscheidt men 
de beeren J, Y. IECLERC, 
DROZ, BIOX, MAZURE, JAT 
en VICXORÏN FABRE. ; 

aanzienlijkste personen des 
rijks; De hertog van Bour~ 
gondië gezamenlijk met' den 
koning van Afavarrë, die in 
hem zijne verkléefdheid voot 
de koningin en voor het huis 
van ' Orhans verfoeide > leg
den hem verscheidene mis
daden te laste, en deden hem 
in ï 409, gedurende de ziekte 
van KAREL VI, als schuldig 
in hechtenis nemen. Hij werd 
in de ffalles van Pari/s•',-' 
den 17 October van hetzelfde 
jaar onthalsd. Zijneten dui
delijkste bewezene misdaad, 
was van een .gedeelte der. 
geldmiddelen ten zijnen voor-
deele te hebben aangewend. 
Zijne gedachtenis werd, drie 
jaren, later weder' in eere 
hersteld, en wei op verzoek 
van zijnen 'zoon* KAREI DE 
MONTAGO }, 'dié in 1415 y in 
den slag van Apincourt het 
leven verloor. De" Celestijners 
van Marcoussi, wier kloos-
terdoor JOAOTGS gesticht waé, 
verkregen het lijk van'hun'nen 
weldoener^ hielden voor hém 
eene plegtige uitvaart, en 
rigtten hem een praalgraf op, 
als een gedenkteeken, zynér 
ongelukken en hunner erken
tenis. 

r * KoNTAGP , of MoffïAGÜE 
(EDÜARD) , graaf van Sand
wich , evenzeer beroemd als 
veldheer, jals vlootvoogd'.en 
als staatsman,' doch wiens 

MoNTAGÜ (JOANlfES DE), a 
monte acuto, bisschops leen-
hpuder (viddme) van Lcton* 
nats, zoon van eenen rent
meester van den koning van 
Frankrijk, had onder KA
BEL V en KAREL VI het voor
naamste beheer'van zaken in 
handen. De laatste vertrouw
de hem het beheer der geld-
middejöjn toe, eenqn post, 
die hem aanzienlijke, goede
ren" en nog meer vijanden 
verschafte. MONTAGÜ, met 
eene opïoopende en trotsche 
inborst geboren , liet zich in 
1408 met den post vangroot-
meester van Frankryh.he-
kleeden, verkreeg het aarts
bisdom Sens en het aarts
bisdom Parijs voor • twee 
zijner broeders, en van het 
toppunt zijner grootheid ver
achtte en verbitterde hij de 
-XVII. DEEL.. ' 
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staatkundig gedrag talrijke 
tegenstrijdigheden aanbiedt, 
werd irti 1625 geboren, en 
diende -in .het begin in het 
leger des parlements, tegen 
ÏCAREI I . Hij onderscheidde 
zich bij. den aanval van Lin
coln en in verscheiden ande
re belangrijke gelegenheden, 
werd tot. lid benoemd van 
het Jager-huis en nam zitting 
in het parlement, alvorens 
den vereischten ouderdom te 
hebben bereikt. Ondet het 
beheer van CitOMWEidi ver
kreeg hij ook eenen post bij 
de schatkamer. Nadat de vrede 
met Holland gesloten was, 
begaf hij aich onder de ma* 
riae, en werd den beroem* 
den admiraal BIAKE ,, i* het 
bevel over de voor de Mid* 
dellandsche aee bestemde 
vloot,, toegevoegd., In 165^ 
vetkïeeg MOIIAGW het befel 
over eene vloot,, waarvan het 
doel was ", om de gangen dëf 
Hollanders te hewaken, den 
oorlog .tegen de Spanjaarden 
voort te zetten , .en den ffran-
«<Aen«ibJbneming van JDuin-
jkqrkem fe ïbe|<ï*taii... Hij. k weet 
zich van dezen."last,*, met 
even zoo veel moed als voor* 
zigtigheid en werd vervolgens 
tot TufiENME gezonden, om 
«et. hem* over de middelen 
tsyhandelen , om den oorlog 
waêst,»!®,zetten. JYa deze bij*-
e&nfeajMiat,, zag hij geheel ea 
al wm 4 e diepst afT m b&* 
gaf woh ttwws^|ner fönd- J 

goederen; hetwelk men toe* 
schreef aan de treffende schil1» 
dering , welke TÜRENNE hem 
van de rampen van KARELII 
had afgemaaid. Na den dood 
van' GuóMWELt, ontving Mf 
van den zoon des protectofs» 
het bevel over eene grooW 

* vloot, die naar de Oöst-wee 
werd gezonden,omgeïaraèti* 
lijk met de Hollanders, de 
veroveringen der Zweden * 
beteugelen, en hen tot eens 
overeenkomst met de.BMd* 
sche mogendheden te nood" 
zaken ; hij slaagde hierin W 
de koning van Zweden zag 
zich genoodzaakt, om •••fat 
beleg van Koppenhagw-ty 
t& breken, en zijne toestem* 
ming tot den vrede met ^ 
nemarken. te geven. He' 
schijnt dat. omtrent-deóen W 
MONTAGU eetiige ontevrêdea; 
heid ondervond, want H 
nam de aanbiedingen- ta". 
KAREL H aan, die «em aafl' 
spoorde, om de dienst-w 
het parlement te verlajffH 
en zijne vloot naar Eng™0® 
terug-te doen keeren, ** 
einde gemeene zaak te $ * 
ke», 'met eenige koning 
zinden, die bereid.'waren. <"» 
zijne restauratie te bevordere»» 
MONTAGÜ , het gebrek aa" 
levensmiddelen .tot *oor**J 
sel nemende, zeilde n'a*r.„ 
Engelsohe kusten; maar n 
zijne aankomst ^mmJl 
dat gir.'GioRGE BooM» ®* 
hij gevolgd was, in M W 
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'nis genomen", Jen naar den 
Tower vervoerd was, en 
dat men hem zélven als eenen 
verrader had aangeklaagd. 
Door deze gebeurtenis weinig 
verschrikt, begaf hij zich 
naar Londen, en verdedigde-
zich zoo moediglijk, dat men 
zich tevreden stelde r met hem 
zijn bevelhebberschap te ont
nemen. Zijne verwijdering 
was van geenen langen duur; , 
hij werd kort daarna aan 
MoNCK in het hevel over de 
Engelsche vloot toegevoegd; 
hij maakte gebruik van het 
gezag, hetwelk hij had om 
zich naar de Hollandsche 
kusten te. begeven. Hij be
woog zijne officieren, om zich 
aan KAREI, I I te onderwer
pen, die zich. mét den her
tog van Tork aan boord der 
Engelsche vloot begaf, over 
welke MONTAGÜ het bevel aan 
dien prins als groot-admiraal 
©vergaf. Op deze wijze had 
hij de»eer, om aan de her* 
stelling va» KAÏMX I I , dien 
hij naar Engeland terug
voerde , mede te werken. De 
koning schonk hem twee da
gen daarna de orde van den 
kousenband, verhief hem tot 
vrijheer, tot burggraaf van 
Hinchinbroke , graaf van 
Sandwich, en benoemde hem 
vervolgens tot lid van den 
geheimraad, admiraal van het 
Kanaal en iuitenantvanden 
hertog van Torck. Toen de 

oorlog mét Holland'va. 1664 
losbarstte, voerde MONTAGE 
het bevel over het blaauwe 
smaldeel, en veroverde een. 
aantal schepen op den vijand. 

_In Londen teruggekeerd, 
werd hij naar 'Madrid^ ge
zonden , om over den vrede 
tusschen Spanje en Portugal 
te. onderhandelen ,• hij sjaagde 
in deze zending, en, sloot 
te gelijkertijd met het hof 
van Madrid, een voor En<-
geland zeer voordeelig han-
delverdrag j bij de. vernieu
wing der vijandelijkheden met 
Holland, in 1672, ging hij 
andermaal scheep met den 
hertog van Torck, en had 
het bevel over de voorhoede 
der zeemagt. Nadat de vloot 
door den Hollandschen ad
miraal DE RurxEtt overrom
peld werd, haastte zich MoN-
TAGü, om de baai te ver
laten , waarin zij geankerd 
'was, zoo wei als die der 
Franschen, welke met de 
JDngelsche vereen igd; was; 
daar de schepen bijna vast 
tegen elkandei* lagen, zpo 
waren dezelve buiten staat 
om iet te yerrigten. Daar 
door gaf hij taan den hertog 
van Torck, die over het 
voornaa'mstegedeélte der vjoot 
het bevel voerde, en, aan 
den maarschalk D'EsiRiEs, 
die aan het hoofd der acjfc-
terhoede was, den tijd om 
zich te redden. Te gehjker 
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lijd stortte hij "zich te mid
den der aanvallers, en door 
deze wanhbpendedaad,"lokte 
hij- al hunne aanvallen op de 
the Ttoyal James; uit , waar
over hij het bevel voerde. 
Ofschoon dit schip van alle 
-kanten doorboord werd, en 
'hij; meer dan de ' helft van 
aïjti scheepsvolk had verloren, 
ging. hij • niet' te min voort, 
om .zijn ; geschut tegen de 
•vijanden' te doen donderen ; 
•maar daar hét , aan eenen 
brander, te midden van den 
rook gelukt was, om'zich 
aan dit schip vast te haken, 
zoo werd de ondergang van 
hetzelve onvermijdelijk. Door 
zijnen kapitein gewaarschuwd 
weigerde MONTAGU om zich 
teiredden, en sneuvelde te 
midden der vlammen,- niet 
bijna al'zijne officieren. Zijn 
lijk werd veertien dagen daar
na aan het strand gevon
den. Op last des konings 
werd hetzelve gebalzemd, 
naar Zonden vervoerd en met 
veel : luister in de West-
<Munstéw;ai)dij begraven.* Men 
heeft van hem eenige sterre-
kundige'waarnemingen 'in; de 
Transactions phil. voorko
mende, en verscheiden brie-
-vcn met die van ARXiNGTOïf 
ent elders in het licht gege-
«v-etifej.Jïè.graaf van Sandwich 
•heeft;cr©k de Metalurgie of de 
'fanni&é&lmetalen van AioN-
-zo B * B B £ , jn. het Engelsen, 
yertaald. i B 7 ï ; i l d h i f l S,Y0-

.!-.-* MöNTAGü (JOANNES);, 4.<? 
graaf van Sandwich, uit het 
zelfde geslacht als de voor
gaande, tè t ÏWestminslet* in 
1718 geboren', volgde in 1729 
in 'het pairschap ,van zijnen 
grootvader op, ,en nam, zoo« • 
dra hij den, vereischten ou
derdom bereikt had, zitting 
in het hoogerhuis. In 1746 -
werd' hij als- gevolmagtigd^ 
naar , het vredes-congres ,$#• 
Breda gezonden, en ?zijltó 
v'olmagten werden ..verlengd 
tot aan het verdrag van-Jfoffl', 
(October 1748). Bij zijne te- , 
rugkonist werd. hij, in den 
geheimraad toegelaten, en tol 
eersten lord der Wmiraliïeft 
benoemd. Hij werd tot twee-
malen van dezen belangrijken 
post verwijderd en tot twesf 
malen in denzelven r leragr 
geroepen. Hij bekleedde def 
waardigheid , .gedurende het 
geheele onstuimige tijdvak"** 
Amcrikaanschen oorlogs, eff 
zijn gedrag in netelige om? 
standigheden strel^ehem zee? 
tot eer. Hij verbeterde, rö? 
scheiden misbruiken W- d, 
tuighuizen der marine; vet* 
meerderde de inriglingen •(ie 

soldaten'; van dat Wf*?,! 
moedigde de ontdekking' 
reizen aan, .en ontwik^6'! 
eene groote .ervarenheid':' 
het beheer van het hem % . 
vertrouwde departement. A. | 
1783 nam hij het opperjafe | 
meesterschap aan, *tt'J£ 
slechts ée'n jeiar behield* W 
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ging-vervolgens voor altijd tot 
het privaat-leven terug, en 
overleed den 30'April 1792. 

MONXAGU Of MONTAIGt ( K A -
KEt), graaf van ffallifax, 
zoon van GEORGE MONTAGÜ; 
graaf vaxiAforthampton, open
baarde reeds vroegtijdig* eene 
groöte 'gemakkelijkheid, om 
zich op eene •'welsprekende 
wijze uit te drukken.- Bit 
voorregt was hem van «dienst 
in het lagerhuis, alwaar hij 
inet" vuur ten voórdeele va» 
WIJMM: III sp'rak. Mdat die 
vorst den Engelschen troon 
had beklommen, beloonde hij 
hem voor zijnen ijver; met 
eene jaarwedde j en met de 
posten * van commissaris van 
de schatkist, kanselier dér 
schatkamer - en van onder-
schatmeester. Hij was de eer
ste , die het denkbeeld gaf van 
de schatkistbilletten , zoo ge
makkelijk in den Engelschen 
handel, -.JSfa den tdopd van 

.WHDHAH > w&rkt«r hij onder 
de koningin A M » , ofn de , 
vereeniging tusschen'ifo^e-
tund en •- Schotland te ' be
vorderen en te handhaven , 
en om de erfopvolging der 
kroon in het huis van Èano-
ver te doen bevestigen. Het 
ministerie veranderd zijnde, 
werd hij door de koningin 
ontslagen, maar na den'dood 
dier vorstin, werd hij een 
der regenten des njks, tot 
' • • - K « ' • -"• • • . ' • • . :•'> V : F 
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aan 'de komst van GEORGE ïy 
dié hem* met 'de titels van 
graaf van- ffallifax i geheim-' 
raad, ridder van den kousen- I 

. band en eersten commissaris' 1 
der schatkist vereerde. -Hij' P 
overleed in 1715. Men heeft I 
van hem een dichtstuk ,; ge- I 
titeld: de Man van eer en I 
andere Engelsen è werken, in ffl 
dichtmaat en in onrijan Ij 

, MoNTAGÜ óf MONTAGÜE'. —• | 
Zie WORTIEÏV « : O! 

••• MoïfTAIGNBI -*-" Zie / M Ö Ï T - m 
TAGNE en Motóélt ( t ó i i P - ' 
P U S ) . ' • > •."•'.-••' . '•; *- ' I : 

'', , • , . -. ; ' . . . i . . . • . • J 

• MöNTAIGNES. — ZieSïR». i 
MOND-."--'-' ' .« . ' . :" l É ^ . . 

MONTAIGÜ (PETRUS GÜJÉRI» ^ B 
D E ) , 13.e grootmeester der M 
orde van den- H.J JoANNES ir 
van Jeru&alem, die toen- j 
ma-aite ' 'h$,m verblijf te iVö-
$8&a$8 -MsM f • Was- -"mi de 
próvincie^M«/ef^e."ïïij voer- j 
de hulptroepen a"an voor den | 
koning van Armenië, tegen-
de.Sarracenen, onderscheidde ! 
zich . bij de verovering < van j 
Ddmiaie in 1219 , en bver* I 
lêèd»in 1230," door al- de I 
€hristen vorsten betren-rd; j 

- " •" •- • „ " . . * ; . l 

MöNTAIGÜ ( G I M Ë S A Y C E I , - I 
LINüS DEJ', b isschop vün Té-
rouane, kanselier van /frank* 
rijli, en provisor der Sor-
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bonne, onder het bestuur van 
Itoning JOANNES , was zegel-, 
bewaarder van dien vorst, 
gedurende deszelfs gevangen
schap in Engeland, maar 
daar hij geweigerd had, om 
de onberaden giften, welke 
de vorst aan Engelsche heeren 
deed, te bezegelen, bekwam 
hij zijn ontslag. Koning Jo-
A'ÏÏNES riep hem vervolgens 
met eer terug, en deed hem 
door Paus IMOCENTIUS VI, 
in 1361, met het purper 
versieren. Hij bewees door 
zijne voorzigtigheid en zijne 
wijsheid gewigtige diensten 
aan Frankrijk, Deze be
roemde prelaat overleed te 
jfmgnon in 1378, na aan 
de hervorming der universi
teit van Parijs te hebben 
gearbeid? 

ftfosrAiGü (PETROS) , broe
der van den voorgaande en 
kardinaal de Laon genaamd, 
werd na hem provisor der 
JSorbonne, en herstelde het 
eollegie van Montaigu, dat 
ifi -verval, .was. Dit collegie 
•was in 1 $14 te Parijs ge
sticht, door öitws ATPJI> 
IINÜS DE MoNXAiGir, aarts« 
bisschop van JRouanen, uit 
dezelfde familie als de voort
gaande. PETRUS overleed te 
•%®£PM in- 1389, door alle 
^ « W o n d e n betreurd. 

verwierf door zijne werken 
eenen grooten roem onder 
de. Protestantsche sekte. Ko« 
ning JACOBUS I belastte hem 
met de taak, om de kerke* 
lijke geschiedenis' te zuiveren 
van de fabels, waarmede 
eenige, meer vrome dan re** 
lichte schrijvers dezelve' ver
vuld hadden. Deze wrst \ 
kende hem tot dien arbeî  
zeer wel in staat» MONÏA# 
gaf in 162 2 zijn werk in het ' 
licht, getiteld: JnaJ0 
ecclesiasMcarum exersil0^ 
num, in fol. Zijne verdienste 
deed hem in 1628 tot Mf 
schop van Chichester en ï9 
1638 van Norwich beiioe* 
men. Deze prelaat dacht ifl 
alles <als de Catholijke kerft, 
met welke hij zich zou vet" 
eenigd hebben, -indien # 
dood, in 1641 voorgeval̂ » 
hem niet belet had, dit he« 
sluit ten uitvoer te h^Wf** 
Hij was ervaren in de G«<J 
sche taal, en vertaalde 2K 
brieven van den H, BASIÖ _ 

? , t \ 

een JEngelŝ he godgeleerde j . 

en die van 'den t . 
PHOTIÜS. Men heeft nog ^" 
dere zeer geleerde welK» 
van hem, ; . 

MONTALEANI (Ovfl>«]j 
hoogleeraar in de gePeeS".{ 
sterrekunde van den »Jg 
vtmBologna, werd in W 
geboren ea overleed i»g*n 
ouderdom van 7QJ a r e n v4 
heeft van . i w « V * S 
planhrüm, 1624, #•;'•*' 
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Bit is de beschrijving der 
planten, ye}ke hij gedrpogdj 

• op papier geplakt, en in 
vief zware boekdeelen ver* 
deeld had, —, 2,° Biblio* 
theca Botanica, onder den 
naam van BBMALDY,; 1627, 
in 4,to' JJij gaf dit werk 
onder dien naam in het Jicht, 
ten einde zich zei ven onder
de schaduw van dien sluijer 
te kunnen prijzen, Men heeft' 
hetzelve; in J 740» te 's Gra* 
yetihage, achter de kruid
kundige Bibliotheek van Jo-

herdrukt» - r 3,o Mpistolcq 
de rebus mbowniensi traotu 
indigenis, 1634, in 4,*°-*— 
.4,° Gmnotaphia darorutn 
tdoetoruw bononiensiumX 640, 
in 4.to —s 5,° Jrböretum 
Mhri duo, 1668, in foï., 
.Frankfort, 1690, in foU 

MONTAIPIBBRT of MoffTA.'-
MwmRT (ANDREAS DE), heer 
;yan MA$4 , Qn PqjiviUiev^o 
in 1403 -g§bg«;en . , o»̂ sptr«-
scheidde zich vp©©gti|iig Aoor 
.zijne dapperheid. Hij maakte 
-zijne eerste wapenfeiten in 
den slag van Fornoue, in 
1495, en ging voort, zich 
in al de oorlogen van XODE-
jvraie XII te .onderscheiden. 
Zijne dapperheid was zoo al
gemeen bekend, dat FRAN-
CISCÜS I , hem in een steek
spel als een' dergenen vèr-
«koos,, die de pogingen van 

vier der ?uwst<3 .lcmsvoerers,. 
welke J?ich( zouden aanbie
den, móesta,fweren,, InlèSöJ 
viel hij met eerie bende Jigt 
gewapende ruiters in Fwrin, 

'dat door een beleg bedreigd, 
. werd, en verliet die stad 

nipt, dan om (Jirm storneer--
hand te gaan irmeinen.'In. 
het jfa.ar 154^ verdedigde- hij 
^andrecies*.tegen een door 
.keizer KAKBI.. Y jjangevowd. 
leger, én gaf het;•••• Fran^ 
sche leger den tijd, om het
zelve te, ontzetten, Wa den 
dood va,n,F»ANC$CBS;I, v̂ erd 
hij door IJENDJRI^ | I naar 
Seh&tktnê gebonden. Hij ;be<" 
legerde ffedingim, hakte 
.de Eogeisehen in de pan,, 
ejl ont we'digde hun j n minder 
dan een jaar allös wat zij in 
•datrijk bezaten, HEÏÏDRJKIÏ,. 
die zijnen ann inj zijn rijk 
noadig . had, riep hem naar 
Frankrijk [ terug, en deed-
zich door hem. vergezellen 
in ^snooïlog vain het BQW-
loBnesch© tegea d«' Engel-
spheffi. N&d&t Jlwbleteuse, 
,eei*e sterke stad * stormender
hand was ingenomen^ redde-
de, edelmoedige A{oNTAi'EiH-
BERÏ, de vrouwen en doch
ters» die ;zijne bescherming 
jnriepen .f van de woede des-
soldaats, $adat de vrede in 
1550: gesloten was,, nam 
deze veldheer de wijk naar 
een zijner landgoederen i» 
PoitoM, Hij; verdedigde vet» 

i '.-'-, ... ' ' :< ',' 
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volgens Teroüane tegen KA-
KEI. V*, en sneuvelde aldaar 
den 12 Jünij 1553. - , ; 

^ MONXALEMBERT (MARCTTS 
RÈNATÜS , Markgraaf Tan), 
eenFransch veldheer den 16 
Julij 1714 , te d.ngóuleme 
geboren; ging in den ouder
dom van 18 jaren reeds on
der'' dienst en onderscheidde 
zich iü 1736 < bij de bele
geringen Tan • Kehl en Phi-
lipsbufgl /Hij maakte ver
volgens- den oorlog van Bo
hème mede ^ en.- den titel 
Tan kapitein der 'lijfwacht 
Tan den-prins Tan Conti werd 
'de belooning der door hem 
-aian den dag gelegde dapper-, 
heid en talenten. De rust des 
'Tredes stelde hem in de ge
legenheid, om aan zijhen 
smaak "Toor de wetenschap* 
"pen* bot te vieren, welke 
hij -"beoefende, ' in derzelver 
betrekking met' het vak des 

Tvapens. Het lezen der ver-
Handeling over den aanval 
•der plaatsen door VATJBAN , 
-deed- hem zich op de Tes-
tingbouWknnde toeleggen. De 
memoriën, welke hij aan de 
akademie van wetenschappen 
leverde over zijn Jlegtstan-
dig versterkingsstelsel, ver
schaften hem in" 1747, de 
•è^e der lidmaatschap dier 
maatschappij. MoNTALEMBERT 
rigttê-remtrent den zelfden tijd 
in de gêwtestew Jngoumois I 
en Perigotd, een aantal " 

ijzergieterijen, op, die aan dé 
marine kanonnen en allerlei 
werktuigen verschaften, waar» 
Tan" dezelve niet genoegzaam 
voorzien was. Gedurende den 
zevenjarigen- oorlog werd hij 
aan den- staf der Russische eti 
Zweèdsche legerbendën •••w» 
bonden, nam grootelijkS deel 
aan de bepaling tot net plan 
van den veldtogl, door k 
'verbondene Teïdheeren aifl* 
genomen , en bewees hun è | 
uïtstekendstë diensten. Bijden 
Trede van 1762, hervatte lol-
TALEMBERT, zijnen arbeid over 
de vestingwêrken ,enl>ragthet 
"werk ten einde, over hetwel* 
hij reeds lang had nagedacht. 
Daar de hertog van Ciiois» 
vreesde "dat 'de vijanden «* 
Frankrijk., Tan de denkbeel
den Tan MöüraLEMBERi f 
bruik zouden maken, ^ 
vraagde hij hem om zijn hand* i 
schrift, én hield hetüd&g"*». | 
1776 verborgen. Hét gemj \ 
corps , aan - het oude stelsel 
gehecht, keurde ^ ^ i 
MONTAIEMBERT af, oindat JIM I 
nieuw was ;' deze beam* 
woordde op eene zegeviei'entie 

wijze alle" tegenwérpfof?eI]' 
door het bouwen van ƒ» 
houten fort, hetwelk hij >« 
1779 op het eiland Ji*»* ; 
oprigten , waarvan de stl3 [ 
en' volledigheid , bij die t»J . 
een ander, dat veelmeer» i 

gekost hebben, in 
hoefden onder te doen. 
was, ter oprigting vafl dit 
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ifbrt, 'niét meer dan SOÖjOOÓ 
•franken uitgegeven, in plaats 
van verscheiden miJlioènen , 
zoo als het bestek der inge
nieurs zulks begrootte: dit 
fort ondervond niet, de min
ste ontstentenis, door het 
uitwerksel der gelijktijdige 
losbranding aller batterijen, 
en'zulks ondanks het gevoe
len der zelfde krijgsbouw-
kundigen, die beweerd had
den , dat hetzelve moest in
storten , indien men van de 
•stukken gebruik maakte, waar
mede het bezet Was. Tijdens de 
•omwenteling, omhelsde MoN* 
TAIEMBERX €e grondbeginse
len derzelve; en ofschoon 
zijne fortuin' veel geleden had 
door de uitgave tot den druk 
zijner werken, en de proef
nemingen vereischt, welke 
hij in het belang der weten
schappen ondernomen had; 
voor de behoefte van den 
•staat, zag hij van eene jaar
wedde af f welk© hem óm 

-het verligs.vaö gg» ©og was 
toegelegd. Daar bij vreesde 
dat zijne hoedanigheid van 
adellijke hein bij de revoluti
onairen zo» verdacht maken, 
•stak- hij met zijne vrouw, 
inejüfvrouw DE COMAKIEÜ (̂ ) 
naar Engeland over , welke 
hij later aldaar verliet om 

F 5 

naar Parijs terug te komen, 
alwaar, hij," van de wet der 
echtscheiding gebruik maak
te en met de'dochter van 

' eenen artsenijmenger huwde. 
Zijne goederen waren in: be
slag genomen;'' dit gedrag 
verwierf hem de vrijstelling 
derzelve ; en om zijne schuld-
eischers; te betalen, verkocht 
hij zijn' landgoed in Jngou-
ntois , tegen assignaten ,' die 
zijne fortuin niet verbeterden. 
Ondanks de bekrompenheid, 
waarin hij zich'bevond, ging 
hij voort, eenen teekenaa* 
en' eenen werktuigkundige 
te onderhouden, om zijne 
versterkingsmodéllefl in ver
heven beeldwerk te volvoe
ren,- welke kostbare verza
meling hij aan de.commissie 
van algemeen welzijn aan
bood. Deze stukken , ten ge
tale van:92 , maakten een vol
ledig zamenslelvan verster-
kingswerken en artillerie uit, 
Be héP&dmmr&é catalogus is 
in het Jicht gegeven, onder 
den titel imtMlatetc* (Staat 
der plans in verheven beeld
werk , die het kabinet van 
vesting werken van denmark-
graaf DE MONTAZÈMBERT 
uitmaken), Parijs, in 8.v° 
van 17 bladzijden. CAWSÖT 
beriep dezen geleerden veld-

i*«2 M e" he.éft van haar" eenen roman, getiteld Eüsu DUMESNU-, 
ms en Paryt 1800, 6 dl," jn 12.» 
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.verevend. Men kan in den 
'Mortiteur de verslagen lezen , 
welke hij voor het wetgevend 
ligchaam afleide, betrekkelijk 
den trap van luister, welken 
•het rijk bestegen had. . In 
•het begin van 1813 schetste* 
hij een nieuw'tafereel van 
Frankrijk , hetwelk • zeer 
van 'de vorige verschilde,; 
liet rijk werd in de daad 
weldra overmeesterd i en in 
de maaind-Maart' 1814, 'zag 
-MONXALIVET: . zich' mét de o-
verige ministers genoodzaakt> 
de regentes, MARIA LOÜISE 
te volgen, die zich naar Blois 
begaf. Onder de eerste restau-

'-ratie, bleef hij buiteö bedie
ning , te Parijs ; gedurende 
de honderd dagen , was hij 
algemeen-bewindhebber der 
kroon, ert lid van de kamer 
der pairs; onder de tweede 
restauratie» leefde hij- tot in 
1819 'in de afzondering, als 
wanneer de koning hem, ón
der het ministerie van D E -
CAZE tot pair van Frankrijk 
benoemde. In de kamer nam 
hij aijne plaats onder de con-
stitütiorielen.' De graaf MoN-
ïAMVÈx , is op zijn landgoed, 
Logrange> bij Pouilly, den 
22 Januarij 1823 overleden. 
De graaf DARU heeft den 20 
Maart daaropvolgende , in de 
kamer der' pairs zijne 'Lof-
^^'uitgesproken. 

-• V u - . . 

' ! Mwm-Krs -(JiODJ&wjjaa): dit 
is de nuaih^ffwaër,'*^'!!»-

zich PASCAL vermomd heeft, 
toen hij de Lettres Pravin* 
ciales heeft in het licht ge* 
geven, wijl hij een voort
brengsel niet voörthet zijns 
durfde erkennen, hetwelkhf 
wel wist niet» dat der opregl-
heid, der naastenliefde en 
der waarheid te zijö.'• —' 
Zie PASCAL." 

MONXAMI{DJESIDERHJSW# : 

CISCÜS B ' ARCLAIS , heer van), ' 
in Meder-Normandij'ê gejJO' 
ren. ^ een verlichte vriend lier 
schoone kunsten overleed t* 
Parijs, in 1794 ia den ou« 
derdom vain 9 2 Jaren» Hf 
is de schrijver van de w* 
gende werken: i.°'De U~ 
thogionosie,; naar het Kötf" 
duïtsch van PoiX, 1753, ^ 
dl.n in.'12.mo — %.°-ft*& 
etc. {Verhandeling over f 
kleuren voor de brandsokh 
défkunde en het SOM 
op porcelèin), Parijs, 176/' 
in 12.^0 DlDEROï aan wie» 
hij het al stervende terhan* 
Stelde, is'er de uitge^ * 
vermeerderaar van geween* 

MONTAN (PHItlPPüS) of ^ 
ver DE IA MOWXAIGNË, e e ' 
kundig leeraar der Sorbonn^ 
te Jlrmentikres geboren, * 
een goede criticus en ofide-
scheidde zich evenzeer ^ 
zijne zeden en zijne- g<j 
vrucht als door zijnre talen
ten. . Hij leefde ifr derf J j 
gehuwden! .«taai en 'oW^ 
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•echter* de '. priesterwijding 
niet. Met roem ondérvvees 
hij„ het Grieksch aan de uni
versiteit van ' Doudi i • al
waar hij drie beurzen sticht
te voor arme kweekelingen, 
en alwaar' hij. in 1567 in 
den ouderdom vanVmèer dan 
80 Jaren overleed. ERASMUS 
was zijn vriend. Men heeft 
hem de herziening te danken 
.van éeriige verhandelingen van 
den heiligen JOANMBS CHRY-
SOSTOSIDS en de vertaling van 
het Grieksch in het Latijn 
der Cqmmentariën van Taz-
OPHTÏ.ACXES aartsbisschop van 
\dcria, op de Evangeliën, 
de Brieven van den H. PAU-
iïJS en verscheiden kleine 
profeten, Jiazel, 1554 en 
1570. 

MoNTANARI (GMflNUNO), 
een sterrekundige van Mo-
<bna, in die stad in 1632 
geboren, onderwees met roem 
de wiskunde te Bologna, 
en overleed aldaar tegen; .het 
einde der 17.e eeuw. Men 
heeft van hem eeneIpVer-

• handeling over de Kometen, 
in hét "Latijn,— 2.» Over 
de wijze, om sterrekundige 
waarnemingen ie maken t 

—* 3.° Verhandeling over de 
vaste sterren , die verdwe~ 

. nen aijn, en 'over die welke 
%ijn begonnen ie verschijnen , 
enz. Vele geleerden zijn o-
vertnigd, dat deze gewaande 
vaste-§terrën slechts lucht-

vernevelingen'' waren -,;dj,e ee-
nige' vastheid hadden' beko
men (Zie ' Observ. p/iilos, 
N.9 138 — 270) , MONÏANARI 
had verscheiden denkbeelden 
van .GASSENDI. „aangenomen j, 
maar daar hij [zijne genie 

:. niet bezat , verdedigde hij : 
dezelve .slechter . dan hij. 
,[Men zal bijzonderheden over 
zijn leven vinden in de Fitw 
Italorum van FEBRONI, en 
in de bibliotheek vmModena 
door TiRABOSCül], . 

MozfXANUS," een, aartsket-
ter, in de tweede eeuw te 
Jdraban in Mysië geb o ren, 
was een zirinelooze, die den 
profeet speelde. Hij beweer
d e , dat.God, de wereld door 
MOZBS en d-e profeten had 
willen redden , doch dat Hij 
in dit ontwerp niet slagen
de , mensch geworden was; 
en hier mede het doel nog 
•niet bereikende, Hij in hem 
benevens in i-wee profetes-
sen PRISCIMA en MAXIMIÜ-
IA, was; nedergedaald door 
middel van ,dert II. Geest, 
welke profetessen beide vrou
wen van aanzien maar van 
eenen slechten levenswandel 
waren, die hare mannen 
-verlieten,. om dezen nieu
wen profeet te volgen. Be
stemd (zoo als alle dweepers 
zulks beweren te zijn), om 
•de misbruiken te hervormen-, 
en om de geloovigen uit den 
-staat «van kindschheid te trek-I 

file:///dcria
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t e n , waarin zij tot dusverre 
geleefd hadden, onderhield 
MONJANÜS onderscheidene 
onthoudingen , beschouwde 
hij de tweede huwelijken als 
ongeoorloofd, beval h i j , van 
de vervolging niet te ont-
vlugten , en van de boetvaar
digheid te weigeren , aan de
gene , die gevallen "waren, 
De schijnbare gestrengheid 
zijner zeden, droeg veel b i j , 
om de , ongerijmdheden van 
zijnen geest ingang te doen 
vinden. Zijne aanhangers wer
den Montanislen, naar zij
nen naam, en Pepuzenia-
nen, naar het stadje Pepu-t 

zium', inPhrygië genaamd, 
welke plaats, zij tot hunnen 
hoofdzetel hadden gemaakt, 
en die zij Jeruzalem noemde. 
EPSKÏJÏÜS verhaalt, dat MÓJT-
TANCS en MAXIMIIÊA , in wan
hoop vervielen en zich ^elve 
ophingen. Be H. APÖUINA-
KIS van ffierapolis was de 
ijverigste . tegenstander der 
montanislen, die , zoo wel 
als hun meester,. tot in het 
dolzinnige toe-, geestdrijvers 
waren.' Zij werden door de 
kerkvergadering van Miera-
polis, met THEODOSIIT-S den 
Leerbereider veroordeeld, en 
in ' den kerkelijken ban ge
daan. Hunne dwalingen zijn 
op h-et einde der tweede 
eeuw , door . verschillende 
schr|wars wederlegd; door 
Juitiistsag. eeaili> geleerde» ver
deel iger-*Laj,/X1"-"•' r"'- -- -1-

dienst; doof ASÏÉUIÜS UJP< 
•BANUS , eep' Catholijke pries-
•ter, en door EÜSÈBIÜS , ,in 
«ijne Kerkelijke -Geschiede* 
nis . 5.e Bk . , 15.9 enlöf 
ïïoofdst. Deze schrijversyer*-
weten alle aan MONMOS ai 
aan zijne profetessen de aan» 
vallen van woede en MA 
iiigheid,waarmede de geest* 
drijvers beweerden te 
teren, éene onbetamelijk 
in welke de ware pi'Öj 
nooit vervallenen; dej 
heid hunner voorzeggingent 

door de uitkomst bevestigd 
de woede, waarmede zf te* 
gen de leeraars der kerknif' 
voeren, die hen gëèxoo® 
municeerd hadden; de 18" 
genstrijdigheid, die in ^D' 
rie zedeleer en in hunne# 
den bestond: hunne vervrP" 
-heid, hunne wereldsgeüP;, 
heid; de listen vanwelW 
zich bedienden, o m # * « 
hnnne proselieten aftcitogf 
Jen. DezesektarissenberoeiB' 
den zich, martelarerivanJiB»1 

ne geloofsleer te hétib#P 
had ; maar ASTEKIUS U*«' 
sus bewijst hun, dat zij" 
nooit gehad hadden; dal<»' 
der degene, welke zij ^ 
voeren, de eene 8^8e?L 
ven hadden, om uit <ff ^ 
vangenis te komen, efl ; 
deren om misdaden ver0 

deeld waren. Zij bedfjg f 
voor eenen oogenbük * 
•VrcTon; maar het duurde^1 , 
lang of fiij leerde ha»*" 
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aen. —-« Zie VICÏOR. 

MONTANDS ,• aartsbisschop 
van* Toledo , omtrent het 
jaar 530,, even zoo godvruch* 
tig als geleerdy was den las
ter ter prooie. Men zegt. 
dat hi j , na van onkuisch-
lieid te zijn beschuldigd^ zij-? 
ne onschuld bewees, door 
gedurende de heilige Mis-
«fferande, glóeijende kolen 
in zijne albe te houden, zon
der , dat dezelve er door 
verbrand werd (zie PEÏRUS 
ÏGNEÜS). Er blijven ons twee 
brieven van hem over, die 
vele geleerdheid, en gods
vrucht Verraden. 

MONTANÜS. —Zie -NERO. 

MöNTANüS of MoNTI (Jo-
ANNES BAPIISTA) , te Ferona 
in 1498 uit eene adellijke 
familie geboren, oefende de 
geneeskunde uit en- onder
wees,-dezelve te Padua met 
•eenen buitengewone» xoem. 
Hij werd zelfs als een twee
de GALENUS beschouwd. Men 
heeft van hem: 1.° Medir-
cina universa> — 2.° Opus-
•cula varia niedica, in fol. 
•3.° De gradibus et facul-
tatihus medicamentorum, in 
8.yo — &,o Zectiones in Ga-
lenum etAvicennam, in 8.vo j 
en andere werken, die in 
zijnen tijd veel opgang maak
ten , maar die aan zijnen 
froatai roem niet beantwoor

den. Hij heeft ook de dicht
kunde beoefend, en verbind-
tenissen met de schoone gees
ten zijner eeuw gehad. Hij 
overleed in 1551. 

* MONTANDS. -— Zie ARIAS; 

MONXARGON (ROBERT FRAN-
CISCÜS DE) , bijgenaamd pa
ter JECYMCINTHUS deJssomp-
iione, een Augustijner van 
het plein des Fictoires, te 
Parijs i den 27 Mei-1705 
geboren, onderscheidde zich. 
op den kansel. Koning STA-
UÏSIAPS van Polen vereerde 
hem met den titel van zij ~ 
«en aalmoezenier, ten be
wijze zijner tevredenheid, o-
ver eenen advent ,' welken 
hij voor dien vorst gepredikt 
had. • Hij kwam op eene on
gelukkige wijze om het le
ven , te Plombieres, in het 
hoogstijgende water, welke 
die stad,- in den nacht van 
den 24 op den 25 Julij 1770 
overstroomde. Men telt on-
d«r zijne werken: l.o Dic-
tionnaire etc. {Apostolisch 
FFoördenloeK), 13 dl.n in 
8.YO-, en 14 dl.» en 12,mo 
— 2.° Recueil etc. (Feraa-
ineling van gewijde welspre
kendheid), in 12.«»o — 3,o 
ffisioire etc. [Geschiedenis 
der instelling van het feest 
van het allerheiligste Sacra
ment), 1 dl. in 12.mo p a , 
ter BERTHOLET heeft eene vol
ledigere geleverd (Zie Buit-
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XHOLEX). Het Apostolisch 
Woordenboek van MONTART 
GON is een nuttig,zaakregis-
Ier; .en zou zulks nog meer 
zijn indien.de schrijver meer 
smaak en eenen minder on-
naauwkeurigen s.tijl hadde ge
had. 

MoNTARROYO M A S C A R A R E N -
HAS (FREVRE DE), te Lissa
bon in 1670, uit eene/adel
lijke familie geboren,, door
reisde bijna geheel Europa. 
Hij diende vervolgens in hoe
danigheid van kapitein; der 
ruiterij, van 1704 tot 1710; 
waarna hij het krijgsberoep liet 
varen, om zich aan de studie 
te wijden. Hij was de eerste 
die in, Portugal het gebruik 
der couranten invoerde, waar
door men kan twijfelen of 
hij aan deze natie wel dienst 
heeft bewezen,, die ten. tijde 
van EsiarANUEi en van JOAN-
HJES Hl vdn dit alles niets 
kende, en die zeer ontaard ' 
is j sedert dat, zij datgene 
heeft, wat men geletterden 
n-oötat. Hij overleed in 1730. 
Zijne ,werken zijn ; 1.° Nè-
gocialions etc. {Vredeson
derhandelingen van Rijs
wijk), 2 dl.H in 8.y° — 2.° 
JRistoire etc. (Natuur-, tijd-
veken- en staalkundige' ge-
scJiiedenis der wereld).,-— 
•3.? ,Za Conquete. etc. (De 
Overwijm.ing der Oniüers), 
«en Bra^iiaansch YOIIC , - in 
4,to _ ; k\°i-J&$®tid!fr:fytc, 

{.Verhaal van, den slag vm 
Peterwaradin) in 4.t0 — 5.° 
Evénemens etc. (Verschrik-
kelijke gebeurtenis senindIJI 
in Europa voorgevallerijii 
in '4Jo — 6.° Verhaal dét 
overwinningen door de Mm* 
sen', op de Turken. en.Ï0± 
laren behaald., in "4,{<> et\u 

: . ' • - . • • ' • ' ' • , • . • - ' i ' * ' 

MONXAÜLT ( P H I L I P P Ü S DElJtf j 

hertog van Nayailhs, 
en maarschalk van " 
rijk, uit eene oude famjfe» 
werd in 1635 , in den m 
derdomr van 14 jarep, ;doOl 
den kardinaal van BiOfl^l 
tot page bevorderd/ - B# 
dezen beroemden kardijjiw 
onderwezen , zwoer, hij "e' 
Galvioismps af.; Hij geraak 
vervolgens tot de eerste mi* 
litaire rangen,.enbleefèw 
zeer gehecht aan den•kaw 
naai van- RICHELIEIT en ƒ» 
kardinaal MAZARKT. ^ T ! 
slag vanSENEFi voerde hg «f 
bevel over: den .linkervleugel 
des Franschen legers,: ^ 
kreeg den maarschalk|£. 
van Frankrijk, het-.öMJ; 
teeken van -den II. Geett ' 
den post vqn gouverneur P 
den lïertog'van Orleans,*" 
•ter regent' des rijks, e" °*\ 
leed te Parijs in 1^8 )̂ 
-den ouderdom van van
jaren. Zijne Memorïèn>® 
in -1701 in 12 «o gedciJJ ' 
-Hij schreef als een öian-^ 
aanzien-, met eene ede^^ 
sierlijke eenvoudigheid V-
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ontbreken * hem-, slechts be-
Jarigr.gk4 daackókeri. 

MoNTAUsiEiu — Zie SAWÏÉ* 
M A Ü R E . ; , ' -

« .* MoiiTAZEX (ANXONIÜS DÉ 
MAÏ,TIN m), aartsbisschop 
van Zyon, werd ift 1712, 
in het. diocees van Jgen ge
boren. In -den geestelijken 
staat getreden zijnde, -werd 

•hij groot-vikaris van den heer 
DE FITZ- JAMES , bisschop van 
iSoissons, die hem den post 
van aalmoezenier des konings 
verschafte, en die hem waar* 
schijnlijk zijne .zienswijze, in* 
boezemde omtrent de ge* 
schillen, die in dekerkont» 
staan waren? DJS MONÏAZEI 
openbaarde echter niet da
delijk zijne gevoelens te dien 
opzigte. In 1748 tot het bis
dom jfufun benoemd, sche* 
nen zijne inzigten testrooken 
met die zijner ambtgen boten» 
in de v«rga<ieriRgen der gees«* 
lelijkheid tan 17S0 e» Ï7#5» 
In de eerste werd hij belast 
met het voordragen derope* 
ningsrede, en met nadruk 
verhief hij zijne stem tegen 
de ontluikende ongeJobvig-» 
heid. Hij ontwikkelde de 
oorzaken derzelve, welke hij 
aan den voortgang dés zede-< 
bederfs, aan de trotschheid 
en aan de zucht tot onaf
hankelijkheid-toeschreef. Hij 
Was een der vurigéten t om 

de regtvaardigHeid des ko
nings tegen de ondernemingen! 
dbr parlementen interoepen; 
Maar daar de minister eeni-
gen tijd daarna, van gevoelen 
veranderd was, zoo scheen 
de bisschop van Jutim ook te 
veranderen, en men maakte 
gebruik van zijne nieuwe ge-' 
zindheid. *-* Het* hof wilde 
eend zekere excommünréatiej 
door den heer DE BJEAÜMOKT 

: tegen dé Mospitalières van 
jSt.' Maröeau uitgesproken $ 
doen ophouden* Men kwasn* 
op het denkbeeld ttm zich; 
tot het primaatschap van Ly* 
oit te wenden» en daar dö 
kardinaal »E TENCIR overle^ 
den was, benoemde men den. 
bisschop van Autwn totdiöü 
stoel, op voorwaarde*,'' zegt 
men, dat hij van de censav 
ren zou ontheffen. Deze wal 
gedwee voor het verlangen, 
des hofs, e n , zelfs alvorens 
zijne bullen ontvangen te heb*> 
ben, vernfetigde hij het be^ 
velschrift* van éen aartsbis*-
schop van Parijs (8 April 
1757), Deze rekkelijkheid 
maakte den prelaat dierbaar 
voor de parlij;, welke deze 
meisjes beschermde; maar te* 
gelijkertijd deed dezelve gfoó-
te klagten onder de gééstè* 
lijkheid ontslaan. Om zich 
te regtvaardigen, gafdeaarls* 
bisschop van Lyon in Ï7G# 
eenen Brief aan dmjartè-
bisschop van Parijs in het 
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licht, waarin hij'van,zijnehan-< 
belwijze en van zijne beweeg
redenen rekenschap geeft* 
l)it geschrift was, zegt men, 
door HOOKE en MÈY ontwor
pen. Meer (dan eens werd 
er in de provinciale en- al-
gemeene vergaderingen der 
geestelijkheid, over .deze zaak 
gehandeld ; maar het hof be
lette dat er- eenig besluit te
gen 'eenen prelaat werd ge
nomen, die zijne inzigten be
vorderd had. Later volgde 
de aartsbisschop .steeds de
zelfde d walingen. In 1764 
vaardigde hij andermaal een 
bevelschrift uit , hetwelk de 
heer BE BEAUMONT niet wilde 
aannemen. Hij trok te Lyon de 
ijverigste appelanten tot zich, 
en liet er achtereenvolgend 
kpmén, dedominikanenLAM-; 
BERT, CAJJSSANEL en CHAIX 
#n de oratdristen,* YAMA , 
i&ülBAUD enXABAX.. . . . . I n 

kerkelijke zaken volgde hij 
voornamelijk de raadgevingen 
van den abt MEF ; en- men 
heeft gemeend, dat.verschei
den der door den prelaat 
uitgegeven schriften van dien 
«anonist waren. Men heeft 
•onder anderen van den pri-
jmaat (want men noemde hem 
verder niet anders) een Man
dement en herderlijke onder-
¥%ting tegen de geschiedenis 
Ya» Göds-volk door BERUÜT-
Eft, 1763 s in 12.«">; Man-
dementèïiio^r hetjubilé,e» 
voor de vasten, en eene On- jj 

derrigiing over' de hronneti 
de$ öngeloofsy in iL7?6j liet 
schijnt dat de hoofdinhöild 
dezer laatste hem werd ver
schaft door pater LAMBEIM» 
en dat het natuurlijk wijd" 
ioopige werk van den domi« 
nikaner door den aart#" 
schop slechts verkort. weüd; 
Hij nam zeer ter harte, om / 
al de liturgische boeken # ; 
zijn diocees te %&cwxi0n'•'. 
opdat er niets in mogtPT/i 
ven, wat met zijne gevoelens : 
streed. Hij liet gohtereen̂  j 
volgend samenstellen, een* ; 
Catechismus, een Bi»" ' 
cenen Brevier, eene G e ^ 
leerdheid w-.eene-Wp?« 
geerte, dieYalle meer of * 
tegenkanting önderf-on» 
Dé/Catechismus. w«rd aafljf 
rand in eene gedrukte && 
«e*,! welke, de aartsbissplif ;• 
in een breedvoerig ^^f*. \ 
ment van dön 6 $*»?*? f 
1772- veroordeelde; <W * ; 
eene verdediging van T6 ' 
scheiden punten der lee'v* 
AUGÜSIINÜS. Denieuwf^ 
vier verscheen in 1' ' . , 
het licht en het primatiaw , 
kapittel, nam dezelve,-»J 
een. besluit- van den 13 •" 
vembèr 1776 aan. Bcs,lieJ 
tegenstaande gaf men *" 
daarna in het licht B&>\ 
redenen, om de nieuV&< 

iurgie niet aantenetn^Te\ 
geschrift dat het pa r l c j nJ 
van Parijs, op de 0 e ? |L 
lijke vordering.van dea»» 
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SJEGUIER-, den' 7 JJebruarij 
1777 , tot het vuur veroor
deelde. Men mag «ieh niet 
ontveinzen,, dat eene zooda
nige behandeling, geenszins 
in evenredigheid stond met 
het misdrijf; de schrijver der 
JBetveegredenen kon slecht 
geredeneerd hebben,, en was 
welligt al te hevig, maar de 
eisch- was even zoo min ge
matigd. Men moet wel toë* 
stemmen, dat het parlement, 
hij deze gelegenheid , zoo als 
bij eenige andere, eenen pre
laat wilde handhaven > in 
wien het genegenheid had 
aangetroffen i* om het te on
dersteunen.- Dit verklaart 
daarenboven', waarom hét aan 
den 'aartsbisschop zijne zaak 
gewonnen gaf, in het lange 
proces, welk hij zijn kapittel 
aandeed, om gebruiken en 
voorregten, welke het hem 
gelukte te doen afschaffen. 
Zijne Wijsbegeerte zag het 
licht jn 1783 en zijn Ritu
aal in 1787. De eerste was 
samengesteld, door pater VAI.-
L A , oratorist, denzelfden, 
welken de aartsbisschop ook 
Belast had met dezamenstel-
]jng eener Godgeleerdheid. 
Deze die in 1784, in 6dee-
len in het Jicht werd geg'e-
ven, is het beruchtste der 
voortbrengselen, waaraan de 
heer DJEMONTAZET zijnen naam 
gehecht heeft. Door de partij, 
welke dezelve ha4 voprtge-
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bragt, höpgelijk" geroemd * 
heeft zij aan anderen' toegei> 
schenen, als met de gebrer. 
ken van haren oorsprong be
smet. Ofschoon de aartsbis
schop , zegt men, aan den 
schrijver niet had toegestaan f 

al zijne denkbeelden te ont
wikkelen t bleven er echter 
nog genoeg in, om de tegen* 
bedenkingen,, welke zich de
den hooren, te gronden. Men,: 
ontwaarde er voorbedachte 
achterhoudingen, in van ge-> 
wigtige punten, en eene taal, 
welke al te zeer met dié der 
appelanten,. pver zeker on
derwerpen strookte. Deze. 
godgeleerdheid gaf aanleiding 
tót vier brieven, die in 1786 
in het licht verschenen, on* 
der den titel ym\4anw,erkïn-
geri pp de godgeleerdheid 
van £yon, door den abt PET. 
De 'priesters van $aint'Sut-
piee, die aan het hoofd yan 
het seminarie tan den DT. 
IRENEUS waren, werden ge
noodzaakt, deze godgeleerd* 
heid te onderwijzen. In den 
beginne vulden zij de uitla-. 
tingen aan ,. door dictaten ;, 
maar nadat de aartsbisschop: 
hun dit middel verboden had, 
waren zij verpligt, zich met 
woordelijke aanmerkingen en 
bijtoegselen tevreden te stelt 
len. Bij zijnen dood, hield 
men o p , dezelve in zijn di
ocees te onderwijzen. Later 
verspreidde m^n dezelve zorg-

2 • 
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viïlüiglijk dooi• Duitsckland'", 
Italië, Spanje en Portugal, 
Het was teü tijde, dat men 
in het. onderwijs dier landen 
eene omwenteling zocht te 
bewerken. De Lyonschegod* 
geleerdheid scheen zeer ge
schikt , om dit doel in de 
hand te werken. BICCI be
vorderde dezelve* in Toska-* 
nen ; MOLINEIIJ vermeerder
de dezelve te Genua met 
aanteekeningen; ook werd 
dezelve te Napels aangeno
men ; van den. anderen kant 
werd zij zelfs door een Bel
gisch dagblad aangerand. Men 
stégt, dat er eene Verdedï* 
ging derzelve in het licht 
ieïsoheeiïé Deze hebben wij 
nööit gezien ; maar een brief 
yan een en abt BIGT , IFran-
schen uitgewekene, gedag-
teekend 13 Februarij 1794, 
heeft ons toegeschenen, dat
gene te bevatten, wat men 
het beste ten voordeele dezer 
godgeleerdheid kan zeggen* 
Hij beantwoordt in denzelven 
de hekelingen van hetzelfde 
dagblad. In 1793 liet de ' 
groot-hertog van Toskanen, 
FERDINAND , de Ly&nmh& 
godgeleerd/ieid, uit de se
minarie» zijner staten verwij
deren. Bit bevel was uitge
lokt , door den pauselijken 
mwrtiu.8, LODEWIJK RUÏTO , 
ondersteund door MANCINI , 
bisschop, van Fiesole. Op 
andere p-Iaalsétó weigerde men 
dezelve te onderwijzen. De' jj 

laatste levensjaren van dert 
aartsbisschop vanZ^ore,wer* ! 

den door huisselijke verdriV 
telijkheden, door de erger. 
lijke tooneelen der convulsi» 
onarissen in zijn diocees, en 
door de buitensporigheden 
van eenige dweepers, te hjo% ; 
QTIXQFarei7is, gestoord. MeS '( 
nam de schuldïgsten in hech» ' 
tenis, .onder anderen eenön 
pastoor, BONJOUR gem*^ 
Deze tooneelen en hijzendei'8 

onaangenaamheden vergiftig* 
den en verhaastten wélligt de 
laatste oogenblikken van flen 
aartsbisschop. Hij overleed 
te Parijs den 3 Mei 1788» 
door zijn diocees Weinig if 
treurd. Hij had zijn s&d' 
narie * aan de priesters 'W 
St. Sulpicemlhri onmtnw 

j Eene vermogende voorsprak 
bewoog hem, hen in dezelve } 

te laten; maar hij stelde cf ( 

zich schadeloos voor, doof , 
hunne toelating tot de uni
versiteit van Falerioe^ doen 
vernietigen. Hij werd als ̂  
patroon der Jansenisten M' 
schouwd, en .Volgde hetzet)* 
de stelsel als de heer DJ 
Fixs-JAMES , door het m i 
der conslitutiën te erkennen) 
en desniettegenstaande T» 
zich openlijk voor al de fot>i' 
beginselen der appelanten 
verklaren. Ook zelden d^e, '} 

terwijl zij hem oittaafljr, 
lof toezwaaiden, ineefiSf; 
net schriften dat zijn 
voor deze wereld geiï*a' 
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lijk kon %ijn •, maar dat het 
voor de andere niet %eer vei
lig was. Behalve het aarts
bisdom Lyon bezat de heer 
DE MONTAZET, de abdij van 
den üT, Victor te Parijs, 
en die van MonsliermAr* 
gonv,e. Bij zjjnen dood be
ijverde men zich om de ön-
derteekening van het formu
lier te herstellen,, en men 
verstrooide de opposanten, 
die hij van alle kanten bijeen 
gelokt had, en die va» Ly~ 
oh, het bolwerk van Janse-
nismus schenen te maken, 

* MONTBARKEY (ALËXANDER 
MARIA LEOJJOOR DE SAINI-
MAÜRICE , prins van), minis
ter van oorlog» onderLo»E? 
WIJK XVI, te Besangon, den 
20 April 1732 ,. uit eene oude 
adellijke familie van Fran-
ehe-Öomté geboren. Zijn va-j 
der, luitenant-generaal, ver
kreeg voor hem , toen hij pas 
twaalf jaren oud was, eene 
compagnie in het Lotharin-. 
ger-regiment. De jonge MONX-
BARRET maakte verscheiden 
veldtogten in Duitsckland 
mede , en werd gekwetst voor 
Freiburg, en in den slag 
vanZafeld, In 1749 ontving 
hij het brevet van kolonel ^ 
en voerde in 1758 het be
vel , over het regiment der 
kroon, aan welks hoofd hij 
piet roem vocht. Op nieuw 
in den slag bij Crefeld ge 
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kwetst, werd: hij tot briga
dier beyoiHie|d.;Hij ging voorr 
zich door zijne -talentjen en 
zgné dapperheid te oriderr 
scheiden , ontnain in 1762» 
aan den vorst van Bruns* 
wijkt zes, stukken geschutsj 
yceike de koning hem ten 
geschenke gaf, en verkreeg 
na den vrede van 17,63 den 
post, van kapitein; der hon
derd Zwitsers, in het huis 
van Monsieur (later .L;ODE-
WiJK XVIII). Zijne vrije oo-
genblikken besteedde de prins 
van MONXBARREY * aan de za-
menstelling zijner Krijgskun
dige Memqriën, die hem 
als administrateur bekend 
maakten, In 1776 aan den 
heer DE SAINÏ-GERMAIN , mi
nister van oorlog toegevoegd , 
verving hij hem in 1777 > 
en werd in 1780 zelf ver
vangen- door den markies DÉ 
SÉGÜR., Het is onder zijn be
heer , dat de Amerikaansche^ 
oorlog werd begonnen. Zijne 
verkleefdheid. aaa zijnen ko* 
ning, stelde hem aan groote 
gevaren bloot, vooral op den 
dag van den 14 Julij 1789,. 
Het volk, dat hem voor den 
heer DE LAÜNAY had aange
zien, voerde hem naar het 
Grève-plein, alwaar hij op
geofferd zon zijn geworden r 

toen- de heer DE IA SALIE , 
bevelhebber der nationale gar
de , hem erkende en redde. 
De prins van MÜNIBARREY ,, 
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verliet Parijs, vestigde zich 
eenigea tijd te Hesangon , en" 
trok in 1791 naar Zwitser* 
land. Hij vestigde zich te 
Constaris, met zijne familie 
ter woon , en overleed in die 
stad, den 5 Mei 1796* Men 
heeft van hem Memorïèn, 
te Parijs, 1827, in 3 dl.« 
in 8.vo} in het licht gege
ven. » Men ziet mèt een 
diep medelijden," zegt de 
Arni dé let Rèligion, van 
den 29 September 1829, 
» een' hoofd-officier in de 
loopbaan der Wapens tot de 
hoogste rangen gestegen, met 
eerbewijzen overladen," t°t 
grande van Spanje bevor
derd, prins van hef heilige 
rijk, ridder der koninklijke 
orden , zelf werkzaam zijn, 
om het aanzien aan zijnen 
maatschappelijken stand vér-
Jbonden , te vernietigen, én 
in- den góheeleh loop* zijner 
memoriën, zich Voordoen, 
als een weinig erkentelijk on
derdaan,' als een onwaardi
ge echtgenoot eener deugd
zame vrouw j als een vader 
zonder grondbeginselen, en 
als blind in zijne eerzucht." 
Deze aanhaling zal voldoen
de zijn, om den geest te 
doen kennen , waarin dit ge
schrift is ontworpen. 

MONXBEHARD of MoNBEII.-
&ARD (3?HIMBJGR'J'US GüÉNE AU 
DE) f te.. Sèmuv en Auxois, 
in 1720 geboren, maakte 

zijne eerste studiën 4e 'Dijoiï 
en volbragt daarna zijnen 'cm* 
sus te Parijs; naar zijne 
geboorteplaats teruggekeerd, 
legde hij zich toe, op dé 
beoefeningder natuurlijke hip 
torie. De heet DÉ BUÏOT, 
verbond hem aan zijne werk* 
zaamheden,- en liet is aaft 
hem , dat men de Geschift 
denis der vogelen, 9 d)»a> 
in: 4.to, of Ï8 dl.» i in 12rt 
die de viervoetige diermi 
den heer DE BÜFFON volgen > 
te danken heeft. Hij hield 
zich bezig met de inseclolo* 
gie, toen de dood hem den 
18 November 1785 te.&'W' 
wegmaaide. De heer DE BDF-
FON zegt van hem, in eenö 
Voorrede, »hij is onder alfë 
menschen diegene, wiens wij' 
ze van zien, oordeelen en , 
schrijven , het njeest met de , 
mijne overeenkomt." Moxi' (i 
BEHAARD , heeft medegewa* } 
aan de eerste deelen det 
Jkademisöhe Verzamelingi 
Dy on, in 4'.*?, in welke me" ' 
heeft willen;dóen voorkpmen1 , 
datgene wat men hel f6®1 I 
belangrijk in de memoriën der j 
verschiriendè,'akadefniën ^ 
Europa •.aantrof. • BojréfJ 
t 'IsiE, heeft zijn ge*e<*e" 
wederlegd omtrent den -Pf 
sprong der kristallen. Erz^ 
er npg andere, die>et-^ j 
derwerp eener ernstiger e»* 
tiek zouden kunnen ui"8* 
k e n . . . ' ' • • : • ' . • . - • • ' *"' 
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MONIJBRUN {KAREI. Duprjr), 
bijgenaamd dé Dappere, was 
een der beroemdste veldhee-
ren der 16*e €eu w*' Hij Was 
in 1530 op het kasteel van 
Montbrun , in . bet diocees 
van Gap in Dauphiné) Uit 
fiene oude en beroemde fa~ 
Jmiliè geboren. Hij toonde 
in den beginne eëü ijverige 
Cathohjke te zijn, 'Nadat eene , 
Zijner zusters de Hervorming 
omhelsd had* nam zij, uit 
vreeze Yöor den toorn baars 
broeders, de vlugt naar Ge* 
vieve» MONTBRÜN achtervolg
de haar, vast besloten-, om 
haar van het leven te be-
ïooven; doch het gelukte aan 
THEODORUS BEZA, niet al
leen om hém met zijne zus
ter tè verzoenen, maar hij 
•deed hem zelfs het geloof 
zijner vaderen afzweren. Van 
dat tijdstip af, hadden alle 
"Protestanten , in MONTBRUN , 
•den dolzinnigste» aanvoerder* 
Verschillende, heldendaden > 
doot "welke hij zich ten voor
deelezijner sekte onderscheid
de , noodzaakte hem de .wijk 
naar. Geneve te nemen, Na 
eene bijna tweejarige afwe
zigheid, keerde MONTBRUN 
*iaar Frankrijk terug, en 
maakte zich meester van ver* 
scheidene plaatsen in Dau-
pkiné en in Provenee. Hij 
was tegenwoordig bij de veld
slagen van Jarnac en Mont* 
•contour. Na verscheiden plaai-
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sen te hebben ingenomen j- • 
had hij de vermetelheid , om-
tegen het leger van HENDRIK 
IH op te trekken » dat £{#• 
^rbn belegerde, en om aan-
zijne troepen in 1574* de 
plundering der. bagaadjen va» 
dien vorst te bevelen. Ein* 
delijk achtervolgde de mar
kies DE GORDES* óp eene 
hevige wijze dezen muitzuch* 
tigeo onderdaan. Al vlugten-
de brak MONTBRUN zijn dij-* 
been , en werd gevangen ge* 
homen. De koning liet hent 
te Grenoble zijn proces op
maken, alwaar hij ten dood 
veroordeeld, en welk von* 
nis den 12 Augustus 1575, ( 
ten uitvoer gelegd werd. Zij
ne levensbeschrijving is in 
het licht gegeven door j * 
Cv MARTIN > onder den titel 
van Mistoire eic. (Gesc/iie* 
deniè Dan KAREL DÜPUY t 

bijgenaamd den Dappere» 
heer °van Montbrun), JP<%-
rijsy, 1816 y 'm 8»vo enz* 

MoNTCAIM (LODEWIJK Jö* 
2ËF BE SAINÏ VÉRAN» mark
graaf van), luitenant-gene* 
raal der koninklijke leger
benden, in 1712 le.Gandi* 
«e , bij Nimes, uit eene fa
milie van Houergue geboren s 

die, zegt men, den beroem
den GOZON heeft voortgebragt * 
overwinnaar van den draak > 

die het eiland Mhodus ver
woestte» (Zie GazoN), Reeds* 
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vroeg droeg hij de wapens; 
en na gedurende zeventien 
ja ren , onder het regiment 
van Henegouwen te hebben 
gediend, werd hij in 1743 tot 
iolonel van- dat van Juxer* 
rots bevorderd. Be kennis, 
welke men van zijne talen-» 
ten en werkzamen geest be-> 
zat , deed hem ; bijzondere 
Cflmmandementen; toevertrou* 
wen, en Jhij, liet geene gele-* 
genheid voorbijgaan, om zich 
te onderscheid en, Hg be
kwam drie wondea, in' den 
slag den 3 Junij 1746, bij 
jPiacema geleverd,, en tvyee 
geweerkogels: troffen hem in 
jiet ongelukkige gevecht van 
Fdssieitei, In 1747 .briga
dier der koninklijke leger* 

, henden en in 1-749 overste 
*an. een nieuw regiment rui-
terg van zijnen naam gewor* 
(den. zijnde, verdiende hij in 
1756 , om tot veldmaarschalk, 
en opper-bevelhebber-der 
Fransche troepen in Amerii 
ha bevorderd te worden. Hij 
kwam aldaar in hetzelfde jaar 
aan , en hield door zijne goede 
beschikkingen,, het leger van 
lord LOUDON, aan het meer 
Tan' het ff. Sacrament te* 
gen. De veldtogten van 1757 
en 1758, waren vóór hem 
«ie* minder roemrijk ; hij 
d'sad met een klein getal 
ti»o&p«« _4e Engelsche leger-
•bendw terugwijken, en nam n 
sterkten-ia,,; .«[ie met welge-
wapende en talrijke aarnk II 

zoenen bezet.Waren, De kou
de, en de honger drukten z§? 
ne soldaten , van den hejéf 
1757, tQt de lente 1758, 
Hij wekte hen op, in,'dit ui? 
terste,- en vergat zich zei? 
ven, om hen te onderst» 
neji. Nadat de generaal ii 
BERCKOMBRY ,, lord L0PB8N 
was opgevolgd, behaalde <J« 
markgraaf van MONXCAWÉB 
8 Julij 1758.* op hem «8 
volkomene overwinning, e» 
ontving. den titel van .late 
nant-generaal.- Na.eindeüjk 
langen tijd de. pogingen,w 
een veel talrijker leger dan 
het zijne én die eener-ge* 
duchte vloot të hebben ont» 
doken, werd hij- tegen wil 
en, dank bij Quebec, in een 
gevecht gewikkeld. In ^ 
eerste gelid en bij den eei» 
sten aanval, ontving hij&W 
zware wond, waaraanHji0 ' 
volgenden dag, 14. S f ^ j 
bër 1759, als een Chï&en* 
held stierf. [Het is in ^ 
zelfde gevecht, dat. 0"k * , 
Engelsche generaal W«# 
sneuvelde; maar hij haddjP» 
tijd om te vernemen, «*j 
zijn leger zegevierend w 
De volslagene nederlaag w 
JTranschen legers, werd F 
vojgd door het verlies ** ; 

Canada. Benige schrijf : 
in he't bijzonder de hees ̂  't. 
VEK. [Foyage etc. — •& 
afi door de binnenland^ 
Noord-Jmerilia ^-). , . •? 
schouwen dit ongeluk aW"8 
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straf ;wegen£ het gedrag om
trent de bezetting van het 
fort Willem- Hendrik; ge
houden, welke ondanks het 
verdrag door de wilden ver
moord werd. Indien het waar 
is dat de Engelschen , in hun
ne verslagen , het onregt van 
den Franschen generaal over
dreven hebben, is het toch 
ook waar, dat het onmoge
lijk i s , hem geheel en al te 
regtvaardigen. Men heeft ee-
nen Brief oxex zijnen dood, 
door den beroemden Botr-
GAiNratE in het licht gege* 
ven. -In 1776 heeft een En-» 
gelschman Brieven in het 
licht gegeven , die ten on-

, regte aan dezen generaal wor
den toegeschreven. 

MONXCHAI (KARÊÏI DE) , in 
1589 te Annonay , in het 
Fransche dep.iv van Jrdèche 
geboren, beroemde en ge
leerde aartsbisschop van Tm* 
louse, is bekend door Me-* 
moriën te Botéerdam, ia 
,1718, in 2 dl .a , in. 12.«M> 
gedrukt. Dezelve handelen 
over den kardinaal van Ri* 
CHEtlEü. Deze minister had 
hem bij het* ontslag van den 
kardinaal LA T A I E T I E , wiens 
jonderwgzer hij geweest was, 
tot het aartsbisdom Toulon-
•se verheven. Hij bestuurde 
dit diocees met veel ijver, 
en bragt verscheiden gestich
ten tot stand, die: zijne; ge- i 
-•- .".. G 

dachteais doen zegenen. Hij 
studeerde in den beginne op 
eene- beurs;, werd later prin-
cipaal van het collegie van 
Autun te Parijs, en steeg 
van trap tot trap al hooger. 
Zijne Memoriën, zijn belang* 
rijk, doch met weinig zorg 
en op eene onnaauwkeurige 
wijze gedrukt; Hij werkte 
langen tijd en met;ijver aan 
de verbetering: van EÜSEBIÜS. 
Men heeft van hem Brieven, 
door pater MICHASL IE Qmw 
in het licht gegeven» Hij 
was de geleerde talen zeer 
wel meester. Men schrijft hem 
ook eene Verhandeling toe, 
orn te bewijzen, dat de we" 
reldlijke mogendheden, op 
de goederen der kerk gee-
nerlei belasting hunnen leg" 
gen, zonder de toestemming 
der geestelijkheid, (in 1'JEu-
rope Savante, November 
1718), daar deze goederen 
werkelijk aan God toegewijd 
zi}n, zoo kunnen ook derzelver 
opbrengsten, tot geenerlei 
gebruik worden aangewend, 
dan met toestemming van 
derzelver natuurlijke beheer
ders. MONICHAX was een be* 
schermer der geleerden, eir 
zelf zeer geleerd... De geletter
den hebhen bloemen op zijn 
graf gestrooid. Hij -daalde in 
hetzelve neder te Carcas-
sonne, den 22 Augustus 1651. 

MONiCHKESTIEN DE WAT-

http://dep.iv
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TEVILIE (ANfomvs), ' èen 
Fransch dichter, de zoon vatt 
een apothekar van Falaise 
in JSormarldij'è, in de 2.e 

helft der 16.e eeuw geboren, 
is meer bekend door zijne 
kuiperijen, zijne twistgierigé 
inborst en door zijne lotge-
gevallen, dan door zijne be
gaafdheid voor de dichtkiin-
de# Een moord, waarvan 
hij beschuldigd werd , nood
zaakte hem de wijk naar En* 
geland te nemen, alwaar hij 
den naam van WATTEratE 
droeg, en alwaar koning JA* 
COBOS I hem met onderschei
ding onthaalde. De geluk* 
zoekende dichter, vervaar
digde in zijne ballingschap 
een treurspel op den dood 
van. VMABIA SXÜART , geti
teld iï)eSchotseke vrouw of 
de ramsjpoedt hetwelk hij 
aan JACOBÜSX opdroeg. Op 
terzóek van dien vorst zijne 
genade bekomen 'hebbende, 
twam hij te Parijs terug en 
zette er eeneh winkel op van 
brillen, messen en pennemes-
sen. Hij hield zich eeriige 
jaren rnet dat beroep bezig, 
gedurende dien tijd van het 
Tervaardigen van valsche mun
ten verdacht. Hij ligtte ver
volgens troepen voor de hu-
genooten , en . werd in het 
dorp Tourailles , vijf mijlen 
Tan .malaise gedood, na die
gene te hebben vermoord, 
welke h e r n a m e n , gevangen j 
nemen, to'vervoerde zijd j 

lijk naar Vomfront",'alwaar 
de regters hetzelve verooN 
deelden, om geledebraakt etf 
door het vuur tot asch ver* 
teepd te worden» Dit vonnis 
werd den 21 Ootober 1621 teif 
uilvoer gebragt. Men heeftvair 
hem: Traite etc.\Ferhanè^ 
Ung over de staathuishouè 

. hinde), aan den koning en ë 
koningin opgedragen, itL# 
^~2.° Treurspelen, eenw 
dersdicht', in „5 bedrijven 
pen dichtstuk , .in 4 boeken 
verdeeld • getiteld,- SÜZANIÖ 
of de küischhèid', k"linkdi'c!fi 
ten emë Om niet nteerte 
zeggen, zijn zulks alle mid-» 
delmatige; Voortbrengsele», 

MONT-DQRi (PjETRDS), I* 
het Latijn Mons Jureus, Ie 
Parijs geboren , en raads
heer of „volgens anderen, tf 
kwestmeester /.werd omW 
ne verkleefdheid aan ketel* 
vinis'mus uit Orleans verdre* 
ven,. Hij had zich naar#«f 
cerre begeven, alwaar hij "* 
1570 overleed.' Men heeft W 
hem een Gommentai;iuM°$ 
het 10.e Boek van EPCHD^ 

UfOlCX - D W E (ANT0»"J 

WALTERÜS DE) , kamerh^ 
des konings van Frankr'ity 
beroemd .- lid der ^kaden^ 
van Zyon> jzijne gebotf^ 
plaats, werd op het ««* 
der zeventiende eeuw g$p* 
ren; en overleed te Pcctjlf 
den n October 1768. p 
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bestaat van hem: l.o Mé-
jlexions etc: (Overwegingen , 
wens schilders, op de ope* 
?o), 1741, in l2.mo _ 2.0 
VArt etc. {De kunst, om 
platen met drie verschillen-
de kleuren af4e .drukken) j 
1755, in 8.w,'in welk stuk
je men belangrijke bijzónder* 
lieden aantreft. — 3.° Een 
Ballei'", eene\ Opera enz. eö 
\een aantal kleine weinig be
duidende stukjes. 

. * MONTE (BARTHOLOMETJÖ 
MAKIA Dat) , een beroemde 
missionaris, den 12Novemher 
1 726 té Bologna geboren. Zijn 
Vader, die een bankier was, 
/wilde hem tot hetzelfde be
roep opleiden; maar God had 
liet hart van den jongen pAi 
MCWTE getroffen, en herneen 
levendig verlangen ingeboe
zemd i om zijne zaligheid te 
ifevorderen , 'en aarl die tan 
anderen te werken. Hij be
paalde zich tot den Geeste
lijken staat, ontving den 21 
December 1749 de Priester
wijding, en in 1751 , den 
doctoralen hoed in de God
geleerdheid. Van toen af be
sloot hij , zich aan het werk 
der missiën geheel ett al toe 
te wijden, m zich met ee-
nige ijverige geestelijken te 
hébben verbonden, doorkruis
te hij gedurende vijfentwin
tig jaren den Kerkdijken 
stadty het gebied van Ve-
weitè j dat, van Lucca, en 

Modena, terwijl 'hij voor rij
ken en armen predikte. Ver
scheidene bekeeringen waren 
de .vruchten zijner apostoli
sche werkzaamheden. Het 
was moeijélijk, om :aaö de 
zalving zijner redevoeringen, 
aan het voorbeeld zijner deug* 
den, zijner liefdadigheid- en 
zijner edele belangloosheid tè 
wederstaan. Een heilige dood 
bekroonde een leven , zoo vol 
verdiensten en goede werken* 
DAI MONTE overleed in zijne 
geboorteplaats, den 24 De
cember 1778. Daar hij nog 
bij zijn sterven nuttig wilde 
zijn, aan het werk, Waar* 
aan hij zijn leven had toege
wijd -, liet hij al wat hij bezat 
aan de door hem geslichte mis
sie na. Zijne geboorteplaats 
bekostigde zijne lijkplegtig-
hfiid, en verscheiden andere 
steden, Vereerden zijne ge
dachtenis door plegtige, dien
sten. De kardinaal G10VA-
NETTÏ , schreef zijne lofrede 
en de abt JLroovico PKEXI, 
zijn vriend en medeleerling 
sprak den 20 Mei 1779 > 
te Bologna zijne lijkrede uit; 
Hij is de schrijver van on
derscheidene geestelijke wer
ken , waarvan er eenige her^ 
drukt zijn. De voornaamste' 
zijn; l.o Gisu al cuore del 
iSacerdote secblare e rego-
lare ovvero considerazioni 
ecctesiastiché per ogni gi-
oma del mese , colf aggi* 
wila degli esami previi al-
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la confessione <? communio-
tie. — 2.o JRaggionamentö 
del rispelto dovuto alleper-
sone degli ecclesiastici. — 
3,° Jtyvertimenti a gli or-
dinandi. — 4.° Ristretto 
delle principali ceremonie 
delict sanla messa privata, 
— 5.° Opuscoli, enz: Rome, 
en Bolognai 1775. 

MONTEBELLO. — Zie LAN-
N E S . • 

prins- zfohr in den zomer 1536 
eens te Townus bevond,en 
zich al kaatsende verhit had, 
vraagde hij een glas water, 
hetwelk MONTECUCCÜII hem 
in eene kom van rood glas 
bragl; , hij dronk er gtelig 
van, werd ziek en overleed 
na verloop Tan 4 dagen, 
Daar BJONTEGÜIW eenigzins 
met de geneeskunde bekend 
wasj en men hem eene/%* 
handeling pvèr de vergift® 
te danken had, verbeeldde 
men zich al te ligtzioniglfik > 
dat hij den Dauphin ïerge* 
ven had. Hij werd op de 
pijnbank gebragt, en terwijl 
bij door de geweldige •folie' 
ringen gedrongen, dezemf 
daatd bekende, verklaarde hij> 
zegt men, dat Aniamvs-M 

.J[/EVE , en FERDUTANn VAK Gos« 
ZAGA , aan KAREL 'T verbön* 
den, hem bewogen hadden 
dezelve te bedrijven; ™aar 

deze groote veldheer*" ver" 
hieven hunne stem tegen eene 
belagchëhjke en. ongerijmde 
beschuldiging, eö wierpen^ 
schuld dezer gruweldaad °P 
CATHABINA DE MBDICIS» dI* 
door zich van,dien prins w 
ontdoen, den troon aan BB** 
DRIE.II,. haren echtgenoot* 
jongsten broeder van den da«* 
phin FRANOISCÜS , verzekerde' 
Al deze gissingen waren zee» 
hatelijk. Konden de veld»^ 
ren des keizers eenen ¥&,• 
gen, prjns vreezen, die. # 
gévqphiej? had? watwpfl^ 

MONTECLAIR (MlCHAEL), 
een toonkunstenaar, op drie 
mijlen afstands van Chau-
mont en Bassigni, in 1666» 
geboren , en in 1737 bij 
Saint-Denijs in Frankrijk 
overleden, Was de eerste die 
in, het orkest der opera de 
contre-bas bespeelde, een in
strument, hetwelk in deko-
jen zulk een belangrijk uit
werksel maakt. Mön heeft 
Tan hem 1.° Methode etc, 
{Wijze om de muzijk te lee* 
ren), —• 2.° Principes etCi 
(Grondbeginselen voorde vi
ool), *—. 3,o Trios voor de vi-
pöl-, Cantaten, Motelten. enz. 

... MoNTECüCCüti, ofnaauwf 
keuriger MOMECÜCCOXI (SE-
ÏSASTIAANDE), een Italiaansche 
edelman , te Fe f rare gebo
ren-.: Hij bad; KAREL. V ge? 
diead * toen hij in Frank-* 
tr$k kvüarasi, werwaarts hij 
als seheafeer ya a den Dauphi» 
gezonden ' w«4 r T.ï«m,-dii il 

MONTECLAIR (MlCHAEL), 
een toonkunstenaar, op drie 
mijlen afstands van Chau-
mont en Bassigni, in 1666, 
geboren , en in 1737 bij 
Saint-Denijs in Frankrijk 
overleden, Was de eerste die 
in, het orkest der opera de 
contre-bas bespeelde, een in
strument, hetwelk in deko-
jen zulk een belangrijk uit
werksel maakt. Mön heeft 
Tan hem 1.° Methode etc, 
{Wijze om de muzijk ie leer 
ren). —• 2.° Principes etct 
( Grondbeginselen voor de vi
ool), ,-— 3,o Trios voor de vi-
pöl-, Cantaten,Motelten. enz. 

... MoNTECüCCüti, ofnaauwf 
keuriger MoMECü.ccoti (SE-
ÏSASTIAANDE) , een Italiaansche 
edelman , te Fefrarê gebo
ren-.: Hij bad; KAREL. V ge? 
diead * toen hij in Frank-* 
itifk kranst, werwaarts hij 
als seheftlfer ?aa den Dauphi» 
gezonden w«4 r T.ï«m,-dii II 
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zij' bij zijnen- dood?•• .Welke 
lage en schandelijke.misdaad 
hadden zij bedreven, die hen 
kon doen verdacht-houden. 
Is het belang,hetwelk MARIA1 

DE MEDICIS had ,om koningin 
van Frankrijk te worden eene 
reden, sterk genoeg-, om haar 
zonder stellige bewijzen, eene 
misdaad te last te leggen ? 
wat hier ook van;wezen moge 
MoNiECDecuu werd te Lyon 
den 7 Ootober 1536 gevieren
deeld. Eenige gesch iedschrij-
vers hebben getracht zijne:ge-
dachtenis te zuiveren en be
weerd, dat de ware oorzaak 
van den dood van den dauphin 
FRANCISCUS, een zijdewee öf 
pleuris en geenszins vergif was. 
De omstandigheid, waarin 
hij het aan MONTECUCCULI ge
vraagde water dronk, onder-* 
steunt op eene krachtdadige 
wijze deze regtvaardiging. 
[De geschiedenis heeft voor 
het, overige K A R E I Y van deze 
hatelijke misdaad geheel en al 
gezuiverd. Het tegen MONX-
GDCCütl gevelde vonnis komt 
voor in het 4.e dl. der Mè~ 
moïres cfétat, achter die van 
VILLEROY enz]. ' 

MONTECUCCUII (RAIMDNDUS 
ÖE)> in 1608, in het J/o-
denasche, uit eene aanzien
lijke familie geboren, droeg 
in den beginne de wapens 
als eenvoudige soldaat, onder 
luNST'MoNTEOüccrai; zijnen 
wm,. die het bevel voerde ' 

over de artillerie des keizers* 
De- neef-geraakte niet tot het 
bevelhebberschap y dan na-al 
de Icrijgsihansrangen te heb-» 
ben bekleed. Het eerste-ge-* 
vecht, dat de moed vanden 
jongen held deed uitschitte-» 
ren > had plaats in' 1644, 
Aan het hoofd van 2000 rui-t 

, ters, overrompelde hij door 
eenen . overhaasten .'marsen. 
10,000 Zweden , Welke hij 
noodzaakte hun legertuig en 
geschut te verlaten* De ge* 
neraal BANNIER, van deze ne* 
derlaag onderrigt, wendde 
zijne wapens tegen den over
winnaar , en maakte hem 
krijgsgevangen. Deze wist zich 
den tijd zijner gevangenschap, 
die .twee jaren duurde, ten 
nutte ie maken. Eene aan
houdende • leesoefening breid* 
de den kring zijner denkbeel
den uit , en verzekerde , bij 
de uitbreiding zijner kundig* 
heden, den goeden uitslag 
zijner ondernemingen. Naau-
welijks had hij zijne vrijheid 
terug bekomen, of hij wreek
te zich op zijne gevangenis, 
door de nederlaag van den 
generaal WRANGEI. , die in 
eenen slag in Bohème sneu
velde, Na. den Muristerschen 
vrede, begaf MONIECÜCCUI,I 
zich naar Zweden, en ver
volgens naar Modena, alwaar 
hij op de bruiloft des her-* 
togs tegenwoordig was. Dit 
féést werd door een voor hem 
zeer treurig voorval geken-
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merkt: hij had het ongeluk-
van in, een steekspel,, den-
graaf MAIVZANI, zijnen vriend , 
te dooden ,• daar zijne lans; 
niet. te veel kracht aange
voerd , het harnas van dien 
ongelukkigen hoveling door-«' 
boorde. Het hartzeer, da,t hij 
daarover gevoelde> bespoe
digde zijne terugkeering,naar 
Duitschland. De keizer ver
bond MoNïECüGDi-o,'in 1657J 
door den titel van vèld-mar-
schalk. generaal', geheel en a} 
aan zijne dienst. Nadat Jo-, 
ANNES CASIJHR , koning van 
Polen, door RAGOTZKI , prins 
van Zevenbergen, en door 
Zweden was aangevallen ,: 

-werd MoM'£Coccox,r te zijner 
jhulp gezonden ; hij sloeg 
de Zevenbergers,-en verover
de'' Krakau op de 'Zweden. 
ToenKAREi. GÜSTAAI? ; koning 
van Zweden, daarop zijne 
-wapens tegen Denemarken. 
wendde, had MONTECÜCCÜ-
XI het geluk, verscheiden; 
plaatsen op den aanvaller te 
veroveren , en Kopenhagen 
van da landzijde te ontzet
ten , alvorens de Hollanders 
liet van. den zeekant • hulp 
hadden aangcbragt. He vrede, 
vrucht zijner overwinningen, 
liet hem niet lang ledig. De 
overwinnaar van. RAGOTZKI , 
•werd .zijn verdediger tegen-
de Öttomanen. Hijdwonghen 
Zevenbergen' te verlaten, en 
verijdelde., door eene ; wijze 
traagheid, al- de- onderde-:. 

mingen .van een; geducht' Ie'»? 
ger» tot pp de' komst de» 
Fransehen, die hem hieljpêii 
(Ie . TurJcen 'overwinnen,.» 
d'en.' beroemden slag van £#• 
tèothard, in; 1664. Dezif 
overwinning bragt dénvred? 
aan , en, wat bewonderens* 
waardig kan schijnen,-eeneW 
niét zeer voordèeïigen vredef 
maar. er heërschte zulk eü ; 

slechte tucht- in..het keiW 
1 ij k e lege r:,: en ,h etzefee; t® 
uit zoo vele verschilfeö^4* 
tien en- krijgslieden' W&w* 
gesteld', die daardoor eenkwa* 
hjk vereenigtlj.en door deir 
(bek'waamsten Veldheer moei* 
jelijk te besturen geheel aiH 
maakten ', dat men het nood* 
zatelijk oordeelde, den oorlog, 
het m'ogt tosten wat hetvfildê  
te' eindigen, MoW,MVccm 

werd beloond door den poft , 
van "president van de» krijgss' 
raad- van kesizer, LWOM* 
Daar de oorlog eenigen t p 
daarna- tusschen Franhv 
en het keizerrijk was Iosge* 
barsten, werd MoNTCüCCCiW' 
in 1 6 7 5 , . aan het hoofd of1' 
troepen geplaatst, bestemde 
om den voortgang der Wf* 

U i ' f ka 1 tl" 

schen te beteugelen, , V 
neming van Bonn, en & 

verecniging van zijnlegermS 
dat van den prins van On»}** 
ondanks TUREJVJIE en Coi»>» , 
verwierven hem veel roPW 
en beteugelden den voorWj!g 
van LODEWWK X I V ' T B ^ ? 
Tcrovering va» drie der %W' 
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eenigde provinciën, In het 
volgende jaar werd hem ech-* 
ter het opperbevel over dit 
léger ontnomen, • maar men 
gaf' het hem in 1675 terug, 
om aan den Rijn het hoofd 
aan TÜRENJTE te komen bie
den. • De beide veldheeren 
bragten vier maanden dóór, 
met elkander te achtervol
gen , met elkander gadete-, 
slaan , in .optogten en kam
pementen , door de Duitsche 
en Fransche officieren , meer 
op prijs gesteld dan zegepra
len. Be eene zoo wel als 
de andere, vermoedde wat 
zijn tegenstrever ging be
proeven , dooi- de onderne
mingen, die hij zelf, in zij
ne plaats zijnde, zou bewerk
stellingen, en nooit bedro
gen zij zich. Zij stelden te
gen elkander het geduld , de 
list en de werkzaamheid. De 
meesters der kunst bewonder
den de oordeelkundige en 
diepzinnige verrigtingsn der. 
beide helden, zood«r te voor-* 
zien , waarop dezelve zonden 
uitloopen, toen een kanons
kogel , die de Fransche veld
heer ' bij het dorp Sahbach 
in 1675 doodde, de ontwik
keling van dit schoone tooneel 
te weeg bragt. Slechts de 
prins van CONDÉ kon aan 
MONTECÜCCUU, den voorrang 
betwisten, welken da dood 
van TDREÏWE hem gaf. Die 
prins werd naar den Rijn 
8«oaden , en na eenig yerr I 

lies |e hebben ohdergaan f 
hield hij den keizerlijken veld
heer tegen, die niet in ge
breke bleef, dezen laatsten 
veldtogt, als den roemrijksten 
zijns levens te beschouwen, 
niet dat hij overwinnaar 
was, maar wijl hij, TtraEtWE 
en CONDJÉ bevechtende, niet 
overwonnen "was geworden* 
Hij bragt zijne overige le
vensdagen aan het keizerlijke 
hof door, zich met het heil 
van den staat en met de 
middelen bezig houdende, om 
deszelfs roem te handhaven. 
Hij overleed, te Zins, den 
1-6 October 1681. Wijl ge-r 
brek aan krijgstucht de oor
zaak was geweest van bijna 
al de nederlagen der keizer* 
lijken 'm Hongarije , had hij 
aan dit onderwerp al zijne 
zorgen toegewijd, en het is 
aan hem, dat het huis van 
Oostenrijk zijne schitterende 
wapenfeiten , sedert het be
leg van Wcenen, drie jaren 
na zijnen dood voorgevallen , 
te danken heeft. TICÏOR-
AMADEÜS , hertog van Sa* 
vooije schepte er vermaak in , 
om den volgenden trek te ver
halen , MoNTECuccüiihad'op 
eenen marsch bevel gegeven, 
dat niemand op doodstraf 
door het koren mogt gaan. 
Een soldaat, die van een dorp 
terng kwam, en niet het ver •« 
bod onbekend was, ging langs 
een voetpad, dat midden door 
het koren liep. Moracup-
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Cüt i , die hem ontdekte, zond 
bevel aan den provoost van 
het leger, hem te doen op
hangen. De soldaat, intus* 
schen aankomende, betuigde 
aan den veldheer, dat hij 
met de bevelen onbekend was. 
Dat de provoost zijnen f ligt 
betrachte! antwoordde MON-
TECUCGüti. Daar deze woord
wisseling het werk van ee-
nen oogenblik was, zoo had 
men den soldaat nog -niet 
ontwapend , zoodat deze, ter-? 
wijl hij geheel woedende zei» 
de : Ik was niet schuldig, 
thans ben ik het, zijn ge
weer op MOJTTECUCCDLI loste. 
Het schot miste, en MONTE-
GVCCVLi schonk hem verge
ving. Er bestaan van hem, 
in liet Italiaansch Memori-
ën" o ver den oorlog, even zoo 

'nuttig voor den krijgsman 
als voor den geschiedschrij
ver, [MONTECUCCÜLI vervaar
digde vrij goede verzen, hij 
was lid der Italiaansche aka-
demie te Weenen gevestigd, 
en werkte mede aan de op-
rigting der natuurkundige 
maatschappij aldaar.] 

* MOMÈGRE (ANÏONIÜS 
FRANCISCÜS JENIN DE) , een 
Fransche'arts, den 6 Mei 
1779, te Belley geboren, 
beoefende in den beginne de 
letteckunde, en vervaardigde 
gedorenjje z i j n e e e r s l e s t a -

dien,.gédiohteji qn eenige too-
neelslukjcs, ênfeël dooi-zijne 

vrienden gekend» Bij liet Ver-
laten van het collegie, voercle 
hij de Wapens, en na v̂ f 
loop van vier of" vijf jaren» 
kwam hij . te Parijs M ge* 
neeskunde beoefenen,; en ver
kreeg aldaar zijne, graden, Daal 
hij. nog zeer jong en zondf 
klanten was, aanvaarddeM 
bekleedde hij gedurende eer 
nigen tijd, den hem aap» 
boden .pos t , . van .ingefli®^ 
desJ kadasters. . Hij trad u> 
den echt, kwam te Jf$?fs 

terug, en wijdde zich *$*& 
aan eene diepzinnige studie 
der geneeskunde .toe, welke 
hij; sedert dat tijdstip sM 
roem heeft uitgeoefend, w 
1810 "werd MöNïJteRE te&W 
teur der Gezette de santé) 
(Gesond/ieids-coumnt), f f 
dit dagblad wist Jiij eene fel? 
zondere belangstelling M-•'! 
zetten» M0NÏÈ6RE tras een 
uitmuntende physiologi«t>z°ö 

als zulks verscheiden W * * ' 
Mingen, in .de akaderoi» 

• van wetenschappen vo'órfF* 
zen, en door haar 0<><?«g® 
keurd, getuigen. Dez« W 
neesheer las in 'heteèlÖ» |J» 
nootschap eene verhande^ 
voor Over denaardier fi^ 
wormen, én men kent m 
van hem nasporingen 0^_ 
de kunst : der bm^tm 
(Zie Magasin encyclop.}®**». 

1.0 di.biadz,64 HM*. 
ook verscheiden ito»- P J J 

jes in het licht, tegen*-W 
dierlijk magnetisme é» 

http://in.de
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verde aan het Woordenboek" n 

der geneeskundige weten
schappen, talrijke artikels-, 
onder welke men onder-' 
scheidt, het artikel Jffémor-
roïdes (Janbèyen), MONTÈ-
GRE ver trok in 1818 = naar 
St. Dópiingo,, daar hij se
dert lang besloten had , der
waarts het Jicht van Europa 
overlebrengen, en om tevens 
de Icenteekenen, der aan die 
gewesten eigene gele toorts te 
beoefenen. Wel onthaald door 
PIKTOÏT , president; der repu
bliek •vm'.Metïti-}' werd hij . 
weldra aangetast, door den 
Verwoestenden geesel, welken 
hijkwam erkennen en bestrijd 
den, en overleed te Port* 
au-Prinóe , den 14 Septem
ber deszelfden jaars, onge
twijfeld als slagtoffer der door 
hem betoonde trouw, tóen 
bij zich-, vier dagen te vo
ren , in eene rivier had ge-
stotl't om eene vrouw te 
redde», éie op bet punt was 
van te veratónèew* ;Z$m Jb&fc 
rede is in ;1818, Ie Port» 
au-Prince • door COIOAIBEL 
geschreven, en in dé Abeille 
d? Haïti opgenomen. Ook te 
Parijs bleven zijne kunst
broeders niet ten achteren, 
om hem lof toe te zwaaijen. 
Wij willen van MoffïÈGRE 
aanhalen: 1.° Du magné-
tisme etc. [Over hét dierlijk 
magnetismus en desnelfs 
voorstanders en%.) Parijs', 

XVII. DEEL. - ff 

I8Ï2 : , ïri 8ÏVÓ C l /^o 'Mx-
périences etc. [Proefnemin
gen over de spijsvertering 
indenmensch, enz), Parijs; 
1814,- in 8.T° — 3. ° Examen 
etc, (Beknopt onderzoek vïïn 
het'bestuur der Bourbons 'in 
Frankrijk, van de maand 
Jpnl 1814 tot de maand 
Maart 1815), Parijs, 1815; 
in 8.?° MÓNTEGREJ was in 
1814 een der stichters van de 
maatschappij vbor het lager 
onderwijs. 

MÖNTEG*OÏ -"(if&Miïi D3TS&' 
GIA, echtgenoöfë van BER-
WARD DE), penningmeester 
van Frankrijk,, der genera-
liteit van Toulóuse, werd in 
die stad; in 1709 geboren', 
en overleed aldaar in 1752, 
Hare werken (céuvres) onder 
welke zich eenige Essais 
(Proeven) van JóAtfNES FRAN-
CISCÜS DE MoNïiGüT, haren 
zoon bevinden', ïtijn te Pa
rijs ia-17Ö8, in 2 ai.1» in' 
8,vo jn het licht gegeven. De 
meeste gedichten dezer ver-i 
zameling $ hebben eene ze
delijke of Christelijke strek
king, terwijl andere gelegen-
heidsverzen, of eenvoudige 
schattingen - aan dé vriend
schap zijn. Het eerste deel 
biedt Oden, Brieven, Her
derszangen , losse' GedüJt-
ten aan. Het tweede bevat 
"eene bijna volledige vertaling 
in Fransche verzen der Oden 
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van HORAÏJÏIS.., Deze vertaling 
is in het, algemeen sierlijk 
en getrouw • er komen zelfs' 
•eenige Oden in voor, die met 
genie zijn overgebragt; men 
zou echter soms meer kracht 
en koloriet in dezelve ver
langen. De.begaafdheid van 
jnevrouw DE MONÏÉGCX voor 
de dichtkunde ontwikkelde 
zich laat, maar dezelve werd 
•weldra tot volkomenheid ge-
bragt. Zij behaalde drie prij
zen bij de akademie der bloem-
spelen en werd tot meeste-
resse der sjoelen verklaard, 
een titel, walken men enkel 
aan de kampvechtersgaf,die 
p.et eene driedubbele kroon 
vereerd werden. De hoofd
oorzaak ,. waarom hare ge
schriften zoo veel bij val vin
den* is omdat men in de
zelve den stempel harer edele, 
opregte, gevoelige,_ met de 
grondbeginselen eenergezonde 
wijsbegeerte doorvoede, en 
van verkleefdheid aan de 
godsdienst doordrongene ziel > 
ontdekt. Ofsphoonzij het La* 
Jjjn , het Engelsch , het Ita-
iia.ans.ch meester was, in de 
wetenschappen en schoone 
letteren vele ervarenheid be
zat, hield zij hare kunde 
niet even zoo veel zorg ver
borgen, als anderen in het 
jyerk stellen, om dezelve- uit 
Jij, |>azuinen. Haar tooi was 
gejajtoujjjgfln bescheiden, hare 

Wti&al̂ fël en zedigv JSen 
verhen ïOgdaaam en ge- |i 

leerd man zeide.'over haat 
sprekende: Zij is do eenigi 
vrou-tv, aan vielke ik kt 
vergeef geleerd te %ijnt 

, MöNXEIL (AïMAR of Ajh 
MEMAR DE), — Zie ADHEMgt 

-. MONTEIL. — Zie SinoÉ, 

MQNXE-MAJOR of Mort-
MAIOR ,(GïORGES D E J ^ " 
beroemde dichter, .dus ge
noemd naar Monteqtor f 
Monie-Major, in de nabij
heid ; van Coïmbra, dat w 
15 20 zijne geboorteplaats Wjr 
Hij volgde, eenigen tijd f 
hof van PHILIPFUS H, ÜWM 
van Spanje, en koos,ff1 

volgens de loopbaan def» 
pens, zonder noch W># 
dichtkunst, noch van de tg' 
kunde af te zien, voorop 
hij vele- begaaïheid H M 
Spaansche Parnasmifr 
hem in 1560. Menhf»] 
hem gedichten, ondel w 
titel van Canciwv'°>~\ 
ragossa, 1554, 2 dl. * 
B.vo, en eene soort nW, 
zaïsch dichtetuk, geWelü 

Diana , 1602 , in f> % 
scheiden malen herdro»^ 
laatste uitgave is w» ' h 
Dit herdersdicht boerf 
aan den beroemden w 
IES het onderwerp p 

GALAIHEA h*., ^ ° r *2u 
in het Fransch flfgi 
Er heerschen in ^ - W 
van MONXEMAJOR W 

http://iia.ans.ch
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kieschheid. De,vr,eemdélingen' 
beijveren zich,! om, zich hein; 
zelve door vertalingen toe te? 
eigenen,;., •;;•.,;, ;.;;.., ;,':y/;;";,y \. v 

; MoNTEifAurT D?DGI<T (KA-
REI. PHIMPEDS, DE). Zie MON-
THESUTIIT. . • • . : • 

MONTERGHI (JOZEF)., een 
Romein,, in 1630 geboren, 
en in .het begin der ,18.de 

eeuw overleden ,, maakte zich 
bekwaam in de oudheden, 
en verdiende door zijne er
varenheid in die» wetenschap 
bibliothecaris te /worden van 
den kardinaal CARPEGNA. De 
oudheidkundigen.steliën. eenig 
belang, in een Italiaansch 
werk , door hem over dat 
onderwerp en onder dezen 
titel in, het licht gegeven: 
Scelta de inedagliom pik 
rari del cardinal €JRPM-
GNJf ih 4 > , Bome,l&19, 
Men zie het Giornale de let-r 
terali. •eliy~J$&mqi, van. hefc 
zelfde .jaar. ,: „ . 

MONXEBEAÜ (PETRUS D E ) , 
heeft zich beroemd gemaakt, 
door verscheiden bouwkun? 
dige werken, Hij was van 
Monlereau , en overleed, 
volgens eenige, schrijvers, in 
het jaar 1266, en volgens 
anderen in 1289. Het is deze 
bouwkunstenaar, welke de 
teekeningen heeft geleverd, 
tot de heilige kapel van Pa

rijs , tot de kapelivanr. F~inA> 
, cmnes, tot de. eet- en slaap* 
; zaal, „tot liet kapittel en 'de* 
; kapel, van 0 . JL'n V. in het 
; klooster van Saint-Germain-
desfPrés. ' Hg * werd' in> dë 
kerk dier abdij ;b;egraven , e i 
op zijne grafplaats voorgesteld 

: met ëenen passer- en een li-
| niaal in de hand. ;;.;•. >,•; 

MONIESFAN. —Zie ROCHÈ« 
GHODART (FaANCISCMS AïHA,-* 
HAÏS)» 

MomssQsmv (KARBL *>B 
SEGOKDAT, vrijheer van Brede 
en van), een beroemde p.u* 

! blicist$, uiteeneaanzienelijke 
familie van Guienne „ weid 
op het kasteel van Brede > 
bij Bordeaux, den. 18 Ja-
nuarij 1689 geboren, Nadat 
een oom van vaderszijde, 
president met de iluweelen 
muts, bij het parlement van 
Jfajrdeait&.i.mjnb goedewtn en 
zty&m post aan den jongen 
MOSÏESÉWEP had nagelaten, 
werd, Mj in 1716 met de
zelve bekleed* Zijn genoot
schap belastte hem zes jaren 
later, om vertoogen in te die
nen by gelegenheid eener 
nieuwe belasting waarvan zijne 
welsprekendheid en zijfr ijver 
de intrekking verkregen. Het 
jaar te voren had hij zijne 
Lettres Persanes {Peraiscl» 
brieven) in het 'licht gege» 

« nü, een hekelschrift wasarin 
1 2 . . : • . • ; • : ' 
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de.' "heiligste zakeii even: zoo 
min worden gespaard, als de 
ondeogden, dwaasheden, be-
lagchelijkheden , vooroordee-
ha en eigenzinnigheden der 
FransehJen; Daar de.dood van, 
SACT , vertaler van PLINIÜS , 
bijde Fransche akademie eene 
plaats had opengelaten, bood 
MOHTESQTJIEÜ , die zijnen post 
had nedergelegd, en verder 
niets dan' een letterkundige 
wilde zijn, zich tot,denzel-
ven aan. De kardinaal de 
FLEURT , door ijverige perso
nen , van de boerterijen des 
Perzers over de leerstellin
gen , de tucht en de bedie
naars der Christelijke gods
dienst ,» onderrigt, weigerde 
hem zijne toestemming. Daar 
MONTESQÜIEÜ ligtelijk dé re
den dezer afwijzing kon be
vroeden, zoo liet hij (vol
gens VOÜXAIRE) , binnen wei
nige dagen eene nieuwe uit
gave dezer brieven in het licht 
verschijnen, waarin de laak
bare plaatsen verzacht of ge
heel weggelaten waren. De
ze soort van herroeping , en 
de pogingen, van eenige per
sonen van invloed, en voor
al van den maarschalk D'ËS-
XÏIÉES , toenmaals directeur 
der Fransche akademie, de-
.dèn den kardinaal tot een 
'aanrcler besluit komen , en MON-

werd tot deze maat-
sct t^$g&- „'toegelaten. Zijne 
opne^airifeBrfê^ ; w-erd den 
24 Janüia^:*-TO$--nif§resproi 

ken; Hel ontwerp, hetwelk' 
MONTESQUIEIT had gevormd!' 
om de natiën in- zijnen gecsf-
der wetten (Esprit des Lm) 
af te schilderen noodzaakte 
hem , dezelve op de plaats Ie 
gaan beoefenen i ^Duikóh 
land, Hongarije, Ilalë; 
Zwitserland en de Neder
landen, te' hebben doöffi> 
loöpen , vestigde hij ziclf* 
ha' twee jaren inEngdlm' 
In zijn vaderland teruojpm 
legde .hij- de' laatste Waait 
zijn werk getiteld Sur to 
cau'se etc. (Over deoorww 
van de grootheid enM.W' 
val der Romeinen), d&Hfr 
1734, in 12.mo, inhetljw 
verscheen, De schrijver ïw 

[ de oorzaken van degroothew 
der Romeinen in de zff* 
vpör de vrijheid, deiiarb» 
en vaderlandsliefde, i*:g' 

gestrengheid de'r krijgst^ 
in het grondbeginsel^1^ 
van zij uitgingen, orai"0' 
den vrede .te sluiten, danna 

overwinningen te hebben» 
haald. Hij vindt de jjjf. 
ken van hun verval •'»'" 
vergrooting zelis van dfensl̂ J 
in het burgerregt, ^.".u 
vele natiën verleend; Tj' , 
zedebederfdoordeAzi^J, 
pracht ingeslopen, inde' 
nissen van SYIXA enz; N ̂  
eenige dezer redeneft , ^ 
laatste onder anderer, 
veeleer de gevolgen, 
oorzaken-des vervals, 
de schrijver wil ver-

dafl ë 
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Men zegt ook , dat hij- ;verql 
gebruik beeft gemaakt; van 

.een Engelsch-: werk ,\ door 
WAtTJEfi MoxtE over helzelf-

, de- ond ervferp 'gesèhreVen , ; 

en te Londen, in 1726r, in 
2 dl.n. in 8.VO in het licht 
gegeven • een werk, hetwelk 
hij niet. noemt, "en. hetvVelk 

.hij dikwerf welligt met al 
té yeei vertrouwen- heeft af-

. geschrevene ;— De JEsprit 
"d$s Lpis, werd in 1748 in 

2 dl.»:, in 4. t 0 in het licht 
gegeven; dit Vverk biedt veei 

; omvallende to^igten,, diepzin
nige en ophelderende aanmer
kingen aan , verraadt eehe 
groote bekendheid met de 
verschillende regeringsvor-

„men , bevat uitmuntende we
derleggingen., van paradoxe 

vSlellingen, waardoor .meer 
zonderlinge dan ' bondige 

.schrijvers, 'het Tiurksch be
stuur , qn andere treurige 
veortferengselen,, der Ooster-
scbe WiilMejsc; -t, .hebben? wil-
len doen .|e^on.è0Ï®n > Jf&s-
TAIRE, die elife énêer© ver
dienste dan de zijne, zoozeer 
benijdde , heeft den schrijver 
Arlequin Grotius genoemd, 
en LINGUET noemt de Esprit 
des Lois, het werk vanee-
ncnfranschen windbuil, die 
zeer ligtmnnig las. Deze 
oordeelvellingen zijn eenigzins' 
gestreng * maar men moet toe
stemmen dat de schrijver niet 
zeer naauwkeurïg is , dat hij 

H 3 

oudfe- denkbeelden aabnéemtf, 
j' welke hijl voor nieuwe dóe*t 
•doorgaan, en da;l'hij er" een 
vertrouwen aan hechtV wel
ke dezelve dikwerf niet' veiv. 
dienen. Het is alzoo, dat 
zijn: stelsel der liichtstrekëni, 
hetwelk een aanzienlijk ge
deelte van zijn werkuitmaakt', 
geheel' ontleend is , aari" de 
Wijze om de-geschiedenis te 
beoefenen door Bonïïr, ©n aan 
de Ferhandeli-ng over de 
wijsheid van CHMRON ,• zon
der dat hij dezelve,aa.nhaalli; 
een stelsel" rem hel overige?, 
dat door «gevoelige,, Indruk
wekkende >- met het geheele 
licht der geschiedenis en.aard*» 
rijkskunde, schitterende'da'ad»-
zaken, op eene uitmuntende 
wijze wedérlegd is (zie Journ. 
hist: 4t littér, 15 April 1785, 
blz.556); De stelligste be
weringen zijn dikwerf van 
grond ontbloot. Hij bewijst 
-bvbi niet,. dat ,erimêer meis-
TJeŝ dan jongens ra het Oos
ten geboren worden (het te
gendeel is zélfs zeker), en 
wanneer zulks ook het geval 
mogt zijn, is' de gevolgtrek
king, welke hij ér ter ver
dediging der veelwijverij uit 
afleidt, alles behalve beslis
send : men zou daarenboven 
bij vergelijking nog moeten 
bewijzen ,. dat er dmstaödïg-
heden zijn, waardoor de man
nen in het Oosten meer ster
ven dan de vrouwen: maar 
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juist het tegendeel heeft plaats, 
wijl er in' het Oosten , een 
aantal meisjes en vrouwen te 
zamen opgesloten zijn , de 
ziekten voor, dezelve talrijker 
en besmettelijker ". zijn ; iets 
hetwelk ARiSTOTkLÈs reeds 
had opgemerkt. Almogteher 
dus ook in het Oosten meer 
meisjes .dan jongens geboren 
worden, zou er nog niet uit 
voortvloeijen, dat de veel-
wijverij er moest geoorloofd 
zijn ; even zoo min> als er in 
.Europa , • ofschoon er meer 
jongens dan meisjes geboren 
worden, uitvoortvloeit, dat 
de veelmannerij aldaar moest 
geoorloofd zijn , wijl er meer 
.gelegenheden, z$n, .dat aldaar 
de mannen sterven ,dan de 
vrouwen ; en dat , alles in 
overweging genomen , het ge
tal der mannen niet groot 
•genoeg i s , dat de vrouwen, 
er meer dan één zoudenkun-
nen hebben ; het is daaren* 
-boven , door de ondervinding 
bewezen , dat de landen, 
waar de veel wij vérij plaats 
beeft, naar evenredigheid 
j»insl«8 /bevolkt zijn, >dan de 
-andere. ï)e invloed-, welfoen 
hij aan deluchtgestelJen, tip 
de religie toeschrijft, zoo» 
.danig zelfs t dat hij eenige 
iderzelve onvatbaar voor het 
-Christendom verklaart, is ge-

.strijdig met onbetwist-
ĵ .Jbg-vKezejae diaadzaken. 

een sSRrl^r^ .4i& dit ander-

Verp* enkel volgens d̂e $• 
'schiédkundige bewijzen hU 
onderzocht, » heeft dezelie 
uitwerkselen, "dezelfdèiversn. 

.dering in de>zeden .allervijl
den ,"' bij welke' hctóeke in
gang heeft gêv'ondön,tevje^ 
gebragt. -De ver vrij fdhei&diï 
Aziaten , de ' woestheid; i« 
Afrikanen', de op vcrofé' 

-gerlgte 'Parthers en 'étöW 
ren", de ruw- en onbewP-

heid der inwoners*™5' 
Noorden en der \ « > b " 
ben. zich, als 't Vfare,-ge-
dwqngen gevoeld, ofn «tf 
de zedeleer van het Evaïf 
lie té buigen. Mento^' 
zich van overtuigen d«oi# 
tafereel der zeden:, * « f 
het Christendom p l f * 
vier eeuwen , op cie, 
van Afrika, in Egfi 
in Arabië geheerscBt ^ 
ben , eri die nog bij-"' 
sihiers heersobten* 
omwenteling,-welw1^" 
te weeg gebragt-bij ^ 
zers, in de- *esde ewjj. 
Engeland, i n - d e n ^ g 
deNoordsehe ™ & f O 
•ze dage^ onderde"K 
.kanen, en aan/de ^ 
.grenzen van A*w. • 
o n g e t w g f e l d J ^ l s l ^ 
der welke deaeden .ge^ 
bedorven* ?n de- '^.uj 
mindsr'io'tond.ei'vfi/g 
•zijn ;• maar:ier: '^^M 
:ne- bezwaren, '$&''* 

nen heeft, en die W 
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nog niet te boven kan komen. 
In de tweede eenw oordeelde 
CEI.SÜS , even als ortze nieu
were wijsgeéren, dat het ont
werp , ,om alle volken onder 
dezelfde wet te-brengen,. eert 
onzinnig ontwerp was; deze 
diepzinnige bespiegeling is 
valsch bevonden ;: dezelve zal 
zulks altijd zijn*; hef Chris* 
tendorn is door God be
stemd, om de Godsdienst al
ler naliën te zijn, even ge
lijk het zulks die aller eeu» 
wen meet zijn, Eén afdoend 
bewijs dat deGodsdientstv*el 
meer invloed op dé zeden 
der volken dan de llichtstrèek 
heeft, i s , dat alom, waar 
het Christendom is uitgeroeid, 
de barbaarsehheid en onkunde 
deszelfs plaats hebben inge
nomen, zonder dat eenig fijd* 
verloop, deaehe heeft kunr-
nen verdrijven. Bestaat <jr 
eeaige overeenkomst tussehen 
è& zedeni. welke tegenwoor
dig « 4 » hel 5foho«wtóww* 

in Qrmfmiimmk^M^hèifJ^i 
Persië, Syrië, JÊ$$pie*m 
op de kusten van JtfiHlift 
beerschen, en die, welke 
er hfit Christendom had in
gevoerd? In weinige jaren 
had onze, Godsdienst, al de
ze natiën beschaafd; sedert 
elf honderd jaren zijn de
zelve in* de barbaarsehheid 
teruggevallen, en schijnen ver
oordeeld , om er voor altijd 
in tó blijven, ten zij dezel-
• • H 

te- tot liet licht; des Eva®», 
gelies terugkeeren:, waarvan' 
de alcoran ben beroofd heef f. 
Een reiziger,, die i onlangs de 
wereld rond- gezeild is , ge* 
tuigt dat hij onder alle he-J 
meistreken-, en alom, waar 
het den Zendelingen gelukt 
is, hetzelve te vestigen, het 
Christendom dezelfde uit* 
werkselen heeft zien vowt». 
brengen." Wat MONIÉSQIJÏBÜ 
verder over ds zelfmoord-e1» 
naars! zegt,, da-t- er bij de 
Romeinen' geanerfó'Sitoafii©'»; 
gên 'dezelw bestemd , wwte* 
naaraw&eurig5,. wip heti ba» 
wezen is,, dat zij van de ge* 
wijde en godsdienstige be* 
gravenis uitgesloten waren* 
Pifog verwij traenaan denschrij* 
ver, alles tot een; stelsel tö 
hebben gebragt, in een on
derwerp., waarbij men slechts 
behoorde te redeneren, zon
der de verbeeldingskracht, te 
«kw» werieeja ;. itm al ,te ve»l 
tavlsedi -am>' d«e -jaaïaari'ijk© 
bmm de wdelfke :O0rzflken 
üe hebb» . toegekend, van 
een onregelmatig geheel, eene 
afgebrokene keten te- hebben 
daargesteld; van al te dik-r 
wijls van het bijzondere tot 
het geheele afgeleid te heb-
ben. Het tegenwoordige mis
bruik der wijsbegeerte klimt,, 
voor aj degene, die derzel-
ver vorderingen wil ontwik
kelen, tot dit beruchte werk 
o#, dat, terwijl het elke 
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wetgeving tot zijnen Geest 
terugbrengt, en aan alle hecht-
s,te grondbeginselen , het stel
selmatige indrukt, zich mét 
eene, moegelijke kunst 'beij
vert , om dezelve te plooijen, 
ten einde dezelve aan zijne 
gevoelens te onderwerpen, 
ongelukkiglijk in de letter
kundige wereld , een geest van 
stoute en soms. vermetele ra-
dekavelingeh ingev oërd. Men 
heeft ook gelaakt van in dit 
beroemde werk, langdradig 
ge uitweidingen over de leéri-
wetten, voorbeelden uit de 
meeste befaamde reizigers, 
valsche stellingen in de plaats 
van waarheden, boerterijen, 
daar, waar er overwegingen 

bezield wezen, om'denüisl* 
vèn te vervullen; zij zoud&tt 
zeer, wel de regten derjji§5 
tuurlijke verdediging gevos*-
len j hoe meer zij aan. è" 
Godsdienst zouden mecné 
verschuldigd te zijn, zoomeen 
zij ook de verpligting jegens 
het vaderland zouden get© 
len. De grondbeginselwife ' 
Christendoms, wel in^ 
hart geëtst, zouden 1 
dig sterker zijn, 
valsche eer der motóliiiën, 

'die menschelijke deugden AM 
republieken, en dieslaafsehe 
vrees der willekeurige •* 
t e n . . . . Bewonderenjwaardls 
ge zaak, zegt hij elders-^ 
Christelijke Godsdienst, "* 

gevorderd werden, en wat nog slechts het geluk des loelpi* 
treuriger is, grondbeginselen 
van déïsmus en ongodsdien-
stighéid te hebben aangetrof
fen. Maar deze afwijkingen 
hebben den schrijver niet be
let ; wegens het Christendom 
schitterende getuigenissen af 
te leggen, en er de heerlij' 
ke uitwerkselen van aan te 
wijzen. » BAYJLE i (zegt hij), 
na allé - Godsdiensten belee-
digd te hebben,'schandvlekt 
de Christelijke Godsdienst; 
hij durft beweren, dat wa
re Christenen geenen staat 
zouden vormen , die bestaan 
kon. "Waaromniet? Hetzou-
dêfefeurgers zijn oneindig in-
géltfarrbmtrentdatgene;, wat 
hün ;f>tö$gtf -Mi 'ten die mei-
eenen gVfföte» ijVer zou'd#tt 

s'tigen levens ten doel sch 
te hebben, maakt ons-g* 
in het tegenwoordige üj¥ 
De Esprit Jes M ff 
bondige en ongegronpg*. 
tiek te verduren. De*1 J* 
BONAIRE gaf er het WW j 
toe', door een los ainijjjj i 
eenen half ernstrgenhalf« I 
tigen stijl. De scfarij'*T 
Ga&eite ccclèsiastifj*) ' 
in. den Esprit des %**•* 
dier voortbrengselen g 

wdke de falie V#IG0jSi 
zoo sterk vermenig^^ 
heeft, gaf twee blak»*] 
den. schrijver uit, die m 
Verdediging v<m d*&. 
der wetten, zijnen-
ver belagchelijk en 
maakte. tfaar welte V* 
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ook in deze verdediging door
straalt , zoo regtvaardigt de 
schrijver zich niet van, al de 
terwijtingenï welke hem zijn 
tegenstrever gedaan had. De 
Sorbonne ondernam het on
derzoek van den "Geest der 
weiten, en vond er veel beris-
pehjks in. De lang verwachte 
censuur heeft niet het licht 
gezien. De heer CREVIEU heeft 
op hetzelfde werk wijze én 
bondige aanmerkingen ge« 
maakt, ofschoon dezelve vrij 
zwak geschreven zijn» De 
beste aller critidceny te 001*-
deelen naar den indruk, wel
ken dezelve op den schrijver 
maakte, is die van den heer 
DÜPIN, algemeen pachter ge
weest, die eene zeer nitge-
lezene en uitgebreide biblio
theek bezat,. waarvan hij ge
bruik wist te maken. MON-
TESQÜIEÜ ging zich over de
ze critiek aan mevrouw DE 
PÖMRAOOÜR beklagen , op den 
oogettMiJt,, da-t eiwmme^iê 
vijf of mn. éwwptótvtkdmc» 
zelve aan eenig® vrienden 
waren uitgedeeld. Mevroaw 
BK POMPADÖUR ontbood den 
Heer DüFirr, en zeide hem, 
dat zij den Esprit des lois, 
en den schrijver deszelven 
onder hare bescherming nam. 
Men moest de nïlgedeelde ex
emplaren weder ophalen, en 
de geheeleuitgave verbranden. 
Ziedaar de verdraagzaamheid 
dergenen, welke dezelve het 

• • H 

meeste prediken. MONÏBS-
QUIEÜ werd in het begin van 
Februarij 1755', door eene 
borstzinking aangetast; Hij 
sprak en handelde in. zijne 
laatste oogenbJikken, als een 
-mam j die geenerlei twijfel om-

I trent zijne Godsdienst wil 
' nalaten. Ik heb êteeds de 

Godsdienst g&èerbïèdigd, 
zeide hij. Be zedeher des 
Mvangelies, voegde hij er bij, 
is kei schoonste geschenk, 
dat God mem idê menschen 
Aon doen. JPale/-Bouwi.', 
een jesujt^ dis «Kèas- tfnc 
biecht afhoorde j hieeft ons 
dienaangaande belangrijke bij
zonderheden nagelaten, wel
ke valsche wijzen in twijfel 
hebben willen trekken j even 
als of een dienaar des Mee
ren j er eenig belang bij kon 
hebben , daaromtrent te mis
leiden, of dat hi j , als ge
tuige eener daadzaak , niet 
meer geloofwaardig was, dan 
•afwezig»»» $ die op tlera inval 
komen, vin. be» tegen te 
spreken, n Be vermoedens 
(zegt hij in eenen brief aan 
den heer GÜILTERIO , pause-
Hjken nuntius), welke zijne 
werken omtrent zjjne Gods
dienst hadden doen ontslaan, 
bewogen mij eerst, om mij in 
het bijzonder van zijne ge
voelens omtrent alle groole 
geheimen, welke de Catho-
lijke Kerk aan hare kinderen 
voorstelt om te gelooven, 

ö 
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van zijne onderwerping aan 
alle zoo wel oude als nieuwe 
uitspraken der Kerk te over
tuigen,, en ik kan met de 
naauwgezetste waarheid ver
zekeren , dat hij mij, omtrent 
al die punten, met een e een
voudigheid : en opregtheid, 
die mij tegelijkertijd stichtten 
en troffen, voldeed. Ik vraag
de hem, of hij zich een igen 
tijd zijns levens in eenen staat 
van ongeloovigheid had be
vonden». Hij verzekerde mij 
van neen ; dat hem door de 
verbeeldingskracht, -wolken, 
twijfelingen waren gegaan, 
zoo als zulks met elk mensch 

, zon kunnen plaats hebben , 
doch dat bij nooit iets be-
paalds af geregelds, tegen 
geloofspunten, gerigt, in den 
geest had gehad. Bit ant
woord gaf aanleiding tot eene 
andere vraag, over hel be
ginsel , dat * hem bewogen 
had, on» in zijne werken 
denkbeelden :te wagen, die 
over zijn geloof .billijke ver
denkingen verspreidden. Hij 
antwoordde mij, dat zullts 
de smaak voor het nieuwe 
en zonderlinge was, het 
verlangen, om voor eenen 
hoven de vooroordeelen en 
gewone grondbeginselen ver-
hevenen geest doortegaan, 
de. aucht om te behagen , en 
dé' Jjpejuichingen dier per-
&o»è&„ jfe. t&rdienen,, welke 
den.töm q$n .ds aégemeene 
achting- $ # Ê M , wn die -nim

mer zekerder de hunnemb 
len verleenen, dan wannm 
men hen schijnt te magti-
gen , om het juk aller af
hankelijkheid en van allen 
dwang af te schuddenrist 
dien ik hier niet naauw.tai* 
riglijk de Woorden opgeef 
waarvan hij zich bediende;} 
voeg ik zeker echter aelter 
niets bij den zin, zijner uitdenk* 
kingen." J\a de schikking 
hebben verhaald, wmM 
met den zieke maakle, om de 
kwade indrukselcn te herstel
len welke zijne werken zour 
den hebben kunnen te weeg 
gebragt, voegt pater Bouïfl 
er bij : » De heer töoïï»* 
-QüiEü, onderwierp zich -»1 

die voorwaarden, m e t * " 
bedenkelijken goeden wil- J# 
pastoor van St. Sutptet 'd'e 

gekomen was, om hem: 
Sacramenten toetedieM"; &' 
derde eerst den zi^'-jf. 
hem te spreken, ®* " , 
gon eene vraag, flieMoSï ( 
fiülEïï hem niet geheel J^ , 
uitspreken ; hij viel hanjj -
derede, terwijl hij k « » g 
luider stemme zeidst •** 
heer, ih heb met * » « * 
waardigenpater, semfi ̂  
gen gemaakt, wa*r(0lirjM 

mij vlei dal gij ^ Z 
• zult zijn. Baar ik z ^ ' J 
de beklemdheid «gner WJJ , 
.hem niet toeliet rooit te 01" , 
•nam ik het woord f*M | 
•openJjjk gaf Üc «fjjfa I 
den pastoor van het 0* j 
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door dien: ..lieer. DE'. MÖNTES-
QtJlKo;-genomen, en van de 
beloften door hem -aan: mij 
a%ëlegd. Deze wijze zielzor
ger; gaf: er hem zijne tevre-
heidover te kennen ;i en, m 
de/gewone, vermaningen en 
gebeden, diende'hij ihem de 
jaatsie teerspijs en het heiJig 
Oliesel toe.' De president ont
ving dezelve- 'met een zeer 
stichtelijk gelaat van berouw 
en godsvrucht-,; en w terwijl hij 
met voor de borst gevouwen 
•handen , op de gebeden der 
JCwk antwoordde,'* iDegéne;, 
die verwonderd, heb-beni*.. 
schenen, van in dezen 'ster
venden w i j S g e e r e e n e ^ ^ : 

lelijke 'gesteltenis ^nüe trefr 
ten , . vreten ' zonder twijfel f 
«iet, hoe hij zich steeds teii i: 

opzigte van de godsdienst 
had gedegen, en hoe vele 
'toewijzen van verkleefdheid > 
% aan.dezelve gegeven had, 
^ n ^ d e , . d a t de gevaarlijk 
tmkkm, o n , ^ ws rk f . ^^ ; 
dm •§0e^Hdm-i\m^tmf^w^ i' 
Spreid-, he» 4e «neeste toe .̂ 
juichmg, van den kant ,der 
zoogenaamde isterke geesten 
zwie r f , deed hij zijnen ijver 
voor. de godsdienst door ee, 
nea- stap- blijken, die zeer 
geschikt- was dm hwne ach
ting voor hem te logenstraffen. 
De heer w , MABANS, re-
W m e e s t e r èn zijn n a a s t e 

bloedverwant, gevaarlijirwek 
g o r d e n « e , , begaf hij 
*«4 » aller ijl n a a r hem 

•toe;- en "drong er met nadruk 
op «ari, dat: hij zijne biecht 
zonde-spreken: en daar de 
'zielce geen gehoor leende aan 
'zijhe-Yertoogefl, gebruikte hij 
'om. hem daartoete bewegen, 
de boMÖigste grondregels ter 
overtuiging, zoodat hij , na 
hem eindelijk' te hebben 
overgehaald-, : om midder
nacht,,1 van' het eene uiterste 
einde van Parijs naar b&l 
andere liep, om voor hem 
•in het "Jeollegie der 'Jesuiten 
eöneti biechtvader -4e Aaien , 
xliera hij hem- d'adéljfc. aasde-
foragt. •> De-biecht gehoord 
«ïjnde ,'•'' stemde hij niet dan 
met moeite, na dringende 
beden j ten uit ontzag voor 
;den smaak des zieken toe1, 
dat men'het tot aan den dag 
zoude iuiï'stellen , hem de heÜ-
lige teerspijs toe te dienen. 
-» Hoe zwak en hoe zeer in 
(tegenspraak met zich zelven, 
asi. toen. -.«te imenseh, • zegt .een, 
t»dffikwl'fiî © i ern. gevoelens, 
«waarvan, Jhij: zoo evertaigenfl 
doordrongen • fe,. 4e oniveifl-
•zen en te verslikken, om de 
goedkeuring. Eer ligtzinnige, 
valsehe en .bedorven geesten 
te verdienen, va'a geesten.; 
ivan welke hij zelf de dwaas* 
Jieden en het belagchélijbë 
kent: «n van aan een zoor 
danig genot waarheden op te 
offeren:••>. waarvan Juj'diep en 
de heilzame uitwerkselen, 
en de eeuwige gevolgtreltr 
kingen gevoelt." J)e presi-
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dent DE MONMSQÜÏEÜ over
leed den 10 Februarij 1755. 
Men heeft na zijnen dood 
de verzameling zijner werken 
(OJSüvres), in 4.t°, in 8/vo 
en in 12.m° in het Iicht_ ge
geven. Er komen in deze 
verzameling eenige kleine 
stukken voor, waarover wij 
niet gesproken hebben. Het 
belangrijkste is Ie Tempte de 
Gttide, eene soort van dicht-
sluk in onrijm, waarin de 
schrijver een bevallig, be
zield dikwerf al te wellustig 
al te verfijnd, al te gezocht 
tafereel ophangt, van het 
ongekunstelde der liefde, zoo
danig als zich dezelve, in 
eene nog onbezoedeide ziel 
openbaart. Deze roman; is 
door den heer COIIEDEAÜ 
berijmd. Nog vindt men in 
deze verzameling, een frag
ment over den smaak, waar
in verscheiden nieuwe en 
eenige duistere .denkbeelden 
voorkomen. DeheerDEUsniE, 
heeft in 1758, in 12.*>° den 
Geest van 31ONTESQUIEU , 
uitgegeven. Dit is een met 
keuze vervaardigd uittreksel 
der schoonste gedaanten» in 
de verschillende werken diens 
schrijvers verspreid. Men heeft 
in 1767, de Lettres etc. 
{Gemeenzame brieven van 
den heer MoNïESQUiEU), 
in Ï2,*K> | n )iet Jicht gege
ven.-. Met j-egt heeft men aaö 
•het hoofd. dergeke-Jiet. herigst 
geplaa tst V da ï •iS<tg®néy» *êfe 

dezelve heeft uitgegeven hi 
roem van MONTESQUIW 
niet heeft willen vergrM' 
ten , dezelve geven geen guns
tig denkbeeld van zijne ze-, 
digheid, zijne gematigdtól 
en zijne'grondbeginselen; Jïjj 
toont zich in dezelve als eeji 
der grondleggers van- de % 
zofische sekte. In 1784^ 
men té Parijs in het Jiejit 
verschijnen JKSACES séfc 
MENIE, Oostersche %$$$& 
denis, een beknopt jêfle»6' 
•dat de uitgever zeer tfift m" 
.regte, ons als eene verhan
deling over de zedelijke staat
kunde, ten behoeve van 
vorsten en staatsdienaars heeft 
willen opdisscben. Ten hof 
ste kan .-men in de tw/ntig 

laatste bladzijden, deze »e> 

doeling bij den schrijver voer- _ 
onderstellen. Men veel,*» 
deze soort van romanstitetó 
slechts schetsen zijn» ^ 
stemd om allerlei H e , ; 
kwade denkbeelden ie onl- , 
vangen , welke men- niet w , 
wagen, om onder der«i^ 
waren titel te.leverenj-
men kan zich niet onW»«' 
zen,; dat de president vo» , 
deze soort van werken cent 
al te overwegenden «nw ; 
heeft gehad. [Men voert J , 
nige trekken, van * el#<" ; j-
heid van MoOTisfiiJW* »T | 
S D L I T , een bekwame J « » 
sche uurwerkmalcecte.^.^. 

gevestigd, tot a r m ^ - - , ^ 
valten,-stond op het f** 
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om de'•' handen- aan zijn 
eigen leven te slaan. Moir-' 
TËSQülEtf srielt; hem te hulp, ; 

en doet hem werk yerschaf-
' fen.'i- Terwijl hij -te 'Mar-

seille, in een schuitje ƒ voor 
uitspanning de zeèbaai' b'e-; 

voer, verham hij van den 
jongen "schipper, dat hij 'ge
noodzaakt is dit werk'op de 
feestdagen , waarop hij* zijn 
gewoon beroep van ju weiier, 
niet kan uitoefenen;, te ver-
rigten , ten einde zijne moe
der en zijne zusters,,te on
dersteunen , in de vrijköo-
ping van zijnen te'Algiers 
.gevangen vader. MONTESQÜIEÜ 
•wint ngrïgten in, koopt den 
slaaf vrij, die in dén;schoot 
zijner familie terugkeert. Men 
vindt eene beoordeeling van 
MoJfTESQülEU, in de'Ussai 
etc. {Proeve over de onver
schilligheid in het stuk vait 
Godsdienst), door den abt 
IA"Misims••,• ï.e dl . , blz. 
397. ©S Franwhê academie 
schreef in 1'SÏS êëriè j5Mj"§« 
vfadg uit, de Löfrë&e van 
MONTESQÜIËÜ ten onderwerp 
hebbende; de prijs werd toe
gekend aan dén heer T I H E -
JUltf, wiens verhandeling men 
vindt in het ï.e dl. zijner Mé* 
langes etc. (Letterkundige 
mengelingen)]. 

MONTESQÜIOU D'ARTAGtrAN 
(PETRUS DE) , maarschalk van 
•Frankrijk, uit eene zeer ou
de familie gesproten, welke 

f; haren 'oorsprong van het land-
; goed-MoNTESQüïöü, eene der 
1 vier v.rijheerlijkheden van het 
graafschap Armagnac ont
leende, Werd in' l'645 gebo
ren, en voerde-het eerst de 
wapens tegen den bisschop-
van 'Munster. Hij diende mét 
roem in" de oorlogen van Lo-
DEWUK XIY, van hét beleg 
van pouai in 1667 , tot dat 
van Iperen in 1678. Deko-

'• ning zond hem drie jaren la
ter naar al de plaatsen des 
koningnjks, om er aan B! 
de troepen èene gelijkmatige 
wapenoefeningtëoncrerwijzen. 
MoNTESQüIou voerde het be
vel over dé Fransche infan
terie in den slag vanRamil-
lies eiï in dien van Mal-
plaquel. De veldmaarschalk
staf van Frankrijk, was den 
20 September deszelfden jaars 
1709, de belooning zijner 
dapperheid. Deze waardig
heid belette hem niet van an
dermaal on'der den maarschalk 
VrttARSte dienen. Deze veld
heer overleed den 12 Augus
tus 1725, met de titels van 
ridder der koninklijke-orden 
en gouverneur van Airecht. 
De maarschalk van MONT-
i ü c , en zijn broeder, de bis-
schop van Faleme, behoor
den tot" dezelfde familie. — 
Zie 'MöNTtuc. 

'•'*•' MONTESQUIOU - FEZENSAC 
(de abt FKANCISCÜS XAVERI>-
vs MARIA ANToisdüs, hertog 
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v.an), oud minisier en pair 
Tan Frankrijk, werd in 1757, 
op hel kasteel van Marsan^ 
bij Auch geboren, en om
helsde vroegtijdig, den gees
telijken staat, in welken hij 
door zijne" talenten schitter
de* Hij werd in 1785 tot al
gemeen agent der geestelijke 
heid benoemd, en nam er 
tot aan de omwenteling de 
bediening van waarr Door 
de geestelijkheid van Parijs 
%Q\. de algemeene staten af
gevaardigd ,' ^toonde hij vele 
bekwaamheid en gematigd
heid, in de verdediging der 
voorregten van de beide eer
ste standen, daar hij zich 
bepaalde tot het gebruiken 
van middelen van overtui
ging, en door te vermijden 
van deel te- nemen , aan de 
hevige debatten , die zoo dik
werf' in den schoot der -con
stituerende vergadering plaats, 
hadden. Zijne gematigdheid 
gaf hem eenen zeer grooten 
invloed , en MIBABEAÜ , die 
dezelve vreesde, riep eens 
vai> zijne plaats uit > terwijl 
bij hem op (|e tribune hoor
de specken: -Mistrouw deze 
kleine slang , zij zal u ver
leiden. De abt DE MONÏES-
QUIOD werd tweemalen tot 
het voorzitterschap verkozen 
den 5 Januarij- en den 28 
Bebruarij 1790 ; hij vervul-
^ ^ f e r f g t ö n deszelven met 
wij s l̂fiL ̂ $nfc,v,érMuerii de al 
gemegw^ ' 

vergadering ,, die' • deze on
derscheiding' aan geen ental 
ander lid van : de oppositie 

'• der geestelijkheid of des adels 
! verleende* Hij had geweigerd, 
| zich met den. burgerstand! te 
vereenigen , v en ' deed zulk 

; enkel op bevel, des koninggj 
maar reeds vroeger had fij 

I verklaard dat. » zijne o«ie, 
: de: afstand harer celdeliflr 

voorregten niet als eenjy$", 
offering, maar als(eenedtó*»" 
regtvaardigheid bescliffDwde." 
Tijdens de verhandeling oveï 
den; afstand der geestelijke 
goederen,- toonde hij op «e 

klaarblijkelijkste wijze aan, 
dat de staat het regt niet 
had , om er over te bes&Iiifc-
ken. Zijne redevoering^1 

veel indruk te weeg, maW 

het besluit was vooraf fW' 
men, en zijne verdam 
bleef dus zonder vrucht 
verzette zich ook ^K'T 
meesten nadruk, doch zonde 
beter te slagen, H^ W 

daarstelling van>«wV""" 
' die slechts een midJ 

om het aankoopen def 
lelijke goedere» «snak» 
te maken, zoovyel al. , \k 
de aanvraag der municij?^ 
teit van Parijs, °^ , . 
millioenen tot den aanW 
dier goederen te ***** 
Ondanks het vuur, *fy 
de hij zijne t egenkan t^ 
aan dèn dag gelegd, »• 
}$, echter benèeiM 
der .twaalf coramia"" 
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belast met de uitvoering der 
wet, die het verkoopen der 
geestelijke goederen beval. 
Men heeft het gedrag gelaakt, 
door hem ten opzigte van den 
heer DE LA HOUSSATE, pre-; 
sident van het parlement Van 
Bretagne, gehouden, die met 
de kamer der zittingen van 
dat parlement, voor dé ba
lie der constituerende verga
dering was gedaagd, om de 
beweegredenen te ontwikke
len, die hem bewogen had
den , de registrering van een 
besluit te weigeren , dat de 
vaeantiën van dit opperste 
geregtshof verlengde. De abt 
DB MONTESSÜIOÜ , die de ver
gadering presideerde (9 Jan. 
1790), liet welligt al te veel 
gestrengheid in zijne toespraak 
aan den heer DE u HOÜS
SATE doorstralen. Tijdens de 
beraadslagingen over de ver
nietiging der kloosters, be-
t.wistie de abt DE MONTBS-
Qwoöviaai dt verpd#ing het 
regt, om, de xf%i^oi5fp tgn 
hunne geloften* te-^tykan; 
en hij deed gevoelen, dat 
hunne verdrijving uit de kloos
ters, eene wreede onregt-
vaardigheid zoude zijn, voor
al voor de grijsaards, en hij 
verzocht, dat het aan deze 
laatste mogt worden toege
staan , om in hunne afzon
dering te sterven. Op de 
vraag, of mön den eed op 
de burgerlijke constitutie der 
{JöfsteJïkheid kon afleggen, 

was de abt DE MONTESQÜIOP 
voor het bevestigende gevoe
len. Tóen echter het tegen-
overgesteldegevoelen boorden 
heer DE BoffALD. bisschop 

\ van Clermont voorgesteld, 
in eene vergadering van bis
schoppen de overhand had 
bekomen , onderwierp zich 
de abt DE MONÏESQUIOÜ aan 
deze uitspraak: hij stelde 
in de vergadering van den 
27 November 1790 voor, 
dat den koning mogt ver
zocht worden, aan den Paus 
te schrijven, ten einde de 
bekrachtiging der nieuwe bur
gerlijke constitutie te erlan
gen , hetwelk na eene zeer on
stuimige woordwisseling ver
worpen werd. De abt DE 
MONTESQPIOÜ beweerde, dat 
het regt om vrede te slui
ten, óf om oorlog te ver
klaren ; uitsluitend aan den 
koning moest toekomen, ter-
wg,l de vergadering zich en
kel het re§t van bekrachti
ging voorbehield. Bij alle 
gewigtige aangelegenheden, 
stemde hij met de minder
heid , en onderteekende het 
protest van den 12 Septem
ber 1791. Gedurende de zit
tingen der wetgevende ver
gadering, bleef hij te Pa-
rijs, bezocht dikwerf het 
hof, en ontving bij herha
ling bewijzen Tan welwillen-
heid van den koning en de 
koningin. Na den den dag 
yan den 10 Augustus, mm 
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de abt DE MüNTÊSQüïOü, dé 
wijk naar Engeland. Na 
den val van ROPE'SPIERRE 
(9 The'rmidor, 2.e jaar), 
keerde hij- naar Frankrijk 
terug, en hield • niet op , 
zich met de belangen der 
koninklijke fafiiilie bezig te 
houden. Men verzekert zelfs, 
dat hij aan BONAPARTE t o e n 
maals eersten" consult> eenen 
brief van LODEWJJK XYIII 
aanbood , waarin die vorst, 
aan den veroveraar, over de 
gevaren der overweldiging, 
en over de voordeelen van 
het wettige gezag sprak. Men 
voegt er bij dat BONAPARTE 
den abt DE MONTESQOIOÜ met 
zijn antwoord aan den ko
ning belastte, en dal hij er 
•volstrekt niet aandacht, om 
hem te verontrusten. Toen 
echter BONAPARTE zich den 
titel van keizer liet gefen, 
verbande de pölicie hem naar 
M&ntone bij Monaco; doch 
na dat MONTESQÜIOÜ had voor
gesteld , dat hij in die plaats, 
geen enkel middel van be
staan had, zoo werd het 
hem vergund om te Parijs 
te blijven, Bij den val des 
keizers in April 1814, werd 
hij lid van het provisioneel 
bestuur. LODEWIJK XVIII 
verkoos hem als een der com
missarissen , met de redactie 
vsm'het constitutionele char
ta* .JfSfegty waarvan men hem' 
hötf' g i f e e r gedeelte- toe- ,= 
schrijft -??tm& fa erAsommigöfi/ j( 

zelfs beweerd hebben,• g î 
heel zijn werk te zijn. De1 

vorst vertrouwde hem in lreN' 
zelfde jaar de portefeuille' 
van binnenlandsche zaken toe 
zijn beheer is op verschil-» 
lende wijzen , door de ver-» 
schillende partijen die toen* 
maala in Frankrijk beslort-
den j beoordeeld. Ilet/Fcr-
denboek der levende mtt-
nen , heeft, zich; alduŝ ô j" 
den abt DE MbNTESQWffP*̂ * 
gelaten. » De koninfrtó-
den verwachtten met eenige 
hoop j, om in 'de verdeeling 
der posten én gunstbewijzen 5 
boven de revolutionairen te 
worden verkozen. De W< 

[ D I MONTESQÜIOB verklïW 
dat zulks het geval'niet «ött-
de zijn , dat de*koning f/w 
ne tevólutiónriairen fandïi 
dat hij met kwatti, om w 
de revolutie te straffen, «*" 
om dezelve te doen W f 
ten. Hij voegde er «elft ö!) 
dat de> ledigheid de krach> 

ten des ouden bestiiurs M* 
uitgeput en dat het go*** 
nement, geene posten »* 
verouderde , en aan dea(1* 
ken vreemd geworden 0 
nen kon toevertrouwen. ' j 
erkende- echter te laah 'j* 
degene, aan welke hiPJ 
vertrouwen had geschoi^T 
zich weinig bekommer^ 
om hetzelve ie v e r d i j { 
e n z . . . . " Verder- beft««J , 
door ons aangehaalde Je*> 

ver ;'aan uefl 
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MONTESQÜIOÜ , de vereischte 
talenten, om de gcwigtigé 
bedieningen, waarmede hij 
bekleed was,, waar te nemen. 
De voorstanders der omwen
teling en des keizerlijken be'•* 
stuurs, beschuldigden hem 
integendeel, van eehe reactie 
geheel en al ten voordeele 
der uitwijking te hebben daar-
gesteld, van alles aan de ko
ningsgezinden te hebben op
geofferd, en daardoor eene 
noodlottige ontevredenheid te 
hebben doen ontstaan, waar
van hij de gevolgen in de 
maand Maart kon zien. De abt 
BE MONTESQÜIOÜ bood op den 
12 Julij aan de kamer der 
afgevaardigden, een verslag 
aan , -over den toestand des 
koningrijks, en eenigen tijd 
daarna stelde hij eene wet 
•voor, betrekkelijk de vrij
heid der drukpers, welker 
misbruiken, volgens hem een 
spoedige beteugeling vorder
den. 'JB| ssjj&e terugkomst 
van het eilstwl -J£#& *f«tBr* 
digde de keizer, den 12 Maart 
te Lyon een besluit uit, door 
hetwelk hij de vervolging, 
van derfien personen beval, 
welke hij beschuldigde , de 
omverwerping van het keizer
lijke bestuur te hebben ge-
gesmeed ; onder dit getal be
hoorde ook, de abt DE MON
TESQÜIOÜ : dit besluit werd 
den 9 April 1815 vernieuwd. 
De oude minister volgde den 

XVII. DEEL 

koning, niet haar Gèrid, maar 
stak naar Engeland over, 
en was de eenige der minis
ters van dat tijdvak, die eene 
schadeloostelling van lÖOjÓÖO 
Franken ,• welke LoDEWWk 
XVIII aan elk hunner ver
leende, van de hand Wees. 
Na de honderd dagen, be
hield hij den'titel van mi
nister van staat en Werd tot 
lid van de Fransche akade*, 
mie benoemd. De abt DE 
MONTESQÜIOÜ heeft zelden in 

> de kamer gesproken; men 
heeft echter het verslag op* 
gemerkt, dat hij in' 1815, 
over het ontwerp van wet 
mededeelde, strekkende om 
aan de geestelijkheid , d.e be
voegdheid toe te kennen, van 
aankoopen in landerijen te 
doen ; voor het overige heeft 
hij altijd met het ministerie 
gestemd. LODEWIJK XVIII 
verhief hem in 1821 tot de 
waardigheid vaö hertog". 1Ê^ 
is m è&atami Febfoai1! 1832 
overleden ; kort ,tè voren had 
hij om zijn ontslag-als pair 
van Frankrijk verzocht, dat 
hem in de vergadering van 
den 9 Januarij werd toege
staan. Men schrijft hem toe 
het Adres aan de provin* 
ciën of' Onderzoek der ver-
rigiing van de nationale 
vergaderingen, 1790, in 8.v<> 

MONÏEZUMA , MoNTECOMA 
of MóNXEüCZOKïA , laats te k o -
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mag. van Mexico , van wien 
eenige romaneske schrijvers 
êenen held hebben willen ma
ken , was een bloeddorstige 
dwingeland, die de naburige 
landen enkel verwoestte, om 
de slagtoffers zijner afgoden 
te vermenigvuldigen. Zelfs 
de A.merikanen riepen de hulp 
der Spanjaards in tegen dit 
wilde beest, geduchter dan 
de gedrochten der Maragnon 
•en Orenoque, en het is en
kel op aandrang dier volken , 
dat CORTEZ besloot den oor
log naar Mexico overtebren* 
gen. » Met dit oogmerk, 
zegt hij zelf, hiervan verslag 
doende aan KAREL V , ver
trok ik van Cempoal x dat 
ik Shiilla noemde, den 16 
Augustus, met vijftien ruiters 
en drie honderd der krijgs-
haftigste voetknechten. De 
omstandigheid was gunstig. 
Te F'erci'Pruti liet ik hon
derd vijftig manschappen en 
twee ruiters achter, met be
vel van er eene sterkte op-
terigten , die reeds ver- ge
vorderd is; en wat het ge
west' yan Cempoal betreft, 
dat vijftig steden of sterkten 
bevat, en dat omtrent vijf
tig duizend Jkrjjgslieden kan 
verschaffen , zoo hqb ik het
zelve in vrede gelaten, te 
ineer daar het is zamenge-
stefd , uit regtschapen en ge-
ï^sse^iniwoners, op welke 
^""ijfiflü ka» verlaten | en 
dat ^'Wuw^l&k's enkel door | 

het geweld van MONTEZÜIM^ 
die hen op eene gewelddadige 
wgze behandelde , en hun/)g 
kinderen liet wegnemen, om. 
dezelve aan zijne afgoden \j 
offeren , zijn ten onder g(£. 
bragt. Van degeduchtemüg) 
uwer majesteit onderligt,, a% 
den zij mij hunne klaglïfl 
legen MONXEZDMA ; zij ondeg? 
wierpen zich , verzochten wy 
om mijne vriendschap^^ 
baden mij , hun .,.. . 
scherming te verleenéri.. Baat 
ik hen altijd wel behandeld, 
altijd wel begunstigd heb, 
zoo 'twijfel ik niet of zij wor? 
den getrouwe onderdanen t 
wanneer zij zelfs geene ande
re beweegreden mogtenl>.<W 
ben dan de erkentenis, ^ 
hen van de dwingelandij va" 
MOMTEZUMA te 'hebben M" 
vrijd." Die krijgshaftige dip- f 
ren ,, waarop de voornaam^ > 
Spanjaards gezeten -VMffy 
die kunstmatige dottder» fffi.' 
ke zich in hunne hand?» 
vormde ; dat ijzer, Vf»"»?" 
de zij bedekt waren; "»g 
optogten door even a°M • 
overwinningen gekeqnn»^ 
zoo vele voorwerpen vafl.Ĵ  
wondering, gevoegd DJ., 
zwakheid, welke het ^ 
beweegt om te bewoni 
dit alles brpgt te w«fc 
tpen CQRTEZ in de stad. 
ico aankwam , hjj &O0T 

IEZÜMA als zijnen «.' 
"pn door de inwoners*., 
nen God wer-d onWV 
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Maar liet gedrag, 'droef OOR* 
TEZ, tem opzigte van den 
tempel dier stad gehouden, 
feragt misnoegen te weeg. 
» Er zijn, zegt CORTEZ, i n ' 
het binnenste van idien tem* 
'pel drie buiken, waarin de 
grootste afgoden geplaatst zijn. 
Ik liet al déze afgoden om-» 
ver werpen f en al de kapel* 
leii zuiveren, waarin men* 
sfcheraoffers geschiedden, en 

i k plaatste in defrelve beelden 
der II, Maagd en van andere 
heiligen, MONTBZÜMA was, 
m® wel als zijne onderdaken 
«vér deze verandering zeer 
getroffen; hij liót mij in den 
beginne verzoeken dezelve te ] 
Atakén > «n deed mij weten, 
•dat ifc den opstand des volks 
tegen mij verwachten meest, ; 
hetwelk in de verbeelding 
•was, dat die a%oden aan het* 
Zelve alle tijdelijke -goederen 
gaven, en dat , door dezelve 
fce lafoen Mwhandelen, het zich 
aan 'sterfeefear to'cfniifeötsteile 
isai z®ü&& 5 'faet.idIé4«uehlèo 
der aarde zou zien verdorren , 
ten van honger zon moeten 
sterven." Het geringe belang, 
•dat GoKTEz ih die vertoögen 
stelde»verbitterde de geesten» 
Baar MONIEZÜMA de onmoge* 
Kjkfaeid zag, ©nuich met gek
weld van de Spanjaard* te ont* 
•dcenaoo trachtte hij hentebe* 
Tredigen door betuigingen van 
vriendsehap en goede trouw, 
«ia hen te oveWMflWeu, wan* 

. - ••I 

neer het rustig ntü't&tiw&a 
hen hunne magt zou hêbbeti 
doendeelfen, en huöhe Waak
zaamheid doen têrawakkêö. 
Een veldheer des keizer^. 'ilte 
geheime bevelen had , viel 
de te Ferce*Üm» achterge
blevene Spanjaarden aan, eii 
ofschoon «ijite Woepen övéi** 
vronneu werden, Wareiiech> 
ter drie of tier Spanjaardé 
gesneuveld* Het hoofd vatt 
een hunner werd 'zelfs aan 
IHfeïrEEzuMA gebragt. Wèm 
deed COKTEIZ iets wsternöoit 
stouter b het BtaatküB#rgè 
is ondernomEfh ï- doof v^ft% 
Spahjawrds gevolgd y bègëëlt 
hij zich naar het paleis, en 
terwijl hij de overtuiging en 
de bedreiging in het werk 
•stelt, toert hij den kefoerge* 
vankelijk mede naar hét 
Spaanische hoofdkwarlief, 
noodzaakte <de«2ê!ven, litiiïi 
al diegene ater te tevetöb, 
wdke de z^n») ld iPwk-
®ms èïsMêti a%n$fe1d4, eö 
deet sselfs d® Weteïr eil a«Ö* 
dfch dses Miton -ito bxie'ijëït 
klinken , evSh gelijk een4 veld* 
heer, die eeneh eenvoudige» 
soldaat straft, Daarmdwingt 
hij hem zich openlijk als ïee&* 
•man" van KAÏIEÜ V té erken-* 
»eiK -MoNt^züMAöridetöö^ 
«tamste de* rijks gatèh als 
schatting aan hütine hüldé 
verbonden GOÓfibV marken 
zuiver goud-. Het is iö t o m 
ondéMelteö dat deze fiuM* 

2 •. • • ' • . : •• ' : " \ , 
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van MOSTEZDMA opregt was, 
hij deed ten minste in het 
vervolg niets j dat dezelve 
kon logenstraffen , en eindigde 
rflet het slagtoffer zij her trouw 
te?zijn, De Mexikaansche 
heeren' traden in zamenzwe-r 
ring tegen hem en deSpan-
jaards.. MONTEZÜMA < en At -
VAREDO , een der luitenants 
v*an CORTEZ':, werden in het 
paleis, door 200,000 Mexi-' 
jkanen overvallen. MONTÉ-
züMA stelde voor, om zich 
aan zijne onderdanen te ver*, 
topnen j ten einde hen te 
bewegen, om zich te verwij
deren; maar te midden zijner 
redevoering, ontving hij eenen 
steenworp, die hem doode-
Jijk ,kwetste : kort daarop gaf 
hij den geest,'in 1520. De
ze vorst liet kinderen na : 
twee zijner zonen en drie 
zijner dochters omhelsden het 
Christendom^ De oudste ont
ving het doopsel en verkreeg 
van KAKEL V, landgoederen, 
inkomsten, en den titel van 
graaf van MONÏEZVMA, Hij 
.oyify-Jieed ifl 1608. Zijne fa
milie is,.jh ,h'et grandesGhap 
van gpanjeiBegrepen, hon-
derdmalen-gelukkigèr, dan op 
eenen troon, doof de dwin
gelandij bevestigd j , en in de 
.dwalingen van eenjbloeddor-
| t k - e n gruwelijk bijgeloof. 
Wj^h,. oordeel zal men over 
%vgSW.a,ande:.wijzen vellen, 
flie;.jfteï^neflj pnvermoesMen 
»jver $m^-S&Wênh$n , 

van CORTJEZ uitvaren , en lis 
geener le i aandoening ' gewis?; 

Jen , bij het lezen der vepf 
schrikkelijke gruwelen der 
Mexikanen ; die de zielroc-
rendste uitroepingen opeen? 
stapelen ,; wegens het min of 
meer overdreven gelal Aroe? 
rikanen, door CORTEZ op liet 
slagveld gedoad, en die gee* 
nerlei verontwaardiging aan 
den dag leggen, leg/tf g | 
menschen-offeraars, g#?™ 
afschuw toonen, snit die 
tallooze menigte van me"" • 
schelijke slagtoffers, volgens [ 
de plegtigste en meest -gelier- < 
koosde wetten der Mexî J j 
nen opgeofferd. Maar,™ '• 
men zeggen , koe groot w , 
de buitensporig•heden en »»s" j 
daden dier volken mo$l®1 , 
zijn , welk regt had CflR' ï 
TEZ , om hen aan hel f1* ^ 
van Spanje te onderwerpt 
Laat ons de angstraJ/'f I j 
gemoedelijke regtsgeJeerdnew 
der filozofeh bewonderen» 
maar laat ons uilstellen Wj 
de verdiende loftuitingen^ 
geven , tot dat zij ered wj 

"dei-
den 

to t dat zij 
veel ijver of woede tegen 
S C I P I O ' S , de CtëSAKS,' ° 
L E X A N D E R ' S hebben aan 
d a g gelegd j . als zij er W« 
CORTEZ , PlZARRO , ^ ^ 
en PHIUPPÜS openbaren; 
dat zij met beleedigingenji 
ben overladen , en dien 
baren MARCÜS AVWW5»^ 
dien TRAJANUS, en.dienj». 
xorórès, die ^eene anfl 
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eerzucht'hadden, dan den Ró» 
mèinscnen roem over dëbouw-
vallen' der natiën uit te brei-
cren, die beter waren-dan de 
overwinnaars.- Laat ons dit 
tijdstip niet afwachten , het
zelve zal nimmer Verschijnen, 
De helden van< het-,oude Ho
me; bestreden de natiën, en-
Jkel om in hun bloed, den 
roem van eenen ijdelén naam 
te voeden, en om onder het 
paukengeschal Home binnen 
te trekken; Maar CÓRTEZ had 
de zwakheid, zich andere be
doelingen voor te stellen ; hij 
had* de menschen-offers en 
zoo vele gedrogtelijke gebrui
ken , welke de natuur be
ledigden, willen afschaffen. 
Hij had de dolzinnigheid, 
om somtijds over den wa
ren God te spreken. Ziedaar 
zijne misdaad van gekwetste 
filozofie. De onnoozele man 
belijdt zulks zelf. »Ik tracht
te hun door mijne tolken te 
doen verslaan, hoe dwaas 
het was, hunne hoop in af
goden te stellen, door hun
ne handen gemaakt r en uit 
vuiligheden zaxnengesteld; dat 
zij moesten weten, dat er 
slechts een enkele opperste, 
algemeene God was, die he
mel, aarde en de geheele 
natuur geschapen had ; die 
eeuwig was, dat is , zonder 
begin . noch einde ; dat zij 
Hem moesten aanbidden,, in 
Hem alleen gelooven , en niet 

in ^eenig schepsel of in:eëni-
ge vergankelijke stof.' Ik voeg
de ér al datgene' bij , wat 
hen van hunne afgoderij kon; 
terug brengen, en tot-dè ken
nis van den waren God doen 
geraken." De grondregel 't dat-
men geëne landen moet be
zetten, welke ons niet toe-' 
behooren, is buiten twijfel 
redelijk, maar indien hij ook 
op menschepeters en- men-
schenofferaars móet worden 
toegepast, dan fran men de-
zelven ook uitstrekken tot de 
holen- van tijgers en hyen&'s. 
Non duUtamus, zegVGRO-
XIUS, quin justa sint bella 
in eos qui in parentes int'" 
pii sunt, quales sogdiani, 
antequam eos ALEXANDEÜ: 
hanc feritatem dedoceret : 
in eos qui' Auntanam car~ 
nem epulantur, a quo more" 
absistere Gallos vetëres Her- \ 
cules coêgit..., de talibus 
enim barbdris ei feris, ma-
gis quam hominibus dici rec-
te potest qu&d de Per sis, 
qui Grands nihilo deterio-
res erant, perverse dixit 
ARISTOTEI.ES , naturale in eos 
esse helium; et quod Iso-
CRATES Panathenaico dixit ,-

justissimum esse belluvn in 
belluas, proximum in ho
mmes bellues similes, — De, 
jure belj. et pac., J. 2,cap. 
20. — Zie CORTEZ- ATABA-
IIBA , MANCO of MANCT-CAPACV 

j enz, 
3 

http://Aristotei.es
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WfoNiFAijcoir (BBRITARDUS; 
ÜE), een geleerde benedik-
tijner, den 17 «Fanuarij 1655, 
op, het kasteel v^n Squlage,.. 
in Jkanguedoe, uit de oude 
familie "van JRoquetailfadei >; 
in het diocees van ^ e / ^ ge-
horen., trad de loopbaan der 
wapens in, én diende als ka~ 
det, in het regiment van 
Perpignan; maar daar hem 
dft dood. zijne? ouders een 
afkeer voor de wereld in-< 
boezemde, werd hij in 1675 
benediktijner in de congrer-
gatie van den H. MAIIRÜS, 
Zijn voorbeeldeloos geheugen,. 
en de verhevenheid zijner; ta
lenten verwierven hem wel
dra eenen beroemden naam 
ia zijne orde en in Europa. 
In 1698, deed hij eene reis 
naar Italië, om er de bi
bliotheken te raadplegen, en 
es aude handschriften op te 
spojjen , tot. den arbeid ge
schikt, welken hij zich had 
voorgesteld. Gedurende zijn 
verblijf te Home, nam hij 
den post waar van procureur 
ajjner orde bij den H. Stoel, 
m verdedigde aldaair de uit
gave- der werken van den E. 
AÜGÜSTINUS » door verschel-. 
den bekwame religieuzen zij-
aer congregatie in het Jicht 
gegeven en door eenige m -
tiei, aangerand. In 1701 te 
&&?$&*teruggekeerd, werkte 
MQTO&UI qQjr, aan een belang
rijk ïfethaal zijner reis, Am-
der de» Hm. rm Diarïum 

Ittflfeufn,,. in 4,to,öafftpii, 
1703, i« het licht gai 
werk; biedt eene naa^vé 
rige, heschrijving aanmji j$h 
scheiden gedenl 
audheid,. en e©ne 
e,en aantaj Grieksohe en-
tijnsche, tot dat tijdstip, anhj» 
kende handschriften. ^É 
DB • MojOTAUCOif,. d^6- |* 
goedheid en opregtheJd;|fe 
ner inborst, dierbaai!|||W' 
orde-broeders, aafl-.Öp^", 
den door zijne ojipireide 
kunde, en aan de Wioor 
zijne; werkzaamheden over» 
leed den. 21 December 1W1 
en werd in .de kerk *«»*» 
Germain - des - Prés. b<$»< 
ven. Hij had den oaderw* 
van 86 jaren beseikt-„wnd* 

|, aan eenige ongemakken jjp* 
leden te hebben, h e w W 
even zoo werkzaam als f** ( 
regeld leven tot lof ve$TO» 
Men heeft van hem s W- *" 
nalecta sive varia 0pseUi,a 

Groeca , Parijs , 1688» » 
4.to __ 2.o Eene Bieiiwe«'£ 
gave der werken va» dwj 
AXHIWSIÜS, inBetflM^J 
en in bet tatijn, nwj ?*f 
teekeningen , 1698 , * •'J 
in fol., dezelve Hin\^% 
zaam te worden, T—*• '**L 
Ferzameling van w<f^ ™ 
oude Grieksche- w W 
1706 2 dl.n, ii* *°'*' :^T 
deLatijnsche vertaMg»1«L' 
reden, geleerde a*»WW 
gen en verband eJiDg»^ 
ze verzameling bowt de * 
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ëeniariën van EüSBBïtfls Van 
(fesafea ,. op de psalmen en 
«)p ISAÏAS,. eenigé stukjes 
Tan den H. ATHANASIÜS , en 
de Topographie van Cos
inus van Egypte, men voegt 
gewoonlijk, deze verzameling 
bij de uitgave van den B-. 
AÏHANASIÜS ; maar' dezelve 
is even zeldzaam.—. 4 > Eene 
vertaling in het Fransch van-
hel werk van PHH.0 , over 
het Beschouwende leven, in 
I2;n!° met aanmerkingen en 
brieven. Pater DE MONTFAÜ-
CON tracht te bewijzen, dat. 
de therapeuten (degene die 
een bespiegelend leven lei
den) , waarover PurtOspreekt, 
Christenen waren, een ge
voelen , dat door den presi
dent BOÜHIER , is bestreden 
geworden. — 5,.°-Een uit
muntend wérk, getiteld ; Pït~ 
Iceographia greeca , in fa). 
•1708, in hetwelk hij voorbeel-
•im. tan verschillend G-riekgch 
schrift' öit aft eeuwen le
vert en onderneemt y etn-crat-

'gene voor het Griefcsch te 
doen , wat pater MABILIOIT, 
in zijne diplomatie voor het 
Latijn gedaan heeft. — 6.°' 

'Twee deelen in fol. van het-
gene wat ons van de ffexa~ 
pies van OKIGEITKS overblijft. 
— 7.o Bibliotheca Üoi&lini-
ana, in fol„ — 8.» VJkn-
tiquité etc. {De oudheid, 
in prentverbeeldingen ver
klaard en voorgesteld), in 

het LalïjH eninhetFransch, 
Parijs, HIB, ÏO dl.« id 
fol., waarbij hij in 1724 een 
aanhangsel voegde ,in 5dl.» 
in fol. Bit werk verschafte 
hem meer yermóeijenissen dan 
roem-, en-men beschouwde -
het enkel als eene wanstaf-
lige compilatie; intusschert 
karnen er vele dingen in 
voor , die men te vergeefs 
elders zou zoeken, en de
geleerden halen hetzelve da
gelijks aan* —• 9.* JL'es mo-
immens etc. (Dé gedtntiUe* 
kenen der Ftansme •mmar-
chie), 1729, 5d ï . a , in fol. 
met platen, — lö.° Twee 

'anderen boekdeelen in fol. 
1739, onder den titel vaft 
Bibliotheca bibliotheearitm 
manuscriptorum nova. — 
11.° Eene nieuwe Uitgave 
van den H. JOAMBS CBR** 
SOSTÖMÜS, iti het Grieksch 
en in het Latijn, met voor
reden , aaoteefeeningen en 
verhandelingen, 1718 , 13 
til.*, in fol. enz, Hij heeft 
de Latijnsdhe vertaling van 
pater FRONÏOS »ü BüC aan
genomen , en enkel de wer-

" ken vertaald, welke door dên 
Jesm't niet gedaan waren. 
Daar pater DE MoNmtJcotr, 
deze uitgave met tegenzin, 
en enkel om aan zijne over
sten te gehoorzamen , onder
nomen had, zoo schiet zijne 
vertaling somtijds ingetroüw-

Vheid, en bijna altijd in sier-
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lijkheid* te kof t. — 12.o La 
veritè\ etc. (De ^waarheid 
der geschiedenis van Ju-
DJTH) , 1688 , in 12.«»o, eène 
verhandeling, die hem in het 
gebied der letteren zeer gun
stig, bekend maakt, door de 
geleerde ophelderingen, welke «i 
de schrijver,er in verspreidde 
over het rijk der Meders en 
Assyrïërs, en door een critisch 
onderzoek der geschiedenis 
vati dit laatste volk, aan 
HERODOTÜS toegeschreven.— 
13.°Eenige andere schriften, 
minder , belangrijk dan de 
de voorgaande, doch niet 
minder vol van geleerde aan
merkingen. Pater DE Motrx-
FAÜCÖIÏ heeft te veel geschre
ven , dan dat zijn stijl altijd 
sierlijk en zuiver zou kunnen 
zijn. Wanneer men zoo vele 
zaken opeenstapelt, heeft 
men weinig tijd om op woor
den te letten. Het is voor
namelijk als geleerde, dat 
men hem moet betrachten , 
en niet als schrijver om tot 
voorbeeld te dienen. Paus 
BENEDICXÜS XIII vereerde 
hem met eene zeer vleijende 
breve, die vooraf was ge
gaan door twee gedenkpen
ningen , waarmede CIEMENS 
X I , en keizer KAREL VI 
hem begiftigd hadden. Men 
zie zijne Lofrede, in de me-
ffiW'Mn van de akademie van 
opscBïdften, door GROS DË 
BOZE? è»>;}n. .deJTisfoireetc, 
\LeUerlècmMg& MéscMbdenis 

van de congregatie van dm 
heiligen MAURUS) , waarij., ' 
men eene zeer breedvoerig; 
lijst zijner, werken aantreft, 
die nog- langen tijd mei 
vrucht door de geleerden zul< 
len worden geraadpleegd. ; 

. MoNXFAUCON (DE VltLARS). 
Zie -TUL ARS.; : i 

MONIJFLEUUY (ZXCIMUS. 
JACOB , bijgenaamd), uiL*©üe 
adellijke familie van Jnjou, 
werd op het einde der 16.e 

of in het begin derl7.«>eeiw 
geboren. Met hartstogW 
geestdrift voor bet blijspel 
ingenomen, volgde hij eene 
bende tooneelspelers, die bet 
land afliepen, en nam, o» 
zich bij dezelve te vermom
men , den naam van Mo*1-
PtEüRY aan, na dien va» 
JACOB, dat zijne familie-^ 
was, te hebben afg^F 
Hij is de schrijver van een 
treurspel, getiteld : ^ * ° " 
van MASDRÜBAL, ten " ^ 
reffte aan zijnen zoon to 
, J L u „ _ A\. nas zeven geschreven, die pas . 
jaren oud was, toen heuew 
in het licht verscheen. *J 
speelde in de eerste^voor
stellingen van den &» 
1637 , en overleed w *"> 
cember 1667, gedurende^ 
loop der voorstellingen v ., 
AÏTDROMACHE. üeeenescn^ , 
Ten zijnen dood toe ^n 
pogingen, die hij i** J 
het spelen van de roi 
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ORESTES ; anderen voegen er 
bij , dat zijn buik barstte , 
ondanks den ijzeren band, 
dien hij verpJigt was te dra
gen , om er de buitenge
wone zwaarte van te onder
steunen : een toevalaan zoo 
vele andere gelijk, die tot 
de geschiedenis des tooneels 
behopren. MejufvrouW DES-
MARES, zijne kleindochter, 
heeft geschreven, dat deze 
geruchten valsch zijn , en dat 
MONTFLBURY , door de, rede 
van eenen onbekende ge
troffen , die hem eenen op 
handen zijnde dood ha,d voor
zegd , weinige dagen daarna 
overleed." [Het was ten gunste 
van MOATFLEURY, dat LODÈ-
WIJK XIV een besluit uit
vaardigde, inhoudende, dat 
het beroep van tooneelspeler 
eenen edelman niet onteerde]. 
~ Zijn zoon, ANTQNIÜS J A -
COB MONTIXEDRY , te Parijs 
in 1640geboren, en in 1685 
overleden , heeft een aantal 
middelbare Blijspelen, of die 
zelfs beneden het middelbare 
waren , geleverd , vol al te 
vrije denkbeelden en uit
drukkingen. Men heeft zijn 
Tooneel, in 4 dl.n, in 12.»n°, 
1775 uitgegeven. 

MoNÏFLEüRY (JoAMtfES IE 
PETIX DE) een Fransch dich
ter, ie Caen geboren, lid 
yau de akademie dier stad , 
*o 1777 in den,ouderdom 

, van 79 jaren overleden, was 
' een man, die eene meer dan 

gewone opregtheid en open
hartigheid bezat. Zijne uren 
van uitspanning besteedde, hij 
aan de dichtkunde; maar die, 
eenvoudigheid, welke men 

.'ia zijne zeden bespeurde, 
doet zich pok dikwerf in 
zijne gedichten gevoelen, hoe-
Wel het onderwerp en het 
doel des schrijvers, ten allen 
tijde de kritiek der regtscha-
pen en Christelijke lezers, in 
aanspraak nemen. Men heeft 
van hem : 1 ,° Ode, aan den 
kardinaal DE FIECTRY , 1727. 
•— 2.o Eene andere over het 
papier, 1722. — 3.° Eene 
andere over den IJver, 1729, 
—.4.° Les Grandeurs etc. (dë 
. Grootheden der B, Maagd), 
eene ode, 1751. -—5.° Les 
Grandeurs etc, {de Groot
heden van J. C.) , een dicht-
stuk, 1752. — 6.° La Mort 
etc, (de Lood geregtvaar-
digd), een dichtstuk, vol 
krachtige denkbeelden, groole 
lessen en van eene gezonde 
wijsbegeerte. — 7.° VExisr? 
tence etc, [Eet bestaan van 
God en van zijne Voorzie
nigheid) , eene ode, 1761. 
— Zijn broeder JOANNES 
BAPTISÏA LE PETIT DE MONX-
FIEÜRY , in 1758 ais kanonik 
van Bayeux overleden, is 
de schrijver van een los stukje, 
getiteld: Lettres etc. {Be
langrijke en leerzame Brie-

5 
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ven) •> aaneenen priester tan 
het oratorium geschreven, 
in 12.w° 

MCONTÏORX (SiMor, graaf 
van), tierde van dien naam, 
in de tweede- helft der 12.e 

«euw uit een beroemd en 
bloeijend huis geboren, was 
•heer van een stadje tan dien 
naam , tien mijlen van Parijs 
gelegen. Hij liet zijne dap
perheid uitschitteren öp eenè 
reis naar het Overzeesohe, 
én in dé oorlogen tegen de 
Buitschers en Engelschen. 
Men verkoos hem tot hoofd 
van den kruistogt, tegen de 
Albigenzen, in 1209. SlBio» 
DB MOKTFORI .maakte zich 
in dien oorlog zeer beroemd. 
Hij nam Bexiers en Car-
eassonne in , liet het beleg 
van Gastelnau opbreken, en 
behaalde in 1213 eene groole 
overwinning op PETRUS, ko
ning van Aragon , op RAI-
MBJtDUS, graaf van Toulouse, 
en op de graven van Foix 
en Comminges. Paus INNO-
-CBKTIUS III en de vierde al-
gemeene kerkvergadering van 
Latranen gaven hem in 1215, 
de beleeniag van het graaf
schap Toulouse, welke hij 
als eene hulde aan koning 
-PHÏMPPUS AUGUSTUS aanbood. 
<SIMO>N DE MONWORT werd bij 
•ïfèfcvbelcg van Toulouse, den 
2&»Jciöij. l>21g, door eenen 
s i ë t o ^ i j ; gedold, ©e Ca-
tholp^R-'^^ii hêffi fan bij^ 

naam van Maekahéëren tl* 
Ferdediger der Mevh. >H$ 
was een der grootste tel» 
heeren zijner eeuw ,.zynstëi 

•' Hgchaamsgestel stelde henïlH 
staat,' om de grootste «f 
•moeijenisseri des oörlogs\k 
verduren. Zijne langegestdll* 
deed hem te midden # 

|: veldslagen önderschéidettj* 
de-beweging zijner sabêJ-tfas 
voldoende óm de tiji0w' 
sle vijanden af te tfwEö. 
Hij bezat eene koefblbedig-
heid, die de toets der ̂ e-
'duchtste gevaren kon doorj* 
staan ,,• zoodanig zelfs,' dat WJ 
alles opmerkte, in m 
voorzag, terwijl hij de daf 
perste opzocht, dergencn. 
welke hij te bestrijden hf 
Buiten den strijd WM JIJ 
omgang zeer bevallig. »J 
•eerbiedigde hem, en «w 
had men geene vrees» 
te naderen; men ff 
hem die edele openM'"? 
heid, welke me* sonUjB 
met den naam van een 
digheid bestempelt, maa 
eigenlijk slechts een t ^ 
ven gezond verstand Wi ^ 
regtslreeks en met ee 
•hel doel leidt, * » g 
anderen enkel door J J J 
kunstgrepen kunnen ger 
In he°t stuk van rtadjj 
zoo wel als in bet; «W* 
oorlog, ontdekte hg J<W» 

•gene, wat een wip ** # 
„ eien. Van natuur « * . 

afkeerig van de < * « 
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niets ma&feté indruk óp hem + 
$,m hetgenevwat billijk ,waa«"! 

Hij was welsprèkeiid, gelak-
kig, onverschrokkena regt-
yaai'dig; niemand verweet 
hem, dat hij zijn woord had 
geschonden. Nooit had hij 
andere vijanden dan die der 
kerfe. Men kan geen leven-
diger geloof hebben dan hei 
zijne, dit is de getuigenis,, 
welke de H. LODEWIJK , < een 
zoo uitmuntende kenner ito 
dat stuk, van'heni heeft af
gelegd. Zander ddt .zijn ij
ver hem deed vergeten, wie 
hij was, stelde dezelve hem 
dikwijls met de Apostolische 
mannen gelijk ; . en indien 
men hem iets kon verwijten, 
zou het zijn, van hem som
tijds te ver te hebbea ge
dreven. Men behoeft zieh 
niet te verwonderen, dat zijn 
naam, bij de ketters hatelijk 
is , daar hy dezelve soms, 
met een© buitengewone ge» 
streof beid behandelde , HMMUF 
het is billijk ©p ê merkem, 
dat die ketters, niet alleen 
gezworen vijanden van het 
Catholijke geloof, maar slech
te burgers, onrustige en bloed
dorstige dweepers, zede- en 
eerlooze? booswichten waren. 
Men moet nooit den ijver 
door de Godsdienst, met den 
ijver vftor de openbare orde 
en. veiligheid verwarren? de 
eerste is altijd zacht en ge-
Amldig, de laatste is dikwerf 
f&ftïwBg en met het zwaard 

der • geregUgheid gewapend 
(Zie JDóMWicus — heilige — 
ÏUiairamiS TI..en VU, gra
ven van Toulouse). Er is 
in 1767 , een stukje in het 
licht v-ersebeaen getiteld Les 
jeutc eJe, {$$ spelen, van &r~ 
tem DE MONTFORT, of de 
Tuinen van het parlement 
van Toulouse). Me» schreef 
het aan YoxTAlRE toe , docli 
hetzelve wordt in geenerlei uit
gaven zijner werken gevonden. 

MONITORS ([AMAKRI DB) » 
zoon van de®, voongaande en 
van kux m MONTMOBENCY, 
wilde den oorlog tegen ds 
Albigenzen voortzetten. Maar 
niet sterk genoeg zijnde,, om 
aan MJIMÜNDÜS den Jonge, 
graaf van Toulouse, het hoofd 
te bieden , stond hij aan Lo-
DBWIJK VHI, koning Tan 
frankrijk, de regten af-, 
welke hij op het graafschap 
Toulouse, en op de in Zetn-
gmdoc gelegene landen meen
de te hebben. De II. Lo-
DBWIJK verhief hem in 1231 , 
tot connestabel van Frank' 
rijk. Ter ondersteuning van 
de door de Turken verdruk
te Christenen , naar het Oos
ten gezonden, werd hij al
daar, in een voor Gaza 
geleverd gevecht gevangen 
genomen. Zijne vrijheid 
werd hem' wedergegeven in 
1241; maar hij had er niet 
lang genot van, daar hij in 
hetzelfde jaar aan eenen 
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bloedloop overleed.. • 

MoNTfORI. (BERXRADA DÉ) 

— Zie BERTRADA 

• MoNTGAILIARD (BERNARDÜ9 
BE EERCIN DE) , bekend on -
der den naam van Petit 
Feuillani , in 1563 uit een 
beroemd huis geboren, ging 
i a de Orde der feuillanten , 
ai waar hij zich onderscheid
de door zijne gestrengheden, 
zijne redevoeringen;en zijnen 
ijver. H.ij was gewoon pre
diker, van HENDRIK. I I I , en 
nam dien post met zoo- veel 
roem wnar, dat die vorst 
hem verscheiden abdijen en 
de bisdommen van Panders 
en Jtngers aanbood ; maar 
hij wees dezelve van dehand. 
Hij was met zulk eenen ijver 
tegen de nieuwe dwalingen 
bezield,. dat hij aan HEN
DRIK I I I , een zeer breed-
voerigen Brief schreef, in 
welken hij hem door alle 
beweegredenen der Godsdienst 
en staatkunde vermaande, om 
toch de .ketterij te beteuge
len. Deze brief, die zeer 
"wel geschreven en vol nadruk 
i s , is te Parijs, in 1589 
gedrukt. Na den dood van 
dien prins was het vuur der 
ligue in deszelfs geheele he
vigheid. De ijver, welken 
2¥..aan den dag legde ter 
ve rde t i ^g der oude-Gods-

diens$.,v§vb;ewGóg MONXGAII.-
I-ARÖ , out ••^.^sianaBö.;-dier 

associatie \r ter' harte te n|V 
men. - Men- noemde hem dfü' 
lijf knecht der ligue-,<' *f! 

hij , ' ofsphoön kreupel, nil 
ophield , zich vele beweginf 
voor die partij te geven, welfcj! 
hem regtvaardig toescheen/ 
en • veel weltiger, dan dft 
associatie der Protestanten,. 
tegen welke niemand inde* I 
ze .tegenstrijdige eeuw ,«|'ijfe 
stem verheft, en mtnv-
de geheele haat, op de han
delingen der Catholijto ne-
dervalt. Paus CLEMENS^W) 
van- zijne verdiensten ondet-
rigt, ontving hem zeer wet 
op eene reize, welke hij naar 
Rome deed. Hij begaf» ' 
vervolgens, met toestemffliQg 
van dien Paus naar de M' 
derlariden. Hij predikte ah 
daar met veel vrucht aan het 
hof van ALBERÏ en Is**** , 
LA , die- hem- in. 1612»M 
de abdij van Nivdhh eJ' 
drie jaren later tot die « 
Orval, in het hertog^» 
Luxemburg benoemden, oï 
deed in Sezehe de $f*™ 
zuiverheid der oude M» • 
tertucht herleven. De ^ 
vorming, welke hij el .. 
voerde, komt vrij wel m 
die van la Trappe overeen-
Dezelve scheen na zijnen d0° 
te ' verzwakken , doch «w 
kort daarna door K A R E ^ J ; 
ZERADT weder hersteld, ^ " j g f 
GAIHARD overleed J" - v 
stichtelijke huis in 163MV'-
uit nederigheid al zijfl«'r 
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schriften te hebberi verbrand. 
[Men heeft echter weten te 
behouden ; l.o Oraison" etc, 
(Lijkrede van den aartsher-
log JLBERTUS), Brussel, 
1622. — 2.o Rèponsè etc. 
(Antwoord op eenen brief, 
hem door ÊENDRIK VAN 
FALOIS, — tfÊNDRIKIII 
•— geschreven, in welken 
hij hem op eene Christelijk 
ke en liefdadige wij%e %ij-
ne misslagen onder het oog 
brengt en hem tot de boetvaar
digheid aanmaant) , 1589, 
in 8.VO A. VAIILADÏEB, heeft 
in het licht gegeven: Les 
Saintes montagnes etc. (De 
heilige bergen en- heuvelen 
van Orval en Clervaux, eene 
levendige voorstelling , van 
het voorbeeldige leven en het, 
stichtelijk overlijden, van D. 
BMRNARDÜS BEMONTGJIL-
ZARD) , Luxemburg, 1629, 
in 4.*o]" CAÏEJT, eerst pro-
testatsch predikant y daarna 
eeri a«©r- dHfefedxiaJMfe tytè- • 
tholijke, mm swéêdiger é@c 
openbare plaatsen van ontucht 
en overspel, heeft de nage
dachtenis van dezen eerbied-
waardigen man, door gru
welijke lasteringen geschon
den, welke de abt DAZÈS , 
in zijn Gompie rendu etc, 
en eenige naschrijvers, op 
eene al te ligtzinnige wijze 
hebben herhaald. [Men zie 
èe wederlegging derzelve in ' 
tot Journal hisl, et UU. van 
l^O&lober 1781, blz. 257.] 

MONTGAILLARD (PETRUS Jó» 
ANNES FRANCISCUS BE PERCIIf 
Ó E ) , bisschop van St; Pons; 
den 29 Maart 1633 gebo
ren, was de zoon van PE-
TBÜS DE PÈRCIN , vrijheervan 
Montgaillard, landvoogd van 
Blême , in het Milanesche en 
onthoofd, wijl hij die plaats, 
bij gebrek aan krijgsvöorraad , 
had overgegeven. Nadat de 
nagedachtenis des vaders, in 
eere was hersteld, werd de 
zoon tot de kerkelijke waar
digheden verheven.- Hij over
leed in 1718. Men heeft van 
hem: l.o< Budroitetc; (Over 
het regt en den pligt der 
bisschoppen , om de Gods
dienstoefeningen, in hunne 
diocesen te regelen, volgens 
de overlevering aller eeuwen, 
van J. C. tot op den te-
genwoordigentijd), in 8.v 0 ; 
een wérk, dat dènec oorri-
gatuv op den Index geplaatst 
is. .— 2.0 verscheiden Brie-
•vêHf b«lrekkelijk de zaken 
van het «faasenismns, aan den 
aartsbisschop tan Kamerijk 
-gerigl; deze brieven werden 
veroordeeld, door eene breve 
tan CtEMENsXI, van den 18 
Ja n uarij 1710. MONTGAII-
LARD , die zich in de zaak 
Van het formulier, voor de 
vier wederspanni'ge bisschop
pen verklaarde, en die ten 
-gunste van het rituaal van 
Jleth schreef, schijnt op heb 
einde zijner dagen tot ande
re gevoelens te zijnjerugge-
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bloedloop overleed, 

MONTFORI. (BERXRADA DE) 
~r- Zie BERTRADA 

• MoNTGAILLARD ( B E U N A R D U S 
DE PERCIN DE) , bekend on
der den naam van Petit 
Feuillani> in 1563 uit een 
beroemd huis geboren, ging 
in de orde der feuillanten, 
alwaar hij zich onderscheid
de door zijne gestrengheden, 
zijne redevoeringen en zijnen 
ijver. H.ij was gewoon pre
diker van HENDRIK I I I , en 
nam dien post met zoo veel 
roem waar, dat die vorst 
hem verscheiden abdijen en 
de bisdommen van Pamiers 
en Angers aanbood ; maar 
hij wees dezelve van de.hand. 
Hij was met zulk eenen ijver 
tegen de nieuwe dwalingen 
bezield, dat hij aan HEN
DRIK I I I , een zeer breed-
voerigen Brief schreef, in 
welken hij. hem door alle 
beweegredenen der Godsdienst 
en staatkunde vermaande, om 
toch de .ketterij te beteuge
len. Deze brief, die zeer 
wel geschreven en vol nadruk 
i s , is te Parijs, in 1589 
gedrukt. Na den dood van 
dien prins was het vuur der 
Jigue in deszelfs geheele he
vigheid. De ijver, welken 
2il..aan den dag legde ter 
verd^tgjjpg der oude-Gods
dienst y fefewOOg. MONTGAIL-
lARp , ofifc ^:tótsögsfi? , | ier 

associatie ^ ter" halte te nV 
-men. .Men noemde hem ié' 
lijf knecht der liguey wfl 
hij,'••:• ofschoon kreupel, nM 
ophield, zich vele beweging 
voor die partij te geven, vim 
hem regtvaardig toescheen/ 
en • veel > wettiger, dan && 
associatie 'der Protestanten,)! 
tegen welke niemand in.de* I 
ze tegenstrijdige" eeuw,A&. 

. stem, verheft:, en ^tèb 
de geheele haat', opffrwfl-
delingen der Catholjjfeen ne-
dervalt. Paus CpMBNS M" > 
van- zijne verdiensten onder-
rigt, ontving hem zeer-w^ 
op eene reize, welke hij naar 
Rome deed. Hij begaf «f- ;. 
vervolgens, met toestemmiö| 
van dien Paus naar de m-
derlariden. Hij predikte * 
daar met veel vrucht aan» 
hof van ALBERT en IsOW ,. 
LA, die- b.em-in;. l#Mf 
de abdij van -modi»-, ™ 
drie iaren later tot die 'a 

Orval, in het hertog^ 
Luxemburg- benoemden. »J ; 
deed in dezelve de «£»«£ 
zuiverheid der o ^ ^ J ! < 
tertucht herleven.\ De *. 
vorming, welke hij e'' ,. 
voerde, komt vrij wel n j 
die van la Trappe overej: 
Dezelve scheen na zijnen fl^ 
te ' verzwakken , doch * 
kort daarna door K A n s t ^ , 
ZERADX wederhersteld. B ^ I 
GAILLARD overleed. * 
stichtelijke huis m l 6 . ? » ^ -
uit nederigheid al zijne-is 
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schriften te hebben verbrand'. 
[Men heeft echter weten te 
behouden; l.o- Oraison'etc. 
(Lijkrede van den aartsher
tog JLBERTÜS) J Brussel, 
1622. — 2.o Mêponse etc. 
{Antwoord op eenen brief, 
hem door HENDRIK FAN 
FALOIS , — 'HENDRIK III 
*— geschreven, in welken 
hij hem op eene Christelij* 
he en liefdadige wijze zij
ne misslagen onder het oog 
brengt en hem tot de boetvaar
digheid aanmaant), 1589, 
in 8.*0 A. VAUIADIER, heeft 
in het licht gegeven: Les 
Saintes montagnes etc, (De 
heilige bergen en heuvelen 
van Orval en Clervaux, eene 
levendige voorstelling, van 
het voorbeeldige leven en het, 
stichtelijk overlij'den, van D. 
BERNARDVS DE MONTGJXL-
LARD) , Luxemburg, 1629, 
in 4.*°]; CAJTSX, eerst pro» 
titanisch, predikant y daarna 
eeii •»« . dübbekinn-lge <Js* : 
tholijke , ;©w: swdWifw dw 1 
openbare plaatsen vanöntwht 
«n overspel, heeft de nage
dachtenis van dezen eerbied-
waardigen man, door. gru
welijke lasteringen geschon
den , welke de abt DAZÈS , 
in zijn Comple rendu etc/, 
en eenige naschrijvers, op 
eene al te ligtzinnige wijze 
hebben herhaald. [Men zie \ 
ie wederlegging derzelve in 
h*t Journal kist. et litt. van 
H-Ooiober 1781, blz. 257.] 

MONTGilLLARD (PETRUS J o -
ANNES FRANCISCÜS BE P E R G I N 

DE) , bisschop van St. Poiisi, 
den 29 Maart 1633 gebo
ren , was de zoon van PE
TRUS DE PERCIN , vrijhéer Van 
Montgaillard, landvoogd van 
Blêtne , in het Milanesche en 
onthoofd , wijl hij <lieplaats:r\ 
bij gebrek aan krijgsvborraad , 
had overgegeven. Nadat de 
nagedachtenis des vaders, in 
eere was hersteld, werd de 
zoon tot de kerkelijke waar
digheden verheven.- Hij over
leed in 1718. Men heeft van 
hem: 1 ,o I)u droit etc* (Óver 
het regt en den pligt der 
bisschoppen ,om de' Gods
dienstoefeningen , in hunne 
diocesen te regelen, volgens 
de overlevering aller eeuwen, 
van J. C. tot op den te-
genwoordigentijdy, i n8 . v 0 ; 
een wërkj dat dème oorri* 
gatuv op den Index'geplaatst 
is* *— 2.° verseheiésn Bitiê-
vênr b®treïlei§fc d« «aken 
-va» het>Jaa«0ismas ;ttan den 
aartsbisschop iin;É&fnerijk 
•gerigt; deze brieven werden 
veroordeeld, door eene breve 
vanDLEMENSXI, van den 18 
-Januari) 1710. MONÏGAII,-
XARD , die zich in de zaak 
Van het formulier, voor de 
vier wederspa'nnige bisschop* 
pen verklaarde, en die ten 
gunste van het rituaal Van 
Meth schreef, schijnt op heb 
einde zijner dagen tot ande
re gevoelens te zijn .terugge-
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komen, zoo als een brief van 
zijne hand, in de handves
ten tan het Yatikaan gevon
den , zulks bewijst. - . 

- MONTGEROÏT{LODEWI,JK Bir 
sitiDs CARRÉ DE)> te Parijs, 
in 1686 geboren, was de 
zoon van eenen rekwestmees
ter ; hij was pas 25 jaren 
oud, toen hij eenen post 
kocht van raadsheer bij het 
parlement, in welke betrek
king hij eene soort van roem 
•verwierf, door zijnen geest 
en zijne uitwendige hoeda
nigheden» In de óngeloovig-
heid en in al de ondeugden 
gedompeld „ welke dezelve 
doen omslaan* verliet hij 
dezelve eensklaps *, om zich 
op het kerkhof van den hei
ligen MiSDARDüs ten,toon te 
«tellen. Hij' begaf zich op 
,den 7 September 1731, naar 
het graf van den diaken PARIS. 
„Zijn . doel (zoo als hij zegt) 
•was om, met de oogen der 
gestrengste critiek,, de won
deren , welke aldaar ge - ' 
wrocht werden, te ; pnder-

•zoslipn 5 .maar hij gevoelde 
.zich,- ,aegt h i j , .ieeji,s3alaps, 
door duifcend lichtstralen-om
geven , die 3Jjrt. verstand ver
lichten. Vatt ongelooTige yit-

4<er, zoo als hij was, werd 
J ï | eensklaps een ijv&rige 
^#j$£ten, ep Van een laste-

iAat tel 

j | tijdstip >, met.' hetzelfde 'OJi-
stuimige- karakter, dal h®} 
in de schandelijkste hnliini 
«porigheden had gedompeld/ 
aan do jdweeperij der Cojw 
.vulsionarissen over. Tot te 
terr-e was hij slechts belyd̂ f 
van het Jansenismus gevrqpt) 
weldra werd hij de aiarle.IgSÏ 
van hetzelve. Toen de onde> l 
zoekgerégtskamer (c/«pK 
•desenquêtes), in iWüÊl 
verbannen , werd Jjfiffl '"& 
gebergte van Juvbr^f^ 
.gevreeën, waarvan de iuh«e 
lucht, wel verre van î iwHt 
ijver te verkoelen, denzelïffl) 
slechts aanvuurde. Het isgfe 
durende deze baJIingschap 
dat hij het ontwerp TOOT» * 
om de bewijzen der w o * 
ren van PARIS hijeen'.A? 
zamelen. Te Parijs t«rj 
-gekeerd, maakle hij 7f , 
gereed , om zijn oiiWMW 
uitvoer te. brengen ffi™, 
den 29 Julij 1791, H* 
-hij zich naar ?***& • 
om deri koning een praoMJ j 
gebonden boekdeel •*» JJ 
bieden. Dit boek _door» • 

• Gohvulsionarissen Q>s • 
•meesterstuk van welsp^j"* 
heid , en door de ««"F 
als een wonder van otf? 
rijmdheid beschouwd, °% 
hem eenige uren, *fAl 
het derf koning had ««W 

•beden, in. de *<**?& ? 
buiten. Men r&th^JZ 
«erv.$lge*3« in' eêne Mr ^ 
!MJ®ar «Wij 'ïflfl &* 
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•van ^a%«G«., tan waar hg 
kort daarna naar Fiviers 
werd vervoerd. Hij werd 
vervolgens in de citadel van 
Falence opgesloten, alwaar 
hij den 12 Mei 1754 over
leed. Het werk, hetwelk.hij 
in 1737 den koning.aanbood 
is getiteld: La Vèritè etc. 
{fie Waarheid'der- PFon-
(Ieren door de voorspraak 
yan JF:* PjRJS gewrocht) 
enz,, ia 4»t° — Hij voegde 
er in 1747., nog twee andere 
deelen bij. In, 1749 kwam 
er ©en geschrift ia het licht 
getiteld: lUusion etc» {Be
goocheling het publiek aan
gedaan, door de yalsche 
beschrijving, welke MoN-
TMGRON van dentegenwoor-
digen staat der Conwlsio-
narissen geleverd hééft). 
Dit werk moet des te minder 
verdacht voorkomen, . daar 
het van een schrijver der 
{jartjj ïs. Het werk van MONÏ-
GJ8fcfl!ï..4s ook b,o,n4iglijk en 
wejlig't al te ernst^w^&r&d 
door don LA IfisiK "(Zfe "dst 
artikel). Men weet dat de 
beroemde DUGUET , evenzeer 
de gewaande mirakelen van 
PARIS, als tooneelen van 
dwaasheid en ergernis be
schouwde. » Verbeeld u niet, 
j(zegteen Prolestantsch schrijd 
ver, die in persoon de be
drijven der Convulsionarissen 
heeft onderzocht), dat de 
«acht , welke van het Jig-
^ a « van den gelukzaligen 
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PARÏS uitgaat, het vermogen 
b-eb'be, om dooden te doen 
verrijzen, om het gehoor aan 
eenen doove , het gezigt aan 
eenen blindgeborenen terug 
te geven, om-eenen lamme 
te doen gaan, .nooit zijn 
zulke wonderen in haar op-̂  
gekomen; neen. Het is een 
abt BKCHERAN , die op het 
graf uitgestrekt, in stuip
trekkende aanvallen, als een 
onzinnige springt, zonder zich 
Ie bezeeren. Het zijn, zinne-
loozen , die gloeijende, kolen , 
doorzweigen die even» als of 
het eene perzik ware:, kei-* 
steenen ter groote eener vuist 
doorslikken, die men een half 
uur lang slaat, zonder dat 
zij er gevoel van schijnen te 
hebben , die het staan vara 
tien mannen op hunnen buik 
verduren , enz. enz» Ik"heb 
op mijne reizen een twintig
tal goochelaars gezien, die 
de wonderdadige kracht van 
het Jigchaam van den abt 
PARIS uitgaande zouden over-
•treffea,..». Onze dweepers 
der Cevennes, zrjn op het 
denkbeeld gekomen, om der
gelijke kluchten uit te kra
men; en de meeste der daad
zaken welke de heer JÜRIEP 
in zijne herderlijke brieven 
aanhaalt, hebben vele over
eenkomst met de wonderen 
van den abt PARIS. Heeft 
men er geloof aan gehecht? 
De geringe Volksklasse is ge
durende eenigen tijd in die 
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strikken gevangen: de ver-
standigen hebben er over ge
zucht , en met leedwezen die 
buitensporigheden aangezien 
»•... Het strekt den Janse
nisten geenszins tot eer, zich 
langs zulke slinksche wegen, 
en door middelen , die zoo 
zeer met het kenmerk der 
godsdienst strijden, ingang 
te, willen verschaffen. CICERO 
schrijft shun eene les voor , 
die zij in acht behoorden te 
nemen: Ut religio propa
ganda , -'sic'-, éuperstitionis 
stirpes omnes elidendce. Het 
is niet op de wijze, waaróp 
zij handelen , dat men aan 
den bloei der godsdienst mede
werkt." Recueil de Uit. de 
Phil et dïhist., Amsterdam, 
1730, blz. 123. Eenige, 
zelfs vvijsgeerige aanschouwers 
hebben in zekere gevallen er 
in meenen te zien , de tus-
schenkomst van den vader 
der logen en van de magt 
der duisternis, voor welke 
deze sekte minder onverschil
lig behoorde te zijn, dan elke 
andere. De wijze en god
vruchtige Paus CLEMENS XIII, 
was van gevoelen, dal deze 
belagchclijke kluchten , niets 
anders waren , dan de geheel 
natuurlijke vrucht, der ver
blinding, waarmede God eene 
§bklG getroffen had , die zich 
mWr dan elke andere met 
afefr'-aïb^er der valsche deugd 
en gba^raÜht had bedekte 

mus in meniem nobis venil{ 
jansênianorum, persinmk' 
iionem pietatis jackrc U 
volentium in Ecclesia, qw0 
graviter superbiam \fas 
percülerit ', ei peslilentisti* 
mee sec toe conatus adhw 
dedecora tandem rediMi 
permiserit ;• quasi diax>$ 
Dominus. MEFEIJBOM 

DENDA TDJ, ET OsfM 
GENTiBUS NUDlTAWk*. 
AM, ÈTREGJfJS lGif§MM 

TïïAM. — JVahumM Br«'e 

aan den bisschop rau&iW» 
van den ,19' November 1164» 
— Zie FIM.EAU, 
LAÏITATJ, MARANDI, 
ROCHE , YERGER. • ; 

* MÖNIGOLFIER^J^ 
CHAEL), was met zijn «"J 
der JACOBÜSSTBPHA^)06 

uitvinder der lucMMïï 
Beide waren schei- A 
en werktuigkundig* 
waren zonen van e^" t 
pierfabrijkant te M«Ml 
JozOT'MicflAët-'wert » ^ 
dalon-les-Jnnonèj ï l r t; , | 
geboren. In zijne eerste | 
had hij eenen affceer van 
studie, en hij o n t s n ^ 
den ouderdom Tan o . 
jaren, uit het college g 
Tournon, in ^f** 
met'twee zijner broéde'J 

plaatst was. Nadat %&&•. 
ders hem op e e n e W » 
van Neder-LMgfM^k 
vonden hadden, mlM 
hem naar het collega ^ 
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In plaats van de godgeleerd
heid, welke men hern wilde 
doen beoefenen, kreeg hij 
smaak voor de scheikunde, 
en wiskundige wetenschappen; 
en , ofschoon hij zich aan gee-
nen geregelden cursus onder
wierp , gelukte hethem om eé- ' 
nige wiskunstige vraagstukken, 
optelossen. Zijne, allen dwang 
vijandige, inborst bewoog hem 
andermaal het collegie te 
ontsnappen, wanneer hij de 
vlugt nam, naar eene eenzame 
wijk der stad Saint-Étienne-
en-Fores. Hij hield zich al
daar bezig met eenige schei
kundige proeven, en met* 
het vervaardigen van stoffen , 
dienstig voorde vervvers, die 
hij zelf in de dorpen van 
het Vivaresche ging rond-
venten. Deze kleine handel,, 
gevoegd, bij de vischvangst, 
welke hij op zijne reizen, 
langs de rivieren deed , voor
zag in zijn bestaan. Eindelijk 
met zijnen vader verzoend, 
hadden MONTGOUIBR en zijn 
broeder STBPHANDS , elk aan 
een zonderling toeval, het 
denkbeeld der Juchlbollen te 
danken. Men zegt, dat de 
tweede, »terwijl hij in een 
bad was, een hemd zag, dat, 
boven toegebonden en over 
een komfoor geplaatst, zich 
door het uitwerksel der ver
dunde lucht, in de hoogte 
Verhief en door de kamer 
zweefde...." Hij vervaardigde 

XVII. DEK*. K 

een peperhuisje, dat hornet 
rook opvulde, en het peper
huisje, of de kleine bol ver
hief zich naar de zoldering. 
Van den anderen kant, liet 
JOZEF, zich gedurende het 
beleg van Gibraltar te Jvi-
gnon bevindende , eens zijne 
oogen op eene plaat vallen, 
die de belegerde stad voor
stelde. Hij vraagde; zich 
of het onmogelijk zou zijn, 
dat de lucht een middel aan
bood, om in de stad te ko
men , en deze twijfeling was 
voor hem een lichtstraal. Hij 
verbeeldde zich, dat als men 
er in slaagde, om dampen, 
even als de rook, die voor 
zijne oogen in den schoor
steen opsteeg te verzamelen f 

men een grondbeginsel van 
opstijgende kracht zou kun
nen vinden. Eindelijk beoe
fenden hij en zijn broeder 
het uitmuntende werk van 
D.r PRIESTIBY , over de ver
schillende soorten van lucht; 
en, na verscheiden proefne
mingen deden zij, den 5 
Junij 1783, in tegenwoor
digheid der inwoners van de 
stad Annonay , eenen linnen 
met papier beplakten bol , 
ter zwaarte van vijf honderd 
ponden, en van honderd tien 
voeten omtrek, opgaan , en 
die in den tijd van tien mi
nuten , ter hoogte van dui
zend vademen opsteeg. De 
bol was op het punt van op 
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-een veld neder 1e vallen, en 
veroorzaakte eenen grooten 
schrik onder de landlieden.; 
«ij dachten dat dit werktuig 

' i n deszelfs binaenste eenig 
kwaaddoend we»en bevatte, 
uit de wolken gevallen om 
hen te verdelgen , maar daar 
zij hetzelve na den val., on
bewegelijk zagen'liggen, zoo 
stelden zij zich weder gerust, 
«n verscheurden het , met 
ftunne mistvorken. S'TEPHANUS 
MÓNTGOÜFIEH k wam te Parijs 
en herhaalde op den 20 
September voor het hof en 
talrijke aanschouwers, te iTer-
sailles zijne proefneming. 
Men plaatste onder den bol-, 
in eenen aan denzelven vast-
"gemaakten korf, dieren, die 
levend en zonder eenig let
sel , weder mede nederdaal
den. PILATRE DE RozrER en 
de markgraaf van ARiANDEs, 
waren de eersten, die met 
eenen bal durfden opstijgen, 
en zich van bet kasteel la 
Muelte in de lucht verhef
fen; in minder dan een kwar
tier uurs legden zij acht 
duizend vademen af. JoZÈF 
MONTGOLFIER ondernam te 
Lyon die gevaarlijke lucht
reis, waarbij verscheiden 
personen zich de eer be
twistten van hem te verge
zellen. De hertog, van Or-
leans, vader van toDEWUK 
PttïErppus, beproefde even
zeer eene dergelijke reis, en 
vertroic tot .dea tuin van 

Moneeau, doch. niet 
gevaar, gelukte het hein óp 
weder op den grond te 'M-
men. Om de, bollen te dVcïi 
opstijgen, zette men in llei 
-begin de dampltring-liïcïl 
m t , door middel van céne/i 
vuuroven , ónder de opening 
der machine geplaatst, en 
waarin men het vuur onlsd 
•met wol, "doormengïijèf 
gehakt stroo; maar fat rfeze . 
wijze van behandeling ge-
wigtige bezwaren nad, Be" 
èruikte CHARIES, een be
kwaam scheikundige în plaats 
van den vuuroven, het *&• 
;terstof-gas, waarvan de d$' 
'heid slechts een vij»» 
gedeelte'van die der gewone ( 
lucht is. Bene gratificatie 
van 40,000 franken wf 
bestemd tot de vervaardig 
van eenen luchlbol, door ü 

èroedersMoNTGOtFiEüj 
dienen moest, om«f3êT" 
van wending of nf\J 
zoeken.1 Ofschoon zij 8ffe 

lei hoop hadden, om f m ' 
te slagen, deden s O ^ 
nemingen in kleineafm^ 
gen, ten einde dé beff#> 
g V van eenen 1 " ^ ! ! 
stil weder te kunnen m 
ren; en zij hadden eene J 

chine vervaardigd van , 
honderd zeventig voeten lf 

ameter, in staat om l*. , 
honderd manschappen,1^, 
wapens en bagaaojen w^ 
lucht te verheien, fleteg^, 
gebruik der valschenpM 
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raöhutes) verbindt zich aan de 
aeroslatische proefnemingen 
van JOZEF MONÏGOWIER , die 
dezen toestel eerst ïeJlvignon 
beproefde, en denzelven bij de 
bollen voegde, welke hij te 
Annonai deed opstijgen. Ge
durende de revolutionnaire 
onlusten hield hij zich ver
scholen , terwijl hij zijne ge
liefkoosde studiën in stilte 
doorzette. Onder het consu
laat werd JOZEF met het 
kruis van eer versierd, én in 
1807 tot lid van het insti
tuut benoemd. Hij was be
heerder der inrigling van 
kunsten en handwerken, en 
lid van het raadplegend bu
reau der kunsten en /fabrij-
ken, bij het ministerie van 
binnenlandsohe zaken. Men 
heeft hem het eerste denk
beeld te danken van de 
Maatschappij ter aanmoe* 
diging van de nijverheid. 
Door zijnen broeder onder
steund , was hij ook de uit
vinder van de waterschroef 
(belier hydraulique) , een 
werktuig, dat zonder zuiger, 
zonder wrijving, enkel door 
den invloed van eenen wa
terval , het" water ter hoogte 
van zestig voeten opligt. Hij 
vond dok andere werkuigen 
uit de warmle'meter (calo~ 
rimètre), bestemd om de 
hoedanigheid der verschil
lende soorten van turven in 
Üavphiné te bepalen; eene 

watérpers, en eènen lucht-
gever, om koud, door de 
aanraking der'bewogen lucht 
té distelleren; een toestel 
tot de drooging in hét groot, 
en koud, van vruchten en 
andere voorwerpen van eer
ste behoefte, zoodat zij zon*o 
der aan bederf onderhevig 
te zijn, bewaard, en ver
volgens door het water weder 
in den eersten staat kunnen 
gebragt worden. Hij wilde, 
zegt de heer DfiGÉlUNDO, 
door deze behandeling, den 
drniven-most, den wijn en 
appeldrank doen opdrpogen, 
en dezelve na aldus tot koe
ken van kleinen omvang, 
te zijn gebragt; geschikt ma
ken , om met zuinigheid op 
groote afstanden vervoerd te 
worden. JOZEF liet aan zijnen 
zoon het ontwerp tot een an-» 
der toestel na, de Tuurschroef 
(Pyro-belier) genaamd, eea 
middel twintig malen zuiniger 
en tot hetzelfde einde die
nende als de sloompompen. 
Na zich naar de wateren van 
Balaruc te hebben begeven , 
overleed hij aldaar den 26 
Junij 1810, in den ouder
dom van 70 jaren. Ondanks 
het meer wezenlijke nuthun? 
ner laatste werktuigen, is 
het aan de luchtbolien, dat* 
de béide broeders hunnen 
grootsten roem te danken 
hebben; de diensten welke 
men er van verwachtte voor 

2 
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de legers, hebben z i ch , se
dert twee en veertig jaren tot 
ecne enkele bepaald, die 
namelijk van in den slag van 
jFlewus, den stand en de 
bewegingen des vijands te 
doen kennen , en n o g , wijl 
op dien oogenblik, de lucht 
voor de opstijging gunstig 
was. Het Journal des Suvans 
voor het jaar 1 7 8 4 , noemt 
den Portugees GÜSMAO , in 

het jaar Ï 7 2 0 , als eersten 
uilvinder der luchtbollen (*), 
Het Dagblad van Murcia, 
had er in 1765 reeds over 
gesproken. Men is niettemin 
aan de broeders MONTGOMIER 

dank schuldig, wijl zij de 
mchtbollen meer tot volko-r 
menbèid gebragt, «n het op-
slijgen derzelve gemak kelij k 
gemaakt hebben. Well jgt zelfs 
hadden zij nooit over GUSMAQ' 

hooren spreken, en dan zou 
het aan hunne eigene naspo-
ringen zijn , dat men de ver
vaardiging der luchtbollen 
moet toeschrijven; maar zulks 
belet niet dat GÜSMAO er de 
eerste uitvinder in Amerika fj 

[j en later in Ëuropa\ van'kau 
.geweest zijn. Men heeft m 

JOZEF Miciuëi, MONJ!GOI,FIER: 

1.° eenige kleine Schriften, 
in verschillende vemmelin» 
gèn, opgenomen. — 2.o Dm 
cours 'etc. {FerhanMinjr-
over den 'luchtbal), IWf 
in.S.vo — 3 , o Mémoiresetóf, 
(Verhandelingen mM-'-0 
lucht-machine); 17S1*-* 
8.*fo — 4.0 Zes vopfttrs 
etc. (De luchmmps), 
1784 , . in 8.V0 BeliBerenDE-
IAMBRE en HiGiRANDOilieb-

ben elk eene lofrede van de«. 
zen schranderen geleerde g«' 
schreven. 

* MoNTGOLFIER - (JACOBDS 
STEPHANDS) , • broeder van;den 
voorgaande, > 1745, te ƒ > 

• dulon-les-Jlnnonaurgehoren, 
volbragt zijne siudiën io "& 
collegie van ^ e . H . B*$f*A 

te Parijs, en daar lii/'^" 
tot de' houwkunde Jooi»8* 
reidde, zoo volgde h i " 8 

lessen • van den beroemden 
SOÜFJEXOX^ maar de dood van 
een ouder broeder 

(* 
«or 'Lu g«n.st, w«lke in den beginne, de ontdekking «n M ^ 

r-MBR omT.ngde, rottd onregtvtardiffe teffèZirekers, men d»11 

wrken uit het stof>op , die -sedertlanfL ^ v i ^ e t e n Varen,«» 
vanruU men beweerde*? dat $ he Öbeeld-zijne? fi»«^ ï 
IZU^J menjiaalde onbepaalde b e S B f $ Z ,elft vW% 
C » K «?»• V1"'' P^wenkpmstiir, met de fce inbeelding^ 
«onderde ,lilE^ERAC ' . Bre l , a l v e ^ n "aam van GUSMAO,'brag* >*' 

feareluaht h l ^ ° * dJe £e j**»*'» «eepwaterbellen , met ontvjw 
t e n s c S L f w a n s : e r d ? , h a d d,oen "Psujgen. De dwdemie nn** 

wel als zWi&étLeT^F^n t e °^rladen, '«n door hen , J J« onxeaer óp de lijst harer correspondenten te plaatse"' 
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« lW^»érp .pf t r . f ,b r iA.W I J ^ Ö ' a ^ f e r 'stuur zijner papier-fabriek be 
hulpzaam te zijn. De kundig
heden /welke-hij. in dehoofd-
stad had opgedaan, waren 
hem *n de nieuwe nijver
heids - loopbaan , welke hij 
ging intreden, niet nutteloos." 
Hij voerde aanmerkelijke ver
beteringen in dit groote ge
sticht in r bragt eenvoudiger 
bewerkingen in de vervaar
diging des papiers, en vond 
verscheiden nieuwe werktui
gen Uit. J . S. MoNTGOlFIER 
was de eer.ste, die in Franïi-
xyk het velin-papier fabri
ceerde , hetwelk men aldaar 
vroeger uit Holland trok ;" 
en hij dacht ter verrijking 
van- zija land,,, verscheiden 
behandelkigs-wijzen der Hol-' 
landsdie en Engelsche papier-
fabrijken uit. Na het-werk 
van PiuESTiEt, over de ver-
schuimde luchtsoorten gele
zen e» overwogen te-hebben., 
maakte hij in gemeenschap 
met zijnen broeder JOZEF, 
allerlei proefnemingen om
trentde.luchlbollen, en steeds 
gingen zij gezamenlijk te werk 
in de ontwikkeling hunner 
belangrijke uitvinding. Wij 
zullen er bijvoegen dat aan 
SlEPHANüs, het ordeteeken 
van den H. MiCHAëi te beurt 
viel, en dat zijn oude vader 
brieven van adeldom ontving.' 
Gedurende de Fransehe om-

• • • . ' . • ' ; ' ' • • . : ' & 

3 er 

teruggekeerd , ' hield hip zich 
met hem, met wetenschap
pelijke werkehbezig. -Onder 
het schrikbewind werd hij bij 
herhaling aangeklaagd en het 
was enkel door dé toegenegen
heid zijner talrijke werkgas-
ten ,.} dat hét hem gelukte 
aan de revolutiohnaire ver
volgingen te ontsnappen. Se
dert eenigen tijd. door eene 
hartziekte aangetast, :begaf 
hij zich met zijn gestm naar 
Zyon:: hij erkende- vreldra 
het ontoereikendevandehulp 
der geneeskunde. • Daar hij 
zijn einde voelde-; kaderen, 
en voor, zijne vrouw en kin
deren het tooneel van;- zijn 
afsterven, wilde sparen, zeo 
wendde hij" e'eöe onverwach
te en onvermijdelijke reis voor, 
en overleed, zoo als. hij liet 
voorzien had , onder weg (te-
Serriëres), den 2 Augustus: 
1-799 , hartehjè betreurd door 
al degene,, die hem gekend: 
hadden;. vooral zijn broeder 
was troosteloos over dit ver
lies. Hij heeft geenerlei ge
schriften nagelaten. 

. MONTGOMiUERIE (GiBRlëü 
BE) , graaf van Montgomme-
rie in Normandyë', beróemd 
door zijne dapperheid, maar 
nog meer door het ongeluk 
dat hij had,, van op den 29 
Junij 1559> aan HENDRIK I I , 



!50 M 0 1 

het oog uit te steken. Na
dat deze vorst,"in een tour-
nooispel, bij gelegenheid van 
het huwelijk der prinses E u -
ZABETH, zijne dochter, met 
PHIIIPPDS , koning van Span
je gegeven, reeds .onderschei
den malen in het strijdperk 
was getreden, wilde hij nog 
eene laatste lans hreken met 
den jongen MONTGOMMERT , 
toenmaals luitenantder Schot-
sche garde. MoNTGOMMERr, 
even als door een voorgevoel 
gedreven, verschoonde zich. 
bij herhaling voor die eer , 
en liet zich niet eerderover-
halen , dan toen hij zag, dat 
de koning misnoegd werd 
over zgne weigering. » In 
den van, zegt D'ACTBIGNÉ , 
brak zijne lans in het voor-
stuk van den ' helm des ko-
jiings, op zulk eene gewel
dige wijze, dat het boven
stuk loshaakte, en het voor
stuk .daardoor in, de hoogte 
sprong, en den koning zoo
danig kwetste, dat hij er het 
oog door verloor." De koning 
overleed elf dagen na deze 
verwonding. De ongelukkige 
omstandigheid, die deze ge
beurtenis had veroorzaakt, 
verschoonde MoNlGOMMEiir, 
geheel en; a l , omtrent dezen 
treurigen dood, Toorzigtig-
heidshalve echter, verbande 
j%-:ai«h. eenigen tijd op zijne 
lajtd'goederen in Normadyë. 
j*S r«is»^i^oigans naar lia
ne en eldérl, %Qi 0p "den 

tijd der eerste burgeroorlo
gen, als wanneer hij in Frank' 
rijk terugkwam , en zich bij' 
de protestantsche partij voeg
de , van "welke hij een der 
voornaamste aanvoerders vverdi 
Hij verdedigde Rouanen in 
1562, met vele hardflek%-
heid tegen het koninklijke 
leger, en ging v o o r t s 
den staat en de Goisiiosl, 
met afwisselend getó den 
oorlog te voeren, (ol da'''!) 
in 1574 te fiomfront, door 
MATIGNON , werd kr'̂ sgewTi-
gen gemaakt. Verschelde" 
protestantsche geschiedsenrij* 
Vers beweren, dat het vêr 
drag, ten opzigtevan -MoST| ( 

GOMMERT werd geschonden > 
maar, zonder over tegen0* 
vergestelde getuigen te spre
ken, schijnt het zeker,»]11 

volgens D'AÜBIGNÉ, ««n..dJ 
geloofwaardigste .proie* '̂" 
sche geschiedschrijwrs» " , 

. de graaf- geen andervoorj 
[ van MATIGNON had, aan _ 

van hem het leven te «P" 
I ren en hem wel te W® 

delen, zoo lang als W 
zijne handen.zou zijn. * 
veldheer stelde zich g e e ^ 
als waarborg zijner vergeïH? 
van wegeden k o n i n g ^ 
komngmne-moeder. **". 
lerwijl ontving MATIWO^ 
vel van CAÏBABBU.n* j j . 
DICIS, toenmaals, door' 
dood van KAREt U, * j j 
tes des rijks, offl Mfl r f J ' 
SIERT, onder een S0BÜ 
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veilig geleide naar Parijs té I 
zenden. Daar komende werd 
hij naar de conciergerie ge
voerd , en in den toren op
gesloten , die nog zijnen naam 
draagt. Er werden commis
sarissen door de koningin be-
rioemd, om zijn proces op 
té maken. Hij werd onder
vraagd, wegens de zamen-
zweririg, aan den admiraal 
DE COMGNY te laste gelegd; 
maar de hoofdbeschuldiging, 
wegens welke hij ten dood 
veroordeeld werd, was, de 
Engelsche vlag, op de sche
pen te hebben geplant, met 
welke hij la Roehelle, was 
te hulp gekomen. Op den 
26 Junij 1574, werd hij, 
na eene gestrenge pijnbank 
te hebben verduurd, naar het 
Grève-plein gevoerd, alwaar 
hij onthoofd werd. Zeker 
is het , dat hij om den dood 
van HENDRIK I I , noch kon 
achtervolgd, noch gestraft 
worden , ofschoon na alles, 
wat er sedert dat tijdstip ge
beurd i s , sommigen hebben 
kunnen gelooven, dat het 
geene toevalligheid was, die 
hem tot moordenaar des kq-
nings had gemaakt. Maar na< 
een dergelijk ongeluk, het
welk dat van den geheelen 
staat na zich sleepte, door 
de onlusten, die er het ge
volg van waren, maakte zich 
MONTGOMMEBY, door zich te 
onderstaan, van zich tegen 

K 

zijnen vorst,, tegen- den zoon 
zelfs des koriings, van wel- • 
ken hij Frankrijk beroofd? 
had,, te-wapenen, oneindig, 
schuldiger, dan eenige andere 
aanvoerder der protestantsche; 
partij.. Hij was de oudste dec. 
zonen van JACOBÜS DEMONT-
GOMMEHX , heer van Lorges,. 
een der dapperste mannen 
van zijnen tijd", beroemd in 
de oorlogen van JTfiANCiscirs 
I , onder den naam van LOR
GES, en die in 1559, inden 
ouderdom* van meer dan 80 
jaren overleed,. 

MONTHENAÜIT DrEGLr (KA-
RELPHILIPPÜS DE), een Parij-
zenaar , den 28 Mei 169è ge
boren , lid der akademie van 
schoone letteren, was langen 
tijd redacteur van het Jour
nal de Verdun, en overleed 
te Parijs in 1749". Men beeft 
van hem r 1.° Mistoire otc. 
(Geschiedenis van deltonin-
gen der Beide-Siciliën uit 
liet kuis van Frankrijk), 4 
' dl.n,in 12.«">, 1741, een werk, 
dat om de naauwkeurigheid 
en eenvoudigheid, die er in 
doorstralen, zeer gezocht 
wordt. — 2.o La; Gallipé-
die etc. (De kunst Om schoo
ne kinderen voort te leien), 
in onrijm vertaald naar het 

; latgnsche dichtstuk van CLAU-
DIÜS QÜILEET, in 12.«">. u e -
ze vertaling is niet alleen on» 
trouw, maar -zonder geniep 
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zooder smaak, zonder; beval? 
ligheid en zonder liefelijk
heid geschreven. De verta
ler heeft noch de letter, noch 
den geest van zijn oorspron
kelijk begrepen, dat in Ver
zen., en wel in lalijnsche 
verzen is geschreven. • " 

' * MONTHION. 
ÏHYOJf. 

ZieMoN-

MÓNTHOLON (FRAFCISCUS 
BE), heer van P"ivier va.Au-
bervilliers , onderscheidde 
zich door zijne rcgtschapen-
heid en zijne geleerdheid. Hij 
pleitte in 1522 en 1523, 
Voor het parlement van Pa
rijs, ten voordeele van KA-
Jtta VAN BOURBON, Connes-
tabel van Frankrijk, tegen 
LoüiSE van Savooye, moeder 
Tan FRANCISCÜSI. Nadat de
ze vorst incognito bij dit pro
ces, dat een der netelig
ste kan genoemd Vorden", 
welke ooit voor eenig parle
ment zijn behandeld, was te
genwoordig geweest, benoem
de hij MoNTHötoN in 1538 
totadvokaat-generaal, en in 
l ö 4 f tot zegelbewaarder. Hij 
overleed m 1543, te Fiüeri 
Cofterets. Do familie van 
MoNïHptojr heeft een aantal 
andere beroemde overheids-
d S n e " °PSe l e^rd ; maar 

rti^ii , e I l s> 1S de be-

hangers der ïigue in ^ 
aanzien. Om aan dezelve W 
behagen, stelde HENDKIK IW 
hem in 1588 de zegels *» 
handen. Na den dood m 
dien vorst , gaf JtfoiffHOW' 
dezelve aan J ÏMDRIK I * te* 
r«g , uit vreeze dat deze w* 
n ing , hem mogt noodzapl» 
eenig den Hugeirooten 'fjwQ 
edikt te zegelen. H§ <^r" 

200,000. franken (eene som, 
waartoe' de muitelingén van 
la ftochelle veroordeeld wa
ren) schonk , nam hij dezelve 
enkel a a n , om in diè stad 
een gasthuis te stichten. 

MONXHOION (JOANJTESM), 
broeder van den voorgaande, 
kanonik van den If. Yicioit 
van Parijs s ontving den doc
toralen hoed in de regtsge- : 

leerdheid in den 'ouderdom 
van 22 jaren. Zijne verdiens
ten deden hem tot de waar
digheid van kardinaal benoe
men j maar hij ontving de 
eerbewijzen dérzelf e nipt, daar 
hij den 10 Mei 1528, inde 
abdij van den H. YICTOR o-
verleed. Men heeft van hem: 
Promptuarium juris dmni 

et Utriusque humani, Pu* 
rijs, bij H, ETIENNE , 1520 > 
2 dl.n,, i n f0 j . 

MoNTHOtON '(FBANCISCPS 
DE)', een ijverige Catholijke, 
zoon van FRANCiscus, de eer
ste van dien naam, was een j 
advokaat en stond bij de.aan- ; 
U_ ••, f . . . ir, /itoilll » 

http://va.Au
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leed in hetzelfde jaar 1590. 
Het parlement stelde zoo veel 
vertrouwen in zijne regtscha-
p'enheid, dat » het hof nooit 
geene andere waarborgen zij
ner pleitgedingen had ver-r 
langd, dan hetgene wat hij 
mondelings voordroeg, zon
der de stukken na te gaan." 
Woorden boven allen Jof ver
heven. 

MoNIHOLON (JACOBÜS DE) , 
heer van Aubervüliers, ad-
vokaat bij het parlement van 
Parijs, alwaar hij in 1560 
•werd geboren; hij was de 
zoon van den voorgaande, en 
o'verleed kinderloos den 17 
Julij 1622. Men heeft van 
hem eene F'erzameling van 
Tonnissen van het parlement 
•welke tot reglement dienden, 
1622, in 4.to Nog bestaat 
er van hem het Pfaitgeding, 
hetwelk hij voor de Jesuiten 
hield, 1612, in 8.vo Hij 
toonde er in aan , dat.ajles 
wat MARTELIERE had aange
voerd , slechts een zamen-
weefsel van lasteringen en on
dergeschoven feiten was, door 
de geloofwaardigste getuige
nissen , welke hij aanvoert, 
gelogenstraft. ~ Zie'MAR-
ÏEMÈRE. 

, MoNIHTON (A.NIOMÜS J O -
AHNES B A F I I S I A ROBERI A Ü -
GEI, vrijbeer van), beroemd 
ioor de stichtingen, welke 

hij heeft gemaakt, ten voor-
déele der letteren, der weten
schappen en van verscheiden, 
liefdadige gestichten, werd te 
Parys, den 26 December 
1733 uit eene aanzienlijke 
regtsgeleerde familie geboren. 
Reeds vroegtijdig in de loop
baan der magistratuur getre
den, verleende hij onbekend 
ondersteuning, aan letterkun
dige akademiën en jeugdige 
beoefenaars der letteren. Een 
der laatste, die arm was, 
doch uitstekende talenten be
zat., wilde, alvorens die on
dersteuning aan te nemen, 
den gever derzelve kennen ; 
maar de buitengemeen zedige 
MONXHYON wilde zich niet 
verklaren. Toen ten gevolge 
eener prijsvraag, de akademie, 
vier ingekomen werken gunstig 
beoordeeld had, en slechts 
een enkel kon bekropnen, 
deed haar MONIHÏON de drie 
andere prijzen, in drie ver
schillende naamlooze brieven 
geworden, even alsof dezelve 
van drie verschillende - wel
doeners kwamen. Hij werd 
bewindhebber van Provence s 

van Au.ve.rgne en van het land 
van Awnis, maar verloor de
zen post, wijl hij in 1771 
geweigerd had , aan de ver
nietiging der geregtshpven me
de te werken , door in het ge
west, welks beheer hem was 
toevertrouwd, de overheden 
in te huldigen , door, MAU-

http://Au.ve.rgne
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PEOÜ aangewezen, óm aldaar 
het sedert lang bestaande hof 
te vervangen. Ook was het 
eerst in 1775, na de'komst 
tot den troon van LODEWIJK 
X'YIy dat hij tot staatsraad 
werd benoemd. Na ziqh eens 
aan het hof te hebben aan
geboden , om een gehoor van 
den koning te bekomen , ver-* 
Wekten zijne ouderwetsche 
kleeding, zijn vierkante rok, 
zijn ronde pruik , het gelach 
der hoeren. De graaf van 
Jlrtois (later KAREI, X) /toen
maals nog zeer jong, liet-
zich met de algemeene vro
lijkheid medesiepen: LODE
WIJK XVI vernam zulks en 
berispte er hem over. Den 
volgenden dag bood zich de 
prins bij den koning aan , en 
zeide hem met de openhar
tigheid van zijn edel karak
ter : >>,Ik heb een goed mid
del uitgedacht, om mijn on
gelijk , omtrent den heer DE 
MQNTHYW te herstellen. Uwe 
majesteit heeft nog niet be
noemd tot den post van kan
selier in mijn huis, ik kom 

u verzoeken, Sire, niij die*' 
bediening voor hem te ver*-
léenen," 'Eti op denzelfden 
oogenblik bewilligde hem de* 
koning zijn verzoek. MOK* 
TH7ÓN vergezelde den graaf 
van Artois, bij de uitwijking' 
in 1791 en kwam eerstin 
1815 , in Frankrijh terug, 
Deze menschenvriend iste#»" 
r?js, den 29December/W 
overleden, De dataHëtii^" 
ke hij aan verschillende ge-. 
leerde genootschappen lot on
derscheidene prijzen (*) «a°-
doen .toekomen' , bedroegen 
voor 'de omwenteling reeds 
meer dan 60,000 franken» 
en na zijne terugkomst heeft 
hij dezelve vernieuwd. Moitf* 
XHYON heeft daarenboven aan 
de liefdadige gestichten een 
legaat van driemillioenenge* 
maakt, en, eëne bepalingvan 
zijnen uitersten wil houdt ia 
dat » de verschillende lega
ten , door hem, voor de Fran-
sche akademie, en delieWa' 
dige gestichten aangewezen, 
naar evenredigheid der lor-
tuin, welke hij naliet en waar-

(*) Wij willen de volgende aanhaleni I.» Een prijs ï.^lLJti 
nen', die een middel zou ontdekken, óm eene werktuigeliji'^ . ^ 
minder ongezond tè maken* 2.° Een prijs voor dengenen, "'*' „f 
het jaelr, een middel van verbetering "of volmaking der ?®" ta8t-
heelkunde zou hebbén gevonden. 3 ° . Een jaarlgksche W9*.?Z,ie *an, 
huishoudkunde. Deze drie prijzen worden door de akaaen»» flfc 
wetéiiachapjpen toegewezen. 4.» Een prijs aan den Franscnm-' > g<¥ 

f ed*If8.üe ne* Jaar de deugdzaamste daad zou hebben yerr>S»: f 
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van hij zelf de geheële uit
gestrektheid niet kende, zou
den vermeerderen. » De lega
ten hebben van dien oogenblik 
af, én volgens deze bepaling, 
eene tienvoudige waarde be
reikt. MONTHYOIV heeft na
gelaten: 1.° Ëloge etc. (Lof-
rede van den kanselier iSJïd'r 

.PITJL), Parijs, 1777, in 
8.v°, welke bij de akademie 
een accessit verkreeg. — 2.° 
Se IHnfluence etc. (Overden 
invloed der ontdekking van 
Amerika op Uuropa), een 
geschrift waardoorhij den prijs 
der akademie behaalde. —• 
3,° Mémoire etc. (Verhan
deling over den voortgang 
der verlichting in de 18.? 
eeuw , in 1800; door de a-
kademie van Slokholm be
kroond), —' 4.0 Rapport etc. 
(Verslag aan LODEWWK 
XVIII uitgebragt, over de 
grondbeginselen der oude 
JFransehe monarchie, tegen 
het tafereel van Muropa, 
door GALONNE) , Londen, 
1798, in 8.vo — 5." Par* 
ticularilès etc. (Bijzonder
heden en aanmerkingen, 5e« 
trekkelijk de beroemdste mi
nisters van financiën, van 
1760 tot 1791), Londen en 
Parijs, 1812, in 8.vo — 
6.o Quelle influence etc. 
(TVelken invloed hebben de 
verschillende soorten van be
lastingen, op de zedelijk-* 
heid, de werkzaamheid en 
de nyverheid der volken?), 

Parijs [ 1808,. in : 8.*> - * 
7.° Mtat etc;, (Statistieke 
staat van Tunkin).— 8.° 
Elogé etc. (Lojy-edeop COR-
NÉÏLLE). -TJ- Nog schrijft men 
aan MONTHTON een groot ge
deelte van het wérk toe van 
MOUÉON getiteld Recherches 
etc. (JYasporingen en over
wegingen over de bevolking 
van Frankrijk). Wij ont-
léenen aan den Ami de la 
religion, van dén 21 Au
gustus 1832, de Tolgende be
schouwing ̂ waarin de redac
teur, den aard van eene der 
stichtingen door MONTHÏON ge
daan , op derzelver waren prijs 
stelt: » De heer M'ONTHYON, 
zegt hij, was de tijdgenoot van 
TÜRGOÏ, van D'AIEMBERT , 
van DlDBROT: hij omhelsde 
getrouwelijk al de grondbe
ginselen der wijsbegeerte, 
vruchtbaar in grooité denkbeel
den , en vooral in groote uit
komsten maar ook dikwerf 
zeer ongerijmd. Zij bepaalde 
den mensch lot den mensch.: 
en terwijl zij het gevoed van 
het Goddelijke uit zijn hart 
verdreef, schepte zij , om dit 
groote ledige aantevullen, dé 
menschenliefde; de Gods
dienst had den zegepalm der 
deugd in den hemel geplaatst; 
de wijsbegeerte der. kweeke-
lingen van VOUAIRE stelde 
het doel naderbij , zij plaat
ste de belooning op de aar
de» tij wilde de menschên 
tot regters nemen van liet-
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gene wat. enkel tusschen den 
mensch en. God moest.plaats 
hebben. Wanneer men de ge
denkschriften van dien tijd 
leest, staat men verbaasd overal 
hetgene, wat er om de deugd 
geschiedde : koningen , prin
sen , hertogen, markgraven , 
alle, zelfs de graaf van Pro-
vence, later LODEWIJK XVIÏI , 
moedigden haar, als om strijd 
aan , door feesten, redevoe
ringen , gedenkpenningen, 
sommen gelds, iedereen wil-
de een' deugdzaam man in 
zijne bezittingen hebben en 
vooral een rozemeisje (roste
re)* De conventie vierde, 
eenige weinige jaren later het 
het feest der moeder-meisjes; 
doch voor nadenkenden zal dit 
weinig verwondering baren. 
De omwenteling had de denk
beelden van DE MoNTHïW, 
èenen systematischen.eh wei
nig vooruitgaanden geest, niet 
gewijzigd; onze tijd wasvoor 
hem de eeuw van TURGOI ,• 
DIDEROI en D'ALEMBERX ge
bleven. Zijn testament ver
maakte prijzen van deugd.aan 
de akademie van 1817 , even 
zoo als hij dezelve aan de 
akademie van 1788 zou heb
ben vermaakt. Maar daar al
les veranderd was, zoo schijnt, 
hetgene wat toenmaals Voor 
eena verhevene wijsbegeerte 
2oa^&bbqn doorgegaan, thans 
slechts- efine ellendige kwak-
zalveru./.Die deugden, door I 
den nö&^fy&wZeeli , i 

door *den vrederegter gele». 
galiseerd, door den prefect, 
goedgekeurd, te Parijs op 
het tarief 'gebragt, en aan» 
geteekend, de eene tegen 
5,000 francs, de andere te-, 
gen 3,000 fr. daarna de der
de klasse tegen 2*000frpcs, 
en eindelijk de laatste serie 
van 6,000 fr* j ik h fM 
zulks, al die o p b i e ^ 
van goede daden, al fiïety, 
prijsstellingen van ifö̂ ischa-
penheid, zijn slechts een voor-
werp van medelijden: <W 
medelijden daarenboven strekt 

.zich niet tot diegene uit, wel
ke vermeenen, dezelve te kun
nen geven." Velofredewn 
MONTHYÖN, is in 1826 door 
de Fransche akademie voor
gesteld, als het onderwerp 
eener prijsvraag voor de dicht*. 
kunde, en behaald door den 
heer AWRED DE VAIWT' "& 

stad Jurillac, heeft'e ZJ" 
ner eer een gedenkteekenop-

gerigt. 

:!".MoNn. —'Zie IONXAKOS 

(JOANNES BAPIISIA) . • 

, MONII (JOZEF), hoogler
aar in de kruidkunde en n" 
tuurlijke historie te £olog**> 
in 1082 in die stad geboren» 

overleed den i Maart 17fcj» 
en maakte' zich door de w 
gendé werken bekend* ' 
Prodromuscfiialpgisftrp1 -B 

agri bononiensis t V^ >\,x. 
4,fo _ 2.o PfantMy®,™ 
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rit indices, 1724, in 4.t° -— 
3."° Exoticorum 'simplicium 
medicamentorum varii indi
ces, 1724, in 4.to — De' 
beide laatste werken, zijn te 
Bologna, 1735, in 4 '°, door 
de zorg van de zonen des 
schrijvers PJETIIONIUS en GA-' 

JETANÜS met verbeteringen in 
liet licht verschenen. Delaatst* 
genoemde heeft uit het Itali-
aansch in het "Latijn vertaald , 
de Geschiedenis' der zeldfia* 
me planten van JACOBUS ZAN-
NONI , Bologna , 1742,' in 
fol. met 185 platen.. — Men,, 
moet hem niet verwarren met 

JOANNES PiriUPPüS MoNÏI, 
priester der congregatie der 
reguliere geestelijken van den 
H. PAÜIUS, hoogleeraar te 
Müane, van wien men beeft 
Dissertationes theologico-* 
historici?, Milane, 1758, 
in 8.vo 

* MONÏI (VufCENTios), een 
beroemde Italiaansche dich
ter, in '1753 te Fusignagno, 
in de legatie van Ferrare ge~ 
boren, lid van het instituut, 
ridder van de ijzeren kroon, 
en van het degioen van eer 
enz. maakte zeer goede stu
diën, aan de universiteit van 
Ferrare. Beeds vroegontwik-
ielde zich zijnen aanleg voor 
de dichtkunde. Hij was in 
den beginne een bewonderaar 
der berijming van VARANO , 
^ter beoefende hij bijzonder 
B A « T E , dien hij tot voor- I 

beeld nam. Na het Ferm-
fesche te hebben verla
ten, alwaar hij de bescher-
miög tfan verscheiden aan-* 
ziénelijke" personen had geno«' 
t'en begaf hij,zich naar Rome, 
alwaar 4iij secretaris werd van 
JLoDE'wiJK BRASCHI, neef van 
Paus Pms VÏ.' . JDe Arkadi-
schë akademie, die hem in 
haren schoot had opgenomen, 
kon hem niet vergeven, zich 
over haar in een hekelschrift' 
te hebben vermaakt, en de 
abt BEKARDI, een' barer le
den , nam de verdediging op' 
zich van dit letterkundig ge
nootschap , door zeer scher
pe klinkdichten tegen hem 
in het licht te geven. MONXI 
verdedigde zich met dezelfde 
wapens en gedurende eenigeh' 
tijd vermaakte zich hét 
Romeinsche publiek, getuige 
van dezen pennenstnjd, ten 
koste der worstelaars. Om
trent dezen tijd, kwam Ai-
HÖBRI te Home, en deed er 
eenige zijner treurspelen ten 
tooneéle voeren. Moffxi deed 
op zijne beurt in het licht 
verschijnen: Galeolto Man-

fredi, 1787,.in 4 > ; Cajo-
Gracco,' 1786 , in 4,*o >; en 
uérestodémo , ' 178-7, gr. in 
8.vo5 treurspelen , , zonder 
hoofdbedrijf, zonder tooneel-
kundigebelarigwekking, waar
van de ontwikkelingen, even 
zoo verschrikkelijk als onwaar
schijnlijk zijn, ëri in welke men" 
enkel eenen welluidenden en; 



158 M.ÖN, 

schitterenden versbouw kan 
bewonderen. 2ijné treurspe
len , die aanleiding tot eene 
strenge critiek hebben gege
ven, zijn slechts zeldzaam uit
gevoerd en niet pp het too-
ueeil gebleven. Nadat ALFIERI 
een klinkdicht tegea het be
stuur en de zeden der Ro
meinen had in. het licht.ge
geven , in hetwelk de schrij
ver alle- grenzen te buiten 
ging, zoo nam BJONTI deze 
gelegenheid te baat, om zij
nen mededinger aan ,te ran
den , en op het hekeldicht 
•van ALFIERI , antwoordde hij 
door een onder klinkdicht in 
dezelfde rijmwoorden, dat de 
goedkeuring des Pauses en 
van geheel het heilige colle-
gie verwierf. Later werd MoN-
Tl door eenige invloed heb
bende personen .belast, om 
den dood van BASSEVILLE, af
gezant der Fransche repu
bliek , te Rome door het 
graauw vermoord, te begin
gen. MONTI vervaardigde zijn 
liasvilliwa,- 1793, in 8.Y0, 
een dichtstuk in den smaak 
van DANTE , en dat een zij
ner beste werken is. Hij was 
minder gelukkig in andere 
dichtstuhkm, welke hij nog 
op verzoek van het Pauselijke 
bestuur vervaardigde, zoo als 
ïjet Musogonia en de Fero-
nictde, die weinig bekend 
a Ü n , waarover hij zelf onte
vreden waa, en die het hem 
gelukte baiteiï.pml'9optf|)n;en. 

gen, .Om zich 3 vervolgens 
naar de omstandigheden tè 
schikken , leverde hij er eene ' 
nieuwe uitgave van, waarin . 
hij tegen de verbondene mo
gendheden en voornamelijk 
tegen, den keizer van Oos
tenrijk, al de smaadwoordcn 
rigtte, welke hij tegen BO
NAPARTE en zijn leger hl l 

uitgebraakt. Tijdens to. in
val der Franschen in flaltö, 
veranderde' MoMWtwl nn 
taal als van kleeding:bijleg
de het kleed af, dat hij in 
hoedanigheid van. abUfoeg, 
'bezong den bevrijder vm 
vaderlands "en trad « *» 
écht. t o t secretaris van hel 
uitvoerend bewind der Oisal-
pisch'e republiek benoemd, 
bekleedde hij gedurende tol 
kortstondige .bestaan van dien 

staat onderscheidene zenjin' 
gen;' Men beschuldig*W. 
Tan vernielingen e n i » ^ ; 
rijen; maar hij behield.M 
temin zijne posten, «» . 
zulks'te danken aan *9 
klinkdichten, zijne oden en 
zijne gelegenheids-gedicb» 
ToendéAustro-Rnssenin/^ 
iïè doordrongen, kwamP 
tl in Frankrijk,^^ZA 
plaats zoeken (1799), fhlf 
aldaar tot de herstelling: o 
Cisalpische republiek door^ 
tfAPARp, ten gevolg- • 
overwinning van Mar?"6,-
1800. Hij'werd alstoen J 
noemd lot hoogleer*3^ 
schoone letter*" H m 
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legie van Milane, later tot 
hoogleeraar der welsprekend
heid , aan de universiteit der
zelfde stad. De Fransche over
winnaar gaf ook aan dezen 
dichter, den titel van ge
schiedschrijver. Onderde wer
ken , waarmede de gediens
tige schrijver» de goedheden 
van zijnen beschermer betaal
de , moeten wij vooral ver
melden zijn Bardo della sel-
va-nera , (de Bard van het 
zwarte woud), waarvan de 
zes eerste zangen, in 1806 
in het licht verschenen. -Dit 
dichtstuk schittert van schoon
heden van den eersten rang, 
<doch levert op onderschei
dene plaatsen stof tot critiek : 
dezelve werd te zijnen op-
zigte niet gespaard. De voor
standers der Paussen enDuit-
sche keizers vereenigden zich, 
om hem «an te vallen. MON-
Tl beantwoordde zijne talrijke 
tegenstanders met bitterheid, 
gaf de verdediging van zijnen 
Bardo, bij wijze van brieven 
aan den abtXAVBRiüsBEXïi-
KEUI gerigt in het licht, en 
voegde een zevende gezang 
hij dit dichtstuk, hetwelk 
echter nooit kon worden ten 
einde gebragt. » Want op 
het tijdstip, waarop hij schreef, 
zegt de schrijver der Geschie
denis des beheers van het ko
ningrijk Italië, gedurende de 
•Franse/ie overheersching, 
behandelde MONTI de Oosten
rijkers , en vooral de Russen 

als vijanden, en.zwaaide hun 
alle bijnamen toe, welke de 
dichterhjke vrijheden veroor
loven. Toen door. het ver
drag van Presburg, de Oos
tenrijkers onze vrienden ge
worden waren, was het reeds 
te bejammeren .op hunne re
kening al te zeer geijverd te 
hebben. Gelukkiglijk waren 
eenige verzachtingen gemak-

. keiijk. Wat de Russen be
trof, deze bleven altijd de 
Barbaren van hel Noorden. 
voornamelijk na het afbreken 
der onderhandelingen, die tot 
den vrede begonnen waren, 
Maar na de bijeenkomst op 
de Wiemen, en het huwelijk 
van NAPOLEON met MARIA 
LOUISE , wist MONXI niet meer 
hoe zich te wenden, noch 
met wien hij te doen had. 
Moede, van onze vijanden in 
vrienden , en onze vriendea 
in vijanden te herscheppen, 
was hij verpligt te wachten, 
om te zien, wat er van dit 
alles zon worden. De ont-
knooping heeft plaatsgehad, 
en heeft hem de hergieting 
van zijn dichtstuk gespaard." 
MONTI leverde omtrent dezen 
tijd de woorden lot verschei
den zangspelen ; en de De* 
gen van FREDERIK den 
Groote, te Berlijn door het 
Fransche leger veroverd , en 
het Huwelijk van BONA
PARTE met MARIA LOUISE , 
waren daarenboven de onder
werpen van twee middehna-
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tiitt dJchWitóea. JTa-de 
ontbindt* «J» iet koningrijk 
/fafi? sa ^et b e z e t t e n v a n 

WtkMtdoorde Oostenrijkers, 
werd hij ran zijne titel» Tan 
iiijor/csclinjver en hofdich-
, e r jberoofd ; maar, dank zij 
eener Cantate, door hem in 
naam derMilanezen,inl815 
voor den keizer van Oosten
rijk vervaardigd, zoo behield 
hij al zijne overige onderschei-
dingen. MONTI ging met zijnen 
Jetterkundigen arbeid voort, 
en overleed te MiUme m 1828. 
Het belan-grijkste zijner wer* 
ken is eene Ilaliaansche ver
taling in vrjje verzen van den 
JlliasvanBoMEnüSyBreS' 

ech°er°hevigbjk gehekeld,en 

hii daar hij met het Grieicscn 
onbekend was,verpligtwasge-
lesUevertalersencommen-
•weesi," _ Daar hij wist 

Ttfovrr aan de heiwi^o 

om deel « ™ » ^ „ S 

dit groote werk b e z . g , ^ 
Wfefj « e » d e e l e n i n ^ o n 
d e r a * Italiaanschen titel van 
JPropêê» * «fcw«e correzi' 
ane al 'IhmtèiMrid. delta 

cr^ea,i81f^im.Mm 
verzameling zijnet /Terie»:, 
is te JftftMe in 1818 in het 
licht verschenen. Een dag-
bladschrijver heeft op ee„e 
boosaardige wijze gezegd, dat 
zeeeerste gedichten van den 
abt Mom, de tweede van 
den burger MONXI, en de 
derde van den ridder MONII 
zijn. Ofschoon men hem den 
titel van abt geeft, heeÜl hij 
nooit eenige geestelijke waar
digheid bekleed. Het dicht
talent , dat hij in den hoog-
sten graad bezat, kan hem' niet 
betwist worden, Verscheiden 
zijner vrienden hebben zich 
vereenigd, om te zijner eer 
een gedenkteeken opterigten. 
Zijn borstbeeld is in 1829 
in de vergaderzaal der Phi-
lodramatische maatschappij 
van Milane geplaatst, en de 
heer ANDBJEAS MAFFE!', heeft 
tot de inwijding van hetzelve 
een lierdicht vervaardigd. 

MONTIGNI (ÏRANCISCÜS DB 
LA GRANJED'AUQÜM, bijge
naamd de maarschalk de), 
in 1554 geboren, voerde in 
1587, in den slag van Gotf-
(ras hel besel over vjjftig 
gendarmes. Hij n^ tot dne-
malen aan, en werd krijgs
gevangen gemaakt door den 
achting voor zijne dapperheid, 
S ? i i n e vtiheii wedergaf. 
III verklaarde lujwch tegen 
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de Ugue. Hij onderscheidde 
zich in het gevecht van Jur. 
wale in 'ï 592,, en bij het 
beleg \an Jmiens, in 15,97, 
in 1601 werd hij tot gouver
neur van Para's bevorderd, 
in 1603 tot koninklijk luite
nant naMéta, Toul en Ver
dun, m in 1616 tot maar
schalk van -Frankrijk,, MON-
ÏIGM voerde in 1617 een Ie-, 
ger tegen de misnoegden aan, 
en veroverde op hen in het' 
Mvernesche,-.Domst en eerii-
ge andere plaatsen. Hij over
leed, den 9 September des-
zelfden jaars, Deze maarschalk 
had slechts eenen, zoon.,' die 
zonder mannelijke nakome
lingschap overleed ; maar hij 
had eenen broeder, die on
der andere kinderen eenen 
zoon had, HENDRIK, mark
graaf van Arquien genaamd, 
wiens dochter MARIA' CASI-
MIRA, in den echt trad met 
SOBIESKI, later koning van 
Polen. Na den'dood harer 
•moeder, verschafte zij den 
kardinaalshoed aan haren va 
der, die in 1707,XQHome, 
werwaarts hij zich met zijne 
dochter begeven had, over
leed, , In 1714. kwam zij in 
Frankrijk terug. De koning 
gaf haar, tot woning het kas
teel van Blois, op hetwel-
i.e zij in 1716, in den ou
derdom van 77 jaren over
leed. ; • • - . . ; , • 

\ XVII, B Ö I , ; . . : . ,., ' 

MONTIS (PETRUS), is; de 
schrijver • van een Spaansch 
stukje djoor G. l r oRA, ; i n 
het.latijn vertaald. De dig-
nosoendis hominibus, Mila-

1492, in fol. Hetzelve ne, i.-*»", 
komt zeer zeldzaam voor. 

MONÏ- JOSIEÜ (LoDEWIJK 
D E ) , MoNSJOSiüSy een cdeïr> 
man uit • Rouergue,, in; de 
16e eeuw. geboren, onder
wees de wiskunde aan MON
SIEUR, broeder des konings, 
en vergezelde,, in 1583 >• den 
hertog van JOTEÜSE naar Ro
me. . Hij schreef een werk, 
dat hij aan Paus SiXTÜS ' T . 
opdroeg, onder dezen titel: 
Gallus Romm hospes, Ro
me, 1585, in.4. t 0 , een yyetk, • 
dat• eene. Latijnsche Verhan
deling bevat, • over.de schil
derkunst en beeldhouw kunde 
der ouden; Men" heeft het
zelve herdrukt indenViTRU-
VIÜS van Amsterdam. Dit 
werk kan licht verspreiden 
ovor de heidensche oudheid; 
hetzelve is vol geleerde aan-
merkingenV De sphrijver in 
Frankrijk teruggekeerd zijn
de, werkte er zicht tê gron
de , door de onderneming,, 
om Parijs van vuiligheden 
te zuiveren, en eindigdejriet 
eene kwade vrouw te" trpu-
wen, die de oorzaak was van 
zijnen dood. 

MoSTLEnERT.-^ZÏQCAXli, 

http://over.de


1162 M-ON* 

MöSMHinr (Qvmo » B ) , 
graaf van M&ehefort, onder-
teekende, «hoedanigheid van 
landroogd [Senéfihal) van 
Frankrijk, een charter van 
ioHÜJg: PfliLIPPüS I , van het 
jaar 1Ö93, en was in 1096 
tijdeneersten kraistogt te
genwoordig. Daar de koning, 
die zijne verdiensten op prijs 
stelde, en zijnen invloed vrees
de, hem aan zich wilde ver
binden, zoo noodzaakte hij 
LODEWIJJC den Dikke, zijnen 
oudsten zoon, met de dochter 
van dien heer in den echt 
te treden. Maar daar de prins 
dit huwelijk drie jaren later,., 

• onder voorwendsel van Bloed
verwantschap j had laten ver* 
breken, was GÜIDO daarover 
zoo zeer gebelgd, dat hij zich 
tegen den koning wapende, 
die hem bij het kasteel van 
Gournai, hetwelk ingenomen 
en verbeurd verklaard Werd, 
versloeg. Hij overleed inde 
maand Julij 1108. — Zijn 
Zoon , HüGO DE MONWHÉRT., 
graaf van Jfcochefort en heer 
van Crécy, volgde zijnen va
der op, in' den post van 
landvoogd. Na den staat on
der PHIMFPUS I op .eene nut
tige /wijze te hebben gediend, 
wilde .hij denzelyen, onder 
LODEWIJK den Dikke, door 
zijne gewelddadigheden, zijne 
onregtvaardigheden en zijne 
kuiperijen , in verwarring 
brengen. Men verhaalt dat 
hij , na een van deszelfs ne

ven te hebben geschaakt, 
denzelven, na hem te hebben 
gewurgd, om de meening te 
doen ontstaan, dat hij, door 
zich te-willen redden, het 
leven verloren had, door een 

:torenvenster wierp. J)e ko
ning noodzaakte hem afstand 
tedoen van zijnen post, en 
'hij Werd in 1118 religieus 
te Cluny ,• alwaar hij eenige 
jaren later overleed. 

MONTIÜG (BLASIUS BE LiS -
-SEKANÖ -MASSENCÖME , heer
tan) , maarschalk van Frank* 
rijk, iri 1502, in een dorpje 
.bij Condom geboren, sproot 
uit eene adellijke en aanzien
lijke familie, een tak van dié 
Van AltTAGNAN MONTESQÜIOÜ., 
eene der eerste van Guienne, 
verhief zich langs al de ran
gen der krijgsorde, tot dien 
van maarschalk van Frank
rijk. In den ouderdom van 
17 jaren begon hij de Wa-
.pens in Italië te voeren, en 
onderscheidde zich bij ver
schillende gelegenheden; [hij 
was bij den slag van Pavia te
genwoordig, alwaar hij krijgs
gevangen werd gemaakt; dien-
de later onder LADÏREC, in 
den tögtvani%?e/5, en kwam 
zijne' hulp bieden aan de stad 
Marseilte, door KAEBI V 
belegerd; Hij overlaadde zien 
met roem, in denƒ% r « 
Cenisoles, bevrijdde San-
Damian verdedigde Jfene, 
en nam Corlemigha en Ce* 



at on. 
va in. De koaiog vertrouw* (j 
de hem het bestuur van „/tóe || 
toe] later werd hij , den ge
neraal Sntozzr, ter verdedi
ging van Siema, dat'in 1554, 
de koizeJJijfce bezetting had 
Verdreven toegezonden. MÖM-
Uc hield aldaar eene hele-
f™g vol van acht maan-

' <»», tegen het leger des kei
zers, onder aanvoering van 

«adat deze veldheer vruch
teloosverscheiden aanvallen 
ZJE?*0/*», zaSM ^ 

Toen ï TS te ™a»deren. 
Aöen de hongersnood de ml 

öe MONXWC, en verliet de 
P a t aaet alle krijger, van 
l a L t l j d s l , P a f ' to t op den 

S f ï zlJne. diensten voort 
n «*"¥» *? ***** en 

hevel i n T • HlJ 7 0 e r d e het 

« f l ™ ^verontrustten, 
t i d .V h üS e«oöten hij on-

£ eid,eJ,e Selegenheden 
* anderen indensWvan 

feml562,waarin°h1" 

'W «Menant in c . v 
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« . Be waakzaam- en vaar* 
digheid, waarmede hij al zij* 
ne verrigfingen ten uitvoer 
bragt, gevoegd bij eenige mi
litaire sirafoeleningen, maak
ten hem in geheel Gaienne, 
den schrik derprotestantsche 
partij; » Hij was, in dezen 
oorlog zeer gestreng (zegt 
BftANTÖME), en men zeide, 
dat hij en de vrijheer DES 
ADRETS J die zulks ook bui* 
tengemeen, ten opzigte van 
de Catholijkea was, zich als 
om strijd beijverden, wie den 
anderen zou kunnen over* 
treffen.,...» Het is echter ze
ker', dat MONUTJG de wreed
heid, omtrent de oproerige 
iet ters, nooit zoo ver dreef, 
als een DES ADRETS , een W I L -
MM VAN DEK MARCK, een 
ÖOIÏOÏ, een CHKISÏIAAN VAN 
BRTOSWHK (Zie H A M E R -

ï**^'«**?*• ten °Pz%te 
™» de Catholijken hebben 
gedaan, ter verdediging van 
£ n

n e
a n d e n ' anhunneGods , 

dienst gewapend. Bij de be
d i n g van het küsteel £ . 

i570, werd hij door het sho? 

st^de Wm L d H f ' ' ^ 
In i«9« 'J. d e ptoatsin. 
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legering van te HocAèMe te-
penwoordig: doch dit was 
Jjet halste bedrijf van, zijn 
Irijgsmms Jeven. Zijne lang
jarige diensten, werden in 
iö7i heloond, door den 
Bjaarschalksstaf van Frank
rijk, Hij overleed op zijn 
landgoed Estillac, bij Jgen, 
in 1577. He maarschalk DE 
MoNTi-üC» bezat al de hoe
danigheden , die den grooten 
krijgsman vormen,: eene be
proefde dapperheid, eene o-
Terdrevene geestdrift voor den 

roem , eene onvermoeide 
werkzaamheid, een'onbedne-
pelijken blik, en m de ne
teligste omstandigheden, eene 
bewonderenswaardige tegen
woordigheid van geest. Het 
was in den ouderdomvan75 
L e n , dat hij, volgens zijn 

. J & T i , beschreef, voo, 
S eerst te Bordeaux,™ 

,REMOND, raadshee b i j J 

^SarteMh mn Frankrijk, 

getob; vertaald. W " 0 , 
vaa MoKxiirc, met bet ek 
king tot zijne commentarien 
%w%LZ Mnlta fecit, pw*-

mscripsit; aekerishetdat 
hij zich «iet op de geschied
schrijvers verlatenheeftj om
trent de. laak van hemVte 
prijzen, en dat,hij mj dik* 
vtijls \an zich zehen spreekt, 
met veel gezwets en ijdelheid; 
en dit is het gebrek van bijna 
alle menschen, die de zwak
heid en zelfzucht bezitten, 
van zelve hunne geschied
schrijvers te willen zijn (zie 
HADEIANÜS)— »Indien niets 
kleiner, niets armhartiger is, 
zegt een schrijver over de ze-
deknnde, .dan om over zich. 
zelven te spreken, van het 
gezelschap bezig te houden 
met het v.crhaal zijner ver-
rigtingen en heldendaden^ 
wat zal men dan van den 
graad, van zelfliefde zeggen, 
die zoo verre gaat, van dit 
alles in de jaarboek en der ge
schiedenis aanteteekenen, van 
voor, zjeh , zelven de heraut 
te zijn, van eene soort van 
gehoor te vormen, dat vit 
de geheele nakomelingschap 
bestaat, en van gedurende 
eeuwen over een bestaan van 
twee dagen te spreken?" 

: MONIIUC . (JOAMES DS), 
broeder van den voorgaande, 
een domikaner, maar die den 
«eest .van zijnen staat nooit 
Left bezeten, of er ten mins
te weinig naar heide. J » 
koningin MARGAKEXA TW 

tot het calrinfaro» onderngt, 
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lokte; hem uit zijn klooster, 
nam hem hij zich aan haar 
hof, en gebruikte hem in 
verschillende gezantschappen. 
Hij- nam er tot zestien toe 
waar. Zijne diensten werden 
beloond door de bisdommen 
rdence en Die; Desnielte-
fjstaande ging hij voort ,= 
f, calvinisten te begunsti gen; 
heimelijk trad hij in den echt 
met zekere mejufvrouw km& 
MARTIN, bij welke hij eenen 
natuurlijken zoon had-vor-
T kty DJ l SfdraS deed hem, op de b e s e h u ] d i j e Q : -

d e n j e k e n v a n r « ^ c e , a i s 

te rveroordeelen; maar het 
parlement, steeds bereid om 
het gezag der kerk te dwars-
Jpomw, noodzaakte den de-
£ ' ^ °Penli)k hoete voor-
hem te doen niettegenstaun. 

^gemeen bekend waren 
« t a r w e kwam later van z ^ 
Je fenterug, deedoprer-

ml tJn1Yan hel Gathi 
T e

7 &eloof. en overleed te Toulome, in i 5 7 9 . g 
jrmen eens jesuits, dieguns-
ï t

0 ; A r z ö n e lafste gemoeds-
geSteldhe!d sprak. Zif„eZeer-

? , n 8.vo 1559 e n 1561 

ten n. ? J ^ e hlJ z i c h h»d la-t e n medesleepen. -

n a l u u ' ¥ e zoon vanden™!' ' vanden voor-

e , bekend onder den-
naam van BAIAGNI, werd gé* 
wettigd in 1567, verbond 
zich aan den hertog van J.<. 
lengon, die hem in 1 5 8 1 , 
het* land voogdijschap van Ka-
merijk gaf; Na den dood>an> 
dien prins:, werd hij mede-
gesleept in'»de partijschap der-
ligue, 'en speelde in dezelve 
eene vrij belangrijke'rol, bij 
het opbreken van hét beleg'< 
van Parijs en bij dat van' 
Bouanen in 1592. MoïfïLlJC, 
was gehuwd met RENÏE DEt 
CXERMONÏ D ' A M B O I S E , d ie xaQÏ'i 
zoo veel vuur ten voordeele)-
van haren echtgenoot, tot|. 
HENDRIK IV sprak, dat die}-

• vorst hem. Kamerijk in sou> 
vereiniteit afstond, en hem 
in 1594 den maarschalksstaff 
van Frankrijk gaf. MONTLÜG 
plunderde en verwoestte al 
de omliggende gewesten, voor
al de kerken en kloosters, 
en verdrukte op zulk eene 
wreede wijze de inwoners van 
Kamerijk, dat zij in 1595 
de Spanj aards te hulp riepen. 
Nadat de vrouwvan MOMXÜC 
de stad op eene wijze verde
digd- had, die den dapper
sten veldheer tot eer zou ver
strekken', stierf, zij van ver
driet, voor dat de'capitulatie, 
die op bet punt was van on
derteekend te worden, geslo
ten was. Haar onwaardige 

ij echtgenoot, ongevoelig voor 
II zoo vele verliezen, trad ander-
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maal in den ócht met DIANA 
XfEsTiiixs, « t e r der beruch
te Gimciu, en eindigde 
«ijo k*ea ia 1603, 

Mtmtmm (Pmtrs DE) 
m 1576, te Bètaille in het 
IV. dep.t Lot geboren, be-
gaf Jtich onder de jesuiten, 
onderwees de humaniora te 
Mame, en legde uit wispel
turigheid, of om den slech
ten staat zijner gezondheid, 
het gewaad Tan denH, IG-
: KAMPS weder af. Tan dien 
tOogenblik af, voerde hij een 
Omzwervend en ongelukkig 
leren. Hij was achtereenvol
gend kwakzalver en drooge-
rijen-verkooper te Jtvignon, 
ndvokaa t en dichter te Parijs, 
later hoogleeraar in de Griek-
sche taal bij het koninklijk 
collegie Er bestond geene 
wetenschap, waarin hij, zich 
niet ervaren waande. Op eene 
onvoorzigtige wijze vervaar
digde hij Verhandelingen over 
allerlei onderwerpen. Een 
spotachtige geest, een geheu
gen overladen met bijzonder
heden , tegen overleden en 
nog levende schrijvers, zijne 
bekendheid als een man van 
kwinkslagen, zijne drift om 
in élk gezelschap het woord 

zijn beroep van 

gaf in het latijn het leven 
van MONTMAUR in het licht, 
onder den titel van Gorgü 
hus Mamurra. i l de schrij
vers namen de wapens op , 
puntdichten, liedjes, hekel
schriften , naaralpoze libellen, 
prenten, portretten, alles werd 
tegen hem in het werk ge, 
steld. Zonder dit gerucht, 
hetwelk zoo vele aanvallen, 
tegen een enkel man gerigt, 
té weeg bragten, zou MONÏ-
HAÜR welligt vergeten zijn, 
want zijne gedichten zijn even 
zoo min, als die losse stukken, 
welke onze schrijvertjes, ge
regeld daags na derzélver ge* 
boorte, zien verdwijnen, waar
dig om in eenige belangrijke 
boekverzameling opgenomen 
te worden. Hij overleed in 
1648, SAUENGRE heeft iö 
1715, in i d l > in,8,vo, on
der den titel van Histoire efe* 
(Geschiedenis van MPNF^ 
MAirii), de verschillende schot
schriften , tegen dezen tafel-
schuimer uitgevaardigd, ge
zamenlijk in- het licht gege
ven. Men noemde mantmau-
rismen de boosaardige zinspe 
tingen. uit het Grieksch of 
Latijn ontleend, welke deze 
hekelaar op xle eigen namen 
der'schrijvers maakte, welke 
hem aanrandden, BATIK heeft 

het voorwerp van bespotting belangrijk arUkel hem toe 
van alle schrijvers. MBJUGJ gewijd 
(zie dat artikel), gaf in 1636, j „. s . eE# 
het sein tot dezen oorlog. Bij " M™™™"- — MQ 0Ab* MOiïWMU 
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Mmmoum, de naam - van .welke hij kinderen na-
Z J e r " / " d s t e „ h u i z e n l i e t5 e n ^ n tweeden Z l Frmknjh, welks oor. II m e t Aux van A n w ^ , we! 

duwe van JLODEWIJK Y I , en 
moeder vanLoDEWUK TIJÖT. 
JDeze tweede échtgenoote heeft 
hem geene nakomelingschap 
gegeven. 

van een MV» VMWSIO HUIZCJ 
van Frankrijk, welks oor, 
sprong dpor deszelfs geschied
schrijvers, zelfs voor de ves
tiging der monarchie wordt 
gesteld; maar zij beroepen 
zich slechts op enkele gissin
gen, en op overleveringen , 
die niet meer dan deoudheid-
van dit edele huis bewijzen., 
ITen begint eenige zekere op
gaven van hetzelve te beko
men, omtrent het jaar 950: 
men ziet in dat jaar een ze
kere BOUCHAUD , w e van 
Mwimorency, door de gra
fie (roda, zich in de Fran-
gche legerbenden onderschei
den, Sedert dat tijdstip is 
de onafgebrokene aaneenscha
keling zijner afstammelingen 
geloofvfaardiglijk bewezen.. 

I DE) , in 1160 overleden , 
was Connestabel, onder Lo-
DEWHR dm Jonge. Zijne fa
milie, eene der beroemdste 
en oudste van ISuropa, ont
leent haren naam van het stad
je Montmorency in Ile«de-
Frcvnce. Dit is het eerste 
landgoed des rijks, dat den 
titel van vnjheerhjkheid heeft 
gedragen, dien men eertijds 
enkel aan nrinson .««-ï-- •* 

MoiïTMOREiïcy (MATOTEÏÏ»; 
I IJDÉ), bijgenaamd de Groote 
en de groote (Jonmstabel, 
verdiende dien titel dow «ij»-
nen moed en zijne voorzig-
tigheid, Hij onderscheidde' 
zich voornamelijk bij bet be
leg van Chateau-Gaillard r 
bij Jndeli, waarbij hij ko
ning PHÏMBPJJS-AVGÜSTÜS;, in-
hoedanigheid van ridder ver
gezelde. Hij droeg veel bij 
tot het winnen van den sjagr 
van tfouvines in 1214, en 
veroverde aldaar 12 keizerlijk 
ke standaards.. Zijne da/pperr • 
heid schitterde uit in het vol* 
gende jaar > tegen de Albi-t* 
genzen van Languedoe > en* 
verwierf hem in 1218?, -den 
degen van Cönnestabeli O n r 
der LOÖEWIJK THI,, had Jïjj 
grootehjks deel aan het be
stuur, en in 1224 voerde hij 
het bevel over dé belegeringen 
.van Mort traint-Jeun-iïJn-, 
gelila,Roebelle w andere aan 
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liggende, bad hem, zijnen 
zoon met zijnen arm en zij
ne raadgevingen bij te staan. 
MosimuscT beloofde hem 
vnlks, en hield zijn woord. 
J2# washet, die dat geduchte 
eedgespan verstrooide, het
welk gedurende de minder

jarigheid van den heiligen 
LöDEVnJK, tegen de koningin 
JSUNKA gesmeed werd. Hij 
veroverde in 1228 op de mis-
jioeffden de sterkte Bellesme, 
dreef hen in 1229 •* tot Lan-
gres terug, en dwong hen 
alle, of door beleid, of door 
«eweld, om zich aan de re
gentes te onderwerpen. Hij 
overleed den" 24 November 
1230. Be verdienste van de
zen grooten man, zijn invloed,, 
iime bekwaamheid, strekten 
zijner familie tot grooten roem 

en begonnen aan den post 
TanConnestabel, dien luister 
ï ö te zetten, welken dezelve 
later-steeds genoten heeft. 

den echt met J O A N ^ « J 
•Srienne vrouwe v a n « * 
enO^rïïg overleef 
eens sommigen, * M<>> f 
Se reis, welke deheihge^ 

„iDa LoDEWWK naar Jfi^ 
deed, vijf/onen en twee 
dochters nalatende. 

•-Momm>RMcr (MATTHEUS 
IY m), zoon van den voor
gaande, g&hiddedehalptroe-

pen naar KAREI, koning van 
Wjpels, en volgdein 1285, 
PflltiPPüS den Stoute naar 
Arragon. In 1295, tot ka
merheer van Psmnvs den 
Schoone , en admiraal van 
Frankrijk verheven, diende 
hij in 1303 in den Ylam-
schen oorlog., en overleed 
in 1304. 

MoroiORMcr (KAREI, DE) -, 
maarschalk van Frankrijk, 

'm 1343, onderscheidde zich 
door zijne heldendaden. Hij 
voerde het bevel over het le
ger, 'dat JOANNES, hertog 
van Wormandijë, ter hulpe 
van KAÜEL vanSlois, zijnen 
neet, naar JSretagne zond. 
De moed, met welken hij in 
1346, in den slag van Cre-
cy vocht, verwierï hem den 
titel van landvoogd van Mr-
mandij'è. Een even zoo goede 
onderhandelaar, als uitmun
tende veldheer zijnde, droeg 
•hij veel bij tot het verdrag 
van Bretigni, in 1360 ge
sloten. Deze beroemde man 
overleed' in 1381. Koning 
KAREI V stelde zijne verdiens
te zoo zeer op prijs, dat bij 
hem tot doopheffer verkoos, 
van den dauphin later KA
REI» TL 

MoJiTMORENCr (ANÏÜ DS), 
tweede zoon van WILU*** 
MoifTMORENcr, werd als edel-
knaap bij den dauphin, i' 
terFRMCÏSCOSI* opgevoed, 
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en was in 1515 bij den slao-
van Marignan tegenwoordig 
Hij verdedigde met den be
roemden BATAUD, in 1521 
de stad Meziéres, tegen het 
l«ger van keizer K A m V j 
en noodzaakte den graaf van 
f mem net ieleg op te brè-
to. Jletdenxnaarschalksstaf 

jan Frankrijk vereerd, vok-
f h hüfcuat* ï nafr 
Mte, en werd in 1525, 
ï } " . ^ . ^ den slag 

dfen JrTknjk' m °ver 
oien van FIUJTCISCUS I te 

peluktA t*r SPanJe, en het 

rïpn A T d e r voorwaarden door den keizer voor-g c h r e n d o o r «oru 

ciscüs I aangenomen. De g e . 
* W diensten, welke hij 
^ter aan den s t a a t belees 
« e n in I S S S b e l o o n S 
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wen toedroeg, kwam hij.we-
'der in .gunst. Intusschen- be
gonnen de , GTJISE'S den in
vloed van MoïrxMORENcr reeds 
te doen wankelen. De Con-
nestabel veroverde het Bou-
lönnesche- in 1550, Metz , 
Toul en F"erdun, in 1592, 
maar hij werd door de Span-
jaards-geslagen en gevangen 
genomen, te St. Quentin , 
in 1557 , en werd 'niet uit de 
gevangenis ontslagen , dan bij 
het sluiten van den vrede in 
1559. In 1562 , won hij op de 
Calvinisten den slag van JOreux 
doch hij werd andermaal krijgs-' 
gevangen gemaakt. Na in 
het volgende jaar zijne vrij
heid terug te hebben beko
men , veroverde hij Savre-
de-Grace, op de Engelschen. 
Daar de Calvinisten, éenigen 
tijd daarna", onder aanvoe
ring van den prins van CÖN-
DÉ , weder te veld waren ge
trokken , werden zij door 
MONTMORENCT , in 1567 in 
den slag van St. Denys, ge
slagen. De overwinnaar zag 
echter het door hem aange
voerde corps op de vlugt drij
ven , en werd door de zij
nen, die de vrees overmees
terde, verlaten. De edelmoe
dige grijsaard Verzamelde al 
z p e deugd, ow zijnen lan
gen, levensloop, door eene 
heldendaad te eindigen.- Hij 
ontving acht gevaarlijke won
den, werd van zijn paard ge

i l I 
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worpen» en brak zijnen da 
gen in iet Ugcteam Tan ee-
jjen" Calmistea officier, dien 
luï doorboorde. Eindelijk bragt 
een Schoische edelman , STÜ-
i*T genaamd, hem door een 
pistoolschot in de lendenen , 
eene doodelijke wonde toe. 
Toen een Franseiskaner-mon-
jiifc, zijn biechtvader, hem 
in dit uiterste, ter voorbe
reiding tot den dood, de 
<*roote punten der Gods
dienst te binnen bragt, ant
woordde hij: » Gelooft gij , 
dat ik bijna 80 jaren met 
eer geleefd heb, en niet een 
kwartier uurs zou kunnen ster
ren ?" De Gonnestabel gaf 
eenige oogenblikken daarna 
in zeer Christelijke gevoelens 
den geest, » Het is aldus, 
zegt een geschiedschrijver, 
dat deze beroemde veldheer 
stierf, als een man , vol wijs
heid en ondervinding, als 
een groote krijgsman, ofschoon 

eenigsins meer soldaat dan 
veldheer, als een grootestaats
man , tot zelfs in de geld-
middelen ervaren, als een 
onvermoeide arbeider, meteen 
bijzonder geheugen en een 
goed oordeel begaafd 5 «et 
fene standvastigheid beleid, 
die voor alle wisselvallighe
den der fortuin onbereikbaar 
was, en met eene gelijkma
tigheid, die even zoo min 
over eene nederlaag moede
loos werd, als zij zich over 
eene zegepraal yerhoovaardig- ü 

de; eyen zoo yol regtyaar-
aigneid als regtschapenheid, 
onschendbaar aan deu staat 
en aan de Godsdienst verr, 
inocht, van welke laatste hen» 
alle kuiperijen en familiefor 
langen niet konden losmaken';. 
zoo- getrouw jaan de Caiho-
lijkegebruiken-, en zelfs- aan 
zijne; gewone devotiën, dat 
al de onrust der legerplaat
sen", niet in staat; was hem 
dezelve te-doen overslaan, pf' 
slechts uit te stellen 5 een 
groote vriend der orde, en-, 
een gestreng inachtnemer der 
krijgstucht j van eene van na
tuur weinig buigzame inborst,., 
door eene gestrenge opvoe
ding nog verhard, die hem: 
tot grondregel gaf, dat men 
niets kan , wanneer men niet 
kan lijden; door lieden van 
allerlei stand even zeer ge
vreesd , daar hij, dezelve by 
den geringsten misslag zonder 
eenig ontzag behandelde; dit 
is alles, wat men aan deze» 
beroemden man kan verwij
ten, en welligt nog een wei
nig te veel verkleefdheid aan 
de goederen der fortuin,zon" 
der daardoor echter zijne on
schendbare regtvaardigheid te 
benadeelen." Hij was mj acht 
veldslagen tegenwoordig ge
weest , in vier van welke H 
met meer roem dan ^m 
het opperbevel had gevoerd. 
Zijne lijkplegtigheid werd te 
Parijs, met eene bijna Jta» 
pinklijke pracht gevierd, en 
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zijne beeldtenis naar de Né~ 
tre-Dame gedragen: eene eer 
die enkel aan. koningen of 
kinderen der koningen wordt 
bewezen. De opperste geregts-
f wen waren .i,j zijne uitvaart 
tegenwdjg. , [De. sc l loone 

&msIwegingen, waardoor 
bijhet ieger;van KAML Y, 

iJTnce> w e l k §ew^t 
door dien vorst verwoest was 
j o o l d e , verwierven hem 
Jin naam v™ < W « * o r e„ 
ïrmote FJBWS. M had 
gne groote.verheffing.tedan-
feen, aan het deel ? dat hH 

'SStfii*vrijheid v-
•iKANfiiscus i en aan de hii-
- o n d e r e a e h t i n g , ^ 6 ^ 
m i hem toedroeg Hiiver-
f ^ a ^ e e n e h e l o ^ i Ï Ï ^ 
van *v 1? ->l 8ro°töieester 
had ÏTÏVïk benoe«><*» ei»-

" . daalde zi n invWrl « 
mate, dat A; V a ' U a a r 

Et, werd hij andermaal^ 
Jediemnggesteld. Hetgeruc£ 

grenzen v a n Èur •»*£ 

7 van ! / / h t e * * ^ < * f 

C i s ! t h ™ s ^ e n b e , 

w G j e n 2 e I ^ ™ s aan. 

D E ) / oudste zoon van den 
voorgaande , onderscheidde 
zich door zijne dapperheid. 
Hij was groot-meester van 
Frankrijk, eene waardigheid, 
welke hij aan den hertog van: 
GÜISE afstond. Men gaf hem , 
als schadeloosstelling, den 
maarschalks-staf van Frank-
rijk, en het gouvernement 
van het kasteel van Nantes. 
In 15X2, werd! hij als afge
zant aaar Engeland, tot de 
koningin EMZABEXH gezonden, 
die hem het teeken harer or
de van den kousenband gaf. 
Bij zijne terugkomst beschul
digd , van jn de zamenzwe-
ring van $aint*Qermain-*en 
£ay& te hebben gedeeld, door 
Welke men besloten had den 
hertog van Mengon op te lig-
ten, begaf hij zich naar het 
hof, om zich te regtvaardj-
gen. Hij werd aldaar in hech-. 
tenis genomen en in de JSa$» 
tille opgesloten. Zijne vijan
den , en de koningin CAÏECA-
KINA DE MEDICIS , die het huis 
van MONÏMORENCT nietbemin-T 
de, hadden zijnen ondergang 
besloten, maar deze vorstin 
ontsloeg hem in 1575 uit de 
gevangenis; MpjyiiioREircT, 
had veel invloed op den geest 
van den hertog van Jlengon, 
en de koningin wilde zich van 
hem bedienen, om dien prins, 
die het hof verlaten had 
tot andere gevoelens te bren
gen» De maarschalk had het 
geluk, hem tot eene verzon 
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ning te bewegen. Na zich 
door verscheiden andere, ee-
nen held en eenen burger, 
waardige dadent onderschei
den ie hebben, overleed hij 
op bel kasteel van Ecouen, 
den 5 Mei 1579, inhptvijf-
tigsie jaar van zijnen ouder
dom. 

MoNTMORENCY ( K A R E I D E ) , 
broeder van den voorgaande , 
pair en admiraal van Frank" 
rijk , luitenant «-generaal der 
stad Parijs en van Ile-de-
France, en kolonel-generaal 
der Zwitsers, was de derde 
zoon van ANNA DE MONÏMO-
KENcr. Hij onderscheidde* 
zich onder het bestuur van 
vijf koningen, en zijne vrij-
heerlijkheid van fiamvilfc, 
werd door LODÈWIJK XIII, 
in 1610, tot een hertogdom 
verheven, waaraan de waar
digheid van pair Térbonden 
was. Hij overleed in 1612, 
in den ouderdom van 75 ja
ren , na voorbeelden van dap
perheid en.vaderlandsliefde te 
hebben gegeven. Hij was bul
tig en höovaardig: » Hetwelk 
vrij gewoon is , zegt een ge
lijktijdig schrijver; maar te 
gelijkertijd, was hij de waar
digste man van den raad des 
konings, en die de gezond
ste hersenen, en den besten 
raad bezat." 

MoNTMORENCY (HENDRIK I , 
DE), hertog, pair, maarschalk 

| en connestabel vaii Frankrijk 
•landvoogd van 'Zanguedoc,-

was de tweede zoon van AMA 
DE MoroioKENcr. ïïïj onder
scheidde zich reeds bij het 
leven zijns vaders, onder-den 
naam van heer van DAMVIME. 
Bij den slag van Dreux, in 
1562 , ham hij den prins m-
CONDÉ gevangen en diende-
Frankrijk mei veel roem in 
dat gevecht. Bij de koningin 
CAIHARINA DE MEDICIS in on
genade gevallen, zocht hij ee-
ne schuilplaats bij den hertog-
van Savooije, en stelde zich' 
aan het hoofd der misnoeg
den , welke Languedoc ón
der HENDRIK III verscheurden. 
Nadat HENDRIK IV den troon 
had beklommen, onderwierp 
hij zich, verkreeg den degen -
van connestabel y en overleed 

'te Jgde, in 1614. Hij was 
een standvastig en onver
schrokken man, die zijne kun
de enkel uit ziGh zelven had 
<reput ;• want, naar men zegt, 
lotwhij noch lezen noch schrij
ven. •; • ' - ' - . -. 

MoNiMORENcy (HENDRIK H> 
hertog van), zoon vanden, 
voorgaande in 1595 geboren, 
werd reeds in den ouderdom 
van 18 jaren tot admiraal 
van Frankrijk bevorderd, ƒ"-
de calvinisten in languedoe 
te hebben geslagen, en»» 
verscheiden plaatsen te neb
ben ontweldigd, overwon M 
hen ter zee, bij het edand 
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Mé, en heroverde dit ei^ 
land, waarvan zij ziohhadden 
meester gemaakt, . In 1628 
behaalde hij een. niet'minder 

: aanmerieJijk voordeel op den 
her t0S T™ Rohan, aanvoer
der der hugenooten. MONT-
fonmcr eenigen tijd daarna 
ÏO hoedanigheid van Iuitenant-
generaal., naar Bièmml k-
*™den, viel bij Feülane\Q 
Spanjaards, door den prins 
^ « a a n g e v o e r d , aan yen 

'dreef hen op de V W Deze 

p r e k e n Ta „hetb,l eg van 
Vusal en verwerf hem dfn 

c * en SCHOMBERG , met S 
voetgangers e n 1200 * ff' 
\egen de muiteJino-en M'? ' 
*»B«ror- word i i n M T " 

f a n g e n g e f f i ï S n
G " ^•Frankrijk van „•• dienen .. •' » Van znne 

te z i j n e 121hteJ
J
00s^atmen 

W d e r t l d e ^ e n g -

173 

voorbeeld te moeten- daarstel-
len, dat.de grooten afschrikt, 
terwijl hij voorwendde dat de • 
straffeloosheid zulke, even zoo 
ergerlijke • alsAverontrustende 
tooneelen vermenigvuldigen, 
en den slaat aan een aanhou
dend gevaar blootstellen- zou
de, Het .proces wordt dus 
op bevel des ministers voort
gezet, De refters ondervra
gen GÜIXADT > om te welen 
pf hij den hertog in 'het ge^ 
vecht erkend heeft: » Het 
VUUF en de rook ,~ waarmede 
mj bedekt was (antwoordde 
deze officier met de tranen 

• w de oogen), hebben rhii 
belet hem te onderscheiden 
maar toen ik' een man zag ' 
die na, zes onzer gelederen 
doorboord te hebben, in het 
zevende nog soldaten doodde, 
daeht ik wel, dat het nie
mand anders dan de MONT-
MoRENcr kon zijn.' Ik heb 
Jet eerder niet met zeker
heid geweten, dan toenJk 
zaS hggen.'' 0 f l d r u 
-nen d i ^ « P £ 

K d i e W t o t
e ? e n f o o t « 

tonz'en h 0 ? a a t d e S P u b J i ^ * 

I1:1!:::'! 
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de gevoelens eefls"partifculiers 
koesterde: hij moet sterven," 
Een antwoord, dat indien men-
er dea waren zin van be« 
trrijpl, öieö aiet kan afkeü-
ren. Hg werd te Toulousë, 
den 30 Oclober 1632 ont
hoofd. Zijn lijk Werd naar 
de kerk tier Fisiitttie van 
Jfoulins vervoerd, alwaar MA
RIA -FELICE DES URSMS , zij
ne echtgenoote* eene door 
hare deugd en godsvrucht be
noemde vrouw hern eene prach
tige marmeren grafplaats deed 
oprigten. Daar hij onthoofd 
werd aad den voet van het 
marmeren standbeeld'van HEN
DRIK IY, na vrirchtelooze voor
spraken bij LOJDEWJJK XIII, 
vervaardigde men op zijnen 
dood de volgende dichtregels: 

Ante patris statuam, nati |m« 
placabilis ira ., 

Occufaui, indigna morte manu-
oue cadens, 

ïllorum ingemuit neuter, roea 
fata videndb: 

Ora patris, nati pectora mar-
mor erant. 

De goederen van dit huis, 
gingen in dat van CÓNDÉ over, 
door de zuster van den her
tog van MoHTMORENcr, CHAB* 
LOÏTE MARGARETA, die mei 
HENDRIK I I , prins van CÖN-
vi, was gehuwd., Hij over-
leed in 1650, maar er bestaan 
tiög takken Van dit huis in 
de Nederlanden, {België) en 
in Frankrijk. 

MÓNÏMORENCï:(JÓAifNAMAR'. 

GAREÏA m), bekend onder 
den naam van de eenzamer 
rotsen, werd te Parijs, in 
1649 van ouders .geboren, 
welke de eerste rangen aan 
net hof bekleedden; alles ten 
minste draagt bij, om te doen 
gelooven, dat zij den naam 
voerden, dien wij kier aan 
dit beroemde meisje geven, 
Want dit huis verloor werke
lijk in i666, eene omtrent 
vijftienjarige jonge jufvrouw, 
en het was juist omtrent de-
zen tijd, dat dé eétimme^ 
die denzélfden ouderdom be
zat, aan deiï schoot harer 
familie ontsnapte. Ha op ver-
schillende, plaatsen, zonder 
erkend te worden, de Chris
telijke ootmoedigheid en zelf
verloochening te hebben uit
geoefend , nam zij de wijk 
naar de Pyrenesche bergen^ 
alwaar zij éen bewonderens
waardig leven- leidde, in twee 
wilde afzonderingen, die zij 
door haren arbeid, en de 
beeldhoöwkunde en schrijn" 
werkerskunst, welke zij volko
men meester was, tot een ze* 
kèr punt verfraaide. Het cru
cifix, dat mevrouw DEMAiir-
ïENoir, na den dood vanha
ren gewétensbestuurder, pater 
LUCAS DE BRAT, van haar 
erfde, werd dóór de bekwaam
ste kunstenaars bewonderd. 
Zij verliet haar eenzaam ver
blijf, om in 1700 de gena
den van het jubile te gaan 

erlangen, en dm men sv 
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.gert dit tijdstip van haar niets 
dilecr weet > ioo is" men vatl 
gevoelen, dat Zij op deze 
reis stier/. Men heeft zelfs 
op last der eerste överheids* 
personen, véle nasporïrjgen 
•gedaan, om haar grafie ont* 
-detten, doch alle vruchte-» 
'hos. Jfare geschiedenis, is 
in 1787, onder den titel vaü 
•Fie etc, (Leven van de een-' 
name der rotsen), in het 
licht verschenen. Daar de on» 
.genoemde schrijver' een der 
d weepziekste visionarissen van 
Sté Médard is , heeft hij 
van haar, ondanks het klaar
blijkelijke van de sprekendste 
daadzaken , eene heilige der 
partij willen maken. » Het 
zou waarlijk., zegt de abt 
BÉRAÜLT, een schoon voorwerp 
tan zegepraal zijn, dat eene 
jonge MONXMOREITCT , die zich 
aan alle grootheden der eeuw 
onttrekt, en zich in eene 
onbekende woestijn gaat be
graven , om er jansenist te 
worden. Maar wie zou ge
noegzaam van gezond verstand 
beroofd 'zijn, om aan deze 
hersenschim geloof te hech
ten? Men. moet. dezelve met 
zoo Vele-andere gelijksoorti
ge fabels, hi de kerk van 
Port-Moyal en- van Utrecht 
opsluiten, die, terwijl zij 
daardoor haar onvermogen be-
*e»t, om ware heiligen voort 
Je brengen, zich bij elke ge
k h e i d beijyert, om de-
2e^e aan de tfathdijie kerk 
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té ontweldigen." Men heeft 
Tan haar verscheiden Brieven 
aan pater LüCAs DËBiiAtge-1 

schreven, Waarvan men de 
oorspronkelijke niet heeft kun» 
nen ontdekken, die geduren
de eenigen tijd in handen van 
mevrouw DE MAINXENON wa
ren; maar men heeft 61* af
schriften van, die alle een 
kenmerk van waarheid dragen, 
geschikt om dé moeijelijkst 
te 'bevredigende beoordee* 
laars te overtuigen , ten minste 
indien men er datgene uit 
Weglaat, wat de jansenist^ 
dweepzucht des uitgevers, er 
op zulk eene onhandige, en 
met al het overige zoo zeer af-
stekendewijze bijgevoegd heeft, 
dat het onmogelijk is er in 
mis te tasten. Daarenboven zijn 
het geheeje leven van de-
zemaagd , de boeken, waarvan 
zij zich bediende, hare grondf» 
regels en neigingen , hare 
godvruchtige gebruiken en oe
feningen, in regtstreeksche 
tegenspraak met de trotschV 
huichelarij dier secte. Men 
zie Boek LXXX, Deel 12 
der Sistoire de VEglise door 
BERAULT BERCASÏEL , Parijs, 
1835, 

^MONTMORENC? fMATTHP^ 
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10 Juli} 1767 geboren, en 
trad nog zeer jong zijnde, als 
officier 'm dienst bij het re
giment van Juvergtie, van 
hetnelke zijn vader kolonel 
was. Hij maakte de verschil
lende veldtoglen van den A-, 
inerikaanschen oorlog mede, 
en in 1789 benoemde hem 
de adel van het schependom 
van Montfort-VAmaury tot 
afgevaardigde bij de algemee-
ne staten. MAIIHEÜS DE 
MoNTMORENcr, die van den 
Amerikaanschen togt, denk
beelden van onafhankelijkheid 
had medegebragt, was een 
der eersten zijner orde, die 
zich met den burgerstand ver-
eenigden, en gedurende de 
geheele zitting stemde hij met 
de meerderheid der vergade
ring. Hij bekleedde vervolgens 
gedurende, eenigen tijd den 
post van adjudant 'bij den 
maarschalk LTJCKNER» die o-
ver het Noorder leger het be
vel voerde. Weldra toege
licht, omtrent de noodlottige 
gevolgen, der door hem aan-
"enomehe theoriën, zag MAT-

THECJS DE MoNTMORENCY , z i ch 
genoodzaakt, om aan zijne 
eigene Veiligheid te denken. 
Hij verliet zijn land, en, na 
in Zwitserland te heb ben 
rondgezworven, vond hij ein
delijk eene schuilplaats te Cop-
vèt, bij mevrouw DE biAei, 
W welke hij in naauwe 
vriendschapsbetrekkingen ge-
i-aakte j en zulks ondanks het 

onderscheid dat er tussche» 
hunne staatkundige en' gods
dienstige grondbeginselen he-
stond. Ihiisin dit verblijf, 
dat hij het hedgi van den 
dood zijns broeders, des abts 
DE LATAÜ vernam, die den 
17, Junij 1794, als slagtoffer 
der revolutionnaire regtbank 
sneefde. In de maand Sep
tember 1795. keerde hij naar 
Frankrijk ,terug, met oog
merk van zich met zijne-fa
milie te verenigen , en on
bekend- te leven. Den . 26 
December daaropvolgende in. 
hechtenis genomen, verkreeg 
hij echter weldra zijne vrij
heid weder. Tijdens den 18 
'Fruétidor op nieuw veront
rust , wendde hij al zijne denk
beelden op de Godsdienst, in 
welke hij zijnen troost zocht, 
en van toen af, wijdde hij 
zich aan de uitoefening ee-
ner geheel Christelijke lief
dadigheid toe. Onder het 
consulaat werd. hij tot' ver
schillende, posten beroepen, 
die hij vandehand wees,met 
uitzondering echter- van die
gene, 'welke; -den geest van 
•weldadigheid' begunstigden, 
waarmede hij bezield was. 
Onder het voorwendsel zijner 
betrekkingen met mevrouw 
DE'SiAëL, die in Franhnjb 
terug gekeerd, was, en ffier 
haat tegen BONAPARTE alge
meen bekend was, werd mj 
op eenige mijlen afstands van 
Parijs verbannen, doch H 
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'verkreeg eenigen tijd daarna 
;de' vergunning, ojn weder in 
die stad te mogen verschijnen. 
Hij was aldaar echter het voor
werp "eener aanhoudende be
waking van den kant der po« 
'licie. MAÏTHEÜS JDE MQNTMO-
iiwr .beschermde werkelijk 
lieden, die eene algemeen èr-

: kende koningsgezihdhéid be
zaten > en ondersteunde hen 
met zijne fortuin. Hij zond 
hun door tusscheükomst van 
•mejufvrouw MÉNA&ER, eene 
oude religieuse, ondersteu
ning tot zelfs in de gevange- > 
nissen. Deze bijzonderheid 
werd in de maand Augustus 
18Ï3 ontdekt,.en had-de af
zetting van dèn gevangen-be-, 
waarder ten gevolge, die ér 
zich toe had laten omkoopen» 
Tijdens de terugroeping der 
•BOURBONS in 1814, ging MAÏ-
ïtfÈus DE MÓNiMonENcr, den 
graaf van Jrtois (KAREI. X) 
te gemoet, en diende hem 
tot adjudant. Kort daarna 
ttot ridder van eer van me
vrouw de • hertogin van AN-
GOULÈME benoemd, volgdehij, 
tijdens de terugkomst van NA-
ïólEOïf, die prinses naar Bor
deaux, en begaf zich ver vol
gens met haar naar Zonden 
en naar Gend. LÖDEWÏJK 
XVIII beriep hem den 17 
Augustus 1815, in de kamer 
der pairs, waarin hij steeds 
niet de koningsgezinden stem* 

' JSl 8P r a k a J d a a r opeen© 
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Welsprekende wijze over de 
geldmiddelen, de ' geestelijk
heid, de dagbladen* ent an
dere verschillende onderwer
pen; Na het ontslag der hee-
.ren^SiMÉON en PASÖÜÏEU in 
]?**•* bekwam hij de por
tefeuille van binnenlandsche 
zaken, en-werd hij voorzit
ter van den raad. Eene déc 
eerste redevoeringen > welke 
de. meuwe minister, in de-
kies-kamer uitsprak, was eene 
edehrherroeping, der staat
kundigegrondbeginselen, wel-
£ e hij m 2ijne e e r s t e j e u „ ^ 

had aan den dag gelegd. Ge
durende zijn ministerie deel* 
de; nH - m de gey0e3eiis van 
de.regtervzijde der kamer» 
welker steun hij werd. Op 
het congreè V a n r e r o M a d e e / 

JO het ontwerp tot den 
^aansphen oorlog aannemen, 
Daar z p e ambtgenooten de, 

•F- SïksÈ 

™°r'draist,', Th whtt* 

voelens TV ?es?e»den'ge* 

! 

&':li 

[i l 
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MONTMOBS^CÏ: het ministerie 
verlaten, of hg werd door den 
koning i&t hertog ver-heven • 
vroeger had hij den titel van 
burggraaf. Eenigen tijd Jaar
na werd hij tot gouverneur 
van den hertog van 'Bordeaux 
benoemd. Deze Jteuzè werd 
door Frankrijk, en/geheel 
Europa goedgekeurd;; maar 
daar de jonge prins de jaren 
nog niet beneikt ftad, waar
in hij aan de sorg van man
nen moest, worden toever
trouw d j zoo ging MONXMO-
Rpjcï voort\ om. zich uit
sluitend aan werken, van lief
dadigheid en godvruchtige oe
feningen toe te wijden. Hljhe-
zpcht <Je ziekenhuizen , woon
de'dagelijks 4e godsdienstoe
feningen hi j , spoorde overal 
ongelukkigen op , ooi hen te 
ondersteunen, en gaf het 
voorbeeld aller Christelijke 
deugden> Hij. was, een der 
voornaamste stjphters der as
sociatie ;van den II. JOZEF , 
en wefd. tot voorzitter der-
zelve benoemd* Toen.hij zich 
op Goeden-Vrijdag; van het 

jaar 1826, naar de.kerk van 
den H. THOMAS VAN AÖDINE, 
zijne parochie, had begeven 
om er onzen Heer iri het graf 
te aanbidden, werd hij door 
eene hevige beroerte getrof
fen, waaraan hij. opgenblik-
kelijk» ten drie. ure des na
middags, in den ouderdpm van 
bijna .zestig jaren oyerleed. 
De heUog MAXÏHBDS Mom* 

MQBEÏTC?,; toöude zich een 
•voorstander t ?an het weder-
keerig onderwijs (enseigne-
ment mutyel)y tot welker in-
roering inFranhrijhhï]sterk 
medewerkte, en was een der 
eerste leden, en een der ho
noraire voorzitters der te Pa* 
rys gevestigde maatschappij, 
ter verbetering van het la
gere onderwijs. Daarenboven 
was hij een der leden of der 
stichters van de.administra*-
tic, der godshuizen, van d<? 
philantropische maatschappij 
van Parys\ ;van de maat
schappij ter aanmoediging van 
de nationale nijverheid, van 
de maatschappij ter zedelijke 
verbetering der gevangenen, 
enzi Het waren meer zijne 
deugden, dan zijne letterkun
dige titels, die hem de deu
ren der Fransche akademie 
openden ; bij gelegenheid van 
z*i}ne opneming in dezelve, 
sprak hij er eene^redevoering 
uil;, ovep .het verband, der 
letteren met de Godsdienst, 
in eenen zuiveren en sierlij
ken stijl, geschreven. MAT? 
XHJUIS DB MoNTMORENcr, heeft 
medegewerkt aan de,redactie 
van het Métnorial Gatholi* 

que. 

MoNTMOItENCY. — Zie JU-
VAL , LUXEMBUKG en NIVEUB' 

' • . ' • . " " > 

MONTMORW (THOMAS DB)# | 
onderscheidde zich in h«toe- , 
leg van Saint-Jeun d'Jnge' 
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U in 11*68; «n in den 8iap 
yanPMtiers', in 1356, Waar* 
ihhij.wöfdpvangen,geno
men, jfjj leefde nog in I370i 
J»S;was uit èene ^eer. oude 
f a m i i e v a n ^ m ^ e i n ^ r -

schdJeade tatkè/verdeeld; 
Ween'van welke de beide 
^ren,vanjrÓNTM0Rnr 

eZl * ̂  minister vaö 

v n k , a-Wdfe gouverneur 
^ffontwnebleau, dootde 
Janjzenaars vermoord, tijdene 
^ ^ t o o n e e l e n d i $ S ! 

d e n 2 e n 3 s e p t e n i g e r l . 7 ' 9 2 P 

,a»dsche ZakeD / S d J ? " ^ 

geboren. L V W 1 r d l n # « 0 
fepa„e;'n^n%inneWa8 
ü page van den daunhin ir « 

ln JP*. 78 •, Ylles schonk 
J n t v w l l p f ^ ^ ^ e r d 

^ ^ g e z e n d e n . I . S 

0Ö 

«jèkenden 12 JuliJ ftibt NEÖ-
KER, < wiens gröndbégiriseleJï 
hij had aarïgeflömen.- Ëeiii>. 
gen tijd , na dé. inneming 
der Bdstilh teruggeroepen', 
weïd hij ad interim,'met 
het beheer der binnenlatidschö 
aangelegenheden belast. - Tij5» 
dens de ongelukkige reis van 
Farenneir, wefdMoNTMOBiS 
voer dé balie' gedaagd, en 
beschuldigd , >ön de ontvlüg» 
ting der koninklijke- familie 
begunstigd te hebben, door 
aan dezelve paspoorten te ver-
leenén. Daar de koning hem 
niet in het vertrouwen had 
opgenomen Viel het hénï titót 
möeijëlijk önï iick te ïegtw 
vaardigen J rfiiaaf tóen hij %> 
:den 31 Octobertfan dè^efga!» 
deringdeantvf oorderihadlïïe* -
degedeeld van dé ve'rscniUiölü1* 
de vorsten, op de aan hen géf* 
rigte kennisgeving, van wégfe 
LoBEWijK- XVI ingekcmen> 
vonden de revolutionairen 
daarin eenen niéuwen grond 
van beschuldiging tegen de mi
nisters.; GÉÏISONWJS sprökóver 
den brief des konings^ als fe* 
•te*lijk, en voor ̂ Vergadering: 
^n voor de natiei> ètt klaag
de op nieuw het bestaat! fan 
HM Oostenrijksch kaiifiöt 
aan, waarvan? volgens hëm 
MÖÏTTMÖRIS lid Was, JBeré ttétf-
klaste wfai*̂  " ^ " '•' 

••-''•••" V ' - - * ^ ^ : - ' ^ ï ^ ^ f e g H , 

I • 

i't 

V 
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jnaar deze AJagJ -tagt geen ^ „ , i d d s , «%eschilderd. 
groot uitwerksel te, wees. » Hii .*;•„> ^iTT* * 

r *
e e §> »^, 'wasv,zegt . . % een 

„.-....„ _.„ranood- zwak, maar zuiver en re«t-
lotüg*gn, voor dengenen die schapen staatsdienaar: hij b t 
Óezehe had uitgelokt. Voor mmL• *U.*«n,-~. Il 17., 
T i i i ' •• iv—,£ ^ua^cu siaaisaienaarrhibe-
•dputniliad uitgelokt. Voor minde den koning, en X 
d^regibank gedaagd; _verde- | doorhem als een ware vriend digde MótfTMORlN zich' met 

even zoo veel nadruk,' als 
welsprekendheid, en verzoch t 
m «verkreeg aijn onislag. Hij 
Weef echter nog «enigen tijd 
bij den koning, met oogmerk,, 
om hem met zijne raadgevin-

• -gen, te dienen.;; Hij vormde 
jnet-ilAtoDEï, BERXEAHD ?E 
MOIXEVIIJ,E eneenige.andere 
personen, een ;dejr bijzondere 
raden van̂ LopEWljK XVI. Na 

. - éea verschrikkehjken dag van 
jden 10 Augustus., vergaten de 
JmuitelingenMoNïMOKW niet: 

Jhij, werd op de lijst der vö-
.gelvrij-verkkar-den geplaatst, 
„en om de belagcheHjkste be
weegredenen ih staat van be
schuldiging gesteld. Hij ging 
in de -voorstad $aint-Antome 
zich bij, eene waschvrouw ver

schuilen , .die, wijl Zij te veel 
•voorzorg ^gebruikte• ,„• zijne 
[schuilplaats deed vermoeden. 
-30e, v/ijk~commism van de-

• ..'.zelve onderrigt, werd MOÏTÏ-
,M;ORIN den 21 Augustus in 
hechtenis genomen. $£ root. 
4e balie der copventie breed
voerig ondervraagd--> te zijn, 

.werd hij naar de ab'dij, en 
.hort jaarna , naar ;het revo-
lutionnaire schavot .gevoerd, 
fle heer FKRRXND hpeft hem, 
in zijne theorie des rèvolm. 

bemind-t zelfs deze vriend
schap was ëen ongeluk. Door 
NEOKER, die eenen grooten 
invloed; op hem uitoefende, 
bedrogen, was hij zijn steun 
bij den koning: door hem ,-
was hij, zonder het te we
eën der•'. groote ,beweegrade-
ren der omwenteling, jen de 
oorzaak van den, val yan den 
vorst en het rijk, voor wel» 
te 'hij eijtf leven zou hebben 
gegeven." </ 

MONTMORT (PEÏRUS RAI-
MÜNDÜS DE), een wiskunste
naar, te Parijs 'va 1678 uit 
eene adellijke familie gebo' 
ren, werd door zijnen vader 
voor de pleilzaal bestemd. 
Dit beroep moede stak hij 
naar; Engda,ndf over", van 
Waar hij zich naar de Neder-
Ikndfn en later naar Duitsch-
landibegaf.. ; in ; 1699 kwam 
hij in Frankrijk terug, be
oefende verder niets dan de 
wijsbegeerte en wiskunde, ter
wijl hij in alles de raadgevin
gen; volgde van paterMkV&' 
„BRANCHE, zijnen vriend en 
gids. In 1700 ondernam J»J 
'eene tweede reis naar M~ . 
geland, die hem nuttiger 
was/dan de eerste. M$m 

terugkomst aanvaardde «9 »et 
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geestelijke gewaad, dat hg in 
170& weder aflegde, om' toet 
mejufvrow DE ROMICOVRT j 
aebteririeht van mevrouw, de 
hertogin; van iJreop^jjEj^ 
den ecüt te treden. Later. 
oragthjjJiet grootste-oedeelte 
]»«.2)m Jeren op het land 
doo^en vooral op zijn land
m a n fca^ Hij ver-
«et hetzelve enkel in £713 
2 eene derde reis naar #„':' 
gwrf te-doen,, aldaar hft 
£ e den; beroemden NEWTON' 
^ k e n n s k W a m . ) ë n ™ 
*Jde zonsverduistering v a n d a t J^r, waarnam. Be ]e 

geregelde overwegiDgena]sde 

2 l P L Deze ^Menswaardige 
geleerde overleed in l 7 1 | 
te ??*'••? d e ki»«ierziek: 

eurd M 0 m 0 R X w a s 

waarop e S n ^lootSesteld , 
^ e e n % 3 k

1 t r SChaam^ den nl • , f°uwvok, 

«mde^n h e m eenen troos-

der' F r
d \ a r r n e e n e i 1 ^ «f. v Er bestaat van hem 

18'ï'. 

; orithaaia^ : ; Ï^O^ heeft 'hij inv 
het licht gegeven 'eene 'Trdi-] 
té etc. (Ferkandeting over/ 
deoneitidigereek$ëri) ènz.—»• 

•: MONTMORT, - ~ Zie HABERTI 
HENDRIK , LOBEWIJK. — 

. MONTMOÜTH > oflieverMoN"-: 
JIOTJTH (JACO'BUS hertog van) >s-
natuurlijke zoon van KAREE 

,11» koning"van Mngeland, 
en- van :eene: nïinnares -van 
dien yorst Lucr WAME* ge-
naariid., Hij werd ini.639:-' 
té Rotterdam geboren ,,in den 
ouderdom van 9 jaren; naar 

- Frankrijk gevoerdy: en in 
de Catholijke- Godsdienst op
gevoed. Toen' ëe-i koning zijn 

'vader in 1660", in-zijne sta
ten hersteld was >• liet hij hem 
aan zijn hof komen, en» gaf 
hem bewijzen van zijne tee* 
derheid,- Hij verhief hem tot 
graaf van Orkney (titelj dien 
hij later tegen dien van Mont-
mouih verwisselde); benoem
de hem tot hertog en pair 
van het koningrijk Engeland; 
ridder der orde van den kou
senband , kapitein zjjner lijf
wacht , •• en gaf hem zitting 
in zijne» raad.» De hertog 
VanMo?rïMo"iJrafging'xnet eeiï 
Engelsen regiment in dienst 
van Frankrijk over,* onder
scheidde; zich in de 'Mder~ 
tandem- diende aldaar onder 
den -prins van Oranje ., en ' -

I 1 

u ,11 
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Dënis tegenjfwdfg, dien dje 
prins in 167S aan den maar-? 
schalk na IÜXEHBÜRG lever
de. Is JSngehnd terugge
keerd, ging. hij voort f met 
sfah te onderscheiden. In 
1679, in hoedanigheid van 
veldheer tegen de muitelin
gen van Schotland opgewon
den , versloeg hij. dezelve; 
maar kort daarna vervoegde? 
hij zich bij deropstandélin-t 
gen, en nam zelfs deelmaan* 
eene zamenzwering, gesmeed,! 
om koning KAKEL I I , zijnen? 
vader", en den hertog• vans 
York, (later JACOBUSII) zij
nen óom, te vermoorden. KA-
KBli, door zijne teedèrheid, zoo 
wel als door de goedheid van 
zijn hart bewogen , vergaf aan 
dezen ópróedgen zoon. Deze 
Builengemeene goedertieren
heid veranderde zijn hart niet 
dat van natuur tot allé aan-* 
slagen der eerzucht genegen 
was. Hij stak naar Holland 
over, ten einde dengunstis 
gen óógenblifc aftewachten, 
on* zijne ontwerpen te doen 
ontluiken. Naauwelijks had hij 
vernomen dat de hertog van 
YóKK, onder den naam van 
JACOBÜS I I , tot koning.was 
uitgeroepen , of hij begaf zich 
weder naar Engeland, ten 
einde er het volk tot den 
opstand aantespofen.- Het ge
lukt© hem troepen te verza? 
melen j hij beweerde bij de* 
«elve, dat hij uïithet.wettige 
huwelijk van KAKEÏT II en 

Ific? WAITÈF was gesproten, 
en dat hij alzoo de wettige 
erfgenaam van zijnen trpon 
was. Hij waagde dus het ge
vecht tegen het leger van zij
nen vorst, werd overwonnen, 
en genoodzaakt, om zich te 
voet; door de vlugt te redden; 
Twee dagen na den veldslag, 
vond men hem in eenenkuil 
op varenkruid uitgestrekt. 
Zoodra hij gevangen werd ge*, 
nomen, schreef hij aan den 
koning, in de meest onder
worpene bewoordingen, onv 
genade te, vragen, en ver
kreeg de vergunning, om zich 
aan de voeten des- kbnings 
te mogen komen werpen j 
maar niets was in staalt, om 
den vorst of den bloedverwant 
te bewegen, die de onver-
beterlij khëid van zijnen neef 
vreesde. De schuldige werd 
naar den Toioer van Zon-, 
den gevoerd;, dien hij niet 
weder verliet, dan om op 
den 25 Julij 1685, zijn 
hoofd op een schavot te bren
gen. De : heer DE SAÏNT-FOK, 
heeft beweerd, dat men in 
de plaats van den hertog van 
MOIJTMODTH , eenen boosdoe* 
ner deed sterven, dié hem 
volmaakt wel geleek, en dat 
die hertog* naar frankrijk 
gezonden, en in eenei 

gehis der eilanden Scant* 
Murguerite met een ijzeren 
masker opgesloten werd. öjJ 
gist, dat de hertog v a n » 
MOUXH dezelfde is als de ge-
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i fangene, ymerën'mashr %&• 
i naamd, waarover wij onder 
j dat artikel en BEAUFORT' ge

sproken hebben. Ofschoon 
i zijne bewijzen niet bondig 
; zijn, tomen er echter sehijn-
! bare in voor, onder welke 
| men de rergünning móet tellen 
f irei&e de hertog eerst beko-
f men had, om zich aan de 

voeten des konings te komen 
werpen: hetwelk weinig met 
«jjne strafoefening, strookt. 

MONMENSIER. —* Zie Lo-
»EWlJK VAijt BÖDRBON, 

MONIPENSIER (ANNA M A -

bekend onder den naam van 
Mademsoiselle m), dochter 
van GASÏOJT, hertog 

van Ür-
léans, werd te Parijs in 
1627 geboren. Zij werd op-
opgevoed aan het hof van 
AHNA van Oostenrijk, hare 
petemoei , , die in overeen
stemming met MAZMIN , haar 
de hoop deed voeden, dat 
zij de echtgenoote van LODK-
mjK XIV zou •vyorden, Haar 
tfader, een eigenzinnig', on
stuimig en indringend prins, 
deelde zijn e gebreken aan zij
ne dochter mede. Made* 
moiselle koos in de oorlogen 
der Fronde} ie partij van 
COND£, en had de stoutheid, 
om op de trqepen des konings 
het geschut der Bastüte te 
doen lossen. Deze geweldda-' 

digheia% deed'Baar voor al
tijd de gunst verliezen va» 
labEwiJK XIV haren- neef., 
De kardinaal MAZA'BI», dier 
wel -wist, koezeer zij met 
verlangen bezield was, om 
een gekroond hoofd; te hu
wen , zeide alstoen. DU ka
nonschot heeft uwen man-
gedood. Sedert dat tijdstip 
verzette zich het hof steeds 
tegen* de verbindtenissen > 
welke zij wenschte aantegaan» 
en bood er haar andere aan > 
welke zij nietkoaaarmemen. 
In de hoop van den keizer 
te huwen, weigerde zij de 
hand van den prins van jffiil-
lis , later KAREÈ-II ; .zoodat 
hare onbegrensde heersch-
zucht, en de ondersteuning , 
welke zij aan de Frondeurs 
tegen XODÉWIJK XIV en MA-
ZAïtM verleende , haar het 
middel benamen, om zich 
eene kroon te kiezen. Haar 
verheven geest,, hare geleerd
heid , en de talrijke vriendenV 
welke zij bezat, waren haar 
veeleer noodlottig dan voor-
deelig. Na tot inden ouder
dom van 43 jaren gekwijnd 
te hebben, wilde deze prin
ses, voor torsten bestemd, 
m; dien, ouderdom, de for
tui» van éen'eenvoudig edel
man uitma]£eB . Üij verkreeg 
^166<* de Tergunning, om 
J»etden graaf yan lamun : 
kapiie^ der-lijfwacht, 
kOionflLfffl».«—-f *• - * 

ii i 

- " kolonel-generaal dep dragon-
M 4" 
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ders in den écht te treden; 
aan dezen gaf zg, met hare 
hand, al iare goederen , op 
20 m'ülioenea hegroot, vier 
hertogdommen , de souyerei-
Biteit Tan Dombes, het graaf
schap Eu, het paleis van 
Orleans, het Luxembourg 
genaamd. Jïet verdrag'was 
gesloten. De koningin, de 
prins van COITDÉ; stelden aan 
den koning de beleediging-
voor, door deze verhindtenis, 
der koninklijke familie aan
gedaan ; en LODEWIJK XIY 
meende zijn<? toestemming te 
moeten herroepen. De,beide 
gelieven, ontvingen heimelijk 
het Sacrament des huwelijks. 
JVadat LAVZJJN tegen mevrouw 
DE MONTESPAJV, aan wie hij 
gedeeltelijk zijne , ongenade 
toeschreef, was uitgebarsten, 

, werd hij gedurende tien ja-, 
ren te Pfgnerol opgesloten, 
en verkreeg zijne vrijheiden-, 
kei op voorwaarde weder,. 
dat. Mademoiselle aan den 
hertog van ,Maine de souve-
reiniteit van .öojwoes en het 
graafschap. Eu zoude afstaan. 
De vrijlating van haren echt
genoot, de vrijheid van met 
hem te leven, scheen M#-
demoiselle tevreden te - stel
len ; maar haar geluk was 
niet van langen duur, LAU-
35ÜN oefende . zulk, een gezag 
over haar u i t , dat men be
weert, dat hij op zekeren 
dag van de. jagt terugkomen* 
de , tot haar zeide; LouisE " 

r.wnOrleans,trekmijnefaar-
Mn eens uit. Toen deprin-, 
ses.oyer deze onbeschaamd
heid was uitgevaren, maakte. 
hij met den voet eene be
weging , die het toppunt der 
beleediging was. Den vol
genden dag kwam hij op het 
Luxembourg terug: maar de 
vrouw van LAÜZÜN herinnerde 
zich eindelijk, dat zij op het 
punt was geweest, die eens 
keizers, te worden, en nam 
er 'het gelaat en den toon 
van aan • » Ik verbied u , zei
de zij hem, u ooit voor mij te 
vertoonen...." Nadat Made
moiselle het begin van haar 
leven, in vermaken en hei
melijke kuiperijen, het mid
den in minnarijen en ver
drietelijkheden , had doorge-
bragt, wijdde zij den avond 
van hetzelve aan de gods
vrucht en vergetelheid toe. 
Zij overleed den 5 Maart 1693, 
weinig betreurd, en bijna ge
heel vergeten. : Men heeft 
van haar Memoriëri, waar
van de volledigste uitgave is 
iie\mJmsterdam(Panjs), 
1735, 8 dl.», in 12.*?— 
» Deze memoriën zijn meer 
van eene vfouw, die ziek 
met zich zelve bezig houdt, 
zegt de schrijver der eeuw 

van LODEWM XIV', ö*n 

van eene prinses, getuige der 
g'roote gebeurtenissen, waar ; 
onder duizenden beuzelarijen, 
treft men er belangrijke bij
zonderheden in aan, efl de 
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stijl derzelve, is vrij zuiver." 
In de .door, ons,tppgegevené 
uitgave komt ivoor. : 1,° i?e-
cueil etc: [Verzameling'der 
brieven. vanJIademoiselle DE 
MONTPENSIMR •' (ium\ me-, 

, vrouw DE MoTmriLLE en 
van deze aan die prinses), 
— 2.° Amours etc. {Min* 
narijen van Mademoüelle en 
van den graaf DE LAXJZVN). 
— S.° JRecueil etc. {Fer-
nameting der portretten des 
konings•; der koningin en 
der overige personen des 
hofs), eenige dezer afbeel
dingen , zijn zeer wel getrof
fen en belangrijk, —• i.o 
twee romans, de eene; geti
teld la Relation etc. {Het 
verhaal van het ingebeelde 
eiland)-, en de 'andere de 
Prinses van Paphlagoriie. 
Dezelve zijn vol smaak en be«r 

vatten eene fijne critiek. ,De 
Cmcs van den laatsten roman 
is de prins» in 1686 overle
den , en de koningin der 
jstniazonen is Mademoiselle 
DB MONTPSNSJJER. Nog 
heeft men . van haar twee 
stichtelijkes werken' die tot de 
verzameling fetWe%kenvdn 
de Bourbons behporen., 

MoNTPJSR (JÜSIÜS) , een 
schilder van . de YJaamsche 
school, in 1580 geboren, en 
omtrent het midden der 17.e 
eeuw overleden. Hij heeft uit- , 
gemunt in het schilderen van I 

: - : . ' • . . . ; . M 
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/landschappen.; Deze meestee 
• heeft het kostbarei .Volledige) 
deruVlaameche 'schilders niet 
nagevplgd. Hij /heeft naar 
eenen gedwongen smaak-; enl 
eene soort van gekunsteldheidL 
gestreefd. Intusschen is el-
geen, die op eenen zekeren, 
afstand .meer uitwerksel 
maakt, die; een grooter veld 
aan -de; verbeeldingskracljt 
aanbiedt, door de kunst i-waal-
mede hij de tinten heeft wè-

' ten te verzwakken. TBIIH'JL-
GEN, een beroemd schilder, 
nog in leven (1792) hë|ft 
.deze t-wijze met den besïjen 
uitslag aangenomen. ï : . ; 

T MoNXPEZAI (ANTONIÜS A)E 
iEXTEs,- . bijgenaamd" des] 
rrez, heer van), maarschalk 
van Franknjk. Hij was slechts 
eenvoudig gendarme,. in de 
compagnie van den maarschalk 
DE Foix. In den slag Vau' 
£<m« gevangen genqmen, 
boodhy zich zoo van «as 
en.zoo goedhartig aan , :om: 
f i s c u s I , ia° Z i j „ ^ ^ 

„ «d 'enen, dat die v o r s t S 
J o u w e n i„ hem s t e S H e » 

^ ^ g e h e i m p b e v e ë / a S " 
zondTff^i?^ ****** -' 

*« M het belea " f *? 
tegenwoordig C £ ^ 
dedisdehii v 1536 ver-

5 8 e h l J ^ ^ , < ? e n . s t a d -



m MON. 
§0 vm PUm&nt, tegen een 
J'reiserljfk leger, J)e verze
keringen , welke hij van èenen 
(roeim mtshg gaf, deden in' 
t5U bet beleg van Perpig-
nan ondernemen, maar zijne 
geringe behoedzaamheid, was 
oorzaak, dat men hetzelve 
opbrak. Deze misslag belet
te niet, dat hij in 1543 tot 
maarschalk van Frankrijk 
•Werd verheven. Hij overleed 
den 25 Junij des volgenden 
jaars, _ ' 

MoNïPiAisiR (RENATÜS DE 
BKXJC markgraaf van) , uit' 
eene adellijke familie van Bre-

„ tagne geboren, was de oom 
fan "den maarschalk DE CBI;-
ÖÜI» Hij wordt er voorge
houden van eenig deel te heb» 
ben; gehad, aan de werken 
der gravin van Suae, welke 
hij zeer was toegedaan, Men 
heeft van henv Gedichten» 
1759, in lZ.mo onder welke 
üijn Temple de la Gloire 
(Teinpel des Bóéms), ' den 
eersten rang bekleedt. Het
zelve is aan den hertog van 
ENÖHIEN (later den grooten 

. CöNDi) gerigt, bij gelegenheid 
Tan den slag van Nordlin* 
geft, dien hij op den gene
raal MERCY had gewonnen. 
MoNTPtAïsiR'had met onder-' 
scheiding onder dien prins 
gediend. Hij overleed in 1673, 
als luitenant des konings te 
Jtreckt. -~- Men moet hem 
niet verwarren met CAIUA» '1 

VET DE MoJfTPtAlSIR , kdvô  
kaat_bij het parlement van 
Bordeaux, die in het jaar 
1634 leefde, het jaar van 
de 2e uitgave zijner Gedich
ten, in 12.WO 

MoNTREAt (JOATOES DE)." 
- Zie MÜUER. , 

MoNTRÉson. '— Zie BoüR-
DEIUES (&.AUDI0S DE), 

- MoMBEüit. — Zie Etoès 
DE MONIREDII. ' 

MONTREOIL (MAÏÏHEÜS DE), 
een Fransche dichter, tePa-
rijs 'va 1620 geboren, had 
èené zeer verstrooide jeugd. 
Na zijne goederen met rei
zen en vermakelijkheden te 
hebben verkwist, diende hij 
in hoedanigheid van secreta
ris, -. bij COSNA c , bissch op 
van Valence, dien hij naar 
Aix volgde, toen hij tot het 
aartsbisdom dier stad werd 
benoemd. MOHÏBÉUII. over
leed aldaar in 1691. Men 
heeft van hem verschillende 
dichtstuhken en brieven, die 
hij in 1666, zelf gezamen
lijk uitgaf. MONTREBH. was 
een dier geestige en onge-
dwöngene schrijvers, tot het 
groote 'onbek waam, doch die 
in het middelmatige zeer wel 

kunnen slagen. 

MoNtRBUIIÏ ofMoWTE-RW"' 
(BmuzDW DE), eenJesuit, 
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onderscheidde 21'eh door zijne 
talenten voor den kansel en 
het geweiensjaestuur» Er be* 
staat van hém een uitmuntend 
£evéti vanJssus CHRISTUS, 
herzien en verbeterd door pa
ter BiiiGlYOff. Dit Zeven kan 
voor eene goede overeenstem» 
tniag der evangelie» dóór*» 
gaan. Hetzelve is herdrukt 
te Parijs, 1741, in 3•dl.n , 
in 12.«»o, De schrijver heeft 
zoo veel als het hem mogelijk 
was,- die goddelijke zalving 
behouden, welke boven alle 
gdele sieraden des geeslesver-
heven is. 

MOMTROSS of MöJfTROSE ( J A -
COBÜS GKAHAM, graaf en her
tog van), opper-veldheer en 
onderkoning van Schotland, 
voor KAREE I , koning van 
Engeland, te Edimburgt 
in 1612geboren, verdedigde' 
op eene edelmoedige wijze 
dien vorst tegen de muitelin
gen van zijn rijk. Hij on
derscheidde zich in den slag 
van York, overwon CROI-
VTELI verscheiden malen, en 
kwetste hem eigenhandig. 
Door de fortuin in Enge
land verlaten, hegaf hij zich 
naar Schotland, besteedde 
ïijn vermogen en zijnen in
vloed aan het op de heen 
ÏTéngen eens legers, nam 
Perih en Jberdeen in 1644 
w, sloeg den graaf van Jr-
gyte en maakte zich meester 
IM Mvtburg, Nadat tk 
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1} mt t aïch' ÏÏÏ handeö * der 
f Schotten jjëstéld had j deden 

zij aan dén markgraaf ^ VA» 
MosxRosS een ontwap'enings-
bevel uitvaardigen. Deze groo-
te man gehoorzaamde met 
weerzin f en liet Schotland 
aan de woede der muitelin
gen ter prooie. In Enge
land nutteloos zijnde ; nam 
hij de wijk naar Frankrijk r 

en van daar naar Duitsch-
land, alwaar hij aan het hoofd 
van 12,000 man, in hoeda
nigheid van Rijks-maarschalk, 
zijnen moed onderscheidde. 
Toen koning KAKEL, II eene 
poging in Schotland wilde 
doeri, riep hij hem terug, 
en zorid hem met een corps 
van 14 a 15,000 man der
waarts. De graaf' MONÏROSS 
maakte er zich meester Van. 
de Orkadische eilanden, en 
landde er met 4000 man* 
Maar nadat hij de nederlaag 
had "bekomen, zag hij zich 
verpligt, van zich, als een 
boer vermomd in het tiet t& 
verbergen. De honger dwong* 
hem, zich aan eenen Schot, 
BRIME genaamd, die vroeger 
onder hem gediend had, te 

|j ontdekken. Deze ellendeling 
verkocht hem aan den gene-
raalXBSSMv, die hem naar 
üdimburg: deed vervoeren, 
alwaar hij met Jauwers he* 
dekt, en als slagtoffer zijne* 
trouw, jegens zijnen vorst,-
in demaandMaart van!l650, 
opgehangen en geviörefldfeeld 

1 " 
/ 1 
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werd. JDe iehèr?' êe konjn* 
gen van Frankrijk en Zwe
den, geiden al hunne po
gingen in werk om hem te red
den. De eerste schreef aan het 

parlement eenen zeer.kracht-
voIJen brief; maar .de overw 
weldiger nam alle maatrege
len , opdat , zijn slagtoffer 
hem niet mogt ontsnappen. 
KAREL II herstelde de ge
dachtenis tan dien getrouwen 
onderdaan in eere. Hij is 
door den kardinaal DE RETZ 
in een paar woorden afgë-; 
schilderd: », Hij is een dier 
mannen, zegt hij, die men 
in de wereld niet meer ont
moet, en die men enkel bij 
PIUZARCHPS aantreft." 

MOMTÖÏT. 
THTON. 

Zie. MON-

„ * MONVEI (JACOBÜS MARIA 
BOÜTET . DE) ", een tooneelspe-
ler en dramatisch-schrijvqr, 
den 25 Maart 1745 te Lu-
neville geboren, was de zoon 
van een'plattelandstooneelspe-

* Ier , en werd reeds vroegtij
dig tot hetzelfde beroep be
stemd, Ka zich op verschil
lende tooneelen te hebben ge
oefend, trad hij in 1770 te 
Parijs, in de Comédie Fran-
$aise op het tooneel; en werd 
twee jaren later bij dezelve, 
ter ondersteuning van Moti 
aangenomen. Ifij had op verre 
na zoo yele bevalligheid en 
sierlijkheid niet. als zijn me

dedinger j 'daarenboven tan. 
de uitwendige, voorregten be
roofd, zag hij zich ver-, 
phgt, ter bekoming van de 
gunst des publieks ongeloo* 
felilke inspanningen te doen. 
Het gelakte aan MONVEL zich j 
in de rollen van MAHOMJED* 
MIXHRIDATES , de Stnes^he 
züeesj en den jongen B^a-
•min tan de Weduwe vcm 
Malabar, enz. te doen toe
juichen. JNa den:dood. van; 
XEKAirf, wilde hij eenige rok 
len van dezen grooten" treür-
speler beproeven; maar de 
zwakheid zijner gezondheid, 
en het onaangename van 
zijn natuurlijk gestel en zij
ne uitspraak, noodzaakten 
hem van , die taak aftezien. 
Te gelijker tijd had hij aan 
de opéra camiqub eenige stuk
ken gelevérd , waartoe DE-
ZÈDE dé muzijk vervaardigde, 
en die grooten opgang maak-* 
ten. . I n 1777 liet hij ophet 
Thédtre Francais* het blij
spel ten.tponeele. voeren, ge
titeld V Amant JBoitrru (de ei" 
gen%innige minnaar), waar* j 
van het onderwerp uit eenen J 

I roman van mevrouw Riceo-
BOM ontleend is. MotÉ, wiess 
naijver in haat was veranderd, 
was genoodzaakt in dit stak 
te spelen. Moii en MoNVKt 
werden met algemeen gejuich 
uitgeroepen: beiden diep. he-
wogen, over de eenparige 
toejuichingen des publieks, 
omhelsden zij elkander en ver-
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zöendénZich voor altijd. Motf-
YKI genoot op eene' vreedza
me wijze de openbare goed
keuring toen' een' bevel der 
hooge policie hem in; 1781 
eensklaps beVal 'Frankrijk te 
verken. De ergerlijke i ro -
n p van dien tijd lqent aan 
dit hevel beweegredenen, tut 
j y bijzondere léven van MON-
pi, ontleent, die hem niet., 
zeer tot eer'zouden verstrek
ken,; Na'eenigen tijd té Sfok~ 
IiolmXQ hebbendóorgebragt ,• 
alwaar' hij gewoon lector en 
tooneeïspeler des konings van 
Zweden • was', kwam hij in 
1786 te Parijs terug, en deed 
er een stuk ten toorieele voe
ren", hetwelk hij in Zweden; 
had voltooid, namelijk de. 
niianaryen 'van fijrJRï), 
doch hetzelve - vond weinig 
bijval; Hij verbond zich ver
volgens aan het tooneel des 
fTariétés t van het Palais* 
•&*&*• i dai in 1792 den 
naam van Théafre delaRé-
pubUquo aannam, en werd 
in hetzelve met toejuiching 
onthaald. 'Zeven jaren later , 
veréenigden zich bijna al de 
oude kunstenaars der Cotné-; 
die JFangaüe, die gedurén'-: 

dehet schrikbewind verstrooid 
Waren met; dit, tooneel; als-" 
toen zag MoüfVJËl zich 'door 
ïijaeklimmendejaren genood
zaakt, om van de rollen af te 
*iea, die zijnen roem hadden 
uitgemaakt, om mindermoei-
jeltjke •uittevoereUiV waarjn hij' 

evenzeer uitmuntte. !Zijn ge
drag tot óp het tijdstip der,om« 
wenteling wasslechtsdat eens 
tooneelspëlers geweest; maar 
toenmaals dacht hij zich her
roepen , om eene andere rol -
te spelen j en onderscheidde 
zich onder die dolzinnige de
magogen , die aan. alle. hoe-
ien;der straten, het gemeen: 
aanspraken , om aan hetzelve 
haat voor Godsdienst en troon, 
in te boezemen. Niet levre* 
den , met zich onder de eer-» 
vérgetenste Jacobijnen tè on** 
derscheiden , zag men hem in 
de maand November 1793 , 
in.de kerk van den H. RÓCHÜS,> 
den .stoel der waarheid ont-
éèfen, en .eene godslasterlij
ke redevoering, niet déze ver»: 

schrikkelijke vervloeking ein
digen : '» Indien er een God 
bestaat> daag ik Hem op de.-: 
zen pogenblik uit , mij met.' 
zijnen bliksem, te treffen', ten, 
einde" zijne almagt te toonen," 
Men zegt, dat hij later een 
bitter berouw over zulk een 
ergerlijk gedrag gevoelde. Het 
is te wenscheh, dat hij ge-

|, noegzainé tranen hebbe ge
stort, om zoo vele ontheili-

I; gingen te boeten. Hij over-
I [eed te. Parifs, den U, Fe-, 

bruar i j^Sï t , een aantal too-
neelstukken nalatende. Het 
ontbrab MONVEL niet aan let
terkundige bekwaamheid, en 
i»J zou eenenvrijeervollen. 
naam an,de ketteren hebben 
^gelalen;,;; indiett imen zich 

http://in.de
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Wnfaumm ka-, . hrengselen deed zbéken. Zij. 
gen, »nAé te « e n , dat «e schilderstukken zm z e l i 
% em dés goddelooste en zaam e» zeer duur. Hij heeft 
vermlektewtarcMsténmsi uitgemunt in het portretschil-
well* de Fraasche omwentê  deren,- ook heeft hij e e n j ? e 

ling heeft voortgebragU Hij geschiedkundige onderwerpen 
ieeft verscheiden Kinderen ge-< zeer. kunstig behandeld. • had, en onder anderen mejüft 
vrouw MARS, het sieraad van 
het iooneel onzer dagen, 

* MOOLA-FBEROOZ•-, PerzR 
cehe hooge-priester, in 1831i 
te Bombay in den öuderdora 
Van 72 jaren overleden, is 
de schrijver van een helden** 
dicht in de, Perzische taal, 
over de verovering van ƒ«-' 
dië f door de Engclschen, gek 
titeld: Georges Nama. Hij 
heeft zich ook zeer beroemd 
gemaakt door zijne uitgehrei* 
de nasporingen in da Ooè* 
tersche letterkunde * en beza-t 
eene rijke bibliotheek > uit*. 
Aziatische handschriften be-* 
staande, welker Waardeboven 
onze berekeningen «is4 

MOOR (ANTONÏÜS) , eeri schil-; 
der te Utrecht geboren, en: 
te jfntwerpen, in 1597, in 
den ouderdom van 56 jaren 
overleden. Men noemt'hem 
ook den ridder Moon, wijl 
hij,'uit hoofde van zijne ver
diensten, door een regerend 
vorst met dien titel vereerd 
•werd. Zijn verblijf in Italïè 
en vooral te Feneti'è, vorm
de zijne» «maak, en gaf hem 
eejue wijae y die ajjne wort* 

' * MOORÈ (Fiujrciscüs), een 
JEngelsche reiziger, die zich 
in 1730., naar Afrika begaf j, 
tot in. 1735 in dat wereld* 
deel vertoefde "t èn de Gam-, 
Utt tot 200 «mijlen van dö 
zee opvoer» Hij gaf bij zijne 
terugkomst, een verhaal in 
het • licht ,;. getiteld: Meisen 
door da binnenlanden van 
Afrika, bevattende'eene öe-
schrijving "• van verscheiden 
natiën, die langs de Gam
bia , in eene uitgestrektheid 
van 600mijlen wonen, Zon* 
den, 1738, in 8 > , 1742, 
in 4.*o en 1776, in &y», 
Waarin men vele belangrijkev 
en.'•• nieuwe, bijzonderheden 
aantreftvi: • '>'~--: i-.: 

••••* M O Ó R É o f M O R E ( E D Ü -

ARD)> een Ingelsche letter
kundige en dichter dër 18<* 
eeuw, te Zonden, den 2» 
Februarij 1757 overleden,' 
heeft in het licht gegeven:' 
l.ó de Speler, een treurspel, 
Waarin toen onder verscheide
ne onregelmatigheden, schoo-
ne tooneelen aantreft. —2, 
Giblas, een blijspel,, dat me
de eenige sch#onheden aan
bied * - ^ ° ^ f e / f f ' ï 9 



m o o, 
besto werk achter die van 
GAÏ gedrukt-, Londen en 
Parijs, 1800, in S.v» 

-. *JtooRE(JoHN), een Schot-
sche arts en letterkundige, in 
het graafschap Stirling, in 
1730 gehoren ; werd in den 
beginne (1742), bij het le
ger van Vlaanderen, ge-
kuilt, als bediende in de mi
litaire hospitalen van Maas* 
iripkt en, Flissingen ; hij 
werd vervolgens benoemd tot 
adjunct-heelmeester, van het 
regiment der gardes te voet* 
In 1748 te Londen terugge
keerd,, wijdde,,hij zich aan 
nieuwe studiën ioe, die hij 
te Parijs gin» voortzetten y 

( en oefende vervolgens de heel
kunde te Glasgow uit* In 
1770 werd JOHN MOORE be
last , den jongen hertog van. 
Jrgyh, op zijne reize te, 
vergezellen, 'en hij gaf er 
den uitslag van in het licht, 
onder den titel van Blik op 
de maatschappij en de ae-
den in Frankrijk, ZwiU 
seriand,, Duitschland en I-
taltë, 1779 —1781, 4d).n, 
in 8J° Dit , werk, dat bij 
deszelfs uitgave eenen groo-
ten roem genoot, bevat ee« 
nige tooneelen vol fijne eö; 
rrolijke boerterijen; doch men 
vindt in dezelve weinig diep-
sinnigheid in de aanmerkin
gen , en nog minder naauiwv 
keurigheid in de berigten, 
% heeft men vaa MooRg; 

M Q E. 19* 

i.o ZELVCO, een roman doof 
CANTW^XI in het Fransen ver
taald, 1796, 4 d l . B , i i ^ 
18,mo — 2.o MnuJRpr een 
andere roman, 1797,; 3 dl.» ,* 
in 12.m 0 . — 3.o; JDagverr 
haal .gedurende een verblijf 
in Frankrijk, met eene 
kaart, 1795, 2 dl.*, in8.v» 
•—4.° Schets van het leven, 
de zeden, en karaktertrek» 
ken van verschillende lan* 
den, Bevattende de geschied 
denis van eene aanzienlijke 
Fransche vrouw , 1798 , 2 . 
dl.-11, in 8.v° MOORE overleed 
op zijn landgoed bij Zonden r 

den 28 Februarg 1802.: ~* 
Zijn zoon, diè'door zijne dap* 
perheid en zijne krijgskun*' 
dige talenten, den rang van 
Engelsen luitenant—generaal 
had verworven, werd den 16, 
Januarij 1809, in Spanje in 
eengevecht^edood. Men rigt-
te te zijner eer een gedenk-
teeken op in de hoofdkerk, 
van den H. PATJIÜS te Lon
den, en, een ander te Glas-
goto, alwaar hij in 1761 
geboren was. ».•', 

KooRTöir. — Zie MORTON., 

een,be-
nedikujner van den H. MAC-
BUS.-, geboren te Jlegensèure. 
m i e s S e n i n . ^ & v i n d S 
ouderdom van 139 jaWover* 
feden, leeraarde de lagere ' 
klassen zijner orde meteen 
goed gevolg. Hij w a s s e t ! 
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een geleerd man.. Men heeft 
van. 1iiem:}lé° De vertaling 
van dé verhandeling om de 

tmnder ïjverig, om zijne leer-
Imgen de liefde tot deugd, 
dan-den smaak tot de fraaijé 
letteren in te boezemen. Men \\ wetten, door Cicmo'in 12 w 
heelt van hem lofzangen, ea nnde Zamenspraakker 
weJJte m vele huizen zijner redenaars toegeschreven aan 
orde. gezongen worden,. Zij fl TAcnOs, 1722, in l2.mo_ 

2.° ^Geschiedenis der bal
lingschap van CICERo, in 
12,mö i een geacht stuk, het
welk in het Engelsch ver
taald is,•••— 3,o Geschiede* 
nis van CICERO,, 1745, 2 
dhn jin 4.t°, met genoegzame 
kuilde, duidelijkheid en doel-
rrtatighéid geschreven. — 4.° 
JVoinenclutor Ciceronianus, 
1757, in 12.«no Niemand 
had meer in CICERO gelezen 
dan de schrijver, en dit klein 

zijn voel gevoel, en te dien op-
zigte vetkiestöjk. boven die 
Tan SASTEUI$, voor -welke 
zij echter moeten onder dóen} 
Wanneer men de kracht en 
levendigheid der beelden in 
aanmerking neemt; vele der-
zelve konnen' naast die van 
CoEFitf en COMBAÜW gesteld 
worden. Déze geleerde be-
nediktijner, heeft mët dom 
CONSTANT gearbeid, aan de 
verzameling der Pauselijke 
Brieven, waarvan Jtaj den op- boekje kan nut stichten, 
dragtsbrief en de voorrede 5.° Vertaling, dei-verhan 

' geschreven heeft. Daar deze 
: voorrede aan het'hoi van 

JRome mishaagde, heeft dom 
MopiNOX > dezelve door ver-; 

' scheidene brieven verdedigd; 
" Hij schreef ook den opdragts-

irief, welken men vindt-aan 
'<• het;hoofd van,den Thesau

rus anecdolorum.Jliyh.aA 
het tweede deel zijner verza 
jneïing van Pauselijke Brie
ven afgewerkt, toen hij over
leed» 

MoiiiW (JACOBÜS)/secre
taris van den luiterlaht-ge-

.' neraal van pólicie te Parijs, 
| was geboortig van la Fleché. 
[Hij overleed den 9 Septem-
} hei 1762 m®t dmsoem'iM 

deling over den troost, van 
BOETIÜS , 17.53, in 12.mo met 
naauwkeurigheid bewerkt* 

,, MORAINES' (^NlONlüS) , U 
voornamelijk bekend door zijn 
d.nti-Janseniusy hóe est se
lecta* disputationes de hm' 
resi Pelagiana et semi-Pe* 
lagiana-, déque variis sta-
Mui naturcB humartm; w 
graiia Cmmi salvatons', 
in quibus vêra de illis aoc-
trina proponiiur, et Cofr \ 

falsa dogmata re/utanlur» 
Parijs, 1652, een deel «i ; 

M. Bit werk wordt m n« 
proces van pater .öwsnj ' 
aangehaald.-De schrgver fter* 
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haalt hierin zeer kunstig al
les Wat SlIiMOJYD , PETATJ , 
ETIEJWE DES CHAMPS, MAIN-
TENON, enz, over deze* stof 
gezegd hebben*. 

MpRIUINraiïERS" D'ORGÈ-
viwÈ (IOBEWIJK DÉ),'. gebo
ren in het diocees van' lE-
vreux, trad in het huis der 
Sorlonne in 1607» en tien 
jaren later in de vergadering 
van het oratorium. Hij volg
de in hoedanigheid van groot-
vikaris, zijnen neef HARIAI ,, 
DE SANGT, die tot bisschop 
van St Mah benoemd was, 
en overleed aldaar in 1654. 
Zijn 'Voornaamste werk heeft 
tot titel:' Examen, pMloso' 
plrioe platonicoe, St. Malo , 
2dl.n, in8.v, 1750'enl755. 

MORAIIÈS (AMBROSIÜS), pries
ter van Cordova, overleden 
in 1590, in den ouderdom 
•van 77 jaren , droeg veel bij 
tot herstel van den smaak 
Toor de fraaije letteren in 
Spanje. [Hij onderwees de 
grondbeginselen der spraak
kunst, aan den beroemden 
don tó TAN OOSTENRIJK, 
natuurlijken zoon van KA-
REI, V.J PHILIPPÜS I I , be
noemde hem tot zijnen ge
schiedschrijver, en hij werd 
tot eene der leerstoelen aan 
de hoogeschool van Jlcala 
heroepen. Zijne deugden en 
»jn verstand, schitterde m 

XVII. DEEL 

deze bediening uit. Men heeft 
van hem r. 1.° Jlgemeem 
Kronijk van Spanje, wel-1, 

kedoor FLORUN DE OCAM-
PÖ begonnen was, . in ' hét' 
Spaansch, Alcala 1553, eni" 
Cordova 1586, 4 djjr, in:* 
fol. Dit is een der geachtste 
werlien over de Spaansché 
geschiedenis. Het gaat slechts 
tot VEREMÜNDÜS III, SANDO-
VAt vervolgde hetzelve, op 
bevel van PHILIPPÜS I I I , tot 
ALPHONSÜS VII. — '2.o Per-; 
klaringen, in het Latijn , 
over de werken van den H. 
EotoGüS -van Cordova. Men 
heeft eene volledige uitgave 
in het licht gegeven van de 
Werken, van MORALÈS , Ma
drid, 1791 , 1792. Zie over 
dezen schrijver de Geschie
denis der Spaansehe letter
kunde , door BouTERWECK, 
I deel, blz. 369. 

MORAN. — Zie MAÜRAN. ' 

MOR AND (SATJVEUR FRANT, 
CISCÜS) , zoon van eenen heel
meester en zelf. een zeer be
kwaam wondheeler, geboren 
te Parijs, in 1697, stak 
in 1729 naar Eng eland oy et f_ 
om zich aldaar naar den be
roemden CHESELDEN te oefe
nen, en wel voornamelijk in 
de opera tien der steensnij-
dmg. Hij werd .vervolgens 
eerste heelmeester bij het ge-

.sticht van weldadigheid, en 
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' cVimr^ii-m^oor^ de|Van-
sche garde?, éireolew en se
cretaris zj/ner compagnie en 
eindelijk gedecoreerd met de 
Sx. JSfrcHjux&'-orde in 1751. 
gij was ia 1.722, lid der 
akademie van wetenschappen, 
later werd hij zulks van die van 
£onden en van vele andere. 
Jjfen heeft van hem: 1.° 
Xraitè etc. (Verhandeling 
over de rsieensnijding. met 
aroot-vefband), Parijs, 1728, 
in, 12.H"?, in hel Engelsch 
cjoof DOUGLAS, tonden, 1719-
—.2.0 J@loge etc. (GesoMed-
Javndige lofrede, vaneden 
heer MJR^óSJL), heel
meester van den koning van 
Frankrijk, Parijs, 1727, 
fa 4,to —r 3.0< Discours etc. 
medevoering, waarin men 
bewijst, dat de;letterkunde 

. eenen keimeester noodmke-
lïjkis),in3.^A,0Secuezl 
etc (Trer%amelingvanwaar-

over den steen),mZ, 2 dl.», 
fa 12.m« - 5.° H e t l w o , 0 ? e 

en derde deel van de &***• 
denis der heelkundige, aha~ 
4emié.-6.o Opusculesde 
chirurgie, (Kleine werken 
vper de heelkunde), I7ö«- -
m%, 2 dl.°, m ^° M<* 

m de verzameling der aka-
demie van wetenschappen, 
en in die der heelkundige 
akademie. Hij overleed m 
1773, als opper-heelraeester « 

j9 het koninklijk mvaliden-
hótei..--flfen verwarre hem 
niet met Mouw (Jomn 
URAXCISCVS) zijnen zoon, ger 
boren te Parijs", in 1726, 
hoogleeraar in de scheikunde, 
geneesheer, van SWNISIAUS 
koning van Polen, hertog van 
Lotharingen. Van hem heb
ben wijs l.o het artikel over 
de, steenkqlen en derzelver 
wijnen i welke de bO.&te afle_ 
vering uitmaakt der kunsten, 
van de akademie van weten
schappen. -^ 2.Q Mémoire 
efc. {Memorie over den aard, 
de uitwerksels, eigenschap
pen en iioordeelen dersteen~ 
kolen), "enz. Parijs, 1770,, 
in 12,»8, met platen. Om 
nog meer bepaalde kennis 
o,ver, deze delfstoffen te ver
krijgen , begaf hij zich naar 
Xidk, waar men dezelve in 
overvloed aantreft. Jfet colle-
gie van geneesheeren dier stad, 
beijverde zich, om hem in hun 
midden te hebben j ook gaf 
men hem nog menigvuldige 
andere bewijzen van ,eer en 
achting daar te lande. — 3." 
ffistoire etc. (Geschiedenis 
der ziekte, van de vrouw 
SÜPJOT) , welker beenderen 
waren week geworden, 1752, 
in i2.mo—, 4.o mdaircis-
sement etc. (De verklaring 
der ziekte van een meisje utt 
Si. Geosme, bij langr.es), 
1754, enz. JOAOTES FJU?" 
CISCÜS MORAND, overleed I» 
1784, ds lid na verschei-
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dene afcadepiiön; 'men; vindt 
zijne lofrede, in de verzame
ling der alcademie van we
tenschappen, over heizelfde 
jaar, v. _••/•.. 

* M0EMD(FJETIlJJSBE)te r̂-
/<?$ in I 70i uit een edel geslacht 
geiwen, legde reeds vroeg
tijdig veel smaak aan. den dag 
voor de dichtkunde. In 1737 
liet hij Teglis vertoonen, een 
treurspel, dat; nog aleenigen 
bijval vond, vervolgens an
dere stukken waarvan er ech
ter velen werden afgekeurd-. 
Men vindt in dezelve noch 
bevalligheid, noch vuur, noch 
verhevene dichtkunst, maar 
Wel geest en denkbeelden. Hij 
overleed in 1757, uitgeput 
door zijne buitensporigheden 
ea ontucht. Zijne werken zijn 
gedrukt in 3 dl.», in 12.^0 
[Zijn beste stuk is het treur- i 
spel CMXLDERIK, met het 
beste gevolg in 1736 ten too-
neele gevoerd]. 

* MoRAND (JoANNES AN-
TOJyius), een beroemde bouw-
kunstenaar, te Brianqon in 
1727 geboren. Hij was de 
kweekeiing van SüRVArooM, 
en studeerde later onder de 
leiding van SOÜIEXOT; vol
gens de ontwerpen van dien 
grooten kunstenaar, werd hij 
de bouwheer van den schouw
burg van Lyon, waarvan de 
sieraden J*»* braden J 3 ' . a a m n ™ ratte»> bet gunstigste denk-

i N 

beeld van zijne Mwaamhéiaj 
gaven.., Jlen juichte,- VDOE» 
al zijn schilderwerk op natte* 
talk^toe. Bif gelegenheid» 
van het huwelijk der aarts* 
hertogin met den keizer, werdi 
hij, in 1759 naar Parmèbe* 
Toepen, öm een werktuige-
!#• topneel' opterigtBni, en 
zijne bekwaamheid beanm 
Wóordde aan, dè verwachting 
zijner doorluchtige bescher* 
mers. Bij zijne terugkomst* 
te Zyon, had MORAND ge
deeltelijk het toezigt,, ovW 
de schoone gebouwen, dié. 
langs de kaai SaintsClair 
werden opgerigt. Deze stad 
heéit hem ook eene. houten, 
brug te danken, welke hij 
óver de Möne, deed leggen, 
en die zijnen naam d i t 4 
dezelve is belangrijk dporde, 
sierlgkheid van haren vorm» 
en^de nauwkeurigheid van. 
a lharedeelen; elk dezelve 
3 u t t,elkander genomen, en, 

ffil "T*»'. «••!»« 

'! ! ' [ 

I I 
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l p en mei Éet fcesf e gevolg 
tegen de uifèarsü'ng van een 
Iielscfe werifnig, door Bu-
MtS'CuscÉ beproefd. .-£&-
fcf ragelrnj verklaard ,Jbragt 
itjf den 24 Januanj 1794°, 
«jri hoofd op liet schavot, 

* MöRANDE ' (KAUEÜ TffE-
TKjror DE) , een vermaard 
schrijver van blauwboekjes^ 
geboren in 1748, KeArnay-
ïe-due in Bourgondïê, zijn 
vader een' welgezeteri pro-
kweur, zond heai naar BU 

jon ter studie; maar de jon 
ge THËVENOT, aan de ver
maken overgeleverd, liet de 
hoeken rusten * en toen «gn 
vader fan zijn gedrag on* 
derrigt, hem. dreigde geenen 
opderstand meer te zullen ge
ven, ging hij in dienst bij
een regiment dragonders. Kort 
daarna door zijnen vader vrij-
gekochtj scheen hij een oo-
genblik door deszelfs goed
heid getroffen te zijn, en zich 
ernstig op de regtszaken te 
willen toeleven* Maar deze 
goede voornemens waren van 
korten duur; door zijne ge 
neigdheid tot de ondeugd me 
degesleept., verliet hijhet ou
derlijke huis, en giög naar 
Parijs, waar hij zich aan al
lerlei ongebondenheden over
gaf, JDeze deden hem weldra 
de schandelijkste wandaden 
hég&na «n hij verkeerde, ee-
nigen tijd onder de verme
telste gaauwdieven. Deze on

geregeldheden dedehzgne fa. 
mihe heskitm, ooi voor hem 
een lettre de cachet te ver-
zoeken, om hem eerst o» 

fort VEvequeon daarna te 
Jrmentieres, op te sluiten. 
JVa vijftien mamden herkreeg 
hij zijne vrijheid en stak over' 
naar Engeland ,.waar hij be
gon inet in het Jicht te ge
ven 'dé Cynische wijsgeer, 
en verwarde mengelingen 
over neer duidelijke onder
werpen ,.Londen, mi, in 
8.v° Deze twee schriften wek 
leer verdiensten alleen daarin 
bestond j dat aij'onbeschaamd 
en zedeloos waren, vonden 
genoeg lezers, om MORANDB 
aan të sporen zijne pen nog
maals te scherpen en weldra 
verscheen de Geharnaste cou
rantenschrijver of schande
lijke bijzonderheden van het 
hof van Frankrijk, Lon
den > 1772, in 12.»ö Dit 
walgelijk hekelschrift waarin 
hij medoogenloos,allen gispte, 
welke zich door rang of ge
boorte aanbevolen, verkreeg 
juist daarom grooten bijval, 
en MOBANBR , Vreesde niet 
meer al het. gif dat zijne pen 
uitspoog,, te laten vloeijen, 
Als een tweede ARETIN leg
de 'hij: schatting op ," aan al 
degenen, die niet wilden 
pronken op zijne door schan
delijke anekdoten en zwar
ten laster vuilgemaakte blad
zijden. 'Hij was voornemens 
ds eerste verergernissen uit 



k t leven van mevrouw Dii-
BAKiur aan den dag te; bren
gen, .•en» stond gereed dezel
ve in het Jicht te geven,' 
onder den titel; tan r Z e ^ 
eener beroemde 'hofdame, der 
achttiende eeuwv Het "hof 

£ ™ ' 1 n ^ dadelijk 

S J ' f , ,uUw58»ft van< den 
papierbederver tegenwat prijs 
^ftekoopen^deze eischte 
JOOgamjes e n eene liifren-

,Je wn 4,000 livres, S -
™n de helft op ztj„e v S 

öezen uitslag, ^een^ h i . 
f a , 7 « n goeddunken allemo-
g ndheden op schattinne 

& e S ^ e , , e n ' d o c h hifw s 
d r f d ? | d Z 0 ° S e l u k k % Hij 
ï t T * 0 U ± « * verwittigen, 

?e rwrv- ' a n - t W 0 0 r d d ^ern> terwijl hg 2 l jn v o o r s k a „ » 
Wiek maakte; en de g S f 
yANlAüRAGüArs, naderLnd 
hertog Van i?m«c«s, w i e n 

ha dezelfde bedreigingen had 
gedaan, onthaalde0 hem op 
sokslagen W a a m n h i j z o r F 

™ % kwitantie vorderd e..]fa 
J»idood van LoMwrjKXF, ' 

S i J a a r w e d d « van Mo-
fPfop^ntoengafhi iz i in . 

M 

ji.a.fe.. '*97 

/era waft pievrottw'PüjBüRRTt) 
Londen l 177,6.' Hij schreef 
gedurende éenigen t i jd 'een 
nieuwsblad 'getiteld. Goiiriep 
van Europa > en kwam in deri 
beginne der omwenteling irt 
Frankrijk terug. Boor zijne 
'aanklagten had bij BRÏSSO'F 
in de Basiille doen plaatsen, 
als schrijver1 van een- schot* 
schrift, getiteld 'i De duivel 
in een ^v^ivq,tërsv.at!^ih 
wilde zich hierover wreken, 
en zij kwamen in een' twee
strijd, MORANDE schreef een 
dagblad onder den titel van<t 
Staatkundige jdvgus•:,'•• én 
men verwachtte geenszins .de-
bedaarde' gevoelens welke hij 
aan den diag legde. : Dobbe
rende tusschen de twee par* 
tijen , mishaagde hij einde* 
lijk aan de Jaeobijnejn-, diö 
zijn dagblad kenmerkten a|s 
onmiddellijk gunstig voor het 
hof, en de schrijver stierf 
als een der slagtoffers var* 
September. Men is verWoh*-
derd, dats een man als Mo-, 
BANDE behandeld werd., even 
als zij , die altijd hunnen God 
en koning getrouw waren ge
weest ; waarlijk hij,yerdien'd& 
deze eer, niet.; 

MoRATA ofMORETA (OlYM-, 
PJA PDLYIA), te Ferrare ia 
1526 geboren , verkoos de» 
naam van geleerde vrouw bo. 
ven het belijden VM het wa
re geloof, ging over tot. de 
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leer tan Zvwm en huwde 
met GRVNTLER f hoogleeraaf 
in de geneeskunde te Hei-
delbsrg. Zij onderwees ver-
vorens openlijk in Duitsck-
land, de Grieksche en La-
tijnsche letteren , en men heeft 
fan haar verzen in die bei
de talen. Zij overleed in 1555. 
Hare -werken zijn uitgegeven 
inet die tan CJELÏÜS GÜRIÏW , 
Bazel, 1562, in 8.™ *" 

- * MÖRATIN (don LEANDRO-
FERNANDÈS DÉ) , een Spaansch 
tooneeldichter, in 1760, te 
Madrid geboren. Zijn va-

. der, don NICOIAAS FERNAN-
DÈS; die zich doof eenige 
tooneelstukken had bekend 
gemaakt, had reeds beproefd, 
rerbeteringen, op het Kasli-
liaanseh tooneel intevoeren. 
Maar de roem, van er den 
smaak en de betamelijkheid 
zoowel als de toortêelkun-
dige waarheid op te doen 
eerbiedigen, was.voor don 
LEANDRO bewaard. Metee-
nen grooten waarnemenden 
geest begaafd, wilde hij de'n-
xejven nog volmaken dóór 
leizen, en het was met dat 
doel, dat hij-, Frankrijk, 
JEngeland en Italië door-
i¥üiste. Bij a |ne terugkomst 
in zijn vaderland, werd hij 
<&«««• EAREI J V , tot chef* 
<**••* bweaö der -vertolking van 
talen, ©n honorair lid vaiï 
don kowiïïiJ|fee.n ; raad be
noemd. Onder JQZEF B O -

NAPARÏÉ ^ behield-7 MóilAïiN 
zijnen titel van honorair lid 
des raads, en werd bestuur*: 
der der koninklijke biblio'<-
ihèek. In 1812 tot balling
schap veroordeeld, wegens 
deel dat 'hij genomen had, 
dan het bestuur van den Iran-
schen overweldiger, nam hij 
de wijk naar Frankrijk. In 
1817 was hij naat* Èatalo-
•hiè teruggekeerd; maar hij 
zag zich vefpligt, zich an
dermaal naar; het land te 
Wenden, dat hem eerie cer»< 
ste schuilplaats had aange
boden , én hij ging zijn ver
blijf eerst t e fiayonnë, daar-' 

,na te Bordeaux vestigen, 
alwaar hij een vreedzaam 
leven leidde. Toen in 1827 
het gezin van een zijner vrien- j 
den zich naar Parijs begaf, I 
wilde MoRATIN hetzelve vol- I 
gen; maar in 1828 bedreig
de een aanval van beroerte 
zijn leven: hij is den 21 Ju* 
nij deszelfden jaars overle
den. Zijn stoffelijk overblijf
sel is óp het kerkhof van 
het Oosten naast de begraaf
plaats Van MOMÈRE bijgezet. 
Zijne eerste dichterlijke pre
ven waren een dichtstuk geti
teld s Granada rendida of «e 
verovering van Granada «» 
eenen critischen brief, over 
de verbastering der Spa»"" 
sche taal, welke in 178* : 
twee prijzen bij de kooins- • j 
Ygke akadomie van Maand 
behaalden. Besloten om het 
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boertig tootteer- z§ner natie 
te hervormen», gaf hij het 
blijspel in het Jicht getiteld, 
de JCoffij, hetwelk minder 
de critiek is der "oude Spaan-
sche schrijvers , dan wel der 
nieuwere, zoo als ZAVAIA» 
Muimo, GbMEiiLA., ehz., 
die roor het overige zeer goe
de verzenmakers waren. Zijn 
blijspel maakte -eenen buiten
ge wonen -opgang j. het ver
diende zulks e» mét betrekking 
tot de kunst, is het zijn mees-
terstukv Bij gaf-verscheiden 
andere blijspelen in hét licht y 
die al meer én meer zijnen 
roem bevestigden. Zijne blij
spelen zijn de Frijheer, de 

jonge ffuichelaarster j de ou
de echtgenoot en de jonge 
vrouw, en het jawoord der 
jonge meisjes. Dit laatste 
was door de inquisitie op 
den index geplaatst, uithoof
de vaneene klooster-minnarij, 
welke de schrijver in het 
hoofdbedrij f des stuks had 
gelascht. Behalve deze •on
betamelijkheid , eerbiedigt de 
Schrijver steeds: de zeden, en 
zijn voorname doel is steeds, 
de vooroordeelen van zijn land 
belagchelijk te maken. Het 
hoofdbedrijf in de blijspelen 
van MORAÏIJT is zeer eenvou
dig, hetzelve is strengelijb be-
tat in dé drie eenheden , en 
ïnen kan dezen grondregel 
yan SANÏEUIJC op hem toe
passen: Gastigaè ridendo 
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mores, Dö zarneris^aak is 
levendig, snel * vol geest-e* 
kwinkslagen;, de stijl deraelvé 
is naauwkeurig-, maar som* 
tijds vol van die èenlelter* 
grepzge-GU cdfgebrofiéiiY/oót* 
den , va o die spreekwazen* 
Mj het gemeen, .en zelfs on
der de middelbare klasse vab 
Madrid "in 'gebruik. Deze 
woorden bvb., #« . . . y qüh 
. . . . •.*? -pues.../ gues fa 
• •' • •' y 2m no* ••• •' * ö ! # o ! • *•• 
digp.+./enz. bevatten elk 
een. denkbeeld of eene ge-
heele gedaehte,. die men in 
geene andere taal kan over
brengen ,,ert waaritede schrij
ver al Ie veel vermaak schept > 
oi» -ter herhalen.' Men- kan: 

geen& vergelijking daarstellen 
tussehen MORAXIN., en de oude 
Spaansche blijspel-dichters ;. 
want indien de XOPË DE YE-
GA'S , de C'AIDERONS , de Mo-* 
REiö's, de CANIZARES, dere
gels niet in acht namen,.zoo 
min als SHAKESPEARE in 'En
geland , JODEIXE, HARDI in 
Frankrijk, FAGINOUI en 
MARTELU in Italië, was Mo-
RATIK er ver van verwijderd, 
het dicTitvuur, het vis co-
fióa, de rijke verbeeldings
kracht der Spaansche schrij-
vere der 16.e en 17,e eeuw 
te bezitten. Als hervormer 
verdient ffitoRAïro buiten twij- " 
iel den ̂ bijnaam van Spaan-
sc/ien MOLIÈRE J maar hij is 
er verre v a n verwijderd, van 
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noch deze onsJerfehjke,genie, 
noch zeïïs den Italiaansckén 
Movtoat, GoLDOM te evena
ren* Men zou hein veeleer, 
•wegens de door hem gevolg
de wijze ? met een der gee
stigste schrijvers onzer eeuw.; 
den onuitputtelijken PICAR'D, 
kunnen vergelijken» Sedert 
jang had MOEAÏIN eene £e-
schiedenis van het Spaan-
sehe tooneet beloofd j , maar 
dit werk is slechts in ontwerp 
gebleven. MORATIIT heeft ook 
met het beste gevolg in het 
Spaanschvertaald, tweestukr 

ien van MOLIÈRE: VEcole 
des maris, en Ie Médecin 
malgrê Jut, en het treur
spel HAMIET van SHAKISPJ3A-
HE, ten. einde aan-de Spon-, 
iaards een juist denkbeeld te 
«even van de mengeling van 
iracht en losheid, plattejul-
drukkingen en tragische ver
hevenheid , die ' het tóoneel 
te ' Londen nog-kenmerken. 
MORAOT heeft ook Lierdieh-
ten in hetlichtgegeven, waar-
ih men den smaak, de naauw-
leurigheid, de zuiverheid van 
stijlen de regelmatigheid we-
dervindt, die hem onder
scheiden, maar die zijnen 
roem in niets vermeerderen. 

Hij heeft zelf zijne fef* 
onder dezen, titel In het licht 
«egeven; Obras dramahcas 
y liricas de D. lEJNDRO 
'j?ERN4NI>!£Z DE MORJTlN r 
Parijs, 1825, 3 dl.»,' i n 

S.voj 2,e uitgave, 1826, 3 

[] dl.» in.X2^ : • f 

MOREAU (irtENArps);, eew 
bekwaam doctor en koninklijk 
kopgleeraar in de genees- en. 
heelkunde: te Parys, gehoor-; 
tig van Montreuil~le~Belhi 
in Jnjou,overleden den 17 
Öctober 1656, oud69jaren, 
is de schrijver van verschei
dene werken. Wij hebben 
onder anderen van hem ï.° 
J)e müsione sanguinis in 
pkuritide, Parijs, 1622 en 
Salie 1742. Men vindt er 
eene- tijdrekenkundige tafel 
van. bijna alle geneesheeren, 
in, die zich dooj hunne 
schriften onderscheiden heb
ben.— 2.° Tabulce methodi u* 
niv'ersalis Curandorummor-
borum^arijs^mMol.-
Oj o Eene uitgave van de school 
van Salememêt aanteekenin--

•en'. 1625, in 8.v», - 4.°Ee
ne vertaling mthetSmansch 
jn het Fransch van de ver
handeling over de chocolade 

door ANTONiüS COLMKNERO. 

, MOREAU »E BRASEÏ; (JA-
COBÜS) geboren te fyon* 
1663 rïimeester, overleden 
lï%angon in den ou^-
dom van 60 jaren ,»%*& 

1716, 3 dl .» ,* 1 2 * T n ^ l 
v a „ h e t vervolg-fanden/*. 



M O ft 2Ö1 

momden: FwGmvs door 
.ScAKRONi706,inl2.m°;een 
sleeht -Vervolg pp een slecht 
werk* .. , 

MOREAÜ (JACOBÜS) , een 
bekwaam geneesheer te Cha-
lonS'Sut'Saone in 1647 ge<-
horen; leerling en vriend van 
öui PATIN , berokkende zich 
den nijd en haat der oude 
geneesheeren, door openbare 
stellingen, welke hij tegen ou
de vooroordeelen verdedigde, 
Hen beschuldigde hem van 
dwaling, doch hij verdedig
de zich op eene zegepralende 
wijze. Deze bekwame man 
overleed in 1729. Men heeft 
van hem: 1.° Consultatien 
over het rhumdlismus, — 2.° 
Eene Scheikundige verhan-
7 7" 7 ° r 

deling over de, -ware kennis 
der aanhoudende bluts- en 
jpestkoorisen, met de midde
len om dezelve te genezen.— 
3.o Eene Natuurkundige ver
handeling over de water
zucht ; en andere geachte 
werken, 

% MoREAÜ (JOANNES iVlO 
TOR), een"beroemd veldheer 
te Morlaix in 1763 geboren, 
was de zoon van een' advo-
kaat dier stad, door zijne 
medeburgers den vader der 
armen genaamd, werd door 
hem tot hetzelfde beroep be
stemd, maar door zijne ge
neigdheid voor den krijg mc-

I degesleept, ging hij, zeer jong 
onder dienst. Door fijnen va
der vrijgekocht, zette hij zijne 
studiën te" Rennes met goed 
gevolg voort. Toen dè heer 
DE BRIENNE in 1787 eene om
wenteling in het staatsbestuur 
wilde beproeven, was MOREAÏT 
kandidaat in de regten te Ren
nes, stond hij'.de' zamenscho-
lingen aan het hoofd der ver
zamelde jeugd, waarop hij veel 
invloed had, hetgene hem den 
bijnaam deed geven van ge
neraal van het parlement. 
Op den oogenblik der om
wenteling vormde hij eene 
kompagnie vrijwillige kanon
niers in de.nationale garde, 
welke hij tot in 1792 kom-
mandeei'de, wel verre van 
te voorzien welke rol hij eens 
moest spelen. Zijn smaak in 
het krijgsleven "was nóóit ver-
flaauwd. Het gedruisch? der, 
wapenen dat zich, over ge
heel Frankrijk deed booren , 
had zijne ziel getroffen , en 
hij trad in dienst bij een ba-" 
taillon vrijwilligers, dat zich" 
naar de legers van het noor
den begaf. Zijne 'dapperheid' 
en kunde bezorgden hem eene 
spoedige bevordering. ïn 1793: 
tot brigade-generaal benoemd, 
werd hij op aanzoek van Pi-
CHEGRu in het volgende "jaar 
dmsie-géneraal, ,en deze ver
trouwde hem ook aanstonds 
een legerkorps toe. MORÉAÜ 
stelde de verwachting: zijns 
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beschermers stel te hm, en 
óverwon ia ï&rlen tijd Meenen, 
ïpefm, Brugge, Meuïv-
mwi, Osiende, het eiland 
tfassandria en het fort Sluis, 

jaist toen hij zoo ijverig vobr 
ie republiek wérkte, slagt-
öfferden de jacobijnen te 
tfrest zijnen ouden .vader. 
Dit voorval bad hem het stel
sel der 'omwenteling móeten 
doen verzaken, hij behield 
echter het bevel, de eerzucht 
verdoofde misschien in zijn 
hart de kinderlijke droefheid; 
en toen legde hij den grond 
tot zijnen schitterenden krijgs-
roera. In den beroemden 
teldtogt van 1794, komman-
deerde hij met veel Juister 
den regter-vleugel van, de ar
mee van PICHEGRO; en toen 
deze generaal beroepen werd 
tot het bevel over het leger 
van den M$n en de Moe-
*d, verkreeg hij dat over 
het noorder-leger, en volg-r 
ae weldra PÏCHEGKU zelven 
o p , toen deze veldheer zijn 
omslag bekwam. Inde maand 

Junij 1796 opende hij den 
veldtogt, die zijnen naam on
sterfelijk heeft gemaakt . n a 
dat hij den generaal WüRM-
SER bij ManAeim, verslagen 
Sf^takhijte^^g 
den Rijn over, en dreef prins 
EAMt in alle rigtingen te
rug. Zoodra de Oostenrijkeis 
de linie Van den Mijn ver
lieten , maakt© MOKBAÜ zich 
gereed , om in Beijerendoot 

Je dringen, tóen de nedër-; 

^ag van JoüfiDAN,'Mjnfc. 
ger in eenen gevaarlijken toe
stand bragt. Het wasalstoeil 
dat hij de v/ijk nam op eene 
wijze, zoo als zulks nog nie{ 
door de krijgskundige geschie
denis was gehoekt geworden. 
.Nadat hij op zijnen teragtogt, 
bijna al de korpsen, die zich 
opdeden, om hem den te-
r1^10^' ar" Ie snijden had ver
slagen, gelukte het hem na 
de grootste moeijelijkheden 
in Brisgaw te geraken; én 
trok weder den Rijn over 
te Nieuw-Brisach, zich op 
den regtér-oevertwee brug-
hoöfden behoudende, het 
eene naar deze laatste stad, 
en het andere naar het fort 
van HCeïil. Bij de opening 
van den volgenden veldtogt 
aan den Opper-Rijn geplaatst, 
trok hij deze rivier op hel
deren dag en met geweld 
over, in het gèzigt van een 
leger, dat aan den ande* 
ren] oever' in'slagorde ge
schaard stond. Het" gevolg 
dezer schitterende daad was, 
de herovering van het fort 
van KeM, het veroveren ra» 
verscheidene vaandels,' <"» 
veertig duizend gevangenen. 
ïfe Voorafgaande vredespunteü 
va» leobeh door BONAPARTE» 
schorsten zijne overwinnin
gen. Aangeklaagd bij het di
rectoire, ten gevolge van pa
pieren gevonden in hel njw/g 
van KUNGW, waardoor tfl* 



om 
CÖEGRÜ in verdenking kwam y 
Werd , MOREAÜ' haar Parij $ 
beroepen, en om zich te ré»t-
vaardigen had hij de 'zwalc-
heid, eene proclamatie uit-
teyaardigeh, met het doel, 
*?.ld« hf>.' om v.ele ongelood 
vjgen ten opigftevariPxcHE^ 
GBtr te hékeeren, welken Ml 
ff^mien tijd niet meer 
f * . Dit gedrag ten 0pzi & 
te' van zijnen weldoener werd 
door het pUbl}ek 8 . e l a a k t j e n 
he.t directoire zelf M het 
hem envelop, wijl h e t hem 
^odzaakteaftetr4njmaar 
^jne bekwaamheden-werden 
^noodzakeli jk. flfwerd 

L\h , otlnsPe«eur-gene-
ralhenoemd,eninhetyok 
gejaar i laarhet le gervan 
S eS 6 z bn^n,gékomman-
dcerd door den generaalScHE-
H L ' W h« zo»<ier bevel 

den ™O C ïV o o r8ekom enkon-
den worden; e n toen deze 
onwaardige veldheer hem de 
droevige overblijfsels van zijn 
leger overgaf, wist? hij on
danks de groote ongelijkheid 
^ n m a g t , den vijandin zij. 
nen loop tegen te honden', 
« h i j zou aanvallenderwijze 
Hben kuDnenbeginnen,i. 

J«j j iai i ier t bezweken wa-
7 ' «ü was kortelings be-
« tot bevelvoerder v l 
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aankwam, óm heöi'iö2?«#ê 
te vervangen, Daar deze jon
ge veldheer de bëkwainTheid 
Van MOREAU'kende, wildëhij, 
•öp het puiit dat deslagïou--
degëlèverd Worden, aan heni 
hét bestuur daarvan overla
ten .;, maar MOREAU weigerde 
zulks en vocht onder zijne 
bevelen. Bij dezen slag van 
Éovi' waarin JOUBERX sneu
velde , werden drie paarden 
onder MoREAfr weggeschoten, 
en een kogel trof zijne klee-r 
deren. De.bekwame Wèn=-
ding , Waarmede hij afweek £ 
maakte deze bloedige Qver-i 
winning, bijna nutteloos voor 
de bondgenooten, én gaf hem 
den bijnaam van FranscKe 
FMÏUS. Op dit tijdstip had 
zich -het directoire nog ver* 
achtelijker gemaakt, de partij 
die het plan gevormd had, 
om hetzelve omver te wer
pen , had de oogen op Mo-' 
REAU doen vallen, Om van 
hem den bestuurder der ge
beurtenissen te maken. Haar4 

hij weigerde zijne riiede#ér* 
king, dewijl hij zich niet 
in staat gevoelde om de'za
ken te regelen in het midden 
van den strijd zoo veler par
tijen, en iiet dValhetvoor
deel hiervan over/aan den ëér-
zuchtigen BONAPARTE; ftadó 
omwenteling van $t. Clouê: 
beroepen om' het bevel të 
voeren over de legers van déW 
Donau en den i ^ , h a d h { ? 
m den beginne éönige o n e e t 
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nigheid -met -BQIUPJLRTE ,- die 
alleen hhig met dë overwin
ning van ïtallë > van het 
Jlijnleger s/echts een obser
vatie kerps wilde maken, ter
wijl hel plan van MOREAÜ was 
in Zwaben door te drin
gen, en vervolgens in .het 
hart der erf-staten. Eindelijk 
werd dit plan aangenomen, 
en de uitkomst leerde; hoe 
behendig hetzelve gesmeed 
was, MOREAÜ begon met den 
yeldmarschalk ERAY te nqod-
zaken zijne opëratienlinie te 
verlaten, en den Bonau over 
ie trekken» Nadat de Oos
tenrijkers den slag van Bi-
berach verloren hadden, 
moesten zij de vlugt nemen 
naar hunne verschanste le
gerplaats van Ülm; en, alzoo 
van Tp'olafgescheiden, lie
ten zij BONAPARTE ongehin
derd den grooten St. Bèr-
Mrd overtrekken.' - MOREAÜ 
ziende, dat zijne bewegingen 
den 'maarschalk KRAT het 
onverwinbare legerkamp van 
Ulm niet tonden doen ver
laten, trekt boven Bonawert 
óver den Bonaïi , valt de 
Oostenrijkers over degeheeJe 

J inieaan, enjjehaalt^n de 
vlakten van Moohstedt een 
aanmerkelijk voordeel. De 
maarschalk KRAT verliet ein
delijk zijne positie, MOREAÜ 
fervolgde hem, en sloeg hem 
te Mufourg en te Oberhau-
sen. Déi&e jschitterende da
den werdèa êeor een' wa

penstilstand gevolgd; Bj het 
hernemen der vijandelijkhe* 
den, had MOREAÜ den aartsT 
hertog JAN- en eene armee 
van 120,000 man het hoofd te 
bieden.. Door de Oostenrijkers 
aangevallen gaat hij achter* 
waarts tot in. de bergpassen 
van ffohenlinden. en daar Ie* 
vert hij hun. den 3 Decem
ber 1800 dien bloedigen en 
beslissenden slag, waarbij al 
de korpsen'der Franschele-
oermagt, in moed wedijver
den. Nadat de Oostenrijk-
sche. armee elf duizend ge-
vanoenen en honderd stukken 
kanon verloren had, was zij 
in volslagen wanorde geraakt,. 
MOREAÜ vervolgde haar zon
der ophouden, en niets kon 
zijnen zegepralenden loop stui
ten tot voor Reenen, toen 
de aartshertog KAREÜ een' 
wapenstilstand kwam verzoe
ten Na dezen roemrijken 

veldtogt,dieliemi,l?enrS der «rootste veldoversten 
plaatste0, begaf MOREA*MBJ 

d/ lgemeene bewondering 
: % $ t en BONAPARTEzKk 
bedwingende, om den nijd, 
welke- zulke schoone oven*»' 
„Tngen in hem deden g e b ^ 
Worüden,te o n t v e i n z e n ^ 

hem een paar prachtige.pis» 
lenen voegde er bij:» Dat «O 
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hebben»" Hét duurde echter 
niet 'lang of hij Jiet blijken 
hoezeer hij eenen mededing 
p-er vreesde, die niet alleen 
do liefde der soldaten, maar 
ook die der natie wegdroeg. 
MqiUuu van zijnen kant be-; 
gaf zich naar zijn landgoed 
van Grosöois, waar hij leefde 
in het midden van een klein 
getal vrienden en vreemdelin
gen , welke zijn roem tot hem 
Jokte, BONAPARTE echter wist 
weldra door bespieders, Waar- • 
mede hij hem als omringd 
had, dat hij dö omwenteling 
van den 18 Brumaire, én 
alles.wat daarna was gedaan 
geworden, volkomen -afkeur-' 
de. Van toen af beschouwde 
hij dezen generaal als den 
grootsten hinderpaal ter uit
voering zijner eerzuchtige ont
werpen , en met ijver nam 
hij t om hem ten onder te 
brengen, het voorwendsel te 
baal van de reis van PICHK-
GKC en GKOUGK CADOUDA*. 
in Frankrijk. (1804). Hij 
werd beschuldigd van het ge
zag der BODKBONS te hebben 
willen herstellen j hetgene 
niet waarschijnlijk is, als men 
de staatkundige gevoelens, 
welk.6 hij steeds aan den dag 
had gelegd -,. wil raadplegen j 
vrat er van zij, hij zou ter 
dood zijn veroordeeld gewor
den, als men geenen opstand 
"Ü het leger gevreesd had., 
•an den anderen kant durfde 
men hem niet geheel vrij-

If spreken, vrèezendé-dat men 
" daardoor deii burger-obrlög 

zou ontstékfen ; hij werd dus 
i tot twee jaren gevangenis Ver
oordeeld V doch zijne Vrouw' 

'ondersteund door FöucHË ver
kreeg ," dat hij mogt reizen.' 

' gedurende den lijd dat zijne; 

gevangenschap zbü hebben 
moeten duren. In de maand; 

, Junij 1804 vertrok hij haar 
Cctdicc ónder het geleide van 
vier g[ensdarmen , en stak van; 

daar naar de Wéi-mügdè' 
Staten van \dmerika over, 
waar hij afgezonderd leefde , • 
over de ongelukken zijns va-' 
derlands zuchtende.' -Na de. 
noodlottige-gebeurtenissen bij 
Möscöu•-, trad'AiEXANDER na-̂  
der tot hem; en daar hijbe-

' sloten'; had', om zich mét de
zen vorst 'te vereen igeh , ten 
einde den vrede ZMi-Miiropa-
weder té geven, scheepte hij : 

den 21 Junij 1813 'm. Te 
Praag aangekomen, waar de 
verbondene vorsten vereenigd 
waren, werd bij van dezelve 
op het vriendelijkste onthaald, 
en er scheen eene soort van 
gelijkheid iplaats te 'grijpen 
tusschen de grootheid dezer 
vorsten , en -deri röeiri van 
den vermaarden veldheer; 
doch- zijne diensten moesten 
van korten duur zijn. Toen r 
hij den 27, Augustus 1813, 

•in' bijzijn van keizer AtEx-
AüiDER, de positien van BONA-' • 
PAnïE gadesloeg, werden hem' -
de twee hemen door eenen--
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kanonskogel w H # r en 
hij overleed «es dagen daarna 
te Zomin Moderne. Keizer 
4.tKEiJfn«fl ie weende hem; 
Mt£eri//'4, en Jiet hem inde 
Qatholïjke kerk te Si. J>e-> 
iersburg begraven, met al; 
de aan zijnen ' rang yerr 
schnldigde eerbewijzen. Hij 
schreef daarenboven een' tref-
fenden brief aan de weduwe 
koBKAC en, schonk haar 
500,000 roebels en.eenejaar
wedde van 30,0,00, nr- Zij 
heeft later, van - LODEWUK 
XTIII den titel van mctrê-
clude ontvangen. Na de zege-, 
pralen, die de militaire loop-
haan 'van dezen beroemden 
yeldheer Juister hebben bij-, 
gezet, zal het onnoodig zijn , 
hier zijne verschillende be
kwaamheden aan te halen. 
Ofschoon men de zeldzame 
zedigheid, die bij'al zijne dâ  
den doorstraalde niet genoeg 
kan bewonderen, ishet^ch-
ter te bejammeren dat hij niet 
wat meer. eerzuchtig ? was;. 
hij zou daardoor BPNAPARTE 
hebben kunnen terughouden 
van de oppermagt, en alzoo 
aan Frankrijk en aan ge-
heel Europa, die stroomen 
Woeds hebben kunnen h«sPa" 
ren, die zoo langenitg4door 
dezelve gevloeid hebben, — 

*MOREAU DE SAINT-MEWT 
(Mzomicvs LODJEWIJK EHAS), 
etaatsraad, oud-algemeen ad-
miaistrat«ur 4m »l*t$8 van 

Parma,,- Ptqsemct 'en (kr 
astalla enz., werd den 13 
Januarjj 1750, uit eeneaan
zienlijke familie i« hei ko
ninklijke fort van Martintqm, 

• geboren. Alvorens hij den 
|, ouderdom van 3 jaren bereikt, 

had, verloor hij zijnen vader.! 
Reeds vroegtijdig, gaf hij be
wijzen .van eene medelijdende 

, inborst: zoo stelde hij b. v. b. 
al)e pogingen in het werk 

|; bij zijnen,grootvader, opper-
laodvoogd van Martinique, 
om h;et leven yancenen neger
slaaf te redden,. die tot drie
malen .getracht had, om' te 
ontsnappen, eene misdaad, 
waarop, volgens de koloni
ale wetten, de doodstraf 
stond : het was hem gelukt, 
genade voor den•: slaaf te 
verwerven, op voorwaarde, 
dat deze, den post van scherp-
regter zoude aannemen; maar 
de, neger wilde hierin nooit 
toestemmen> en verkoos boven 
, dit voorstel ;de voltrekking 
van zijn vonnis. Toen de 
landvoogd zijn • einde voelde 
naderen , wees hij aan zijnen 
kleinzoon eene plaats aan, al
waar hij 60,000 franken had 
geborgen , die hij voor hem 
bewaard had. Na zijnen dood, 
deelde MOREAÜ, in plaats van 
zich deze som toe te eigenen 
dezelve onder de erfgenamen 
van zijnen grootvader uit. M 
was toenmaals pas zeventien 
jaren oud. Aan zijne her
haalde aanzoeken het oor Jee-
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tiende, stondf zijne moeder 
hem toe, naar Frankrijk 
terug te keeren ; hij vestigde 
zich in de hoofdstad, begaf 
wch onder de koninklijke gen-

, darmes, en volgde te peln-' 
fcrtgd. de Jeer.curSUS

Öder 
rfiglsgeieerdheid en wiskun* 
öe, zonder meester had hij 
f W e n i n g des Lauïns on
w e e r ^^^^^ 
Vle vordeangen in, dat hij 
«a verloop van 14maanden, 

LZ -aal/zijne lliesis *>« 
sch e f d e re8isS«leerdheid 
n o e h t C" n ^ W i om 
"och..W zij,ne studiën , „och 

• » «sne m li,a i re p l i ^ 

vt d,? ,etenVsJiePhaer 

0 " L r 7
d r* jaren van eene 

r a f i ^ ^ ü ' 1 » werd hij 
«'s advokaatb het parlement 

ïemam J° ° d . . z P e r moeder 
ö^" vond. Na ZiCn .„ r, • 

^ngaü t e hebben ^ 1 

M , werd hij a d v o l ï t i ] 
üen hoogen raad Tan ^ . V , 

acht,jaren waar, n a fer, 
jjojfjvan welk:ohgtotraad, 
fleer Lenoemd werd ffii 

gjjjn omtrent de verstrooi 
«Jomale wetten,- e n "„ 

M B ü s » 1 » eene oUde kerfc 

20? 

van San-Domingo» Op i e * 
vel van LODEWIJK.XVI , naar 
i*«/y« beroepen, hield hij, 
zich aldaar bezig met de wer
ken betrekkelijk het beheer, 
en de wetten 'vin.gt. Do
mingo, ontwierp de. maak 
schappij der broedei *vrien* 
den. (philadelphes) van Cap 
Francais, en met PHlLaïRE 
DE ROZIEB, stichtte hij het^ 
museum te Parijs. In het 

'begin der Ffansche omwen-
teling, was hij een der kie
zers dier stad, zat voor in. 
den raad van 1783, toen
maals der kiezers genaamd, 
veelke hij bewoog, om L A -
FAYETÏE tot algemeen, bevel
hebber \a.nvParzjs ie benoe
men. Hij sprak tweemalen tot 
'LODEWIJK XYI, te 

weten op 
het stadhuis na den 14 Ju
li) ,, en den 6 October, toen 
die vorst van Fersaïlles ko
mende, zijne.intrede in de 
hoofdstad deed. Zijn wijs en 
gematigd gedrag, verwierf 
hem van den kant zijner ambt- ' 
f no,°*e° eenen eerepenning. 
1° "90 , werd hf 'bij £ 
onstuuerende vergadering 

als afgevaardigde van Marl 
ZÏQÖ n dezelve enkel bezi* 

den I t ^ ^ ^ / l ^ l e g e n h i a f n , < e n -werd bij het m,; 
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held en zijne grondbeginse
len hadden hem, onder de 
jacobjjnefl vermogende vijan
den gemaakt- Eenige dagen 
roor den noodlottigen 10 Au-
aastas, werdMoREAU DE ST.-
jfl&tr, door verscheiden uil-
zinnigen van de 'bende der 
Marséillanen aangerand en 
zwaar 'gewond. Hij hield 
zich gedurende eenigè dagen 
in het stadje Forges ver
borgen ; na ontdekt te zijn, 
•vvérd hij met den hertog IA 
EocHEröüCAtJLX in hechtenis 
Fenomen. Deze heer verloor 
vervolgens zijn' leven op het 
schavot, en MOREAU ont
snapte enkel door een 'ge* 
]ukkï<* toeval aan hetzelfde > 
] o t

 tJEen der mannen, die 
hein gevankelijlc wegvoerden, 
had verscheiden weldaden van 
hem ontvangen: hij hragt 
zich dezelve ie binnen , en 
maakte hem de middelen ge
makkelijk, om te ontsnappen. 

Hij begaf zich naar ïïavre 
S a r vernomen hebbende, 
r t h i j . o p l a s t v a n R o B K s -
PIERRE, andermaal in neen 
tenis zou worden genomen, 
<rjn* hij denzelfden dag met 
S „ e vrouw en beide nog 
S e kinderen scheep naar 

wijl hem niet «eer tijd ore 
Heef, dan dat hj] zijne hand 

schriften Icon redden (175WJ. 
Te mw-Tork aangekomen, 
zag hijawchgenoodzaakt, om 
in hoedanigheid van-sehrjj ver, 

zijnen intrek te nemepBij 
eenen Icoopman, wiens gro
ve inborst hém veel deed lij. 

. den. JYadat het hem gelukt 
was, om van eenige nieuwe 

•vrienden ondersteuning feer
langen , begaf hij zich. mei 
zijne familie naar PhiladeU 
jpfiia; alwaar hij boekverJcoo-
per en later boekdrukker werd 
en de Beschrijving van St. 
Domingo in het licht gaf. 
Nadat de revolutionaire stor
men eenigzins bedaard wa
ren, kwam hij in 'Frankrijk 
terug >, hetwelk hij sedert vijl' 
jaren verlaten had. Door den 
admiraal DRÜIX, minister vau 
marine, tot geschiedschrijver 
derzejve benoemd, werkte hij 
mede aan de redactie van 
het strafwetboek der marine, 
MOREAC DE SAINT-MER? was 

- de bloedverwant van JOSÉ-
paiNE, echtgenoote van BO
NAPARTE ; nadat deze eerste 
consul' was geworden, beriep 
hij hem in 1800 tot den 
staatsraad, en , in het vol
gende jaar werd hij bestemd 
voor het gezantschap van Flo
rence en naar Parma, ^\ 
D. EERDIJUND gezonden, otn 
hem met de traktaten bekend 
te maken, die hem van alles 
beroofden , en van hem den 
afstand van zijn aartshertog-
dom te vorderen. MomQ 
wist dezen neteligen last, met 
zooveel ontzag ten uitvoer te 
brengen, dat FERDIÏTAND, en 
de aartshertogin, zijne echtge-
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noote, hem met bewijzen 
van toegenegenheid overlaad
den. Bij den dood van dien 
vorst nam MOREAü, in den 
naam van Frankrijk, bezit 
van zijne staten., BONAPARTE 
benoemde hem tot algemeen 
admin/siratenr der staten van 
Parma, Piacensa en. Gua* 
stalla, met onbepaalde „vol-
maglen. MOREAU DE SAINT-

JfjÉur, die van natuur regt-
vaardig en goed was, deed 
zich door zijne ondergeschik
ten beminnen; maar nadat 
hij zich met nadruk tegen 
de nuttelooze gestrengheden, 
welke de generaal JUNOT ten 
opzjgte van eenige compa-
gniën der knjgsmagt van de 
staten van Parma, voor ee-
nen oogenblik aan het mui-
tengeslagen, had aangewend, 
verzet had, mishaagde hij aan 
NAPOIEON, toenmaals keizer 
geworden. Hij werd terug^ 
geroepen: men beroofde hem 
van zijn traktement, en men 
weigerde zelfs, hem eene ach
terstallige som van 40,000 
francs, die men hem schul
dig was, uittebetalen. Hij ver
zocht een gehoor bij NAFO 
IEON , en verkreeg hetzelve : 
» Sire, zeide hij hem, ik 
vraag u niet om mijne regt-
schapenh'eid te beloonen : ik 
waag slechts om dezelve toe 
te laten. Vrees niets, deze 
kiekte is niet besmettelijk. 
•De dankbaarheid is de bloem 
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der grafplaatsen." NAPÖIEOIT 
glimlachte, en, Welligt zou hij 
weder in gunst'zijn gekomen; 
maar aan gedienstige hovelin
gen: gelukte het , hem te doen. 
vergeten. JOSEPHIMS, zijne 
bloedverwante, deed hem van 
tijd tot tijd ondersteuning toe
komen. Na den val van N A 
POLEON' , en gedurende twee 
jaren was- hij bijna tot de 
behoeftigheid gebragt; en , 
om te kunnen bestaan, zag 
hij zich verpligt, zijne schil
derijen , zijne boeken,'. zijn 
zilverwerk, en een gedeelte 
van zijn linnengoed te ver-
koopen. Eindelijk deed hem 
LODEWTJK XVIII, die "hem 
vóór de omwenteling had ge
kend 15,000 francs toekomen. 
Hij overleed den 28; Janua
ri] 1819. Er bestaat van hem: 
l.o Lois etc. {Wetten en. 
staatsregelingen der Fran-, 
sohe volkplantingen van A-~ 
merikaewsi) Parijs, 1784— 
1790, 6 dl.», in.4. to, .üoi1 

DEWMK XVI beval, dat een 
exemplaar van hetzelve, in 
elke griffie, en in elk admi
nistratie-bureau van Fmnsck* 
Amerika zou worden opge
nomen. ~ , 2.o Description 
etc. {Beschrijving van het 
Apaansc/i gedeelte van St 
Domingo), Phüadèlphia\ 
1796, 2 dl.», in é ° - l 

denkbeeld, of Beknopte in
houd r!<™ —-•• - ••> . S' 
te*-S£; fin 
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kunsten, té® gèbrüike voor 
dé jeugd}-1 Phifadelphia t 

1795, ia 12.™°, Daar het 
werk ran FORMET gevolgd. — 
4,o Description etet (Be-

tekrijving van het Fransch 
gedeelte der volkplanting van 
St. Domingo) ibid, 1797— 
1 7 9 8 , 2 di.w, ia 4.to Men 
vindt in dit werk, naauw-
keatige bijzonderheden, om
trent alles wat deze volkplan
ting betreft. — 5.° De,la 
danse (Over den dans), ibid 
1797, 2 dl.», in 12>o , 
Parma, 1801 , . in 12.«ao, 
De schrijver toont de over
eenkomst aan, die er bestaat 
iusschen de colóniale dan
sen , die der mooren, der 
Afrikanen en vooral die der 
Grieken» •— 6.° Mistoire 
etc. {Natuurlijke historie der 
viervoetige dieren van Pafa-
guai), Parijs, 1800. 2 dl.», 
in 8,vo y naar het Spaansch 
van den ridder AzzARAV > -
lp Verhandelingen, en een 
verhaal van het ge%antschap 
derÉollandsche Oost-ïndi' 
sche compagnie in JSina, door 
VAN BRAAM geschreven, en in 
het Fransch vertaald, 2 dl»», 
in 4.*P, Philadelpkia,119G 
'—-. 1797. De vertaling Van 
M o m ? , is in het Engelsch 
overgebragt, en te Londen, 
m het Jicht gegeven; — 8.° 
JScaige handschriften. Mo-
WAWiWESAmT-MÉRT, schreef 

-«» t sjpiverbeid en sierlijk
heid, en al degene, die hem 

gekend hebben, prijzen zijne 
huisselijke deugden en zijne 
regtschapenheid. Hij was lid 
der bouwkundige maatschap* 
pij , van het oude museum 
van Parijs, van het atha-
neum van kunsten , en van 
de koninklijke akademischo 
maatschappij van wetenschap, 
pen. In olke dezer maat* 
schappijen heeft men zijne 
Lofrede uitgesproken; zoo 
als de heer FQÜRNIER dezelve 
op zijn graf uitsprak. i 

MOREL (FREDERIK) , gebo
ren te Parijs in 1558, was 
leeraar en tolk van den ko
ning van Frankrijk, en zijn 
gewoon drukker voor het He-
breeuwsch , Grieksch , Latijn 
en Fransch, Hij verwierf ee-
nen gropten roem door zijne 
uitgaven / die.even zoo schoon 
als talrijk zijn. Hij gaf over 
de handschriften in de kc 
ninklijke boekverzameling, 
Verscheidene verhandelingen ; 
in het licht, van den H, Bi-
sinus, XHEODOREÏÜS, Cr-
RÏUUS, welke hij met een« 
overzetting deed gepaard gaan, 

Men schat dé uitgave, vffi»« j 
Jhij van OECUMENIÜS en na ; 
AREÏAS, 2 dl.«, in fol. leTf' j 
de, zeer hoog. Nadat hij »«* i 
door zijne kennis in de »*" 
len onderscheiden had, orer" 

l e ed hij bMO'fj" i 
jaren. —Zijn vader ook *w , 
DÊUIK MoRU genaamd, ofer- ; 
leden in ï 583» had zich reed? 
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woeger in hetzelfde tak gun
stig doen kennen. — Wit-, 
IEM MOBM, directeur van 
de koninfcJrjte boekdrukkerij 
te Parijs, overleden in 1564, 
was niet van dezelfde; fami
lie. Men heeft van hem eea 
Griehch-Latijnsch-ffransch 
Woordenboek ,1622, in 4,to 
en andere werken, Zijne 
Grieksche uitgaven zijn zeer 
schoon. Zijn broeder, JOAN-
MÏS genaamd, oud 20 jaren 
overleed in de gevangenis, 
waarin hij wegens ketterij was 
opgesloten, 

MORBX (dom ROBERT) ,een 
benediktijner van den H.MAÜ-' 
RUS , geboren te Chaise-Dieu I 
in Juvergne, in het jaar j 
1653, werd bibliothekaris 
van St. Germain-deS'Près, 
in 1680. Men gaf hem ver
volgens het bestuur over ver
schillende kloosters. In 1699 
•wilde hij van allen last ont
slagen zijn, om zich te St* 
Denis af te zonderen, waar 
hij zich bezig hield met het 
schrijven van godvruchtige 
werken. Deze benediktijner, 
geboren met een levendig en 
vruchtbaar verstand, muntte 
vooral uit in godsdienstige 
stoffen , in de kennis der ze
den en levensregelen, voor 
een geestelijk leven. Zijn om
gang was levendig en heusch, 
?ijne antwoorden geestig en 
Jöist, zijne gemoèdsgesleld- i 

Ó 

m 
ff heid, was zacht engestadig, 
" vrolijk , doch inet eenige te

rughouding. Dom MOREL, 
overleed in 1731 , in den 
ouderdom van 79 jaren. Men 
heeft van hem: l.o Effusi-
ons de coeur etc, (Uitboe-
%eming des harten, op eik 
vers der psalmen en gezan
gen der kerk), Parijs ,1716, 
•5 dl.ni, in l2 .mo~2 .o Jfó-
ditations etc. (Overwegin
gen op den regel van den 
M. BENEDICTUS) > 1717 , ja 
8.vo -_ Z.° jEntretiens spi-
rttuels etc. (Geestelijke ge
sprekken over de Zondag-* 
sche Evangeliën en de ge
heimen van het geheelejaar, 
verdeeld voor al de dagen 
van den advent)} 1720 4 
dhn [„ i2,mo __ Lo Entre-
hens spirituels etc. (Gees
telijke gesprekken, om ie 
dienen ter voorbereiding tot 
den dood), VU, in f2.™o 
"7 5;°Mntretiens spiritueis 
etc. \Geestelijke gesprekken 
voor het feest de/oclaafs 
van het allerheilige £ 
orament), 1722, 5n 1 2 . 1 
—' o£ mpolging van nr> 
een Beer 7 r S' ?m-
we ZrZv ' ' e e nenieu-

pit i, ft y. e t e i"de van eJi l hoofdstuk, 1700 . 

^Wlrisllyg*^™* 
***** opde^v^Ü' 
van hét c/ehe^ • Keken 

2 y«wfc- jaar), & 

'I ! 

t f' 

f 
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d l> , in 12 .^ , Ï72&~.8.<> 
Du bonheur efè, (Over het ge
luk eens emvoudigen kloo$~ 
terlitigs, die zijnen staat 
m sp'ne pligten lief heeft), 
ia 12,m°, 1727; de derde 
nilgafe is van 1752. — 9.° 
Retraite etc. [Tiendaagsckè 
afzondering over de plig' 
ten van eengeestelijk leven), 
in 12.M0, 1728. — 10.o De 
Vesperance Chrétienne etc. 
(Over de Christelijke hoop, 
en- van het vertrouwen op 
Gods barmhartigheid), in 
12,'aioi 1728. Mep beweert dat 
in eenige dezer werken, stel
lingen gevonden worden, die 
niet zeer naauwkeurig zijn, 
en de partij kenmerken, wel
ke hij gedurende eenigen tijd 
was toegedaan. Hij had zich 
herroepen, doch stond van 
zijn herroeping af in 1729. 
Men vindt eene volledige lijst 
zijner werken j en belangrijke 
bijzonderheden zijns levens, 
in het Woordenboek van 
MoRERi uitgave van 1759, 
alsmede in de. Geschiedenis 

Mie geplaatst, omdat hij zich 
m geheel ongepaste bewoor
dingen had beklaagd, dat 
men den arbeid waarmede 
hij door LODEWIJK XIV ie
last was, niet genoegzaam 
beloonde. Toen hij den 16 
November 1691 op vrije roe
ten werd gesteld, week hij 
naar Duitschland en over
leed aan eene beroerte te 
Jrnstadt in 1703. Zijne 
voornaamste Werken zijn; ï.o 
Thesaurus Mörellianus, si~ 
ve familiarurn romanarum 
numismata omnia ...et dis-

posita ab JNDREJ M"OREL~ 
LIO ,cum commentariis MA* 
PER CJMPI ,' Jmsierdam, 
1734, 5 boeken, in 2 dl,», 
in tol. Dit is de volledigste 
verzameling der Romeinsche 
familien ; zij wordt geacht, j 
is zeldzaam en gezocht. Dö j 
lezer staat getroffen over de 
schoonheid-der gedenkpen- ; 
ningen door MOKEIX zeken j 
naar de oorspronkelijke gegra- j 
vecrd, en over de naauwkeu* ; 
righeid der beschrijvingen. -^ 

der congregatie van den ff. J 2.o Specimen universum 
MAURÏÏS door TASSiff. mmmarix^Leip^tg^f^ 

dl.n, in 8.vo een werk, dat net 
voorgaande niets toegeeft. ,M 
leven van JKDREAS MO* 
RELE, is in het Latijn be
schreven door A. P. GiNGii" 
AKBMI en in 1752 uitgegeven 
door GORI aan het hoofd ran 
zijne Column» Trajana, 

MonEtt (AWDREAS) een 
oudheidkundige, te Bern in 
Zwitserland, den 9 Junij 
1646 geboren , deed zich te 
Parijs kennen door zijne 
geleerdheid, maar hij hech
te aan dezelve te veel waar
de en «telde «e op te hoogen 

I>njs. É f fat 'tn de Bas- MOREXA (Ono) geboortig 
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vari Laiidan in JDuiteehland, 
jn Frankenland, in de 12," 
eeuw f-begon' de geschiedenis 
van hetgene keizer FREDERIK 
BABBAROSSA in Lombardije 
gedaan had van 1154 tot 
1168, voornamelijk ten op-
zigte der stad Lodi-Acweus. 
. topos MOREJU zijn zoon , 
voltooide hetgene zijn vader 
niet had kunnen ten einde 
brengen». Deze schrijvers hiel
den het met den keizer te
gen de Paussen, en men zij 
op zijne hoede tegen de .oor
deelvellingen en vertelsels, 
welke ̂  de eenzijdigheid, hun 
heeft ingeblazen ofdoettaan-
nemen. Men vindt deze ge
schiedenis in de verzameling 
van BüRMANif en- in die van 
MURATORÏ, met de aantee-
keningen van>SAxiüs, zij is 
herdrukt te Venetië, in 1639 
in ^. 'o, met de aanteeke-
ningen en verbeteringen van 

MORERI (LODEWIJK) , doc
tor in de godgeleerdheid, 
geboren den 25 Maart 1643, 
te Bargemont, eene kleine 
stad van Provence, volfaragt 
zijne eerste studiën te Dra-
guignan en te Jix, ging 
vervolgens de godgeleerdheid 
te Zyon studeren, werd al
daar tot priester gewijd , en 
predikte er gedurende vijf 
jaren, met een goed gevolg 
mi de geloofsgeschillen^ Hij 

•,' O 3 

*ÏS 

had zich in" déze* stad aan
gekondigd , door eene Wei
nig beduidend verbloemd 
verhaal, getiteld: „Ze. pays 
d'amour. % {ffet land \ van 
liefde), hetwelk hij reeds in 
den> ouderdom- van 18 jarea 
in het' licht gaf; weldra deed 
hij zich. door meer nuttige 
werken kennen. Bij vertaal* 
de uit het Spaansch in het 
Fra nsch , & e Verhandeling 
over de Christelijke vol
maaktheid, door RODRIGÜ-
EZ; deze vertaling is echter 
door die van REKTIKR DES 
MARAIS- in vergetelheid ge
raakt. In 1-673, gaf hij. in 
een deel in fol. zijn Woor», 
denboek in het licht'j-.d»t 
zijnen naam draagt. Omtrent 
dezen, „tijd verbond hij zich 
naauwer met den bisschop 
van Jpt J.GAIILARDDE.LONG-
JÜMEAÜ ,, aan wien hij dit 
zijn Werk had opgedragen.,• 
uit erkentenis voor de moei
te , welke deze prelaat zich, 
had gegeven, om hem de 
noodige bouwstoffen te ver
schaffen. Mevrouw DE GAI£-
IARD DE, Y T O L , zuster van 
den bisschop van Jpt, plaat
ste hem, door hare t u s s e n 
komst j hij POMPONB, secre
taris van. staat. Hijkongroo-
te voordeelen van >2ijn ambt 
verwachten; maar hij Jegde 
zich zoo zeer; pp den arhei^ 
toe,-, dat ;hij;;zijne. krachten 
mtp,uued^v en in ;eej?e bijnji 
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gestadige kwijting Wegzonk. 
De ijret, vrBarmedehij zich 
met ememieam uitgave van 
zijn f^&ordénboek bezig h ield, 
TBTfflinderde zijne Jevens-
irachten zoodanig, dat hij 
er onder bezweek; hij over
leed den 10 Juhj 1680, in 
den ouderdom van 38 jaren. 
Het eerste deel zijner nieu
we uitgave was reeds in het 
licht, en het tweede ver
scheen eenige maanden na 
den dood van deszelfs schrij
ver. MoRERl bezat kennis 'én 
letterkunde, hij kende de 
nieuwere werken, welke hij 
moest raadplegen, en ver
stond genogzaam het Spaansch 
en Italiaansah. Zijn hersmol-
ten werk, dat door JOAN-
NES U CtEHC, DDPIN en an
deren aanmerkelijk vermeer
derd is , draagt nog zijnen 
naam, doch is niet meer 
W hem. J)e'meest geachte 

uitgaven van het Woorden-
hok vanMoBEM, zijn^die 
tan 1718-, 5 ^ , ^ 1 . , 
die van 1 7 2 5 / 6 dl.», w 
foL, die van 1732 mede 
Jü 6 deelen, in fol. De abt 
GOPJBI heeft 4 dl.» in fol. 
als bijlage geleverd, welke 
door den heer DKO«Eï3m 

cene nieuwe uitgave, m l 759, 
in 10 d l . a in fo l . , *« ^ 
licht verschenen, mgesmolten 
zijn, Verstandige lieden zijn 
verafotwaardigd , dat zij daar
in al % dfiöomerijtot van het 
jansenisnïus, de zoogenaam

de wonderen van den dia
ken PARIS, enz. aantreffen. 
Een oordeelkundige criticus 
zegt: » Jfet is gemakkelijk 
te zien, dat personen van 
Verschillende staten, van ver
schillende Godsdienst, van 
verschillende partijen, van 
verschillend vernuft, aan de
ze vermeerdering hebben me-* 
degewerkt. Het is een toreiï 
van Babel; in dit werk 
heerscht eene belagchelijke 
verwarring, door de verschei
denheid van talen en geesten. 
De leugens, dwalingen en 
tegenstrijdigheden, verdrin
gen elkander, een dusdanig 
boek zou, het werk van eenen 
enkelen schrijver hebben moe
ten zijn, om goed te we
zen 5 weiverre van daar, nee» 
iedereen zijn best gedaan, 
om het zijne uit verschillen
de plaatsen en in verschil
lende ' tijden, er in te f-
„ b W , m heeft zich aldus 
het regt aangematigd, om 
volgens zijne denkwuze, | -
„e natie, zijne sekteƒ JT 
ne partij te huldigen." W 
werk is inhatEngelscb, 
Spaansch en l ^ ^ j T 
taald. MoRERi w ook *W 
Z van de Zoete genoeg 
der dichtkunst, mU > 
en uitgever T.» J * J „ 

^ u c i r L welke h y * 
eene lange voorred* v«>« 
de. Als een onvermoeid scnrj 
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ver, had hij do houwstoffen 
verzameld tot een geschied
kundig en bibliographisch 
Woordenboek, van beroem* 
de mannen uit jProvence; 
hij had eene geschiedenis der 
kerkvergaderingen begonnen ? 
en Jielin handschrift na, 
eene verhandeling over ,de 
flieuirjaarsgeschejiken. 

MQRET(ANÏOPPSTANBOÜR-< 
BON graaf van) natuurlijke 
zoon van HENDRIK IV en van 
JACQBA VAN BEUK /gravin, van 
iüfore*, en gewettigd prins'..van 
Frankrijk, werd in 1607 
geboren, Hij verkreeg de ab
dijen van. Savigny, van St. 
SÏEPHANDS van Caen, van 
St, VICTOR van Murseüle; 
deze heneficien belétteden 
hem niet de wapens op te 
vatten. Hij ontving in 1632, 
in den slag van Caslelnauda* 
ry, eenmusketschot, waaraan 
hij oveïleed, volgens de meeste 
geschiedschrijvers. Ajiderea 
geven voor, dat hij zich ab ©en 
kluizenaar vermomd naarPor-
iugal begaf, dat hy vervolr 
$ens naaf Frankrijk terug
kwam en zich verschool on
der den naam van broeder 
JOANNES BAPWSTA, in een 
kluizenaars-wpning in Jajou, 
waar hij in 1693 in eenen 
hoogen onderdom overleed. 
Zij voegen er bi j , dat Xo,-
ÖÏWIJK XIII getroffen over '\ 
hetgene er ten opzigte .van j 

,-;. ..-o' 

den , graaf van * MORET ver
haald Werd, door den "in* 
tendant van poiiraine, aan 
den kluizenaar, dievoorden-
zelven doorging, Het vragen 
of hij wezenlijk MORET was? 
De kluizenaar antwoordde i 
». Ik ontken het niet, en 
wil het ook niet verzekeren ; 
al wat ik vraag is dat men 
mij late zoo als ik ben," Dit 
antwooord en nog anderetim-? 
standigheden, verspreiden o-
Ter dit gedeelte der geschie-f 
denis eene donkerheid, welke 
de critici n»g niet geheel bssbi 
ben kunnen doen verdwijnen. 
Zie het Zeven van denbrÖè~ 
der JQANJXM$ BMBIISÏA 
door GRANDEÏ. .,. .;:;. v 'J 

• • • • ; ' . . ' . 

; MORGAGNI (JOANNES BAPJ' 
ÏISXA) een beroemd ontleed? 
kundige geboren te Fofli in. 
Romanie detf 25 Februarij 
1682, was hoögleeraar der 
•bespiegelende genees- en der 
ontleedkunde te Padua. Hij 
heeft 'zich in die eeuw veel 
eer verworven door zijne ont
dekkingen en zijne werkeni, 
die allen op zijne kunst be
trekking hebben.;, Dè voor
naamste zijn; l.o Jdversa-
nu ünatomicd $e$, Padim 
1719, in -_4.to JLeijdem, 

, 1 7 2 3 — 1740, 6 ^ ia 
;4.to m e t platen. Het is een 
rvoliedig handboek, voor d e / 
ontleedkunde, geschreven mét 

,fw critisehen geest, jMeri-

,/ 
y 
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les weegt, op alks kt, en 
niets voordfsêigt dat hij niet 
gezien en behoorlijk gezien 
ïeeff. In deze laatste uit
ga re vindt men meer dan 
in de voorgaande Nova in-
siüutionum medicarum idea. 
.— 2.° Epistólce anatomie®, 
Leijden, 1728, in 4.*>. — 
3.o De sedibus et causis 
morhorum, Padua, 1760, 
2 dl.n, in fol. Leiwen 1766, 
2 dl.iyïn 4.*°f~ 4.o Verschei
dene Brieven voorkomen
de in dé uitgave van VAL-
SAIVA, die hij in 1740 te 
Venetië in het licht gaf. 
Hij heeft zijnen naam gege
ven aan een gaatje in de 
tong en een spiertje in het 
keelklepje, omdat hij dezelve 
het eerst ontdekt had. Deze 
geleerde, even zoo ervaren in 
de fraaije letteren als in de 
geneeskunde, lid van het in
stituut van Bologna,encor-
Tespondent van de akademie 
van wetenschappen te Parijs, 
overleed den 6 December 
1771 oud bijna 90jaren. Hij 
had zelfs zijne werken verza
meld, welke in 1665 te Bas-
sano ia 5 dl.% in het licht 
verschenen. DePaussen CJDE-
MENS XI en CIEMENS XII en 
vele vorsten vereerden hem 
met bijzondere blijken van 
achting. BENEDICTUS XIV, 
«laait loffelijke melding van 
^ebat ia zijne verhandeling Be 
QG&6yiiQcèt.ione sevorum Dei. 
Wein%« geleerden hebben 

eene meer' algemeens ach
ting genoten* Al zijne wer
ken, welke zeer talrijk zijn, 
zijn verzameld en uitgegeven 
door zijnen leerling XARBER 
onder den titel van Opera 
omnia, Bassano 1765, 5 
boeken in 2 zvrare dl.n, in 
fol. Het leven van MOKGA-
GNI is beschreven door FA-
BRONI \Fitm Italorum) en 
later door Jos. MOSSEA , Ka-
pels, 1778 in 8.vo 

MORHOF (DANIEI GEORGE) 
teWismarm het hertogdom 
Meklenburg in 1639 gebo
ren , werd leeraar der dicht
kunde te Bostock, vervol
gens van de welsprekendheid, 
dichtkunde en geschiedenis 
te Kiel, en biblothecaris 
bij de hoogeschool dier stad. 
Deze schrijver onderscheid
de zich door een aantal wer
ken , de vruchten zijner kunde 
en van eenen onvermoeiden 
arbeid. De voornaamste zijn; 
l.o Dissertationes 1699, W 
i'to — 2.° Opera poëtica, 
1694, in-8,fO.-8.o. ö * 
tiones, 1698, in SS*;*** 
Ket meest geachte is gel ^ 
Polyhistor, sive de nolM 
auotorumetrerumM^ 
geleerdheid, .en de cniu* 
San den schrijver is over W 
algemeen bondig, endar j j 
d f zaak toegedaan jdoch*» 
zou er gaarne meer on • * 
keling en d iepr iwiH ' J 
vindei De beste uitgavee 

file:///Fitm
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die van AlBERT FABRICIÜS 
herdrukt te Mbeck 1747 , 
2 dl.n, in 4.*o FABRICIDS doet 
der kunde van MORHOF in 
eene voorrede volkomen regt 
wedervaren, en bekent dat 
deszelfs werk veel tot de vor
ming? zijner jeugd heeft bij
gedragen: Gujus eluoubra-
tionës evolvere me memini 
ttdokscentem magno cum 

fructii. Ofschoon MORHOIT 
zeer koel was met diegenen, 
welke hij niet kende, was 
hij echter zeer openhartig 
met zijne vrienden, en zijn 
omgang was zeer aangenaam 
en onderhondend. Hij was 
zoo werkzaam, dat hij zelfs 
bij het eten arbeidde. Hij had 
tot zinspreuk gekozen deze 
drie woorden: Pietate, can-
dore,prudentia; hij bezat alle 
deugden, welke men buiten de 
ware Godsdienst kan bezitten. 

MOEICE BE BATIBOIS (dom 
PETRUS HYACINTHOS) , gebo
ren te Quimpvrlay va Ne
der-Bretagne, in het jaar 
1693, van adellijke ouders, 
begaf zich onder de congre
gatie van den IF, MAÜRÜS , 
en onderscheidde zich even 
zeer door zijne geleerdheid 
als godsvrucht en zedigheid. 
De kardinaal VAN ROHAÏT, 
vraagde aan zijne oversten 
twee kloosterlingen , om aan 
de geschiedenis van zijn door-
laehiig huis te arbeiden, dom 

MöRlCE belastte zich met dit 
werk. Zijn werk,dat als hand
schrift in het huis van Ro-
HAN gebleven is, zou drie oï 
vier deelen in 4. t 0 uitmaken. 
Deze geleerde werkte vervol-
gens aan eene nieuwe uitga-
ve van de Geschiedenis van 
Bretagne, van dom LOBI-
NEAü, van het jaar J 741 — 
1750, gaf hij 3 dl.» , in fol. 
in het licht, zijnde bewij
zen of memoriën voor dit 
werk, ook verscheen nog 
het eerste deel der geschie
denis , terwijl hij alle bouw
stoffen voor het tweede en 
derde deel, toen hij in 1750 
overleed, naliet. Dom TAII.-
LANDIER, zijn orde-broeder, 
heeft dit werk voortgezet. 

* MORICHATT - BEAüCHAMP 
(RENAÏÜS PETRUS) , een be
roemde arts, te Poitiers in 
1776 geboren , bestemde zich 
in den beginne voor den gees
telijken staat, en volbragt 
zijne studiën in bet collegie 
dier stad. De omwenteling 
verijdelde zijne ontwerpen s 
en hij begon de beoefening 
der geneeskunde onder den 
heer BEAÜPRÉ. In het jaar 
4 , werd hij, .ten gevolge 
van eene mededinging, waar-, 
bij hij met eer het strijdperk 
verliet, ten koste van het 
departement van Fienne naar 
Parijs gezonden, om er de , 
cursus der gezondheidsschobl, • U 5 

f ; . f ' , 
1 ' 

ii -
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onder D I S S A W , SAMTIER, 

CORTISABT *» CffiüSSlBR te 
volgen. Mijtmi vervolgens als 
adjoocHjwy'oor in het 7.e regi
ment der hussaren , en maakte 
dm reldlogl Tan Italië mede. 
In deze nieuwe betrekkin
gen , toonde MORICHAÜ-BEAU-
CHiarp, eenen onvermoeiden 
ijver voor de aan zijne, zorg 
toerertrouwde gekwetsten, en 
de diensten, welke hij be
wees, verwierven hem het 
beheer van het ziekenhuis van 
Ferceü, Tan daar begaf bij 
sdch naar Montpellier, al waar 
hij den doctqralen hoed ont-
TÏti'g, en in 1801, kwam hij te 
Poitiers terug, alwaar hij de 
geneeskunde uitoefende, ter
wijl hij zich evenzeer voor de 
hehoefligen als voor de rijken 
in de bresse stelde, In 1803 
werd hij door zijn departe
ment benoemd tot genees
heer van het bedelaarsgesticht, 
hetwelk toenmaals te Poi~ 
iiers bestond , en hij verwierf 
aldaar door zijne uitstekende 
diensten, de erkentenis der 
ongelukkigen. Te midden zij
ner talrijke bezigheden vond 
MORICHAU-BBAÜCHAHP , nog 
den tijd, om zich aan den 
arbeid der studeerkamer toe 
te wijden. Toen in 1806 , . 
de geneeskundige maatschap- . 
jp$ van Brussel, de volgen
tte prijsvraag had uitgeschre-
f'óa-'i. Gmr den nacht en des-
aelf#-.é0tèe>4d op de stekten, 
behandel** B S É « « A M P dit 

onderwerp; «n zijne verhan-: 
deling, eene der belangrijk
ste dergene, welke hij ons 
heeft nagelaten, werd door 
dat genootschap bekroond: 
hij "ontving een diploma van 
corresponderend lid,; In 1807 
rigtte men te Poitiers eene se
condaire geneeskundige school 
Op, MORICHATT-BEACCIIAJirP, 
werd met de cursus der heel
kundige ziekteleer belast,, 
welke hij gedurende vijf en 
twintig jaren, met eene duide
lijkheid en naauwkeurigheid 
voordroeg, welke niets te wen-
schen overlieten. In ditzelfde 
jaar verloor deze pas ont
luikende school, een harer-
leden, den heer FRADIJT , ge
neesheer van het ffotel-Qieu; 
MORICHAÜ-BEADCH'AMP volg
de hem op j en verdubbel
de in ijver, om al de pJig-r 
ten te vervullen, welke hij 
zich oplegde. In 1812 ver
loor de school mede den heer 
GAIIXAUD , een? harer, hoog
leeraren •.', die geneesheer vaa 
hef collegie dier stad was, 
Het beheer van dat geslicht 
gaf hem tot opvolger MOBI-
CHAU-BEAÜCHAMP. In 1821 
werden de secondaire sche
len van geneeskunde, die tot 
dusverre van het ministerie 
van binnenlandsche zaken af
hingen , onder het opzigt der 
universiteit geplaatst, en «» 
elke school benoemde ma» 
eenen directeur jBwWfliff' 
werd met dien post bij «e 
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school van Poitiers belast. 
Zijne reeds erkende verdiens
te , onder zijne medeburgers, 
werd ook dooi' de vreemde
lingen op prijs gesteld, en 
geleerde genootschappen ver
bonden hem aan hnnne wefk-

'zaamheden. Hij was corres
ponderend lid van het ge-

' nootschap der geneeskundige 
school yan; Parijs, der ge
neeskundige maatschappijen 
tatiMonipellier en Brussel, 
der wetenschappen, letteren 
en kunsten van Rochefort, 
der koninklijke akademie van 
geneeskunde van Parijs, der 
maatschappij van landbouw-
kunde, schoone letteren , we
tenschappen en kunsten van 
Poitiers, De godsdienstige 
grondbeginselen waren onuit-
wischbaar in zijn hart ge
grift , en dikwerf putte hij 
uit dezelve voor de zieken 
zachte woorden van vertroos
ting. Zoodra hij zijn einde 
voelde naderen, haastte hij 
zich, om zijnen biechtvader 
te doen roepen , en hij over
leed te Poitiers, den 2 Oc-
tober 1832 > met die Chris
telijke gelatenheid en onder
werping, welke hij zoo dikwerf 
aan anderen had aanbevolen, 

MoRIUOS (BARTHOLOMEÜS 
EsTEBAft) of Müiuuo, een 
schilder van Sevilla in Span* 
j«, in 1613 geboren» Ifadat 
hij met vrucht de schijder-
*inde in xijn vaderland be

oefend had, reisde hij naar 
Italië y vyaar hij zich' op, 
nieuw deed bewonderen door 
eene hem eigene wijze van 
schilderen, welke eene goe
de uitwerking voortbragt. De 
Italianen verwonderd over zijn. 
fraai Vernuft en zijn frisch 
penseel, vonden er ,geene 
zwarigheid in, om hem met 
P^üLüs TEROMSE•: te verge
lijken, In Spnnje terugge
keerd, deed KAREI. II hem', 
aan zijn hof komen , met het 
voornemen, om hem als zij* 
nen eersten schilder aan te 
stellen ; doch MORILLOS ver
ontschuldigde zich wegens 
zijnen ouderdom ,: welkë.hem 
niet toeliet, een zoo gewig-
tig ambt op zich te nemen r' 
zijne groote zedigheid was. 
echter de eenigste oorzaak 
zijner weigering. Hij over
leed in 1682. 

MORW (PETRUS), geboren 
te Parijs in 1531 , gina 
naar Italië, waar de geleed 
de PAULÜS MANÜTIUS hemin 
zijne drukkerij te Venetië', 
^z .g hield Hij onderwees 
verv.olgens het Grieksch en 
f f%emeene wereldgesehie, 

nertog dier stad beroenen 
^ r d . D e H . ^ A R o i J S " 

h)ke oudheden; T a n zijne0n>, 
l u c h t i g h e i d , , g 4 n e ^ 

il <i 
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en zijne vfoomheid,'schonk 
hem zijne aehting,, en spoor
de hem ma, ia 1575 naar 
Mome te #aan, Be Paussen 
Gm&mws Xlll en SIXÏUS Y, 

gebruikten hem hij de uit-
gare der Zeventigen 1587, 
en hij die der Fulgata 1590, 
in foJ. Hij werkte veel aan 
de uitgave van den bijbel in 
het Latijn, vertaald naardien 
der Zeventigen > Mome, 1588 
in fol,, aan die der Dècre-
tali'èn, tot aan GREGORIUS 
VII, JtömèUn, 3 dl,n, 
in fol. en aan eene verza
meling der algemeene kerk
vergaderingen, Mome 1608, 
4 dl.n • Deze geleerde criti
cus, overleed in 1608, oud 
77 jaren. Men heeft van hem : 
eene Verhandeling over 
het goed gebruik der we-

sche overzetting van NofiiMOf* 
er bij voegde,—Zie CARAÏÏA» 

MORIN (JOAMES BAMIS* 
TA),, in het jaar 1583, te 
Fille-Francke, in Beaujo» 
lais geboren, teerde naar 
Parijs terug, nadat hij in 
Hongarije gereisd had, om 
ontdekkingen omtrent de me
talen te doen, en legde zich 

tenschappen, en eenige an
dere schriften, m het licht 
gegeven door pater QOETIF, 
een dominikaner, Parijs, 
1675, in 12.»10 Men vindt 
er nasporingen en goede grond
beginselen in ; de schrijver 
was in letter- en taalkunde 
zeer ervaren. De uitgave van 
het oude testament, in het 

'het Grieksch der Zeventi
gen, Mome 1587, in fol. is 
zeldzaam. Zij gaat door voor 
de naauwköurigste; naar het . 
exemplaar dezer schoone uit
ga*© is die van Parijs in 
l t ó $ | .v^v,aardigd door pa
ter Mmm,:• | W het Omto-

geheel toe op de sterren-
wigcflelarij, Zijne voorzeggin
gen naar de geboorte - ster 
openden hem de huizen der 
grooten. Men beweert, dat 
de kardinaal DE RICHEMEU 
de zwakheid had, hem te 
raadplegen, en dat de kar
dinaal MAZARIN, hem eene 
jaarwedde toestond, nadat 
hij hem tot leeraar in 
de wiskunde, bij het ko
ninklijk collegie had doen be
noemen. De graaf DE CIIA-
VIGNI, secretaris van staat 
regelde al zijn doen en la
ten naar den raad van MO
RIN , ook de uren van be
zoek op welke hij den kar
dinaal DE RICHEMEU bezocht, 
iets dat hij als zeer belang
rijk beschouwde. MORIN ver
gistte zich slechts weinig 
dagen met den dood van Gus-
TAAF ADOIF; op tien aren 
na raadde hij het tijdstip van 
overlijden van den kardinaal 
DE RICHEMEÜ. Toen hij de 
afbeelding van ClNQ MiR* 
zag, zeide hij; 
weten | van wim ie 

zonder te 
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tenis was; » Dezen man zal 
het hoofd afgehouwen wor
den." MoitIN bedroog zich 
slechts zestien dagen, om
trent den dood van den rijks» 
veldmaarschalk DE LESDIGUI-
JÏRES, en zes ten opzigte 
van dien van IODEWIJK Xlll. 
Maar bij andere gelegenhe
den beging hij veel grovere 
misslagen, welke men, niet 
verzuimde aan den dag te 
brengen. Men moet echter 
toestemmen dat het moeije-
Kjk is, om uit te leggen, 
hoe hij het toekomende met | 
zoo vele juistheid kon voor
spellen. » Degenen, die aan 
deze soort van voorzeggingen 
gelooven, zegt een schrijver, 
zijn of zelren met de ster
ren wigchelanj, geheimzinnige 
kunsten, of andere kwak
zalverijen vooringenomen, of 
zij vooronderstellen in de ho-
roskopisten een geheim ver
bond met den geest der duis
ternis: want een verstandig 
man zal hierin nimmer ee-
nige betrekking vinden, tus-
schen de middelen en het 
einde, (doel)." MORIN als 
het orakel der astrologen, 
wilde ooi de godspraak der 
wijsgeeren zijn. Hij randde 
het stelsel van COFERNICDS 
en dat vatt EPICÜRÜS aan, 
en had hieromtrent een zeer 
hevig geschil met GASSENÖI 
en met de leerlingen van 
dien filozoof. Holland had 
100,000, en Spanje 300,000 
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iivres beloofd, aan denge
nen, die het zintwistend 
vraagstuk over de lengte 2ou 
oplossen. MORIN meende de 
400,000 Iivres reeds in han
den te hebben, toen de com-* 
missarisseh door den' Itardï-
naai DE RtCHEtiEü aangesteld > 
hem de onregtmatigheid zij
ner aanmatigingen voorhiel
den. Hij overleed te Pa
rijs ,m 1656. Men heeft 
van hem eene wederlegging 
in het Latijn van het boek 
der preadamiten (vooradam-
lingen) die aardig en zon-
ling is , Parijs, 1657, in 
12.»">. Nog heeft men van 
hem een boek getiteld Astro-
logia gallica, en een aantal 
andere werken , waarin men 
eenen zonderlingen en vreem
den geest bespeurt. 

MORIN (JOANNES), e e n 

geleerde oratorist t e i U i« 
j ? » l , van Calviniste oü-

nikt fc\j , .. -nnissen ver. 
Wt had, beijverde hti „;u 

^ C e r ' ? C0DCI'J/en ^ 

h 
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ROS, en if iff8*r k r Cal- § 
ifinïïaoi •/ iö de handen 
tan does tertvoogd. De 

uïaiirWetnfe bleef eeni-
yec tQdbij hem, begaf zich 
étarat onder de broeders 
rto bet oratorium, eene con-
jjregilie, welke door den 
kardinaal BH BERÜUE ge-
ilicht was. Zijne geleerd-
heid en lijne werken maak
ten hem vreldn bekend. De, 
lcrk voogden van Frankrijk 
schepten er vermaak in , hem 
in de neteligste en gewigtig-
ste zaken te raadplegen. Paus 
URBASÜS VIII, onderrigt Tan 
zijne bekwaamheden en 
Heugden, betiep hem naar 
Home, en bediende zich van 
lijn persoon om de Griek' 
sche mei de Lali]nsche kerk 
te vereenigen. De kardinaal 
DB RlCHELlEü noodzaakte zij
ne oversten, hem in Frank
rijk terug te ontbieden en 
hem den kardinaalshoed > 
waarmede hij , indien hij te 
Jlome gebleven was, zoude 
zijn vereerd geworden, -te 
(doen verliezen. In Pcerys 
teruggekeerd leverde hij zich 
«jet onvermaeiden ijver aan 
de stadie over, en overleed 
aan eene beroerte 'm 1659, 
oad. 68 jaren, niet alleen 
betreurd om zijne kennissen, 
«Mkar ook om zijn open en 
^ékanlig karakter. Hij was 
W;§ltft«rseJïe talen volkomen 
m*0§:iiskë «bed om zoo te 

PENTATEüCHDSherlevea.dooï denzeiven. i n d e n veellalig(m 

Bijbel yan IE JAY in te voe
gen, Zijne voornaamste wer
ken zijn: ï.o £XerciMio-
nes biblicoe, Parijs, 16M, 
in M, een werk waarin hij 
zich met reden verzet tegen 
den Hebreeuwschen lekstzoo 
als wij dien hebben. — %.°D& 
sacris ordinaliünibus in M. 
1655.— 3.ó flepceniientia in 
fol., 1651. De schrijver heeft . 
in dit en in het voorgaande 
•werk (dies verzameld wat be
trekking kon hebben op zijn 
onderwerp; beide deze wer
ken zijn zeer geleerd doch. 
zij missen eenigzins de regte 
wijze van voor'dragt. — i.° 
Eene nieuwe uitgave van 
den bijbel der Zeventigen, 
met de Latijnsche overzet
ting van NOBIHDS, 3 dl.n, 
inlbl.vPar^5,1628enl642, 
Zij bevat het nieuwe testa
ment en is zeer geacht, Pa* 
ter MouiN verdedigt in de 
voorrede van dit werk de over
zetting der Zeventigen, wel
ke' zoo dikwijls door de Pro
testanten is aangerand, en 
verzet zich tegen den üe-
breeuwschen tekst, welbij 
beweert dat door ie Joden 
verminkt is geworden. HW 

Protestanten en SW™ £ 
'••--«lonraar in uene 

breeuwseh Wa ^ a n , 
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uitmuntend verdedigde, bij
zonder "in zijne Mxercitati-
ones eeclesiasticce inuirum* 
que Samaritanorum penta-
teuchum, Pary's, 163 V, in 
4.*° LoDÉwijK CAFPEL , heeft 
den laatsten slag aan den 
tegenvroórdigen . Hebreeuw-
schen tekst toegebragt.— Zie 
GAPPÈL , GOROPIÜS , MASCLEF. 

• —« 5.° Brieven en Disser-
tatiën, onder den titel van : 
Jnliquiiatès ecclesice orien-
tdlis, 1682 , in 8.™ — 6.° 
JSisloire etc. (Geschiedenis \ 
van de bevrijding der kerk, 1 
door keizer JCONSTANTJJN , 
en van den voortgang' van 
hel pauselijk gezag, door 
de godvruchtigheid en mild
dadigheid onzer koningen), 
in fol., 1629. Dit werk in 
het Fransch onnaauwkeurig 
en verward geschreven, mis
haagde aan het hofvanüto-
met en de schrijver kon bet-
aelve niet bevredigen, dan 
door de belofte van eenige 
verbeteringen. — 7.° Des 
défauts etc. (Over de ge
breken in het bestuur van 
het oratorium), in 8 j ° , 
1653. Dit hekelschrift haal
de den schrijver vele onaan
genaamheden op den hals; 
bijna alle afdrukken werden 
verbrand , dit heeft hetzelve 
zeldzaam gemaakt. Pater DES 
MAREXS, heeft er eene ver
korting van geleverd onder 
den naam van la Tourelle. 
—8.o OperaposthumayX 703, 

in 4.l° Pater MORIN, was 
een der geleerdste , mannen 
van zijnen tijd ; niemand heeft 
meer, en met meer geleerd
heid dan hij, over de critiet 
van den bijbel geschreven. Hij 
heeft ook het onderwerp der 
Sacramenten grondig behan
deld , en; men kan zeggen, 
dat hij al de onderwerpen, 
welke hij beoefende, heeft 
uitgeput. Deze man, zoo be
dreven in de kerkelijke oud
heden , zulk een ijverig voor
stander van aloude gebruiken 
en tuchtmiddelen, was er verre 
af dien hervomaingsgeest te 
koesteren, welke alles dot den 
staat der eerste tijden zou 
willen ter.ug. brengen ; hij be-, 
schouwde de praktijk en de 
gewoonten, der Kerk van alle 
eeuwen , als wetten ,, waar
tegen men zich niet minder 
mogt "aankanten , dan tegen 
de leerstellige besluiten der* 
zelve. Insolentissima igitur 
est insania, non modo dis* 
puiare contra id quod vin 
demus tiniversam, ecclesiam 
credere,. sed etiam contra 
id quod, videmus eam fa* 
cere. JFides enim ecclesice 
non modo est regula f dei 
nostrce, sed etiam actiones 
ipsius actionum nostrarum; • 
consuetudo ipsius, consue-, 
tudiniö quam, observare: de-
bemus. (Proef. comm. hist. 
de admi sac. pen.) woorden 
geheel gelijkluidend aan diet 
van. den H. ADGITSTINPSy a k 
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_ Ik l i l " * * THOflASsnr. 

gom (SlMON), werd te 
Michwont, in Mrmandye 
iB het jaar 1623 , uit eene 
^„•nge familie geboren. De 
frmoede verdreef hem wtzgn 
]a„d, en voerde hem naar 
> « # , waar hij kopia -
schrijver was. Zin brein, dat 

£/=V«eS 
J ï f .teMe hem weldra w* 

„heteren toestand ver
eenen be eren 

^ • • s n S k t ö e e t i e . ^ . 
Z i j 0 f „nst r verleidde hare verkoopster, ve 

f c h ,T? e hüÜ. ^ne 
dezelve te n«" . ] d e e n e 

schoon-moede J 1 1 6 1 ^ d e 

soort van iorthm , e 

« e n e ' !n(?en verzamelden 
De o n w e t e n d e ^ w i a t ; 
zich rondom dezen . 
ea de luitenant van P 
Icon, geen einde aan de* ^ 
eenkomsten maken , u"; , 
den .fwuder derzelve ÏD • 
Jfas/iff* i* «ioUen. i " ^ 

| dwaas schreef, toen hij na 
twee jaren in vrijheid werd 
gesteld een werkje , waarin 
al de Yermmngen van MU 
hoofd voorkwamen. Hij was 
zoodanig ingenomen met dit 
weefsel van droomerijen en 
ongerijmdheden, dat'hij een 
exemplaar van hetzelve zond 
aan den pastoor van Saint-
Germain-l'Jitxerrois, die 
hem: vroeg van wien hij zij
ne zending had ? Fan JE-
sus CHRISTUS zelven, ant
woordde de geesldrijver, die 
in mij gedaald is , tfer «a-
ligmaking van alle men-
schen. De pastoor gaf hem geen 
ander antwoord dan dat hij 
hem opnieuw in deBastille 
deed sluiten. Voor dat hij er 
was, herhaalde hij meerma
len dat hij nimmer lafhartig 
genoeg zou zijn, om te zeg
gen : Transeat a me calix 
iste; maar zoodra hij er was, 
begaf hem zijne standvastig-

I heid. Hij herriep zijn prul-
1 schrift: en bekwam zijne vrij

heid ; naauwelijks was hij we
der vrij of hij predikte ov 
nieuw. Het parlement deed 
hem in den kerker werpen, 
en veroordeelde hem tot het 
gekkenhuis. Nieuwe aftwe-
ring , nieuwe vrijde ; maar 
Zijn hart had geen dee aan, 
deze herroepinggenomn,hij 
trachtte das andermaalleer-

- -TS van M. a°'r-r.' e r ,» geesldrijver doch meer REIS 
een 
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vérèötiöbti'baar;,,'klaagde hem 
'aah als ketter. MORIN was 
bezig eene redevoeringïn hét 
net te schrijven, welke hij 
den koning wilde voorleggen, 
jtoen mèn hem naar de j?«s-
"tille en vervolgens naar het 
' CliaielètVoerde. Bit geschrift 
hegoh mét de woorden: De 
zoondesmenéchen, aandien 
koning van frankrijk 
MORIN werd veroordeeld om 
met üijn kek en al zijne ove
rige schriften levend verbrand 
te worden. 'Ka de voorlezing 
van zijn vonnis vraagde hém 
de voorzitter LAMOIÖNÓIT of 
er ergens'geschreven stond, 
dat de nieuwe MESSIAS den 
dood des vuurs zou sterven? 
de ellendeling had de onbe
schaamdheid van te antwoor
den met dit vers van den 16' 
rsalm: Igne me examinasti , 
et non esl invenia in me ini-
quitas. Al 2 i j n e antwoorden 
***•»•*•• «jtf* krankzinnig
heid, en deze zöu hfetn ZÖD 
het schijnt, genade moeten 
hebben doen Vinden. Zijn 
vonnis werd echter den 14 
Maart 1663 ten uitvoer ge-
bragt. Zijne' medepligtigen 
werden met 'verschillende 
straffen getuchtigd, doch niet 
een werd ten dood veroor
deeld. 

MORIN (SÏEPHANÜS), be
snaar van de zoogenaam
de hervormde Godsdienst Ie 

AVW. DEKÜ, 

Vaèn t zijne geboortestad, natu 
de wijk, na ."de herroeping 
van het edict van' Jfantes, 
naar Xeijdèiï, én van daar 
naar Amsterdam ,° .waar (hij 
leeraar der ÖÖstérsche t'aleh 
werd. Hij overleed in 1700, 
iö den ouderdom van 75 ja
ren , na vele ongemaklceri zoo 
naar het ligchaam als riajir 
den ' geest verduurd te héb
ben. Meii heeft van hem 
acht dissertatien in htët La-
tijn, óver onderwerpen uit 
de oudheid. Zij $ffn lezens-
'Waardig; de Uitgave Van Dord
recht , 1700, in 8.v<>, is dè 
beste, en verkieslijk boven 
die van, Gfenéve, 1683, in 
4. t0 Hij heeft ook hel Zeven 
pan SAMüëi BÓCÉAÈD ge
schreven. — Zgh zpoh HEN" 
01115:1110111», geboren tè Si. 
Pierre sur Dive in Horman-' 
dyë, werd Cathólijk nadat hij 
protestantsch predikant was 
geweest. Hij is de schrijver 
van vele dissertatien, welke 
men vindt in dé verhande
lingen der akaderriie van op
schriften èn fraaije letteren , 
waarvan hij lid Was. Hij o-
verleed te Vaèn ,1a 1728 

,oud 60 jaren. 

MORIN (LODEWIJK) , gebprea 
te Mans in 1635, ïtwam haa'ir 
Parijs, om de Wijsbegeerte "té 
studeren, hij legde dien wee 
,te voet/af, en :hieldiichöb 
denzelvennietp^oeliénun 

I 

tkl 

i i i 

i 
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kruiden btóhM M J M Ö 
w r o l g e m f Fieesiunde, 
werd Art* In'i662, enjid 
rai 4» ittóemie tan welen-
« • # * • ' Zijne deugd even-
4g£ ijf* fcunde. Hij leide 
$g£ leren als een kluizenaar., 
tl Biels dan brood en'dronk 
niets dan water, en voor het 
jneesle veroorloofde bij; zich 
eenige wichten. Parijs was 
Toor hem eene woestijn >_dit 
alleen meenomen, dat hij er 
boeken en geleerden vond. 
Het geld, dat hij yari het 
oaslhuis als jaarwedde trok, 
ïe<nle hij in de offerbus, na
dat -bij « c l 'wél verzekerd 

l iad .ü le t gezien.te worden, 
In ' 1700 werd bij gekozen 
0Jn de onderriglingen wegens 
de planten te geven, in dep 
koninklijken tuin, m p t o 

'Mn den beroemden ÏODHM-
°M ,weU« - * * * £ 

«in* herboriseren, fle«>«* 
S^hadeene^ogroMeac^ 
W voor MOEI* opgwat.d^ 
& aan eene vreemde plant 
, J , m «af rin Monna 

r & ^ a d , i n v e r -

hoekverzameling va» *MT 
20 000 kroonen.aan waarde» 

] i ^ , ^och »iets a n d e r s ^ 
tóVoöd onder ^ E f ! " 
ren «èfceft 7?«fetf van M?^ i 
« i ^ W * ^ ü s f 6 i J e k « c b «»;' 

veel uitgebreider en 
beter "bewerkt dan die van 
PINPS, 

| MoKijr (JOAMES), .geboren 
" te Meung, bij Orleans in 

1705, werd in .1732, leer
aar der wijsbegeerte te C/fe-
ires, in 1750, verkreeg hij 
een kanonikaat bij de hoofd-
"kerk. Mouw gaf, toen hij 38 
Taren oud was; zijn algemeen 
•mecanismus > het licht in 
j2,mo, welk boek vele ge
leerdheid bevat. ,Zyn twe^ 
de werk is eene Verhande
ling over de elecïrititeit f r 
drukt in 1 2 . * V n 1748. 
De abt NOUET, hadhet,ge-
*oelen van denschnFerwe-
derlegd, *oB»r *ond f m 

L 3." en laatste gedrukt 
X k . Hij behield tot aan 
den dood fijnen uverj 
de wetenschappen, al-pede 
d e deugden van dep p g * * 
e„ van .den wijsgeer. H9 o 

^ e e d > ^ % d £ 
Maart 1764, oud S9 jaren. 

aar der godge f f f s m v -
klooster van de ^ I n s 

Dis te Z ^ f ' J Van St. 
kanonik.en & ^ , w a a r 

^ A ? ° C h e e f » » » ^ 
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•Juëüstikuè ,•• Jntwerpen, 
1553, in 8.TO, en- 1644, 
met aanteefceningen van AN-
TONÏDS SAKDERCS. — 2.° IIet 
leven >van" den B. TRÜDO:, 
dat vim llBËSlÜS eti'Hïï" 
cmRïus, Leuven, 1540i 
in 4.'" — 3,o Met leven van 
-Paus Jmüiïvs IFI, Léu~' 
tien, 1536, in 4 > , enin de 
geschiedkundige analectenvaö 
A M M Ü S YI, door CASPER 
BüRMAN, Utrecht, 1727. ~ -
4.° Uitlegging van den eccle-
siastes, Antwerpen;, '1533 » 
in 8.vo — 5.o Oratio de 
paupertate ecclesiastica énzi 
al de werken'van dezen'schrij
ver zijn in het Latijn. Irj het 
klooster van St. Trmjén^be-
waart men in handschrift. —-• 
l.o Vitw Sanctorum ANTÖ-
#II, et GÏÏIBJERTI GEMBLA-
CENSIS, — 2.o Prcecepta vi-
tm honestce. — 2.o Chroni-
con Trudonense van het jaar 
1400 af. A«MOM>ÜS Wloïr,en 
pater POSSEVIH zeggen dat hij 
een benedictijner te St. Trui-

jen was, en omtrent 1100 
leefde/ zij vergissen zich even 
als CORNEEIÜS Loos, die hem 
verwart met IYÖVIOJIAGUS, 

SfORIOTERE (ABRIANÜS ClAÜ-
BIOS IE FORT DE I A ) , t e P « -
rijs, in 1696, uiteen adel
lijk geslacht geboren, werd 
opgevoed onder den beroem» 
den pater POBÉE', wiens vriend 
en bewonderaar hij gedurende 
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zijn leven was. Daar de lief
de tot de letteren .de zuch't :' 
naar de eenzaamheid inboe
zemt , verliet onze schrijver 
hel gewoel der hoofdstad, 
en begaf zich naar dè vaders 
Genovevianen te SenliS. Hier 
leefde hij gedurende 12 ja
ren , bezig met de bouwstof
fen tot verschillende Verza
melingen te vergaideren. De 
voornaamste derzelve zijn j 
l.o Choix de poesiesrnorales. 
{Keuze van zedelijke gedicht- . 
ten), 3 dl.*,' in 8° , 1740. 
— 2.6 Bibliothequepoètiquè 
(Dichterlijke bibliotheek.) 4 
d ï > , in 4. t0 en 6 dl,*1',' in, 
12.HI° , 1745. -_. 8.o. Pdssè 
temps'enz, (Dichterlijke, gê-
sóMedkundige eb kritische 
tijdkorting.) 2 dl.», in 12;*aoy 
1757. — 4,0 OEuvres choi-
siès enz. (Uitgeléxéne -wer
ken van J. B. BoirssJEJUi) 
in l2.m° Deze kleine ver
zameling ïs de beste van al 
degene, welke Ï,A MORÏNIÈRE 
in het licht heeft gegeven. 
Men heeft nog van hem twee 
kleine tooneelstükjes gedrukt 
in 1754, ónder den-titel "yart 
Fapeurs (dampen) óf vail 

I Tempel der luiheid.. Deze 
I schrijver overleed in 17681 

De-achting, welke hij voor' 
.de Godsdienst 'en voor dé 
zed én koester de / straalde aiet 
alleen in zijne werken, maar 
jok in zijnen wandel doóVi 
in de uitgaven j irelkeJïy fan-

n 

i.' f 1 1 t i l 

11 ii i 
11 

i I1 

r 
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de beste sto&kên der Fran* 

scferooo* M BICt h u m i e n 

roe* tó ieaadeelen, door 
<Mg*8* et u i t t e JaleH» wf* 
ie» «aar eenigzins ligtzinnig 
rwtkmm. Daardoor heeft 
}• deraelver lezing algemeen 
ca geschikt gemaakt voor el-
ten ouderdom, voor alle per-
jonen. Het is altijd, zoo niet 
roemrijk, ten minste loffelijk 
proote mannen van hunne 
Ldezijde te leeren kennen; 
men brengt daardoor, om 
aootespreken, hunne ware 
gevoelens aan den dag, W 

i in ige .go er, * * ^ » 
rijperen ouderdom de dwa-
jinaen hunner jeugd en d,e 
ian•hBBM.p» verfoeid>b-
bea; 

kruidkundige, werd in 1620 
fP Jherdeett ra bchomna 

w n HÜ studeerde aan 
fi ^school dier stad, en 

geleerdheid, H f ^ 

^ w a a r v o r hij veellust 
kunde, ^ l ^ J o o r l o g e n 
gevoelde. ö e OT^n • f . \* 
$%ken zijne ^ f l B

, £ $ 
«af Wijken van .jnen j: 
e« ^abed voor de »«•"» ,, 

per óp l f i rB l van ^ ^ ^ » « 

in het gevecht dat aldaar 
iussch,en de inwoners der 
stad en, de Presbyterianen 
plaats had; 'hg. werd gevaar
lijk aan het hoofd gewond; 
zoodra hij van deze -wonde 
genezen was, vertrok hg naar 
Frankrijk. Gisiw- van 
Frankrijk, hertog van Orr 
leans, lokte hem naar Mots 
en vertrouwde hem in 1650 
het bestuur van den konink
lijken tuin dier stad toe. Mo-
RISON ontwierp eene nieuwe 
manier om de .kruidkunde 
uit te leggen, dezetóaagde 
den hertog. Na den dood 
iezes vorsten keerde hij naar 
Engeland terug in W* 
De koning KAUEUI aan wien 
de hertog van Orleans^ 
te Blois had voorgesteld, 
heriep hem naar Zo»*»» 
Ja gaf hem-den titel van 
Snen lijfarts, tnet eenejaar-
S d e van 200 pond sterlmg. 
S bekwame man Pverlj 

ouderdom ™ f f ) i -
'heeft van hem! l . J i n 

de hoogeschoo « ^ 
b e m h eM;;S«ndeaan-
leeraarjndev UK aannam. 

~ 2-° S i" fo!'her" Zo**»» t 6J n ' rrdudium 
drukt iB..Nn3„-flet2.« 
JBotanicunt' — 
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en 3.* deel van zijne Ge
schiedenis der planten, in 
fol., 16Ö0 en 1699, waarin 
hij eene nieuwe1 leerwijze' aan
geeft i welke door deskundi
gen geprezen wordt.. JBfet 1.® 
deel van dit werk: is niét 
gedrukt geworden ;• men weet' 
niet waar het gebleven is > 
hel is echter vervangen door 
Plantarum omtelli ferarum 
distributio nova, 1672, in 
fol.,. maar daar deze ver* 
handeling met het S»« deel 
Werd herdrukt, neemt men 
de uitgave van 15-52 alleen 
©m des fraaijen druks wille. 
Het l.e deel móest de be
schrijving, der hoornen e» 
heesters uitmaken, Be drie 
dselen ïijn te Oxford uit
gegeven, •1714, 2 dl.ö, in 
iol.,. met platen. De leer-, 
wijze van MORBON bestaak 
daarin r dat hij het -geslacht 
derpkate» bepaalt naat hare 
"teloemen, hwar &aad en har& 
vruchten: eene wijze, welke 
mede door TetriUOTOM werd 
aangenomen, doch die Li»» 
ïïEirs tegen eene andere heeft 
verwisselde Mofiiso» heeft aan 
de natuurlijke geschiedenis 
buiten twijfel-vele- diensten 
bewezen, doch het schijnt 
dat hij zielig zelven wat te 
Teel prijst, wel r rerre vari 
«ich te vergênöegéa niet den 
roem, dien hem zijn stelsel 
wer de kruidkundige klassl 
ficatie moest verwerven* durf 

im 
dè :hij* zijne ontdekkingen" 
vergelijken met diè van CHRÏS-
ÏOPHORUSCOIÜMBÜS ; en zon
der ooit GESMÉR, OjËSALPINtJS' 
en FAiiia COLOMNA 'aan* te* 

; halen , verzekert hij,. da* hij 
niets geleerd heeft dan va» 

-de natuur zelve.. Men zou, 
hem misschien op zijn'wóorU 
geloofd hebben, indien hij 
zich niet de- meéite haddè-
gegeven, om geheele blad
zijden van déze twee laatste 
schrijvers over te nemen» ' 

< MORISOÏ (CLADWÜS BAR-
THflUOMEüS), een schrijver, 
te Bijen in i'592 '• gebó-ren , 
overleed in dezelfde stad'ih 
teel.>Mén 'hééft tan* Irerh : 
1.°- een boek Perüviana W 
t i t e ldy i^W, 1-645., j - n 4 > , 
waarin hij onder verdichte 
namen, de gesehièdenis be-
schryTt der twisten ' tüsscheh 
den kardinaal D-E RieHEHEü, 
öe koningin MARIA DE M E -
mm en GA$ION van Frank-
ryk hertog van OrlecM*. 

«4*« tour 
P 3 • ' " " ' * * . * » « c s t uit-
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geven, waar men alle laster* 
taal tegen de kerk en hare 
bedienaars drukte. — 4.° Een 
aantal latijnscbe Brieven, 
over verschillende, onder" 
werpen. 

* MORSISSON (C. F. G.)» 
Jid der conventie, geboren 
UBrctagne in 1740,oefen
de roorde omwenteling het 
beroep yan advokaat uit. Toen 
de staatkundige onlusten 
Frankrijk beroerden, werd 
hij afgevaardigde bij de con-
stiluerende vergadering en 
vervolgens bij de conventie. 
MORISSON, ofschoon den geest 
der remieawiag toegedaan, 
ieJneW echter 'alfM, FH<? 
voor dien ly<ï toen alle gees
ten in gisi/ng waren, zeld
e n * bedaardheid., Meerma
len nogians jiet hg « o M » 
S e n de broeders des kov 

S en tegen de* koning 
S n ; maar toen menden 

Mondde zich daarop dat de 

Jeid hadden f ^aarborgd , 
?!n 29 November sprak .hg 
d e " ^ . f . . voordeelt van 
andermaal ten !00f" d e b e , 
LOM***, 5 » j 7 / c o Ï Ï n e n . 
Neigingen der Jacoom . 

J jefj^ÖS«:; afondw w<ipens 
en iMgwraw'geweest was» 

r ^ a , dezfcfiunrófc rnissèien. 
zijn .verdediger zijn gewör-

! den." fljj gaf naderhand ÏÜ. 
ne stem tot Lomtwim op. 
fü»t«ng gedurende den oor« 
Jog,.: én jlót. desKielft verban. 
nity bij den yrede, On-
danjesden, moed, waarmede 
hij ?ich tegen den moord 
des konings vemt had, ont-. 
rustten de Jacobijnen hem 
niet ,gedure,nde het schrik
bewind, tater werd hij door 
GARNIER beschuldigd van ver-, 
standhouding ,met de konings? 
gezinden, wijl hij ondersteun 
ning gevraagd had voor het 
departement der Fendée, 
4qfih,, deze aantijging Weef 
zonder gevf>l§ihy werd zelfs 
met verscheidene zendingen 
behst, waaryan hij zich kweet 
met al die bedaardheid, welt 
ke in dje woelzieke tijden» 
slechts mogelijk yw. Als lid 
van den raad der vijfhonder
den, «deed hij in, December 
1796, een, decreet̂  van al* 
gemeene kwijtschelding aa?" 
nemen ten voordeele der Veo-
deërS en Chouanen. Hij ginff 
den 20 Maart mTüiU® 
raad, en werd weinige jaren Ja; 
ter tot raadsheer benoemd»*! 
het hof .nn-Piïtif&t'W" 
volgens bg dat; van Bour-
^ s , waar hij in 1816 over
leed, geacht om zijne gewl-
iiVe dengden en .de be l^ r 
ïoosheid, waan».^M** 
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' MoRtBT (ÖJspRöE), eétfAn-
glikaansche Bisschop te Üow-
d&riy in 1597, uit adellijke 
ouders geboren, werd ka-
nonilc van Oxford in 1641. 
Hij gaf de inkomsten van zijn 
kanonikaat aan kónibgXaREI. 
I , die destijds 'in. oorlog ge-
wMeld wasf tegen dë troe
pen van bellang parlement* 
lenigen tijd daarna werd déze 
vorst te ffamploncourt $p~ 
vangen gehouden', en, hij be
diende zich van doctor MOR-
£BY , om de hoogeschpol van 
Oxford aan te sporen, zich 
niet aan een onwettig, be
zoek te onderwerpen.' Hij 
Verliet Engeland en begaf 
zich naar 's CPravenhage, 
hg KAKEL I I , die hadat hij, 
den troon zijner voorouders 
Beklommen had', den ijver 
van dezen getrouwen onder
daan met hét bisdom Tan 
WarcKeMer > en vervolgens 
mm. dat nn ff"i^ehëstea\>t-
loonde. Deze preTaat over
leed in 1684» oud 87jaren, 
nadat hij in zijn bisdom veel 
goeds gedaan had. Men heeft 
van hem eenige Leerreden 
én Lalijnsche Srieven» 

MORNAC (AÏT:FONÏÜS}, een 
beroemd advokaat bij het par
lement van Pari)'s, te Tours 
geboren, zat bijna 40 jaren 
in de pleitzaal, en beoefende 
de dichtkunde te midden der 
ïitterijen der, ftaarklóovers, 

Zijne wérken zijn in 1724 r 

in 4' dl,1», in foL te Par&s-
gedrukt. Men heeft nog van 
hem eene verzameling van 
gedichten, getiteld: Ferice 
Fórenses , in 8.v 0 , omdat' 
zij de vruchten waren zijner 
uitspanningen, gedurende de 
vacantien Tan het hof* .Z'i^ 
bevat de .lofreden der regis-* 
geleerden, van FranlirijK „.SQT* 
dert 1500. Hij overleed iri, 

, Junïj; 1620,, V 

MoRNAT (PfllMPPTTS D B | , 
heer van Plessis - Marly, 
geboren te JSafiy óf Bislmy\t_ 
in Opper - Normandyë,' int 
1549', werd opgevoed te./%» 
rils. Hij' maakte-W snelle' 
Tord eringen in dé fraaijë tel-
teren, de geleerde talen én 
in de godgeleerdheid, het-* 
geen Toor een' edelman een 
wonder was: men bestemde 
hem eerst tordenpriesterlij-
fcen staat; maar zijne moeder 
besmet mèl de dwalingen van' 
CALTT», deelde hem dezel-

I Te mede. Na den Barlhoio-
meus-nacht, reisde PHIMPPUS 
TAN MORNAÏ ,. door Kam: 
JJuitschland, de Mdèxtkn* 
den en Engeland. Dë kot 
mng van Navarrè, later HÉN-
DiUKlV^vvas toen het hoofd 
<Jf prptestantsche- parHj V 
MORNAY hechtte zieliaan hém 

: en. diende hem met zijne peil 
U n z p e n degen/Hij v e r z a k 

?* ?wfef om den» weg tot n 
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den troon fw*. d«oi v o r s l 

te Banen; '**«* tc>en deze 
Tan Mi faW veranderde, 
deed Af * « biltere yerwg-. 
fÏMö»* verwijderde zich van 
Jffaöfj werd het hoofd en 
èètieiètt protestantsche par
ij], ea de paus der Huge-
nooten. Een zijner boeken 
oter de voorgewende mis
bruiken der Mis, bragt alle 
Catholijke godgeleerden tegen 
hem in het harnas, en hij had 
de onroorzigtigheid, om niet 
anders op hunne gronden te 
antwoorden dan in eene open
bare bijneenkomst, Zij werd 
ia 1600, te Forüainebleau 
bepaald, waar het hof zich 
%óu bevinden. Be strijd was 
tusschen Bü PSRROS bisschop 
van Evreux, en Monmt. 
Be zegepraal werd eenstera-
«„V aan DÜ PEKRO» t°ege-
lend. Deze kerkvoogd had 
„ich beroemd,'daf hijduH 
M A meer dan vijf honderd 
a r l U in het boek Van zij
tien tegenstrever zou aamym 
2 ? , welke of vermmkt of 
S i / k aangehaald j j * . 
e B bij hieid woord. De bd-
Jijkdenkenden calvinisten, be
linden de nederlaag: « hu» 
opperhoofd; om dezejè te 

bïwijzen leze men slecht, het^ 
geae de hertog V A * . « ! 
#»a ijverig protestant, « «J-
n# toemqriën daarvan zeg . 
(Zi* «r t i t t iOtf ) . EenH" ; 

de verga 
b;öjredikant, welke bij 
\amg tegen ffootdiQ 

• waa ,zeidp. treurig tot eenen 
iapitem zijner partij: DeUs-
schop mn Évrem, heeft 
reeds vele plaatsen op MOK-
NJX bfihoMld, — Wat maakt 
dat, anlwoordde.de krijgs
man, ah hij'die van Sau» 
nxm maar behoudt. Deze 
was eéne'belangrijke over
vaart over de rivier de £oü 
f e., w aarvan DU PLESSIS gou
verneur was. Derwaarts nam 
hij de wijk, altijd bezig zijn
de de Calholijken te ontrus
ten. Toen LODEWIJIC XIII, 
onderham zijne partij' den 'oor
log aan tle doen, schreef hem 
Dü PIESSIS, om er hem van 
af te, raden, na de 'voor
naamste redenen te hebben 
uitgeput, zeide hij hem: 
» Zijne onderdanen den oor
log aandoen, is bewijzen van 
zwakheid geven, Het gezag 
bestaat in de vreedzame ge
hoorzaamheid des volks; zij 
vestigt, zich door de vöorzig-
tighéid 'en de regtvaardigheid 
van hetft, die het bestuur 
in handen heeft. Het geweld 
van wapenen moet slechts 
|egen eeneri vreemden vijand 
<rebrüikt worden." Deze mm-
merkingen van MoRwr, wel
ke de vorige gebeurtenissen 
beiagchelijk maakten, brag* 
ten niet anders te weeg clan 
het verlies van zijn bestuur 
van Saurtmr, dat LoDEffWK 
XlU.hem in Ï621 ontnam. 
MOMAY kon niet onwetend 
zijn, welke-bittere vruchten 

http://anlwoordde.de
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da toegevendheid, die men je-, 
gens de sectarissen gebruikt 
had, had gekweekt. Hij kon 
nog minder onwetend zijn, 
omtrent de wanorde», die 
door., den aard der nieuwe 
dwalingen onvermijdbaar in 
eenen Calhoiijken staat moe
ten ontstaan. » Het caïvinis-
mus, zegt TOITAIRE, moest 
noodzakelijk" burgeroorlogen 
teelen, en de grondvesten der 
staten doen wankelen. De
wijl de hervormers der 15.e 

eeuw"alle banden, waarme
de de Gatholijke Kerk de 
menschen in teugel hield, 
verscheurd hadden, hetgene 
haar het heiligste was als 
afgoderij, beschouwden, de 

' poorten harer kloosters open
den , hare schatten in we-
reldsche handen overgaven, 
zoo moest noodzakelijk de 
eene partij voor de andere ten 
onder gaan. Er is inderdaad 
gpen land waar nietde gods
dienst van CALT?Y^ en LtïEEU 
bij hare verschijning het bloed 
heeft doen stroomen." {Eeuw 
van ZoDjeHVJxXfF.hooii, 
JJ3). JDe admiraal CoioGM, 
zelf zeide, volgens BKAN-
TÓME ,. dat het eenige middel 
om de calvinisten in toom 
te honden, was, van hun 
buiten het rijk .bezigheden 
te verschaffen , en' de Catho-
lijke gewesten der Nederlan-
^e», aan hunne verwoesting 
Ben prijs te geven} zonder_ 

dat, zouden zij zeker inwen
dig beginnen te woelen, zoo
danig kende hij dezelve als' 
war geesten, onrustige, uit
gelatene menschen, en lief-
hebher s van stroopèrijèn, 
MORNAY overleed in 1623 , 
oud 74 jaren, in zijne vrij-
heerlijkheid tan."Foret sur 
Seure, in Poilou. Men heeft 
van hem: 1.° Eene Verhan
deling over de Eucharistie, 
1604, in fol., — 2.o Eene 
Verhandeling over de waar
heid der Christelijke Gods-* 
dienst enz., in 4.*°. -—' 3.° 
Éen boek getiteld het Ge
heim der boosheid, in 4.*°* 
— 4.0 Discours', etc. {Mede-
voering over hef gewaande 
regt van die pit liet huis 
van Guise), in, 8.Y° — 5.o 
Memoriën van 1572 tot 1620, 
4 dl.n , in 4.to — 6.° Brie
ven enz. Bijna al zijne wer
ken., zijn opgevuld met de 
dwalingen zijner sekte, en nog 
daarenboven met eene goede 
hoeveelheid geestdrijverij, DA-
VID DE LÏGÜES,heeft zijn £c-
ven beschreven in 4.to dit 
is eene geschiedkundige ]0f-
r e d f >.\ opgemaakt door eerj 
aanhanger der partij. : Er is 
nog een leven vdnj)up£m+ 
AHi MORNAY , in &Q levens 
der. oudste heerm van -het 
huis van MORNAX, door tf. 
W MoRjrAy DE u t u i s . -
TERTRE, 1689, in 4 > flit 
|even; i?. hét. fogen^iftVwi'het 
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eerste, mmfs$wigesftokea 
hebben, 'f 

Mm& tfkimsm) p een 
Jméés van geboorte,. en 
mfterig Christen, direc-
mt Tan den koophandel der 
Portugezen in Japan, werd 
valschelijk beschuldigd van 
eene zamcnzwering tegen den 
ieizer, en levend verbrand in 
1637» betuigende zijne vol
komene onschuld tot 'aan zijne, 
laatste ademhaling. Pater 
CHAKLEVOIX , heeft de valsch-
freid dezer voorgewende za-
rnenzwering bewezen , als ook 
die van het verdichtsel dat 
KofiMPtfER gesmeed of aan
genomen heelt, om dezelve 
ingang te dóen vinden, en 
zoo naar zijne gewoonte de 
ontluikende en lijdende kerk 
van Japan te lasteren. 

MoRö (STEPHAJfüs)j.een 
Hongaarsch tasuit, en ge
leerde wiskundige, werd in 
1704, door de Rascianen«,'te 
Vijfkerkm vermoord. Men 
heeft van hem : GeograpMa 
Pannoniw, voorkomende in 
Imago ÏÏWgarice antiquoe, 
door fmoti, die er met veel 
Jof van spreekt. 

MORONE (J o ANNESDE), zoon 
vim den graaf HIERONYJIÜS 
Ai.'-lftfJUMTB , kanselier van 

en een iet groot
ste 'hUüBtöiïSïgt-n van'zijnen 
tijd, in i5$9, ftiM kamp 

voor Florence phlse\i]ï over
leden , had een gedeelte wn 
de bekwaamheden zijns va
ders; door zijnen ijver en zijne 
kunde verfcreeg hij. het bis
dom van M<)dena, In 15-42, 
werd Bij als nuntiul naar 
DuitseNani gezonden,, hij 
haalde de vorsten des rijks 
over, om tot de zaraenroe-
ping eener algemeene kerk
vergadering te onderteekenen. 
paus Piütcs III, over dien 
uilslag zeer te vredcn, be
loonde MoiMWK. met den kar
dinaalshoed, benoemde hem 
leaaat te JJotog^, en voor
e e r bij het te Trentc be
paalde concilie. Mn» ÏÏI, 
ondhem in hoedanig hert 

van legaat naar den landdag 

vuuraf beliariderRoom-
sche kerk verdedigde. Mo 

h " 1 \ Ï Ï ak t r vormden, vra-
Z t L n Christen w|sgeer 
1 S HÜ donderde «-
waardig. M .ieül> 
gendekette^maa^i 
L n e h a n d e l d e ^ ^ 

aardigheid. Z f iügd-
zochten m ™l fnms 
heid eenen m * J al. 
TV liet hem op een»0 
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lot irbotzitter van het concilie 
vatt Trente, te benoemen Na 
den dood van den Opperpries* 
ter, keurde de H. CABÓIÜS 
BORHOMEÜS, hem de pauselijk 
ke kroon waardig, en gaf 
hem zijne stem ;> in een an-i 
der conclare had hij'reeds 
28 «temmen gehad. GRE&O-
uno-ini, zond hem als le^ 
gaat naar Genua, en vervol
gens naaï" DuiUchland. Bij 
zijne terugkomst tan dit ge-
zanischap bekroonde hij zijn 
dooducht g leren m e t L „ 
heiligen dood. Hij overleed 

a ^ f r ^ ^ j a r e n . m e t 

btenf g 7 S t r i S t % ' 

en\±TlaUEiJnbis( ïom> ei voor die der Kerk. ^ 

' Mowaw:,.wa z&e.r oud 
JttM'-wn, re«e^ë. w i k e r g 

? e n r f ?? e * W (km». 
Shift"S *••***»*»«•. 
schaft. DjamicBt Moaoaan, 
werd als J ter togvanreW 
uitgeroepen, l n iU8. M 

m m Monoswi, verkozen in 

de'republiek-, en MICHAEL 

«eoy 4 maanden na ziine 

«Uwd flsw&fo*, mede a a n 
J republiek onderworp" 

achtirigswaardigi om hunne1 

vaderlandslievende gezind
heidi'v als door jhunne Jcunst 
ora te regeren/' *,! / ^ 

MÓROSINÏ(PETRÜS), een Be
roemd kardinaal van dezelfde 
familie , als dé -voorgaande , 
was ' een der "bekwaamste 
regtsgeleérden van zijnen tijd. 
Hij werkte aan de yerzame-
Hrig van het 4.« boek dejr_ 
iïecrefaliën, en overleed in 
1424 i te , Galiimno, 

MöROSIWÏ, {JoANNËS >WkA$* 
GISCU&), kardinaal en afge* 
zant der republiek" van Ve
netië, in Savoóije't Polen, 
Spanje, Frankrijk en aari het; 
hof teKoristmiinöpel', ï>ij 
den sultan AMÜRAD Xll. Hij 
overleed in zijn bisdom van 
Brescia den 14 Jahuarij 1596i 
in den ouderdom van 59jaren. 

4
 MOROSINÏ (ANDREAS) ver* 

fcreeg 'dè1' voornaamste eer-
ambten der republiek vanT^e-. 
nétte, en overleed in Ï618| 
in den ouderdom van 60 ja
ren. Belast met de vervol
ging der geschiedenis van Tel 
iïetiëioprVjMtiÏA, bragt hij 
dezelve tót op 16Ï5. Zij werd 
in 1623:gedrufef in fol. ëh 
herdrukt in dé verzameling 
der geschiedschrijvers -VaS 
renette, 1718 en volgebdé 
jaren, lödl.n, in 4 « i j n e 
Vpusculct ëtEpistolos, 1625, 
™ 8.vo, worden minder ge-



2J$ M0& 

ïocht '(Jan l|»ffesA'ederaV 

Mmwm^RMciscvs)' ge* 
iorcu te renette, ia 1618, 
onderscheidde zich op een 
4p» feiaeljaansche galeische-

JM»;"reeds in den ouderdom 
raa 20 jaren behaalde hij 
gedurige overwinningen , op 
de Turken, Jn 1651 werd 
hij tot kommandant der vloot 
benoemd, mitn een aantal 
Turksche steden in, en werd 
tot generalissimus uitgeroe* 
pen, in deze hoedanigheid ver-
dededigde hij het eiland- Gan-
dia tegen de Turken. Hij 
werd meer dan vijftig malen 
bestormd, meer dan veertig 
malen onderaardsch aangeval
len, en meer dan vijfhonderd 
malen verijdelde hij de mijnen 
der belegeraars. De. Turken, 
verloren in deze belegering 
meer dan 120,000 man, en 
de Yenetianen 30,000. De 
groot-visier trachtte dezen 
Braven krijgsman te vergeefs 
om te, koopen, daar hij hem 
het vorstendom. Walachije 
en Moldavië aanbood;, hij 
verachtte deszelfs • voorstel, 
Toen hij eindelijk genood 
zaakt was, zich over te ge. 
ven ,kapituleerde hij in 1669, 
na eene belegering van 28 
maanden. Degroot-visier had 
leene groole achting voor zij-
pètL.m,Q£d, ep stond hem toe 
^ 'WHifh$ begeerde.' Bjj zij
ne iöcm^omst „ }? reenette 
•werd hy-êtriftStyel «n&vajji-

gen, doch daaj?na;Qp l>eyel 
W den J«wtf*M«to«dwj 
»aar wijl hij m\ ten volle 
regtvaard%de> nnmyfo 
men hem den post m p r o , 
CuratoirvattS^HifAKCM, Ee* 
nigeij tijd daarna barstte er 
Weder een oor% jjjt, |e« 
gen de jurken, en MQW 
SISI werd. voor de derde maal 
tot .generalissimus, der Yene
tianen verkozen Hl 168L 
Hij overmeesterde verscheid 
den. Turksche, eilanden; in 
1637, behaalde hij 'eene vol-, 
komene, overwinning op 'de 
Turken ,bij de Mafdanellen, 
en bemagtigd.e.if<?r««if/«e, MU 
sitra > ,4thene en bijna geheel 
Grieken(an4, Zoo, vele over-? 
winningen deden hem in 1688, 
tot doge uitroepen, en in 169$ 
Werd hij voor de vierdemaal, 
ofschoon hij toen reeds 75 ja
ren, oud,'was,',to,t generalissi
mus verkozen» Hij dreef de 
Turksche vloot verscheiden 
malen op de, vlogt:_ maar 
door verraoeijenissen uitgeput 
werd hij ziek en overleed 
te Napli di Momami in 
160*; Be. senaat liet hem 
een prachtig gedeniteeie» 
«prigten, met dit opd^ 

jpelopionesiaco. De üW «« 
•Pehponesimnwh werd net» 
na zijne overwinningen » 
Ü687 gegeven. Panri«A S* 
J>EB YXH vereet*; ^™ leJ 
mUdeo tijde w«t«eneadeg«a 
enhsl» , vwtóehjjmetpteg-
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tigheid in de kerk van den 
H. MARCÜS i«it de handen 
van den nuntius ontving. Het 
léven van Fkiwcisdtrs IfoRO* 
SINI is in het Latijn beschre* 
ven door JOAMES GRAZIAÏTÏ J 
Paiua, 1608, in 4 > ; en 
door iiiri, ARRIGIÏT, Padud, 
1749, in 4.t0 Deze laatste 
ierensbeschrijving wordt voor 
de beste gehouden. : 

MOROTIÜS of Jfohozzo (ICA-
ÏÏEL JOZEF) abt van de Cister-
cienzer-brde dn Turin nader> 
hand bisschop van Saluces 
schreef in het Latijn; l.o 
Tydrekenkundig Tafereel 
van de orde der ICarthüi-
zers enz,, Turin, 1687, in 
fol. ~ 2.<? Tijdrekenkundig 
tafereel van de orde van 
Citeaux, Turin, 1619, in 
fol. 

MORT (JACOBUS I E ) , eva 
tetieikundige en geneösheet 
geboren te ffadrlem in 1650, 
gaf bijzondere lessen over 
de scheikunde, kruidmeng-
en geneeskunst te .LeijdeH ; 
in 1702 verkreeg hij aldaar 
een leergestoelte der schei
kunde dat hij tot in 1718, 
het jaar van zijn overlijden, 
bekleedde. Hij werd vervan
gen door den beroemden 
BOERHATE. Men heeft van m 
MORT : l.o Ghymia medieo* 
physica, 1684, in 4.f° 
2.° Pharmacia medzco-p/iy-

Furidammta nov. antiqud 
iheorice rhedicte > dd naturai 
öp'eras revocata, >. 1700, in 
12.W», enz. 'Alle werken 
die in hunnen tijd op prijs 
gesteld werden ; maar dewijl 
de bewerkingen der schei
kunde tot meerder volmaakt
heid gestegen zijn j zijn de
zelve in onbruik geraakt. 

MoRTEBTARr. 
CHECHOÜAUT. 

•MöRTlER. — 
DATID. 

Zie Ro^ 

Zie MARTIN-

. f MORTIER (EbüARD ADOLF • 
VASIMIR) , hertog van Trevï-
s£> pair en maarschalk van 
Frankrijk, werd in 1768 > 
te Kamerijk geboren. Zijn 
vader was een koopman, die 
£ V 8 9 ' afgevaardigde vatt 
den burgerstand indestaten-
generaal vMs Hij begon Z i j-
?f knjgskundige loopbaan als 
u©pmftn ®enèr bende vriiwil-

% r S van Zijn departement, 
ten tade der omwenteling 
Ae Quievrain, werd er e>iï 
^ ^nder i e m ^ o S 
sloten r ia 1793 I b e f i 

^ t e n v a n a a n b e w S " 
&** en aan den E ' el~ 

'm 
• i ra 

'i . ' 

il 
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rantrapu&Hf#r-foS79$, f /iet hij; iöi'803,:óp!staan'; 
xcrgewlêe J # «feageüeraöj | denvoet drie; grenadiers van 
Ixftttyft: *»« de .boorden het 48 .^ regiment docdschic* 

i ' i / i - „ „7 i _ r k . _ II ... »i . . . . . . MB ip» Jw'»,,sioegdeOos 
teQtffaï®.» en noodzaakte hen 
mMmtóerg-terug te wijken* 
J § arasintusschen steeds even 
jt#rfig als dapper, en-weiger
de bij herhaling, den rang 
ran brigade-generaal, welke 
hem, wegens zijn wapenfei
ten, werd aangeboden; eerst 
in 1799, aan.de oevers vari 
den Donatt, nam hij dien 
rangaan, den 15 $aart 1800, 
verkreeg hij .het bevej over 
de zeventiende militaire di
visie.* Tan dat jaar lot 1804, 
stapelde hij zoo vele groote 
iri/srerrigtingen opeen, dat 
hij achtervoigens, en met 
Weinig tusschen verloop, be-? 
noemd werd tot een der viëP 
commandanten van de consu
laire garde, titularis van het 
voorzitterschap voor zijn le
ven in het kieskollegie'va_n 
Jiet departement MNord* 
maarschalk van" 'Frankrijk, 
chef van de tweede cohorte, 
en groot-arend vart.het legi
oen van eer, geschiedkundig 
vermaard is inzonderheid een 
nitstekend wapenfeit, door 
hem in 1803 bedreven, te 
weten de in bezitneming van 
het Jceurvorsfendom Mam-
ver, hij werd in dit veroverd 
hnd zvlfs van zijne vijanden 
betniad, daar hij bij allege-f 
strengb^ ^ u e uitmuntende 
krijgstucht ®Üdé-f$t:ii®lé*>:i «w° 

jen, ,wjj zij zich a3n bui. 
I tensporigheden hadden scnul. 

dig gemaakt, i W w T e r . 
eerde hem in 1805, met ds 
hnmsns-orde. ; In dat zelf
de jaar voerde hij een ge-
deelie van h&t groote Jeger, 
onder NAPOIEON'S opperbe~ 
vel, over éen Mijn, legen 
Oostenrijk; bezette in 0c« 
tober, den linker oever van; 
den Dorïau; verhinderde de 
vereeniging van het Russische 
leger s en leverde dien bloe* 
digen slag bij Diermtein, 
Welke 's morgens ten 6 ure 
begon, en 'sriamiddags ten 
4 ure eindigde. 'Wanneer hij 
daarna, met iOOOman, zij* 
nen, wea wilde , vervolgen, 
ontmoette hij, onverwachts 
het gansche leger-corps van 
den Russischcn generaal ï u -
ÏÜSOW. ;: Hier ontstond die 
beroemde, langdurige en 
moorddadige strijd, waarin 
MQRTIM, met al te geringe 
krachten, een veel grooter 
Jecer den heldhaftigsten te
genstand bood. En reeds vu 
de oagenblik daar, dat m 
voor de overmagt beawrjkea 
moest, toen tot zijn gelus» 
versche manschappen «J»e 

afgesneden bende ter m 
snelde, dit gevecht een der 
verschrikkelijkste in den kori
sten, maar dadenn^leno^ 
Jogydhm:ifmhrtjk «Ml*-

http://aan.de


MO % 

gen Oostenrijk gevoerd heeft, 
overlaadde MOKTIÜR, met den 
hoogsten roem, J)e inwoners 
van Kamerijk, .̂ iJde 4eze 
heldhafnge daad Van hunnen 
stadgenoot door een gedenk-
teeken vereeuwigen ,° doch 

)„«„ »' •. * m den oorlog 
effen Pruissen was lui liet 

f «e«[ond na den 2 ^ v n 
/ « « , onverwacht voor de 

i« irT^^^-

va« lOooonS "f dolatie 

hiM'ni8Uve rt
nCeï\d ie 

^Ifde iaarisno * I n het~ 
schitteren v t gelederen 

h r H '•» o0cjr 
^ü woonde hei h^ cca?"f» 

* * T M Geborcc. I„ V81
d

2
en 

#« dp^ c • er>hei-&rem-

BS «ireedTl l 0-"""«'i 
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fig*, Munau,- Spiem,; £«ri-
£res eütePlessü'leè-CAen-
nets; eindelijk ïs de restau
ratie gedrongen aan zoo veel 
dapperheid en krijgsdeugd 
.hulde te bewijzen. De kei
zer had afstand gedaan. MOR
TIER werd in 18 ï 6. tot gou
verneur der lö.e militaire di
visie, zetef Jlouanen , be
noemd, en spoedig werd hij", 
door het departement zijner 
geboorte, tot lid van de kar 
mer der afgevaardigden ver
kozen, waarin hij tot 1819, 
zitting behield , als wanneer 
hÜ tot pair verheven werd. 
-Hij had vroeger geweigerd 
aan het proces van den maar
schalk NET , deel te nemen, 
•eindelijk moest op den 28 
Juin 1835, de thans 65 ja-
"ge krijgsman, die bij zijne 
üooge krijgsmans begaafdhe-
den de hoedanigheden'vari 
een edeldenkend man en 
^ K voegde, en wiens 

5 ? S donderden moord-

lerf " f S l a£ e n gespaard werd, vallen bij e e n feeste^ 
Jaken optogt ter vierin* van 

^argenomen had £ T °& 
moord door hJtl , ? e skiP-

de: «{/Jagen tot dit 

1 m 
| !il, 
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werk) gepfeyf > weibe hem 
en &Mete-0Blettlijk Fran« 
sche krfjfiéleêm hef Je yen 
i«Ka»«H neeft, Jigt nog 
w«?S ia het geheugen, en 
tr&t alsnog de verontwaar-
iï/ging niet slechts van zijn 
Vaderland, maar van geheel 
Europa t en de beschaafde 
wereld. r 

MORTO of MoRTUÓ (LODE-
WIJK) , een schilder van Feltro' 
ïn Itali'è, bloeide in dé 16.e 

Beuwl Hij wordt, beschouwd 
als de eerste, welke in koddige 
schilderstukken uitmuntte ,_en 
voornamelijk ih de manier 
om dag en schaduwe te ge
ven. Daar hij de wapens 
Iiad opgevat, werd hij inden 
ouderdom van 45 jaren ge
dood in eenen slag tusschert 
de Venetianen en de Twrkefl. 

HORTON of MOORXON (Jo-
AMES), geboren in het graaf
schap Dorchesieren™. »*r 
W«UiDl4iO,mankte8iph 

loo bekwaam in 'de regtsge-
jeerdheid, dat hij verdiende 
toegelaten te worden m den 
Seïiëmen randen dejcortm-
pcnBu^niKnenmuü 
ÏV Vete plaats baande hem 
den weg tot het^sdom^n 
Uly, en eindelijk" tor het 
aambisdom van Kantelberg. 
M% verdiende hetzelve door 
fetjtwrafrer en zijne getrouw
heid ' j'ègéan mijne vorsten. 
ÏÏBXDMÉ tTJCT- «raakte 'hem 

Jot zijnen kanSel ier ertveN 

lre% '*><* hem den kardi-

UOO. Men schrijft hem ee-
ne geschiedenis tóe van Rr-
™MDm, fflaar het schijnt 
dat dn werk niet van hem 
is. Zijn Ieren is beschreven 
door J. RroflEW> Zonde», 

; MöRToir (THOMAS) eön'Eni 
gelschman, leeraar bij het 
collegie van den H. JOASKES 
te Cambridge, werdinlèlö 
bisschop van Chesier, in 
1618 van Lichifiied en Co* 
'ventry, en in 1632 van Uur-
ham. Hij behield eene be
stendige gezondheid tot in 
den ouderdom van d5 jaren, 
"toen hij in 1659 overleed. 
Men heeft van hem i <fyolo-
gia Catkoliea , in fol. j)e 
auctorüateprincipum, in Lt0 

en- verscheiden andere door 
'de Engelsché godgeleerdenge-
achtte , maar buiten' Enge-
land weinig bekende werken, 

MORVS (THOMAS), te Ion-
den in U7S geboren , was 
de zoon van een deï reders 
van dé koninklijke bani W 
wetenschappen en dê deug
den hadden veel aanlokkelijks 
voor hem, en hij beoefende 
beide met goed gevoljj. #?* 
halve dedoode,bestniecm 
hij 00k de levende talen en 
de verschillende kennissen 
welke d # #«M kunnen ter-



''* é & 
sie'Be^HEN&ftrêM^oiifflff 
van EngclcmdMimfomi 
« " » . > » bij TerscJiillendé 
zendingen. Het vernuft en de 
bekwaamheden van MOMJS , 
Wonkea voornamelijk uit 'M 
de mdeS-ondrhandeJingei 
v a n , ™ ^ » in 1529. Het 

f « voor de dienst C S 

« ine ,bo e fcen 0
b e

,
z i ° r c h r t 

Men wendl ." e h o u d e n -

»•« men t Ï T elschtei 

*™«den weken E J n e 

te haW J , hem °?er 

^ / > > d O
a t i i e m V 0 0 r t e 

» a n d e r ' l o l » 0 Vaa S^n 
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parlement was, dan zou ik 
mij %üven mistrouwen ; doch 
ik heb de geheele CalholijM 
Kerk met mij, dit rjroote 
parlement 'der Christenen^ 
Toen zijne vrouw hem aan
spoorde den koning te ge
hoorzamen , en zijn Jeven tot 
proost «n ondersleuning zijner 
funderen te behouden, vraap 
de hij haar; hoe veel jareti 
denkt gij dat ik nog kan ] e -
7 e n ^« .«» Meer dan twintig-
ï*r™ > was haar antwoord. - I 
Ach.' iieve vrouw, geide hij 
'craaMip, wilt gij dan dat ik do 
eeuwigheid tegen twintig jaar 
^ r r u i l e ? n E N D r i I K y n i ^ i e n „ 

de dat.hij onverzettelijkbleeft, 
deed hem den 6 Ju lij 1535 
onthoofden. Zij» :döM vtós 

J*8 had a a n , h n W eoüfler 
:hoogmoed «leeH , h i j tf ^ •. 

&f e t^a t o t z o*2-wak, 
I r j ï . * 9 S ^ n inner-

schoon eenigriM zónde r ] in t r; 
hij schertste t t ó „ t e „ T ' 
tigste onderW*DèV> V 
f iedenis h e e S i ö f ^ 
J6»,ogenomen ; * £ & • t l * r 

karakter a/heelde S 8IJn 

hfl«'tand W ^ W 
« n f l e s s e h e n S ^ ^ 6 6 ^ ^ 
•*»» o m hem f ? °°1 6 waa^ 
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*e zoo 4eru$wn dengenen 
*an wien ̂ f§ëkmen waren. 
jrér9pkw>*®l'en ffleester»zei-
•debltot iengenen, die de 
$H0S0en gebragt had, «tó«/ 
$ wm van mijnen kelder 
jet sijne dienst is, Aan d«n-
$&nen, die hem Jc-wam zeg
den dat -de genade des ko-
flings, het tegen hem uitge

sproken doodvonnis, gewij
zigd had tot de straf» om 
slechts onthoofd te worden, 
antwoordde hiy. Ik hidGod 
dat ffij al mijne vrienden 
mor dusdanige genade be
ware ^..^^ tijd;, die er 
verliep iusschen zijne veroor-
-deelingen zijnen dood, bragt 
hff in het gebed door. Daags 
.voor zijne teregtstelling schreef 
M aan zijne dochter MARr 
eABEXHi, met hputskool op 

, een stak papier, dat feuh&1" 
aneliik Kad weten te krijgen, 
^nmelddehaar^dat^wel. 
.dra aan niemand meer tot 
Jast zoa zijn, dat hU,brand, 
de van terlangeti om zijnen 

,God te ' s i * , en, den. vo -
«geiden dag te sterven, die 
3e octaaf van den prins der 
Apostelen., en het feest jas 
Je overbrenging van den 

^ 4 , e e n d a g v a n troot 
voor hem." B" sP rak - a l 
; ; 0 omdat hij g i n g e n 
voor,het oppergezag van den 
heirm<i tomvs, en -omdat 
hij ;$&èlarende zijn geheele 
leven eeam hijzonSeren eer-. 

bied had gehad WW den 
heiligen THOMAS, zijüenpa
troon. Toen hij op èet scha» 
vot. was geklommen zong hg 
den psalm Miserere, en nam 
het volk tot getuige, dat hij 
in de belijdenis van het Ca« 
thohjke, Apostolijke en-Room-
sche geloof van deze wereld 
scheidde. De schrijver ,van 
den Engelschefl PLVXAR-
CEVSt de .oorzaken hunner 
vereordeeling ter zijde stel
lende , vergelijkt Moaos en 
SOCBATES met elkander, in 
hunne laatste ©ogenblikken. 
» Be eerste» zegt hg, is groo-
ter, wijl Jaet van hem af
hing zijn leven te behouden 1 
daar de andere verpligt was, 
zijn vonnis te ondergaan. So* 
cups filozofeerde veel in 
zijne gevangenis, vóór en n» 
het innemen van den gil-
kker 5 maar THOMAS MOBCS 
,toont,dathije"engroolerwijs-
leer was, door dal hij geen 
ogenblik die zachte, eg* 
•ruLdheidverloor.we hem 
aedurende zi n geheeleIe ea 
fenscietstcDeyerschi^ 
Bijzonderheden va" «f 

tot hoeverre zich feun»e
d 

wene^er4oek<.ms^Jaï 

Gods regtvaardighmd f 

KDSWa8vaneenfleg^,iefld 
aard, hg M een "* 



ntOR. 
oitzigt, en een vriendelijk 
voorkomen. ïïij Jeefde alti d 
zeer matig, ^ni jver voor 
de CathoJyke Godsdienst was 

z«n bestuur konden "de I n . 
f™™» m Engeland, c,^ 
t o e » k % e „ . , M e n ' S 
™hem,1.° Een boek Vo 
mfahnge en onuitvoerbare 
« e e i d e n getiteld: S 
%f> Oxford, 1663, in 8.V0* 

J" " . m o , leijden, 171 s ™ 

volstrekte wlfikïp i- e^ e n e 

de toor^ en n aJ 1h n8T a n 

schen de W P " 1 e e l e n tu«" 
Je«, een ! f d a a r , t e s l e l -
denkieejj £ T s ™ f ^ i S 

T o ^ i - r ? ! " e* der 
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gen aabuiirs, enz. ^ogtans 
zijq er ook goede dingen in, 
vindbaar , die wijsheid, deugcl 
en behartiging der algemeene, 
welvaart ademen..«— 2Ï° De 
Geschiedenis van • RicHARD 
I I I , koning van Engeland, 
— 3.° Die van EDUARP Y... 
—> :4.°. Eene jLatijnsche'o.yer-
zetting der- drie zamenspra-, 
ken' van LuciAlfrjs., -r—; 5.°. 
Een bits antwoord aan LTT-
XHER. — 6.o JEene zamen-, 
spraak, getiteld.' Quqd mors. 
pro Jide fugienda non • sit... 
— 7 S> Brieven, — 8.° Punt
dichten, Deze verschillende 
wérken zijn in het Latijn, 
en zijn in 1566, yerzarnelc| 
te Leuven, in foJ. — TJIO-
MAS MÓRIJS , een priester, 
zijn achter-kleinzoon, over
leden teBonie in 1025 , heeft 
deszelfs leven in het Engelsch 
beschreven , Zonden, 1627 ,• 
in 4.*o 0f 1726, in 8.vo 
Wij hebben nog een ander 
door SXAPLEXON. — Zijne 
dochter MARGARÈTHA MO-
RBS , beleed openlijk in 'Èvh. 
geland, het ware geloof en' 
verzuimde niets, om haren" 
vader in de gevangenis te 
wogen troost»» ' ** 

Ï W » der „ , „ „ " « " f - «der L Je ' m h°™ 

f i ' 

1[ f I 
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• wil des konïngs te Wasten j 
*maar zoodra zij in de gevan
genis was, raadde gij hem 
de belangen der Kerk stahd-

-•'Vastig voor te staan. Zij Icoeht 
' i e t afgeslagen 'hoofd baars 
•vaders fan den schérpregler, 
en bewaarde het zorgvuldig. 
Deze achtingswaardigedoch-
ter vond troost in haaf on
geluk én in hare smart, door 

"het licht van dè Godsdienst 
•en in hef beoefenen der we
tenschappen, Zij was met ver
scheidene talen bekend, en 
Jiet verschillende werken na. 

MORPS (HENfiRïÊ) ,in 1014 
té Graniham, ia het graaf
schap Uncoliï, in Enge* 
tand geboren, bragt zijn 
studievol leven door te Ccem-
h'idge in het collegie van 
'CxniSTUS, bij hetwelk hij 
geplaatst was. Hij weigerde 
verscheidene beneficiê'n, en 
aelfs bisdommen, en over* 
leed in 1687. Men heeft van 
hem verscheidene wijsgeeri-
ge en ' godgeleerde werken 
Zonden, 1675, in f oh 

MÖJRDTS (ALEXANDKR) ; te 
{Jastres, in 1616 geboren, 

beroep van predifeht-waaf. 
'DAffl. Zijne drift' voor de 
vrouwen en zijn ongeregeld 
gedrag heropenden hem 
vteUeidknde onaangenaam-
nedeöi SAMTAISE beriep hem 
nhar Holland, waar hij te 
Middelburg, tol hóogleeraar 
in de godgeleerdheid ea ia-
ter te Amsterdam, ia de 
geschiedenis werd aangesteld. 
Hij deed later eene vrij Jan», 
ge reis door Italië. Gedu
rende èeie reis gaf hij een 
schoon dlchtstukin het licht, 
orer de 'vernieling der Turk-
sehe vloot door de Teneti--
anem dit werk beloonde de 
republiek met eene gouden 
keten, welke dezelve hem 
ten geschenke gaf. Daar het 
hem in Molland legenstreed, 
werd hij bedienaar zijner 
Godsdienst te Charenion. Zij
ne preken lokten de menig
te tot hem, niet zoo zeer 
door derzelver welsprekend
heid, dan wel door de sa-
tyrieke zinspelingen en kwink-
diaken , waarmede hij dml-

°doorzaaide. Zijne woelige 
rbeeldinghaalden hem me* 

,denhals, WO»' 

van Schotschen oorsprong 
«ijn vader was principaal bij 
het collegie, dat de Calvinis
ten in die stad hadden. j>e 

jffli^iï Monvs, werd naar Ge-
Hévér 'gezonden , waar hij dö 
G'rie&rciré- toaf en 'de • godge
leerdheid onderwees, en het 

ve 
ver 
w e twisten op uu.. » » - | ; f l . 

met B i ^ f t a **» 
,nder je-

hwd te zijn g - W ^ d . 
beeft van hem : 1 ; ^ ^ 
dene Ferhandehng^ 
geloof^eehUen.- . . . . 
devoeringm en aw> 



m het .£at$n.. - , S.o Jjfr, 
antwoord aan MILTON, ge
titeld.* JLEXANDRÏMORI, 
fidespubUca,h 8.V» ".jfa. 
IOIT M hem in zijne ge , 
jjbnAw deerlijk* geLend. 

v?A n e w ö ' v f de ^ e « 
van IORUS gedruit vinden, 
oea^oordt niet aan den 
roem,dIen hij zichinditvak 
m verworven. 

MO,K, 
• * » • ' 24& 

9 Mozniüm (V&mvs mi:), 
oon van Pmuprüs, eers e 

; °7 t ter bij h e t pariet 

2 af famïe, Uit ^ « ^ 
1461 riff ? r d l lanselier i" «W. H,j waseenstoutmoe-^ e n h e v i g m e ^ . ^ S 

-^en^trt?^ 
€epast@ bewoording p? r 

^wwiwaatdbd* T V at»de 

wrtsbissehop « „ V * d e n 

s,rrr *w/eoi 

•"•"ttwws, begaf zjch 

'•• 0 3 

tot dpn hertog731? Guienke-
orerJeefde jïpg, lang; zijne af-
?et:tlnS> , en overleed eers* 
omtrent het einde va,n 1476 

JfOKTII.ElEnS (JOANpS DE)>. 
te Blois, im 1 December 
I7Ö7 geboren, zoon van de^ 
prokureur des konings al
daar , was niet' uit hetzelfde 
geslacht als de voorgaande» 
Hij was eerst ]uitenant:gene« 
raal van Bourges, deken van 
de hoofdkerk dier stad,; ver
volgens raadsheer bijden groo» 
ten raad, en in deze hoe
danigheid een der regters va» 
den kanselier PoiEJ, in 1#42, 
Dqor zijne bekwaamheden Be-
Jcend geworden,,, werd jhij ais 
afgezant naar Jteneti'égezon* 
den, en gedroeg er zigh als 
een doorzigtig, kundig . en 
braaf man» ïn Frankrijk. 
teruggekeerd, verkreeg hij 
het bisdom Qrleans in 155.2, 
én de plaats van zegelbe-
.waarder in, 1568. Zijne be
kwaamheden . schitterden uit 
in het concilie van Trente., 
waar men zijn verstand en 
zijnen ijver, te gelijk bewon
derde, jDeze" doorluchtige 
ieFkvopgd» deed. afstand van 
zjjn bisdom in 1574, en ojer-
leed te. Tours, m 1577. 
oud 70 jai-en. Be lettermin-
Waars van alle natie» tier
den zijne nagedachtenis;, als. 
die van /hunnen weldoener-* 
MOnniMS; heeft Bri&m 
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en Vet 
ten, die ia 
do kmiaklijke 
liog èwisten, 
titeriën, van 
ijfaarvan men 
Bewaarde iri 
van den heer 
JDijon. 

Wlgen nagela-
handschrift in 
boekverzame-
alsmede Me-

zijnen tijd, 
een afschrift 
het kabinet 

GÜÏOT , te 

. MOKZIUO. — Zie Fox MOR* 

ZIU.O. 

* MOSCATI (PETRUSK "te 
'Milone in 1741 geboren, 
-wijdde zich- vroegtijdig aan 
de beoefening der natuurkun
dige wetenschappen toe , en 
werd in den ouderdom van 
22 jaren, benoemd tot hoog
leeraar in de geneeskunde aan 
de universiteit van Pavia. 
Hij genoot eenen grooten 
'roem, als geneesheer en als 
f leerde, toert hij in 3796 
de zaak^efomwentellngom-
-hélsde. In zijne hoêdamg-
•heid van lid van het .tisai-
pisch congres, werd hij w 
,1797 gezonden, om <bü-ae 
weg/wming van het beeld fan 

-O. L. r. van loretto, door 
eenen Fransch'en 'commissaris 
uitgevoerd, tegenwoordig te 
sijn. Hg werd in het vol

gende ja'ar lid en vooreer 
-van het directorium der Ois-
-^pische republiek. DaarziJ-
*ire,v«*kleefdheid- aan JiOffA-
.Tms&im zijn 'stelsel van 
.«$tepi£#g. «^afhankelijkheid 
van toir&ardy'ê,hem bij het 

Directorium van Frankrijk 
verdacht hadden gemaakt, 
zag hij zich verpligt-, om in 
handen van den generaal Bitu-
JJE afstand te doen van zijne 
posten. ïoen in 1799 de 
Justro-Russett, Italië ver
overden / werd MOSCATI ge
vangen genomen, en ia de 
vesting Cattaro opgesloten. 
Be aartshertog KAREIT ziek 
geworden zijnde, zoo werd 
hij naar Weenen beroepen, 
e n hij nam dien prins; met 
hét beste gevolg in behande
ling. Na de overwinning van 
•Manngo, verscheen hij we
der' in Italië, en kwam'e 
•£yonin 1801, als lid vanden 
raad, in die stad vereemgd» 
om de-Italiaanscherepubhefc 
te constitueren, waarvanBo-
MJJM de voorzitter-jnjj | 
zijn. MosCAH, onte het 
-nieuwe bestuur .algemeen di-
acteur van het openba t o 
derwijs , geworden , behieia 

het ^ ' ' f f l l j •m HÜ werd-achtereen 
-volgend •bmoef J * " j 
-tenti staatsraad, gra«.J» , 
dignitaris der o r f j j " 
ijzeren kroon en ndöer 

-liet legioen van e e r . J 9 ; 
•lijfarts van den onder y 

f van ^ - f j j j d . 
•familie. In ^ V S * 8Den, 
.hij tot h e r ^ ^ S w o R , 

van tfAïW* * l^ou-
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den. MtosflAT* werd door het 
Oostenrijksche bestuur van de 
openbare zaken verwijderd. 
Hij is te Milane den 19' Ja
nuari) 1824 overleden. Hij be
zat vele natuur-en sterre-kun-
dige werktuigen, een; schei
kundig: laboratorium, den ge
voelen toestel, tot het-doen 
van proefnemingen vereischt 
(met het beste gevolg heeft 
hij er verscheidene gedaan), 
en de kostbaarste- en zeld
zaamste heelkundige werktui
gen. Hij heeft zijne belang
rijke verzamelingenv aan- de 
voornaamste geleerde genoot
schappen van Italië gelega
teerd.. Men heeft van. hem 
Biecht* eenige Memoriën». 

• MosCHiONjdifiscTe naam van 
vier schrijvers aangehaald door 
GALENÜS , SORANÜS , PwNitis 
en FMJTARCHDS. Men weet 
»iet van welkendevevaen. zijn, 
cïiemc» vindt ia de Grieksche 
gedichten van PIAWTINUS- , 
156&,in 8.wNiet minder on-
acker is men omtrent het boek 
De muliebribus affectibus. 
KOEMBAAD GESNER heeft er 
eenige verklaringen bijge
voegd ;• en CASPBR WOIEF ; 
zijn leerling, gaf hetzelve in 
het Grieksch in» het licht, 
Ba%él, 1566, in 4 > Is-
RAët SPACHHJS heeft het in 
het Grieksch en in het Jta-
tijn uitgegeven in zijn Gy* 

bwg, 'M97, fn fól. 

MOSCBOPÜIUS (EMANDëL)-
naam van . twee Grieksclie 
schrijvers. De eerste geboor
t i g u i t Candia in de lr4.« 
eeuw, heeft een boek nage
laten getiteld': Spraakkundig 
vraagpunt, Bazel, 15-45-, in« 
4.to — De tweede, een neef 
van detf eerste, ging naar 
Italië omtrent 1453, tijdens-
de inneming vaa Konstanti-
nopel, en vervaardigde een 
Grieksch Woordenboek of) 
rer&ameling van Attische 
woorden, 1545-, in 4.*o 

MOSCHÜS>, een- Grieksch' 
dichter van' herderszangen, 
gehore» t& Syracustt ;%&$&&• 
ten tijde van PTWOMEÜS Pftï-
LADEI.PHÜS, even- als TÖEO-

, CRiTus en Biotf. Er zijn* ons' 
van hem eenige zeer kièsche* 
gedichten overgebleven, wel
ke met die 'van Btoiï, zijn 
gedrukt géwordsn * 1680, in 
12i«w>, ter owzake* vaft'def». 
stelver overeenkomst in-stöffe 
en hbofdinhond. IÏONGEPIER-
KE, heeft dezelve even als die 
van BtON*, in Fransehe ver
zen; vertaald. Men acht de 
uitgave van dezen dichter,, 
welke wij van DAMët Hsijf-
SHJS hebben, vergezeld van 
de gedichten van THEOCEI-
Ï B S , JBlow en Smmvsr ver
meerderd met de aanleeke-

-H ningen va» versöMJJeflde uit-
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legger», "ü |.fo; o0k stelt 
men dfe wette van Bxow ver-
«jhe»ea &, Oxford, 1748, 
io &**»> op prijs. 

JfoseHOS (JOAMES), bij— 
gewamd Mwraies, een god
vruchtig kluizenaar,' en pries
ter van hef klooster vanden 
H. THJSODOSIDS te Jeruzalem. * 
Bezocht de kloosters van het; 
Oosten, en van Egypte, ert 
ging naar Rovtef met SOP-
jPfiOJflüS zijnen leerling. Hij 
droeg aan dezen deugdzamen 
ïeisgenoot een beroemd werk 
o p , •'.getiteld: Me geestelijke 
wyde. Men vindt er de Ie* 
véfis, daden,: gevoelens en 
wonderen der monniken vaii 
verschillende landen va. Het
zelve is in het Grieksch in 
eenea eenvoudigen ongekun-
steldeö stijl geschreven 3 het 
is in het Xatijtt,ia dë le
vens der va*ders; van ROSWËY* 
»ÜS opgenomen* Pdter. FRON-: 
ifljr JDÜ BÜG >, heeft hetzelve 
in 1624, in het Grieksch, 
«jaar met gapingen uitgege
ven , dwe zjfn doof GÖTE-
%ÏÉK i aangevuld in zijne Gfe~ 
denkslukkeit der GriekscAe 
JjFerA, 2.e deel. Ausotn D'AW-
MtlY, heeft er eene Frafl-? 
sche vertataj van gelevörd, 
•Wflsirjn veel van het oorsprong 
fcfiètt&ft.i* •weggelaten.: Mos* 
c»m .«werleed in 619, vol* 
gs^^iti^ooiCBn ge-vofelen; an-

-,.,,,een 
geneesheer, ld het graafschap 
&ssexm Mngelémd geboren,,' 
vormde mak •, ter uitoefening 
van zijn beroep in de zieken-̂  
huizen van Londen, en Pa
rijs, Hg vestigde zich ver-, 
volgens teJTmgstoTi (JëmaP 
lm), ds heelmeester en apo-
thekar j en vond aldaar tal-
rijke begunstigers. Tijdensden 

• onafhankehjfcheids *• oorloge 
had hg gelegenheid om de, 
besmettelijke ziekten te be-
oeferlen ^ die verschrikkelij
ke verwoestingen aanrigllen, 
en hij gaf de1 slotsom zijner: 
gemaakte ondervinding in het 
licht, onder den titel van 
Waarnemingen omtrent d&, 
roode loop in ffest-Indië, 
1783, in 8^*, te Zonden, 
herdrukt.. Dit geschrift had 
verscheiden uitgaven, ei* 
maakte deszelfs schrijver, 
toenmaals hoofd-heelmeester, 
des eilaiids, gunstig bekend* 

' Later bezocht MosELEr ver
scheiden gewéslerr der Fer* 
éenigde Staten f werd tot hi 
der wgsgeerigè maatschappij \ 
varköaen:, en, na eeu^s j 
tijd te Londen te W>w» i 
dfforgefeagt, begaf • hij « f 
naar Leijaen, om aldaar «J-
neri eersten geneeskundigen 
graaétö erlangen» Te W** 
onderrigting deed hi] «P 
nieuw eene reis door M*' t, 
repa* vestigde zieh anjelg» 
in 1705 te Londm. HM* 
we schriften verwierven hem 
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een'en eerVolleo- roem, ,tt>or-> 
namelijk eene Verhandeling; 
over de eigenschappen e» 
de uitwerkselen der koffij, 
1785, in 8.yo,: en eene Ver'*-
handeling over de fielden 
derken-ki'inglanden \ 4«e uit*; 
gare,J8Ö6, in 8.vo; twee 
<?j]c/erwerj)en ,•'. die met be-. 
(reMing tot de • wetenschap, 
door niemand beter dan door 
dezen geneesheer tonden be
handeld worden. In het 
eerste dezer' werken leïert 
HogEtBif de 'geschiedenis, dör 
koflïj i en ontwikkelt de vöor-
deelcn der aankweeking en-
vooral van het gebruik der-
zelve met eene welwillend
heid, die hem. van den kant 
der kolonisten bewijzen.van 
erkentenis v.erwierf, De graaf 
van MÜRGBAVE , dien hij in 
eene zenuw-ziekte mét: goed 
gevolg had behandeld, ver
schafte hem de» post in het 

sea, alwaar zijm menachlie-
vendheid en zijne bekwaam-i 
heden hem deden beminnen 
en hoogachten. In 1699 
verscheen zijne Verhandeling 
over de suiker,'m ,8,vo, m het 
licht i" welke twee uitgave» 
heeft gehad. , MosMEir-toonf 
zich een gezworen yyand van 
de koepokinenting, welke hij 
beweert niet alleen geen be-
hoedmiddel tegen de kinden 
iiekte te zijn, maar zelfs de 
oorzaak te ,we2en van >röe> 

ger onbekende ziekten, en 
die hij noemt/acewsbpyilla, 
scabies bovilla, linea bovil* 
la , enz, MOSELET verdedigde 
zijn gevoelen, te dien opzig-
te' met veel bitterheid. Hij 
overleed hoogbejaard , den 
15 Junij 1819,:en liet,;be
halve de reeds,'aangevoerde, 
voortbrengselen , nog, de vol-, 
gende na: 1 .o Geneeskundige 
verhandelingen i 1803, iö; 
8 j e , 2.e uitg. — 2t° Ver* 
handeling over het Lue$]BQ~ 
villa of de koepokinenting f. 
1806, in 8»vo •— 3.o Jan-
teekeningen op het lues Bo-
villa, 1804, in 8.v°, 1805, 
in, 8J0- —A 4.9 Onderzoek 
van het verslag van het cofa 
legie van geneesheer en, open 
'de.;, koepokinenting ,• 1808 >. 
in 8.vo —-• 5.0 Verhande
ling over de watervrees,, 
1808; in 8.v° —; 

MOSEUUN (PETIUJS), éen 
geleerd spraakkundige, vin 
1524 geboren, was dei zoon 
van een' wijngaardenier. van 
Protog bij Kobïem, en werd 
een der schoonsjö sieraden, 
van de - hoogeschpol y^n 
Leip%ig > waar hij den 16 
ipnlJ524>: overleed^ Men 
heeft van hem verscheidene 
spraakkunstige; ,werfon;, m 

aanteekeningen over latijn* 
sche schrijvers.,,;; ,„; 
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DEWIJE), $en;ëpüimsch offi
cier , rejjpsstóé FKAÜCCKCÜS 

"BIURRO Mj de verovering 
tan Peru, vervolgens. FJBR-
mX0D Solo, pp zijne reis 
niar Morida. Hij volgde 
dossen laalsten op in 1542, 
ia zijnen post van generaal 
van- Fhrida* MÓSEOSA zien
de dat de troepen door ver
moeidheid en gevaren, welke 
zij onder SOTO ondergaan 
hadden, begonnen weiger
achtig te worden, durfde zij
ne veroveringen niet Yerder 

• uitbreiden. Hij" besloot om 
lïaar Passico terug te kee-
ren, eene stad van Nieuw-
Spanje, met 311 soldaten, 
welke waren overgebleven, 
tan d<? 600, die zijn voor
ganger uit Spanje had me
egevoerd , en stak vervolgens 
over naar Mexico', Waar hg 

. den onderkoning' met raad 
en daad behulpzaam was. 

•••."."+ MOSEE (JOHAN J A E O B ) J 
c e n der vruchtbaarste schrij
vers over het staatsregt, wel-
Jce DuUsckland o 0 l t > e i t 

otjqeleverd, werd den lSJa-
S n j 1701 te SMg"*f\ 
16J, beoefende de regen 
te Tubingen, en werd al
daar in f720 bf™^" 
hoogleeraar in de egtsge-
l ^ A ^ i d , verloor echter wel
dra di$n leerstoel weder-, en 
zooht eene aanstelling in tree
ften. • &mitet. .dezelve j o n 
den te hebben, werd hy "> 

m e , pan daar als werke-, 
1{JK regeringsraad naar &«<-
ffard beroepen en in' 1727 
ais gewoon hoogleeraar j» 
de regten te Tübingen. aan
gesteld. Wegens oneenighe-
de» niet zijne ambtgenoote» 
deed hij weldra echter, we
der afstand van zijnen post, 
doch werd reeds in-1733 , 
door den nieuwen hertog Ei» 
REL ALEXAÏTDER, weder in 
zijnen vorigen post van re
geringsraad hersteld, welken 
hij in 1736, met dien van 
Pmissischen geheimraad, di
recter der universiteit en or
dinarius van de regisgeleerde 
faculteit te Frankfort aan 
de Ö^er verwisselde. Nadat 
hij in 1739 ook dezen post 
had nedergelegd, leefde hij 
acht jaren te Mersdorf ia 
hel PniissicheFmgtlandzeet 
gelukkig; doch in 1747, nam 
hij den door den landgraaf 
van Messen-Momburg, hem 
aangebedenen post van ge
heimraad en kanselarij-be
stuurder weder aan. Wegeas-
den tegestand, dien hij alhier 
inde uitvoering zijnergrond-
heginselen vond, liet hg «f* 
dezen post weder varen, 8" 
leefde sedert 17W ieÏÏa**» 
als een vergelen burger,doeft 
keerde van daarin 1751 a» 
landsehapscoBSuIent naar *g» 
vaderland terug. Sme m»' 
ning tassehea den hertoff 
en de standen» in **,le 

Mosm de'2«)'de der W-
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ste boos, M zijne vor ige 
gevangenschap, in de ves
ting iïoheftwiel ten gevolge. 
Toen hij in 1764yop bevel 
van den rijkshofraad in vrij
heid moest gesteld worden, 
teerde hij naar Stytgard te
rug, en werd in zijnen post 
weder hersteld,. nam echter 
slechts weinig, en sedert 1770 
volstrekt geen aandeel meer 
aan staatszaken, maar leefde 
ónder letterkundigen arbeid,. 
tot aan zijnen dood, den 30 
September 1785 voorgevallen. 
Het getal zijner schriften .be
draagt 404, die zich dóór 
'bondigheid, vrijmoedigheid, 
"orde en vlijtige uiteenzetting 
onderscheiden. Wij willen 
enkel aanvoeren: 'ïfi> Grund' 
riss der heutigen Staaf
ver fassung von Deutschland, 
"Tubingen, 1754, — • 2.° 
Deutsches Staatsrecht, Neu
renberg, 1787, en volg. ja-

suppl. deekn en 1 jfegister-
deel. — Zrjn eigene Levens-
'beschrijving (3.e ttitg.) ver
scheen in 4 dl.n, in het licht, 

'Frankfort en Zeipsig, 1777 
— 1783 .— Zijn zoon FRE-
DERIK JCAREL, geboren te 
Stutgard, den 18 Decem
ber 1723,- en overleden te; 
Ludwigsburg, den 10 No
vember 1798, was njkshpf-
raad te Weenen, en later 
hofraad van Hesseii-Darm-
*tad, en heeft zich evenzeer 
«s schrijrer over het staats-. 

regt onderscheiden. Wij ver-
•melderi enkel zijne 1.° /Sarnm-
lüng" mordlis'chèr mnd polv-
tischer Sc/trifteny 1 7 6 3 — 
1764 , 2dl.» - ^ 2.°' Patri-
otische Gedartken von der. 
Staatsfreigeistereiï 1755. — 
3.° Der Êerr undderDie-
ner, 1759. -—:'A-6 MfMquien, 
•1767. —- 5.° Patrïotisches 
AróKiv', Frankfort enZeip-
%ig> 1784 — 1794, V-H 
dl.*1, enz. 

* MOSER (FRANCISCÜS J O 
ZEF), een beroemde predi
ker der hoofdkerk, en hoog
leeraar aan ,de Cathplij-
•ke universiteit van Straats
burg, te,-, Saverne ' den 25 
Julij 1751 geboren. Hij was 
de zoon van JOZEF MOSER 
en ANNA •; MARIA MOSMANN. 
Zijn vader, ópzigter en huis-
bezorger der beroemde stift— 
kerk van Saverne 3 was oor
spronkelijk van JEtienheim, 
in het hertogdom Baden. 
Daar zijne ouders den ge
lukkigen aanleg , welken de 
jonge MOSBR> openbaarde, 
zochten te ontwikkelen, de
den zij hem zijne studiën 
beginnen bij de Ffanciska-

•nen van Saverne. Van daar 
begaf hij zich'aaar het Je-
smten.lollegie van Mols-
ta vervolgens naar. het 
*«u«Wfl* collegie van 
Straatsburg, alwaar hij zij-
oenatuurjcuód/gecürsus, on
der de leiding Taj l den abt 
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BEGK (*)f Tolbragt', dia lar 

.ter lot den post van bibli
othecaris, geheimraad. en 
biechtrader Tan den. prins-, 
aartsbisschop en keurvorst 
van Trier.f eene groote rol 
speelde, in de onlusten, welke 

.de kerken van. Dzdtschland, 
onmiddellijk vóór de Frari- | jKeoauew,, u« <̂  ™ «** 
sche omwenteJing beroerde», ontwaarde, Nadat hij «1772, 
.De kardinaal PACCA. zwaait f zijne godgeleerde ™ j o I « 
in zijne gedenkschriften, aan 
de verhevene deugden, en «fie-
pe kunde van dien waardi
j en geestelijke", ecnen groo-
ten lof toe. In 1769 kwam 

nar ie; van Straatsburg W, 
Mô Efe was .steeds ia hetge« 
hoor van «ijnen overste; 
maakte van al zijne voordrag* 
ten eene naauwkeurige out» 
Jeding, en ontwikkeld* aJzoo 
reeè. vroegtijdig,. de begaafd
heid voor de JranseJweispre* 
teodiieid,, dk Jiy in mh 

bragt had, zond menhm naar 
het colhyk van Mohkim, 
om er de derde klasse Ie on
derwijzen. Het is aldaar, dat 
hij de loopbaan der gewijde 
welsprekendheid intrad, of
schoon hij nog slechts sub-
diaken was, stond zijn bis
schop hem toe,, om in de 
kerk van hei eallegie te pre» 

MOSER in het seminarie van 
Straatsburg, en in boeda-
nigheid van- kweekeling van 
dat gesticht, volgde hij de 
theologische cursas, welke I « « V t t V j y ^ > B * b i j 
toenmaals aan de universiteit riiKen. - ^ f d e h«>p, 
van. Straatsburg , twee in v e r v » ^ ^ w ^ 
jde godgeleerde wetenschap | m m\' m§ tot j»n«W 

L J ^.„«„/.n voor-•* seUl. •»« - ' . ' , .. 5_j„i;;t 
#eer beroemde mannen, vw 
'droegen, de abten P o r r u s Louis en GASPAR S*n«» 
De uitstekende hoedanighe
den van MOSER verwierven 
bem in korten tijd de toe-
«eneeenheid en de achting 
zijne? nieuwe meesters, voor-

gevrijd, werd bij dadelijk 
tot dom-prediker te Straat»' 

— J nlwnaj hij 

«IR waarvan de tamp <*̂  

gebr^t, geooepM»> * £ 
Umm verstrekken..B|WJ zijner nieuwe meesters, ven»- S ^ verstrekken.^^ 

«Lelijk die van J « P J W J 5 ^ e ^ T ^ l 
z e er bekend .door * £ J j £ |V ^ h e o f fe Kerk Mjj 
„den , en die «J J - fj£ Jo( lef l ae]fs ^ e re* « + 
iestuur van bet g l twl . 
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handen hun' godsdienstige ge
voelens af, en bekeerden zich 
tot het Cathohjke geloof. 
Nadat SjmER door zijnen 
dood den leerstoel der zede
lijke godgeleerdheid had doen 
openstaan, werd MOSER be
noemd, om hem te vervan
gen. Jfjj nam dezen nieu
wen post iiiet lang waar. 
Op eene reis naar Saverne, 
met oogmerk ondernomen, 
om er zijne familie, gedu
rende eene 'verschrikkelijke 
aanstekende ziekte-, welke 
toenmaals in die stad groote 
verwoestingen aanrigtte, te 
ondersteunen , deden hem zij
ne vermoeienissen en zijne 
kinderliefde, de kiem eener 
ziekte opdoen. Hij kwam te 
Straatsburg terug, herstel
de oogenblikkelijk ; maar 
daar zijne zucht voor de stu
die, hem niet toeliet, om 
de tot zijne herstelling noo-
dijje rust te nemen, stortte 
hij weder in en eenweek det» 
6 Maart 1780, in den jeug
digen leeftijd van slechts 28 
jaren en 7 maanden. «Deze 
dood werd door degfodsdienst-
vriênden levendig betreurd; 
trant MOSEK had de schitte
rendste hoop gegeven. Of
schoon jong overleden, heeft 
hij den roem nagelaten van 
een der eerste gewijde rede
naars van het Cathoiijke 
BmUckland te zijn geweest. 
Wen bewondert vooral in zij* 
"• Wreden, de orde en «te 
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duidelijkheid der ontwikkel 
lingen, het vuur en de zal
ving des stijls.; De volledig
ste verzameling <3erzelve is 
die, welk te Frdnlifort af ra. 
in 5 dl.», in 8.vo, in het licht 
is verschenen 1831 -—1834.. 
Behalve deze verzameling 
heeft MosÈft een aantal hand
schriften nagelaten, waarvan 
het verlies niet genoeg kan 
betreurd worden. 

•f . MOSER (GASPAR), den 
11 Junij 1759, te Maas
tricht geboren * werd in 1781 
te Leuven gepromoveerd ; op' 
den 6 Maart 1784 te Luik 
tot priester gewijd \ in Junij 
1790 tot" hoogleeraar in het 
seminarie te Antwerpen be
vorderd ; in October van het
zelfde jaar werd hij licentiaat 
in de. heilige godgeleerdheid 
te Leuven; in December 1791 
president van het Bossche 
eollegie aldaar, en den 27 
September 1793 hoogleeraar 
der theologische faculteit en 
kanomk der hoofdkerk dier 

f d ' I n 1794 werd hij, na 
de^gewone beproevingen en 
gvenebewijzenvang^erd-

tot den graad van hoofeer--
^bevorderd . InmfZl 
nü.» bij de vernietioincr <W 

f f ö f , en i n j a n u a r , ^g . 
W hoogleeraar d e r \ ; i ' 
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togenhosch btotótoi, weJk 
seminarie doae de zorg van 
den ïïoogw» MeerYikarïs, na 
heiomeae volmagt van den 
ff. Stoei te dien tijde op 
n'mw U opgerigt en tot welks 
oprigliog hij zeer veel heeft 
ioegebragh In hetzelfde jaar 
ondervond hij groote moeije-
lijkheden van den kant des 
toenmaligen gouvernements, 
hetwelk hem als eenen emi
grant, of uitgewekene der 
Fransche/republiek wilde he-
handelen. Onder de regering 
•van NAPOLEON , die alhier op 

" eigen gezag, het bisdom wilde 
herstellen, hetwelk met zijn 
geweten streed en waartegen 
hij zich derhalve verzette , 
werd hij eerst te Mechelen 
in hechtenis gezet; doch in 
3813, 'nw.JDgon in JSour-
gondïê, in ballingschap ge* 
zonden, alwaar hij, tot den 
val van NAPOLEON gebleven 
is. Tervolgens keerde hij langs 
ZwitserlandmM zijn bisdom 
en tot zijne bediening terug. 
In 1815 werd hij dooreene 
longziekte aangetast, waaraan 
hij sedert bleef sukkelen. Zijne 
verherene zielsrerrn ogeas be
houdende, bleet M, niette^ 
genstaande zijnen zwakken en 
ziekelijken toestand, oog meer 
dan drie jaren met het ge
ven van godgeleerd onderwijs 
voörto»n t , waarin hij echter 
in Oetóhêr 1818, geheel ver-
hinderd.v*er,& -Hij Het even-
weJ met-éf^dtt.iKétk doei 

geleerde schriften : nuttig te* 
zijn, van welke sommige ge
drukt zijn. Zoo stichtelijk als 
zijn leven geweest is, was 
ook zijn afsterven. Hij wilde 
de laatste JET. Sacramenten 
knielende ontvangen, in te
genwoordigheid van al zjjne 
leerlingen»welke hij met eem 
aandoenelijke aanspraak tot 
het goede opwekte. Hij stierf 
in de levendigste gevoelens,, 
en met de treffendste uit
drukkingen van godsvrucht 
en liefde, van-geduld, on
derwerping en dankbaarheid 
aan zijnen Heer* den 4 De
cember 1819. • 

MOSES MICOSTI, een be
roemd Spaansche rabbijn van 
de' Ie." eeuw, is een dierge
nen welke het oordeelkun
d i g geschreven hebben over 
deVvelen der Joodsche wet ; 

„ m e n heeft van hein een ge
leerd werk getiteld:, & £ 

Z rootehf der voor-
schriften, renette, 1747, 
in fol. 

BENXIUS), een D a * * 1 
terkundige, godgelee de en 
predikant, geboren te J 
leek, den 9 Oclobei1«£ 
was in den N ' n f j f t d 
leeraar in de g°dge e ' ' f 
te ffelmstadt van IIMJ» 
747 • rjfet alle waardig*» 
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aagt des hertogs van Bruns-
wijk-Wolfonbuttel stond, 
hem op te dragen, lid van 
den raad, met liet opperste 
beheer d e r i e r k * n d e s open-
baren onderwijs belast , abt 
nnMarïênthal en Michaël-
stem, algemeen inspecteur 
f er scholen van het hertoa-
dom Wolfenbutiel en het 
prinsdom Blankenburg, ont-
nnS H daarenboven van 
weemde vorsten, en van ver-
sche.den geleerde gen oot-
chappen bewijzen van de 

ü 0°gste achting. Tn 1747 

#iA<» 7. , £,ene kerke-
g*e geschiedenis, ffJ* 
slaat, 17Ri ;„ ,'. -«e'»K-

w«*e de Schrij>er af

zonderlijk heeft doen druk
ken onder den titel van God
geleerd woordenboek, t— 3.o 
Buitsche preken ;• die hem 
door de duitsche protestan
ten hebben doen noemen de 
Bourdaloue- van . JOuitsch-
land; eene benaming, welke 
geen stand kan houden, 'dan 
ten koste van den redeneer-
kundigen roem dier natie > 
en die ten anderen verdwijnt 
door den meer schitteren
den en beter verdienden roem 
van verscheidene duitsche re
denaars. ~ 4.o Msertatio-
nes sacrce, Iksipteig , 1 7 3 3 , ' 
in 4.to ~_ SfiHistoriaM'l 
CHAELIS SERVETI, ffelm-
stadt, 1728, in 4.to ]' 

MOSÏANDGED BltUH, ka-
»éf;vanhet geslacht der Ab-

bassiden, te Bagdad, wtefo 
fünen vader MOKXAFI op 
in het jaar 1160 na J4 £ 
4ijn broeder wist zijne vrou
wen, over te halen om hem 
ta doorsteken; doch Mos-

en deed z p e n bi d -» 
g n e moeder , die mede d e l 
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Kadat hij">%Bk ê'f verschil-
lende tehsMÈttwlingen tegen 
de (khkmM in llülië en 
ia ie Meerlanden, onder-
MheUm hsd, voerde-hij in 
Uit, bet bevel over de Fran* 
sake Jegermagt in ÜT«to/o-
me, versloeg de Spanjaarden 
voor Tarragone, en ontnam 
hna vele steden. Het'loon 
zijner overwinningen was de 
staf van maarschalk -van 
JFrankrijk) en de waardig-
iaeid van onderkoning van 
Katalonïè, De roem zijner 
/wapens hield stand in 1642 
-en 1643, doch zonk in1644; 
Hij verloor eehen veldslag bij* 
Lerida f en was genoodzaakt 
het beleg van Termgoneop 
te breken. Baar hij zich de 
ongenade des konings had op 
den hals gehaald werd hij 
in het kasteel van Pierre 
en Cise opgesloten, en bleef 
daar tot in 1648, tóen hij 
in 1651, voor de tweede 
inaal onderkoning van Ka-
ialonie' werd. Het volgende 
jaar onderscheidde hij zich 
'in JBarcelom, dat hij gedu
rende vijf maanden verdedig
d e , en overleed in 1657, 
oud 50 jaren. —-• 

•: Momm w TAIBR (FRAN-
CISCÜS DB LA) , te Parijs in 

.1588 geboren , studeerde de 
ségïien, en was hngen tijd 
sojbstituut van d«n p rokureur» 
géti&faid ran-het parlement, 
«en post-, wHtf» h0 'van 

zijnen vader geërfd", had j 
deed afstand van denzel* 
ven, om .alleen tusschen zijns 
boeken te leven. Toen Lo< 
DEWOT Xf'V* den ouderdom 
had - bereikt, tlat men hem 
eenen onderwijzer kon toe
voegen , yrierp men de.oogen 
op hem, maar daar de ko
ningin geen gehuwd man wil
de aannemen, oefende hij 
deae bediening uit bij den 
hertog van Qrleans, eenigen 
broeder des konings,- [He k°* 
ïiingin, onderrigt van de 
vorderingen .vanden tweeden 
harer zonen, belastteuMO-
THE j de opvoeding des ko* 
niugs ten einde te-brengen]. 
In 1839, wen! hij bij de 
fransche akademte «angeno-

m e n ZIj verloor hem.echter 
h 1672Ï inden oudenlo* 

I e"r Ueugen dan oordeel 
E X w a l , wierpen hem 
d f tegenstrijdige f oden 
t vefschilbnde volken > 

Ï S bestuurde• ^ % 

„iet zoo als d e z e , J ^ . 

-ten met ^ / ^ S ^ j h e t -beginselen, d « e e r f J h e t 

verstand « i * ^ ^ 

.ticismuslot f 7bep8leii, 
wetenschappen e L^l 
e n deGodsd^tog^ 
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zegt h§> menschelijker wijze 
gesproken in de wetenschap
pen- , en vooral in de natuur
kunde raadselachtig is, zoo 
moe ter ooi alles aan den twij
fel der sceptische wijsbegeer
te zïjnhiootgesteld ; dewijl er 
geene Ware; wetenschap dan 
die des hemels is, welke ons 
door eene. goddelijke open*-
haring is medegedeeld ,• en 
die aan ons, verstand eene 
bestendige tevredenheid, met 
•eene volkome voldoening kan 
verschaffen." Men heeft in 
in 1662, zijne werken geza
menlijk uitgegeven in 2 dl,«, 
in fol., in 1684K15 dl.»> 
in 12.«no, en \e Drésden, 
1756— 1759, 14 dl.», in 
8;w Deze uitgave is de beste 
en volledigste van alle. Zijn 
stijl is duidelijk maar lang-
wijlig, en doorweven met aan
halingen. Dikwijls verliest hij 
zijn onderwerp uit het' oog, 
m verdwaalt in ïnsttelooze 
afwijkingen,- Zïp§ mïhande-
ling over de deugden • der 
Heidenen, is door doctor AR-
MAïLD wederlegd, in zijn werk 
over De noodzakelijkheid 
van het, geloof aan. J> C. 
(Zie Cotwtrs i LUCIANÜS , MAR-
COS-AUBEMÜS, ZKNO«, enz)., 
Onder de werken van IA MO-
THE vindt men noch de Za* 
•menspraken in navolging 
derouden onder den naam van 
BoRATiüsTüJBERO, gedrukt 
te Frankfort in 1606, 2.o 
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deel, gewoonlijk in een" band 
in 4;tof en 1716, 2 dl.», 
in 12.TO0» noch het boersoh 
ffexameron, (zesdaagsch ver
haal) in 12.111* Deze twee 
Werken zijn van hem, en zij 
worden, gezocht vooral het 
eerste. VOLTAIRÊ en eenige 
anderen, hebben zich dik
wijls gesierd, • met de vede
ren van dezen schrijver. De? 
vertaling van Fiorus, wel
ke men heeft onder den 
naam van IA MOTHE I E VATER 
is van een' zijner zonen, 
een vriend van BOIIEAIT , 
overleden in 1664, in den 
ouderdom van 35 jaren. Men 
heeft in 12.»»°luitgegeven , 
De geest van LA MOTHE LE 
FAYER) waarin men heeft 
vergaderd alhetgene de schrij
ver in zijne verschillende 
werken het beste gézegd'heeft* 
Hij had de manier van Plü-
TARCHUS gevolgd, - doch de 
Grieksche wijsgeer had eenen 
veel aangenameren stijl. Zie 
MAIRSISS DE SAINI-SORIAÏNV 

MOTHE-IE-VAYER DE'BÓp-
RIGW (FRANCÏSqüS DE IA) ; 

•van dezelfde familie,rekwesti • 
meester, overleed als inteni 
dant-van Soissons, in 1685; 
Men'heeft van hem l.o Eeni 
verhandeling over het gezag 
der koningen in het'héstüur 
der inkomsten van de open
staande bisdommen en aarts-
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Ijedn&t in I W , onderden 
mam van F«ton, met den 
titel: Fsrfandeling van het 
ye%ag dsrAmingm, raken-
l4e X/ itstuur der justi--
«&«; en herdrukt onder zij7 
a « naam, 1753, in 12™? 
«— 2,° jEene verhandeling 
«tw- het gezag der kotiih-. 
gen, rakende den vereisch* 
Jen ouderdom tot de aflegr 
ging mn klopster-gelófte» 
1669 \ in i2.*»»~* 3;° Treur--
spel Tan den grootenSEliiï, 
in 4.** — 4.° Tharsis W 

'Zelia, een koude £n lang-
dradige roman, herdrukt te 
JPanjs,'in .i?74., in-3dl.P, 
in 8.™ 

* MoïHE B'OBI.E4LKS4>-2ie 

0i5lEA«S DE XA Mom* * 
* . , • • ' ' < * ! • < 

; Hoi?*..— Zie KQUDARD 

eri FpEtON,. 
* MOTIE {JOAPÏA' ,w .&?* 

DB Sm* RMIM •£<*• 
ararin van IA) , den ^4 J" 
S 1766 ie Fontette m 
•Champagne in eenenh^ 

ligen staat ^ r < * > ƒ * £ 

JBT, natuurlijken zoon w» 

ainkJijke iuis van y#0*J 
|Wva^r , JACOBi*»EW 
&MS:'JRJE YAtois, was Mftej 
alffmem ziekenhuis #>.*.#* 
rijs *rt3rk&* De ïaarJc», 

^ d i t jonge Wfld, hetwelk 
2*J bedelend had gevonden, 
opgenomen, en op hare ko8< 
ten doen opvoeden. Jfadat 
hare «loorjuchtige afkomst be-
Wezen vras, stond men haar 
eene jaarwedde toe^ in. 1789 
Wad zij ïn den echt met den 
•graaf u. Mom, die onder 
delïansche gendarmerie dienr 
de, en werd bij den kardinaal 
DB ROHAN aanbevolen, die 
'baar aanraadde van zich regt-
streeks tot -de • koningin te 
.wenden, terwijlhij, baar ber 
iend,el, dat bij hoogstderzel-
ver ongenade had op den hals 
gebaald, en dat zijne aanbe
veling bij fl. M, haar van 
gee'nerlei nut zon zijn. Me
vrouw JU JWoriE trok in het 
vervolg partij van deïe be
kentenis, daar zij hem aan
bood, bemiddelaarster te wor
den, tusschen hem en de yor? 
stjn, naar .welker gunst hij 
weder vuriglijk scheen te ha
ken* Deze looze vrouw ont
dekte te gelijkertijd , dat de 
koningin aan den juwelier 
der kroon de magtiging hui 
«eweigerd, om een koslbf 
ïaknoer van 16 a lMOO 
francs, te koof en. Bet ge
jukte haar den kardinaal IB 
jden waan te brengen, da» 
^e koningin, welker yertroo; 
wen, zoo als zij zeide, *S 
ijewonnen had, zeer verJaDg-
3e dit hnhsiewd te bw* 
tóa, m dat zijne iussclW* 
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iomst in deze' Jzaak, waarin 
zij zelve niet wilde optre
den, haar zéér aangenaam 

SSJ'^C,11? iardilïaal 
kocht wer&eljjk voor de io-
« i "p het halssnoer, ënsiél-
de hetzelve tèr hand aan m6̂ -
WaUfoïraopeeriéeën. 
vöüc/igre autorisatie, met de 

^ W e handteékening6 van 
MAK» ATOOINEITE dïFran-
Sil f6br« ^SS). Déze vor
k e n ^ m *r d e ee rs te 

pan* van, toen de iüwe-
^ « * bijhaar a a u b E , 

SVt2heSn
VW°-

gehad had; 2 Só l m e n 

»°ot van mevn .L t 4 c h l ^ 
eensklaps S d l 5 ° I X E ' 
behoeft* ?o f n ?ta?* Van 

snoer, de w»t J J > Jlals* 
voor aalTj1 k ,^ d Stomen, 

^ o o r S f ! . 0 « ^ > e n 
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genis 7« Salpêtrïhre%p?&. 
sJot?n te blijven. Zij onder
ging haar vonnis in de «e, 
vangenis wijl m en vreesde 
dat de woede en de wan
hoop haar raogten bewegen"; 
om openlijk gruwelijke laste-
nngen mttebraken; Zij bé-
proemé, zegt men , om zich door mjddei v a n h a r e b e d d e -

deken te- verstikken;; einde
lijk gelukte het haar te ont
snappen, m verloop vanee, 
««gen tijd, begaf zij Zl0h n a a i . 
Jaren man / die te Zonden 
de vruchten van zijnen dief
stal genoot, maar niet lang 

;J
ad . zUd genot van hare vrij

heid reene rotkoorts sleepte 
haar den 23 Augustus 1^91 
in het̂  graf; a„dereri beWë-

.??»• ?a*.*8 boven uit Meen 
venster op dé straat sprong 
J» alzoo hèt leven vfaóo?; 
lie heer IA Moixjs „af iM, 
verdediging 2 i j n e r ^ ' ^ 

naaici en verbrand *r ^»e 

is h^.ww"- r a!ld- hetzelve 

http://mevn.Lt
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Zie GEOEOfo < 
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- \\ het imendige van-het hof, 
II .en van de - ' " 

ari! 
* m n «w.w. van) doch- • L ^ E e ? ;„ !f 
f«r ran fiftn ffflwnrm o,1a]mn„ 5„ ïp«<?oue is van me-

.fvrpawMMoTiBvaw; doch 
toen Zweert dateene andere 
hand den stijl beschaafd heb-

Ut na een gewoon edelman 
rm 'skoninp kamer, werd 
geboren in iïormandyê, in 
1615, volgens de meeste le-
vensoeschrjg vers, doch ver-
moedelgk in l>62i. Hare 
bevallige manieren, en haar 
verstand behaagde aan ANNA 
van Oostenrijk., .die.haar bij 
ziek nam 4 maar op.aandrang 
van den, kardinaal m RICHE-
liEa viel zij in ongenade, 
en begaf ziek met Hare moe
der naar JNormandij'è, waar 
zg haMe met NICOUAS LAK* 

•C&OÏS,, heer van MoUèviUe, 
eersten raorcitter bij d.e r«« ,• 
tenkamer tan Rowtnen. Hij huis en de sociëteit vaa AS^ 
was een v,oornaam.overheids- L6.o«»e, «eer bekend onder 
persoon, doch .zeer oud, en den naam van DEUOCHABJK, 
na twee jaren was zijne vrouw onderscheidde ssieh door zg-
weduwe. Na den dood van nen ijver tegen de Calvitm-
den kardinaal DÉ RICHKLIEU , | ten. ïot geloofsonder^ker 

be, die echternogniet naauw-
kettrig is. De uitgever, aan 
wien men deze waBderaog 
toeschrijft,, -heeft dit wei* 
mei geschiedverhalen, die men 
overal vindt, opgevuld. Me-
, vrouw DË Momviur over
leed te Parijs, in 1689»• 
"oud 74 jaren. > 

MQSCHST »of MOHCHT (AS-
ÏONIÜSDE) , geboren te Hft-
SOMS, in- het bisdom w 
Beauvais, doctor van het 

werd ANNA van Oostenrijk 
regentes, en beriep haar ten 
how* Toen boezemde de er-
UenteArjkhed haar in, de 
memoriea dezer vorstin te 
schrijden, Men heet dezelve 
in het licht gegeten onder 
deti titel van Memoires four 
servtr, enz. (Memorien om 
te.j dienen tot de geschiede" 

" « t i 'van JsffA van. Oosten-
".Wh), 1723,5 dl.», in 12.*°, 
èüT 1*750, 6 dl», :~ l 0 m o 

in 12. 

van 

in Frankrijk benoemd ,aocht 
M de ketters met de uiter
ste' drift -en waakzaamheid 
op. Van ,zijnen naam kamt 
het JPransche woord mouchet 
of mouehards {bespieder» 
verklikkers), *oo noemde 
men diegenen, welke haW-
ziade om de aectarissen te 
ontdekken,-de^flaa» is » 

de Framche taa aan de J 
spieders der pohm Hf** . 
ven Anderen W « • ' * * " 
niw dat (tee benaming . » • 
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•»-G:tf* zet 
daar uit zoude ontstaan zijn, 
omdat deze soort ran agenten, 
even als de vliegen* (möuches) 
aich overal indriiigen en de 
menschen plagen- (Zie ME-
WAGJS). Be ijver van Moücüï 
bragt slechts weinige bëkee-
ringen te weeg, en kon niet 
beletten dat Frankrijk het 
slagtoffer der nieuwe sekte 
werd, die zijnen,boezem meer 
dan eene eeuw lang verscheur
de, en die zich later nog 
onder a-Uerfei- gedaanten* ver
toond heeft. Deze-doctor werd 
kanonïk en peeTuterrtiarius van 
Noyan, was een der regters 
van ANNA DU BOCRC, en 
verscheen met glans op de 
bijeenkomst van Poissy, in 
het concilie van Trenle, en 
in dat van JReims in 1564. 
Hij overleed te Parijs als 
senior (oudste leeraar) der 
Sorbonne in 1574, in den 
ouderdom van 80 jaren. Men 
*i«eft van hem: l.o La ha-
rangue (De redevoering), 
welke hij in de kerkvergade
ring Tan Trenle voordroeg. 
•i— 2.o Mem verhandeling 
over het Misoffer, in het La
tijn, in 8.vo, en een aantal 
andere werken. 

door eea gezocht werk, 'Dit 
werk begonnen*door EDÜARD 
WoTTON, JÜOEN^An' ÊESKER , 
THOMAS PENNIÜS; en voltooid 
door MOUFÈT , werd in :f6M 
te Londen, gedrukt; onder 
den titel van: Thealyum in-
secforum;- met platen, Moir-
TEX is niet genoegzaam óp 
zijne hoede tegen de alge-
meene dwalingen-j" zijn 'wéfk 
heeft echter opgafig gemaakt 
omdat men, voor dat 'van 
SWAMMERDAM geen beter over' 
deze stoffe bezat. Men Iieeft 
nog van MOOTÏÏT : De jure et 
preestanïiamedieamentorüm 
ckymvcortim., en eene ver
handeling in het Engelsch 
over den aard' en de berei
ding van het voedsel, die 
iri 1746 ten tweeden male 
is. uitgegeven r in 8.vo 

MOUCHT. — Zie WOAILIÏS. 

Movmt (THOMAS), een 
*oornaam Engelsch genees
eer , geboren te Londen en 
«terHan ia 1600, is bekend 

MOÜMN (KAREI, DÜ) werd. 
in 1500 te Parijs tii-t éea 
adellijk en oud' geslacht ge
boren. Hetzelve was oor-
spronkehjk van Brie, en vol
gens PAMRUS MASSON , was hét 
verbonden met EMZABETH , 
koningin' van Engeland, van 
de zijde van THOMAS BOE
I E N , burggraaf van Roche-
fort', grootvader van moe
ders zijde van deze vorstin. 
Be jonge DV MOÜIIN deed 
van zijne kindschheid af eene» 
buitengewonen aanleg blij
ken voor de fraarje letteren 
en de wetenschappen, met 

1 ! " 

/ 

M 
II ' 
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eene genegwtóf «w de stu< 
die, cf» Atf*4r*ft overheJde. 
In lfó*-WH* hij' alsadvo-
Jraat i>0 *et parlement te 
jp^aungenomen, hij pleitte 
Warende eenige jaren in de 
Ltbani het Chdteht w m 
iet parlement; maar eene 
moeijelijkheid in de uit
spraak maakte hem afteerig 
tan de balie, hij hegaf zich 
aan het schrijven van wer
ken, die aijne nagedachtenis 
tot roem verstrekken. r™ 
1539, schreef hij zijne -Utt*. 

gStdr i f t .welkedu^kte 
Leg hragt, boed he parje-
ment hem eene P /M*!;»^ Sn raadsheer, welken van 

de hand wees, om^nee>.tïd 
te hebben tot studeren en 

t het schrijven van boeken 
Tn 1551, verschenen zijne 

van ItoDKlK II, g dat 

PeHttS Xfv'aTnome M* a a - \ h J Men gevoelt lig" mishaagde. Men g et 

de nieuwe dwaJinge 

volk «o W,knwBMten 

zich een^n i^ °P te l 

6ingent) trok w volgens naar 
Straatsburg t Mh en &-. 
sancon, terwgl hjj steeds. 
arbeidde aan zijne werken». 
en overal, waar hij eenjg ver* 
blijf hield, met roem de reg-
tgn onderwees, In 1556, 
hield GBOKKE graaf van Mont-
fceftaw* hem.gevangen, ,om' 
dat hij, zich niet met mm 
zai»k had willen belasten J 
maar LomsB DE Bitnotr, 
ziine vrouw, sneldMezijner, 

Il hulp, en toonde *oo vM 
moedVaatdeBraaïverpkV 
was toe te geven. lu lwl , 

«Srde hij naar P^sterug, 
doch vertU weder van daar 
dienst-oorlogen. Hg ^ 
„iA, nistoen naar uriean*, 
: Isci Dr e ziiner Co»-

t tkerkvergadering vas 
ste ae **»» • l^Ucn hem 

den hals* £) , d a r n a 

fcrachtens ojgenfl. *** Je dg 

vervolgmgen vari F 
ment«Mkten.» ^ . t f 
tansöildruklceinKve flod. 

straffe, v a n j O i e d < f meerteverspre^n s 

Godsdienst W k T e r g ï ( l c -
het {^g d*r 
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ringen of van den heiligen 
apostölischen Stoel aanran
den." Hij was zoo zuinig 
op zijnen tijd,,dat, ofschoon 
het toen gebruikelijk was de» 
baard te laten groeijen > hij 
denZelven lief scheren,. om. 
geenen tijd met uitkammen 
te verliezen, men beschouwde 
hem als hel licht der regtsge-
Jeerdheid, en als het orakel der 
Pranschen. Men vermengde 
zijnen naam met dien van 
PAPINIDS en van UfcplANüs-, 
en van andere groote regts-
geleerden van Rome. Op het 
einde van zijn leven verliet 
hij de partij der protestan
ten geheel en al, en over
leed to Parijs in groote on
derwerping aan de Catholijke-
kerk in 1566, oud 6fr ja
ren. KAKEL DU MOUM* was 
zeker een zeer verdienstelijk 
man, doch hij was te veel 
met zich zeken ingenomen r 
«n maakte geen werk van 
anderen. Wat moet men den
ken van een' man die zich 
zelven noemde den doctor-
van Frankrijk en Duiisch-
land, en die aan het hoofd 
zijner consultatien plaatsles 
» Ik die voor niemand on
der doe, en wien niemand? 
iets ian leeren ?" Zijne wer
ken zij» in 1681 ,&dl>, ia 
'fol., gezamenlp in het licht 
gegeven. Men beschouwt de-
ïclTe met regt als eene der bes-
t* TcriRoielinge» over de regts-

geleerdheid*,- welKe Frank* 
rijk heeft voortgebragt. Men, 
legt hem echter ten laste dat 
hij omtrent den woeker, en-
'andere belangrijke punten ge
voelens gekoesterd heeft, wel-

' ke niet stroken met een© 
"•. regtzinnige godgeleerdheid» 

Zijne consultatie over het 
eoncilie- van Trentè, Vindt 
men gewoonlijk bij het ant
woord dat PKXRÜS GRKGOIRÉ 
daarop gaf (zie dat artikel). 
Bit Antwoord wordt zeer ge
zocht. Vele- van zijne ge
voelens over de H. Schrift 
zijn hevig wederlegd gewor
den door GERAJRDDS MERCA
TOR in zijne Harmonia evanr 
gelistarurn GAÈ&IEL JDUPI-
HEAir, meer dan hij ervaren 
in het kaaöniek regt, en daar
bij veel zediger heeft -verschei
dene zijner dwalingen gron
dig wederlegd, in 'latijnsehe 
aanteekeningen die- zeer ge
leerd en regtzinnig geschre-

I ven zijn; ook kan men na
zien Molinceumpro jpontijice 
maximo etc.; auctore 'ED-

| Müifjoo RüFa, juriüm doe 
II tove, Parijs, 155S, Het is 

valsch, dat,, zoo als eenige-
woordenboekschrijvers vezèoè 
hebben, zijne geheele°fami* 
lie bij de Bartholomms slag-
ting omkwam. Ka dendood 
van z|nen zoon KARJJI,',,. die 
m Februarij 1670, aan de 
waterzucht overleed'^ bleven/ 
hem van zijne Me kinderen 
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geene me$r piet dm AMA 
DV Mora#,,gelmwd metSi-
aroff Rmit mvokaat hij het 
jparlemeoi ran Parijs, deze 
werd mafwezendheidvan,ha-
nen man den 19 Februari] 
1572, vermoord i met geheel 
iaar huisgezin ,. door dieven 
welke men nimmer heeft kun
nen ontdekken, bijgevolg 6 
maanden voor den Bartholo-
meus-nacht. In 1558, trouw
de hij in een tweede huwelijk 
met JOANNA DD VIVIER , in 
;weïke hij het geluk had eene 
zoo achtingswaardige. vrouw 
als LOÜISE TAN BELDON was 
aan te treffen, "welke laatste 
hij in 1556, verloren had. 
Zie hel, leven van KAREI, DV 
Movtm door Jvtums B&o-
DEAü, blz. 2 0 5 — 214; en 

. Elog, Molinwi, door PA-
PIRÜS MASSONV blz. 250 en 
volgende. 

'"• MootiN (PETRUS DU) een 
godgeleerde van de zooge
naamde hervormde godsdienst 
v?erd geboren in. 1568, zoon, 
volgens cenigen, van eenen 

sCelestijner van jmiens, een 
.afvallige, volgens andeten van 
, JoAcmm DV Movtm, heer van 
Lorme-Grenier. Nadat PE
TRUS de yrijsbegeette te Zeij-
eïeh onderwezen had, werd 

'&$ predikant te CActrenton. 
ftr #eze hoedanigheid kwam 
föf-Êg CAÏHARINA .tanBour-
iortfi.-priMGS.jan, Navarre, 
zastet 'valT-IJMrg jff/EJfJMtfK 

' I V , gehuwd met HENDRIK 
van Lotlmringen, hertog van 
j&w. Op aanzoek van den 
koningvan Groot*Brittanmi 
stak hij in 1615 naat J£n-
ff eland over en vormde et 
,een plan tot vereenigmg van 
proteslantsche ketken. In 
Frankrijk teruggekeerd gaf 
h*ri zich oner aan dien geest 
,van onrust en krakeel, die 
volgens de getuigenis van den 

admiraal CoHGiU, het ken
merk der hugenooten was. 
Daar hij niet zonderheden 
b é d a c h t ^ a s . ^ i e ^ m n g 
Hem zou doen in hechten. 

üa JJdiLt aanstelde, 

Wlatende van een v s 

.potsemaker, een i 
hekelaar, en e » kler 
godgeleerde ^ 
lohetst luj m .Qne e ^ 

die niemand meer i ^ 

voornaamste zlJ"; '•««*-

Kene FerAanfh«g ^ 

tds der h**- ~~ ^ 
ca^tjn 1*&» ****-' 
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tengewoon hekelschrift. —r 
4,0 Nieuwigheid van het 
papismus, 1633, in 4. t 0 ; 
een werk vol onbetamelijke 
spotternijen, kinderachtige 
tütvaringeri en grove leugens. 
— ö.° J)e christelijke strijd', 
irt 8j°. — 6é° Be monarchia 
poniificus Momani , Londen, 
16U,- in 8.vo — 7.o ïïet 
schild des geloofs , of ver
dediging der hervonnde her
ken, 'm 8.vo, tegen den je-
suit ARNOCX; en een ander 
boek tegen denzelfden geti
teld : Plugt en ontsnapping 
van den neer JRNOÜX. — 
8.° Over den regter der ge-
loofsgeschillen en der over
leveringen, in 8J° — 9.° 
Anatomie van de Mis, Se
dan, 1636, in 12.m°, hier
van bestaat een tweede deel 
gedrukt te Geneve, in 1640. 
Deze anatomie (ontleding) is 
minder zeldzaam dan eene 
andere van Italiaanschen oor
sprong, 1552, in 12.»° Zij 
werd gedrukt in het Eransch 
met een opdragt aan den 
markies DEI TICO gedagtee-
lend uit Geneve, 1555. In 
de vootrede van den ver
taler wordt de Italiaansche 
schrijver genoemd AKTOMÜS 
VAST ADAM. In de Latijnsche 
overzetting van 1561, 172 
hladz. in 8.vo, e n 19 bladz. 
errata en inhoud wordt de 
«hrgver genoemd ANTOOTÜS 
AB AÏDAÏÏ, Volgens GESMÏR 

II 

is het een AUGUSTHÏUS MAT-
ARD, maar JOANNES IEFEVRE 
po MOÜIINS, doctor ia de 
godgeleerdheid, te Parijs, 
die in 1563 eene wederleg
ging van dezelve schreef, 
schrijft ze aan THEODORÜS 
DE BEZA toe. De Fransche uit
gave is herdrukt'in 1562, 
in 16.«»o door JOANNES MAR
TIN , zonder naam van druk-
oórd. Dan, noch het werk 
van DU MOUMN, noch, van 
den Italiaanschen afvallige 
verdienen deze uitwijding* 
doch men'moet de lieden, wel
ke de letterkundige flarden 
bijeen rapen tevredenstellen. 

Motriiir (PEÏRÜS DU) , oud
ste zoon van den voorgaan-
'den, erfde de bekwaamheden 
en den woelzieken geest zijns 
vaders. 'Hij was kapellaan 
van KAREI I I , koning van 
Engeland, en kanonik van 
Cantorbery of Kantelberg ,-
•waar hij in 1684 in den ou
derdom van 84 jaren over
leed. Men heeft van hem: 
l.o Een boek getiteld: J)e 

vrede der %iel, dat. door de 
Protestanten zeer op prijs 
wordt gesteld, de beste uit, 
gave is die van Geneve, 1729, 
in l2 .mo_ 2 .o 'Ctamorregu 
Sanguinis, dat MÏLTON ten 
onregte aan ALEXANDER MO-
RDS toeschreef. Een werk' 
vervaardigd t e r . gelegenheid 
van het treurig uiteinde van 
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XiRlL I. — •$& Eené ver-
dedigiwg Jer* Proteatanisohe 
Gotkêimtt, rahetEngelsch. 
— imxms en Crfius JDÜ 
Jfosw, broeders van dezen 
wr%en (de eerste een ge
neesheer en de tweede een 
Calvinist predikant), zijn me
de schrijvers Van verscheide
ne werken, diö slechts ópge-
Jblazenheid en geestdrijverij 
ademen. LGBJSWIJK was een 
der hevigste vijanden van het 
bestuur der Engelsche Kërli, 
hetwelk hij aanrandde en be~ 
•léedigde ra zijne Parcenesis 
ad cedificatores imperii, 'in 
é . t 0 , opgedragen aan ÖLIWEB 
CROMWELJ in zijnen Pa^a 
Ultrajeciinm; en in zijn 
werk geiiléd: Patronusbo-
nee fideu Hij overleed in 
1680» oud 77 jaren. 

MoüMN(GABfilëLDB)» pas
toor van Maneval, in. het 
bisdom Lisieux in JVorman-
dij'è geboren, heeft ziöh in 
de I7.« eeuw doen kennen: 
1.» doót eone jlgemëene ge
schiedenis van Normandijè 
onder de hertogen > Moua-
nen, IWl, in ibl., zeld
zaam en^geioclit.'—S.^Door 
de GéscMedeniü der Nor-
mandtjners en hunne over-
winningen in de koningry-
kmt JVapels en Stcilië, in 

• *>& y Blinder geacht dan de 

regulier ianonii fan dehef-
Jjje •'GKroma' lo par$s, 
mbhotheems en directeur 
T a n «ei kabinet van munten 
van dit beroemde huis, heeft 
toch vownameigk toegelegd 
op de stadiea van zijnen 
Staat, zoo als men kan zien 
uit de volgende werken.» ï,<» 
Figures etc. (Jfbeeldingen 
dei* verschillende kleedereit 
vak de reguliere kanoniken), 
Parijs, 1666;'in 4.^ —.' 
2,o Beflexions hisloriques etc» 
(Geschiedkundige en belang' 
rijke aanmerkingen, 0erdè 

1 oudheden der kanoniken >%ob 
reguliere als wereldlijke), 
Parijs, 1674, in 4.to — 
&.» SIEIPHANI, Tornacensis 
episcöpi f epistolé, 1678, 
in 8.v» Bezö bisschop vaft 
Doornik, overleden in 1203, 
was te gelijker••tijd abt van 
de H, GENOVEVA te Paty*. 
—. 4,t> Sistoria summorujn 
yoniificunt per eoremnumis-
mataabannoUW ad annM 
1678';;iW#s,t697,infol., 
êefl werk, dat door een an
der/over hetzelfde ondervrerf 
door pater BoNASfil geschie-
ven , in de vergetelheid'̂ ge
raakt. ~ 5.»'£eCabine{etc. 
(Fel kabinet der boekveW 
meling vandelf. Gsffori-

vol vóiv merkwaardighede». 
Hij leefde no§ in lw * 
eenen hoogen Ouderdom. 
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; MOÖMMS, (GtfyAHD »ES)V. 
priester en kónonik van Jire 
in Jrtoisi, werd .dekene vaw 
aijn kapittel .ïn 1297. Hij; is; 

fcekend .door zijne vertaling, 
•van den verkorten Bijbel; van 
pater- CoiifiSTOR onder den 
titel van Ge&chiedkuridige 
heken,van, den 'Bijbel. Hij 
hegion dezelve •in, 129-1, in 
den ouderdom van 40 jaren j . 
en had binnen de vier jaren 
zijnwerk geëindigd. Hij heeft 
er de zedekundige en pro
fetische boeken bijgevoegd j< 
doch de kanonieke brieven 
en den Apocalypsis vindt men 
er niet • in. Men bewaarde in 
de boekverzanieling der.^or-
bonne een . handschrift van 
van deze vertaling. , GurARD 
DES MOÜUNS zegt in de voor-* 
rede, datlnj er de, schrijver 
ïan is, hetgene doet voor
onderstellen dat degenen, die 
hetzelve aan NIGOIAAS ORES-
»hebben toegeschreven zich 
vergist hebben. In deze over
zetting komen wonderlijke 
dingen voor, zij werd gedrukt 
te Parijs, bij YERARD » in 
fol., 2 dh«, 1490. 

Moüiwrs (IiAOREifriüsüEs), 
een priester en Fransch dich
ter, uit het bisdom CAartres, 
bloeide in het begin der 16V*e 
<Mmw. Hij is bekend door 
«en zedekundig dichtstuk, 
getiteld. Catholicondesmal* 
«V»'sé« (Catholicon^ algemeen 
merend geneesmiddel'> der 

vêrkeerddénkenden) "anders 
genaamd de: 'Kerkhof der 
ongelukkigen ;, Parijs3 1513; 
in 8,nen£y*mï 1534, zelfde? 
formaat. Het is" een sombet 
en droefgeestig verdichtsel^ 
waarin men sterke :beelden 
vindt. ;•*-"• ; 

4 MÖUNIER (JoANNES Jo« 
SEPHÜS), afgevaardigde bij de 
algemeëne, staten , in de na-* 
tionale Vergadering enz. werd 
gehoren te. Grenoble r den 12 
November; 1758; rHij genoot 
de algemeëne achting en Was 
secretaris der staten-generaal 
van Dauphinè > op den oogen* 
blik der omwenteling. * Mou* 
NIÉB omhelsde de grondbe
ginselen derzêlve, in de meer 
ning > dat zij een noodzakelijk 
middel was, om, vele misbrui
ken af te schaffen. Ook ver* 
haastte hij dezelve dpör alle 
mogelijke middelen -, tot dat 
eindelijk eene droevige on
dervinding hem de oogen 
opende» Benoemd tot afge
vaardigde der staten-generaali 
verscheen hij in.dezelve^voois. 
afgegaan' door den roem, dien 
hij zich.in;dé vergaderingen 
ẑijner provincie had verwor

ven, en; reeds, in de «eerste 
fittingen* gold zijn invloed 
op de beraadslagingen. Toen 
de ka&er van den burgerstand 
z i e h e n 15 Junij bezighield 
met de vraag betrekkehjJcdeö 
vorm, waarin.Zlj Zich zou<3e 
-samenstellen, steUè hij- d » 
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naam aVj»#«s$rtód.van 
TcriegenïÉÉtfg^s foor. Ben 
20 Jm§>0®Meea- «"er «Ma
ger* mê&'beruchte bijeen* 
kemtt «»'• van den eed der 
imtebaatt, hij gaf,er zijne 
ifexn tot de inzending van een 
adres aan den koning, den 1 
Jnlij stelde hij zich er tegen, 
da* de vergadering zich inliet 
met dè krijgstucht, die slechts 
den vorst toekomt. Den 6 
hield hij dezelfde gevoelens 
staaade. Den 9 bragt hij een 
breedvoerig verslag" mt over 
de. TOjze, waarop men de 
constitutie zou bepalen, e n 

steldévoor, haar te doen ̂ oor-
afgaan van eene verklaring 
over de tegten van den 
tnensch. Den 13 verzocht hij 
de/gedeputeerden- den koning 
teveVzoeken, dat hij de ont
slagene miaisters zou terug-
xöepen, en weet de open-
bar" ongeregeldheden aan de 

vnanden. dervrgheid, d*ehet 
vitrouwen'des konings^mis-
bruikten-Bf l ^ve rh i fh 

r.Vh tejren degenen, cfre ae zien tegen u 0 R 
tetYT^nbewet<lemet vorderden , en eeweei" 
welsprekendheid ^ . t j j 
het JLoöBWWK^AVi B 
kon mfe*, W h» ^ 

ie veranderen. \ ? T \ 0 „ 
mizm op aan , -dat de -W 
ü ^ de troepen, diehy ^ 
i ^ ^ o e p e n had, zoude 

tertfg^^i&n,.. D*» 1* trdU 

hij fö «JMfiltaBhTJtf .-«aP-

stitutie, en den 27 las liijaaQ ' 
de vergadering in den naam 
van dit comité een o»twerp 
van verklaring over de reg* 
ten van den mensch, en een 
overzigf voor van de grond
regels, waarop hij eene aio-

tnarchale gewijzigde constitu
tie dacht te vestigen. Ben i 
31 Julij voer hij uit legen i 
de willekeurige verbanning 
van het volk der hoofdstad,* 
hij droog .aan op de bestraf
fing der openbare wandaden, 
tlie, zeide.hij, niet op Pa
rijs alleen, maar op de ge* 
heele natie drukten. Den W 
Aü<mslus stelde hg voor en 
deed,-ondanks MIRABEAÜ, een 

voorschrift van eed voor du 
troepen, en een besluit aan-
nemen, dat- de .verhede 
magtigde, dezelve-op te roe-
LVoo dikwijls de handha-
ÏL der goede orde « t e 

peft nieuw ontwerp der eer-
: JT e i k e l s , . * * * * 

constitutie. Den 29 m « y 
,en voordeele va». b * 

! ! ! n k , Ö k Ü t e t ^ ^ hij namens net vj 
constitutie een « n ' * e J r 
organisatie voor feet^J, 

A ««hfaaÉW 0BtWtk*e»» 
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twee der artikels van.dit ont
werp, •waarfan het eene be
trekking had op het eigen-
magtige Feto, dat hij den 
koning wilde toestaan ; en het 
tweede op de «araenstelling 
van een permanent wetgevend 
Jigchaam, verdeeld in twee 
kamers, eene van de verte
genwoordigers en eene van 
den senaat. Bit gevoelen 
zaaide de tweedragt tusschen 
de Patriotten, die zich in 
drie partijen splitsten, waar
van de eene slechts é"éne ka
mer , de andere twee kamers 
op gelijken voet samengesteld, 
en de derde eene hooge en 
eène lage kamer hebben wil
den. Den 23 stelde MIRABEAU 
voor, om zich bezig te hou
den met eene wet op het re
gentschap, MOUNIEK stelde 
zich heviglijk hier tegen,en 
wederlegde dit voorstel, als 
zijnde de dekmantel van eenen 
strik.» ,g«*pannen doop de 
partij der Orieanisten, Den 
28 werd hij tot voorzitter 
verkozen; hij bekleedde de
zen post den 5 October, en 
was daardoor in staat om de 
droevige voorvallen , in den 
nacht van den 5 op den 6 , 
van naderbij te beschouwen ; 
doch hij kon dezelve niet 
beletten, Zij dienden ten 
minste, om hem van zijne 
eerste dwaling terug te brert-
f«>. Hij voorzag toen de 
»*g ongelukkigere gevolgen, 
*elk« eene omwenteling, 

die bij , slechts uit een 
goed oogpunt had beschouwd, 
moöst na zich slepen.' In 
dezelfde maand October ver
trok hij naar JDaupAiné, van 
waar hij den 21 November 
zijn ontslag inzond, en te 
gelijkertijd, een verslag van 
zijn gedrag in het licht gaf, 
zich naar Geneve begeven 
hebbende, schreef hij een 
nieuw werk getiteld : Beroe
ping aan het openbaar ge
voelen , hetwelk ophelderin
gen bevatte van de gebeur
tenissen van den 5.e en 6.e 

October, alsook eene weder
legging van het rapport van 
CHABROUD , ten voordeele van 
den hertog van Örleans en 
zijne handlangers. Éenigen 

• tijd;daarna nam hij de \vijk 
naar DuitschlanaT, en hij 
rigtte een opvoedings-gesticht 
op te Weimar in Saksen. 
(Zie AMAUA). Na den 18 
Brumaire (9 November 1799) 
werd hij naar Frankrijk, 
teruggeroepen, en in 1802, 
tot prefekt benoemd van het 
departement Ille-en-Filaine. 
Twee jaren daarna werd hij 
door het kieskollegie van dit 
departementgekozen, als kan
didaat bij'den behoedenden 
senaat\ eindelijk werd hij in 
1805 ,* tot staatsraad benoemd. 
MOUNIER overleed fejparijs, 
den 25 Januarij 1806, oud 
45 jaren. Zijne voornaamste 
werken zijn; J.o Gonsïderar 
hom etc, {Beéctöutvingm 

file:///vijk
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over de btéêtrén , m' w@H>> 
namelijk -«*»* datgene, wat 
&an Jmttkt$kpast); 1789-, 
in &r» —i 2,° Rapport etc. 
{Fa-dag over hetzelfde on* 
ekrteerp), 1780- in 8.TO _^ 
S.° Exposé de ma conduite 
etc. [Ontwikkeling van mijn 
gedrag en, van de beweeg
redenen mijner trug• keering 
inüaupUné)t 1789, io'Ó>W; 
~~ A.° t Jppel etc. (Oproe
ping voor de vierschaar van 
het openbaar gevoelen), idem. 
~*~ 5.» Examen darnèmoi-
re duducd'1 Orleans-'etc. 
(Onderzoek van de verhan
deling des hertogs van,Or
leans, en nieuwe ophelde
ringen onttrent de wanbe
drijven van den 5^ en-$fi 
October), 1 7 8 9 — 1 7 9 1 , in 
gjro __ é.o Mecherches sur 
les caitses etc. {Onderzoek 
naar -de' oo?°zakeftt die de 
Eranèchenbelet fabben'vtij 
ie worden, en naaf de Mid
delen , die hun overblijven, 
om de vrijheid te erlangen)1, 
Parijs, 1 7 9 2 . - 7 ^ ^ 0 ^ 
jpitÊ > au principes élemen-
ïaircsetc; [JDOLF , ofgtond-
heginselen der 'staatkunde, 

T „ JaKV/HYMdsle 011-

Zdeta. (Over &:*»** 
^pdeFranseAem^nteh^ 

metMlaamenwrlwhteniti 
Imnmé^^ordt ^f^fi 

-deel'fn &*<* Dit is> eeiiè 
•wéderiegginij der rriemoriëh 
om te dienen iot degeschie» 
•denis vaft het Jacobinismüs, 
door d'efl abt BxRRVEié 

* MOVRID-BMG , een der 
hoofden tan de MameMJcen, 
•berucht 'door den tegenstand, I 
idien'hij 'den Franschen bood | 
!in- 1798. Toen Egypte in 
;1776, het jük der Turken 
:tiad' afgeschud, bidden Mou-
-iUJH en éen ander vorst 
-IBRAHIM 'genaamd, na ver- j 
«'scheidéne onderlinge kraken | 
.Jett;•• deszelfs rijke' gewesten 
ifliet elkander gedeeld. W i 

•PöRTE :, had e r e e n e n Pac 1 
gesteld, dié;bijnagee» gèïag ; 
baüi Bij de aankomst der ; 
Franschen WaagdeÏBÉAHiMee- ! 
vw schermutselingen, hield 
«& bijna m^^f%' 
iet,oever van d e n » . f 

•en bii ^e 'Arabieren. Mf 

^an land ^as g e s l g ^ 

.pen der bey^, e» « 
te gemoet. Z f « \00

q8; l6 

W f e f l r d weekhijn^ geleverd werd, vv J 

hij den alag j a n * 
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en ÏBftAiïHi, dié van wrre 
al. zijne bewegingen onder* 
steund had,«n die door BQNA* 
JPARTE achtervoJgd werd, ber
gaf zich naar de woestijnen 
van Syrië, terwijl MOURAD , 
door DBSAIX afgemat, deö 
vijand steeds; met eeneri on* 
overwinnelijken moed het 
hoofd bood. Aan de oevers 
des Mjte geplaatst, hield hg 
iiiet op, de vijanden aante» 
vallen, op welke hij eenige 
voordeelen behaalde, en het 
was eerst in de maand Oe-
lober, en na ongeloofelijke in
spanningen, dat de Franschfe 
veldheer hem te Sediman 
sloeg, en, zich den weg tot 
Opper-Egypte opende.̂  Ge
durende dien tijd werd 3$o* 
ÏTAPARTE uit Syrië terugge-
•dreven, en dé Turksche vloot 
was in Jalij 1799 geland. 
Terwijl de twee groote le
gers bij Caïro'm het lange 
4al waarin de Nijl afstroomt 
slaags waren geweest veront
rustte MOÜRAD die alle wei
gen in de woestijn kende: de 
•Franschen, sneed hun dik
wijls de levensmiddelen af, 
roofde hunne konvooijen, en 
bragt hun aanmerkelijke ver> 
liezen tóe. KLEBER die toen--
maals aan het hoofd der Frari* 
sche krijgsmagt stond, trad 
ia onderhandeling met Sfou-
**B om zich van hem als j 
*«n eenen geduchte» vijand 
^ omdoen, en deze .'stem-
de toe zijn schatpJigiigè te 

.worden. Dit opperhoofd haat-
te< dé Turken, en door de 
vriendschap der Franschen 
te winnen, hoopte hij eenën 
magtigen bondgenoot te ver
krijgen. , Na den dood. van' 
KLEBER , bood MOURA» zijne 
diensten aan MENOÜ; aan om 
hem tegen de Anglo-Turken 
bn; té staan. MENOÜ , lin zijne 
gewone trotschheid, weigerde 
«ulks. Be generaal BEÏIJAR» 
Mas minder laatdunkend, Jiij 
verzocht MOÜRAD met zijne 
mamelukken af te komen; 
tleze had, waarvan men zelfs 
in Europa maqr zelden een 
voorbeeld vindt, aüde voor
delen hem door de Turken 
en Engelschen aangeboden van 
,de hand gewezen, en bleef 
den Franschen,: voor> welke 
hij eenè >ware: genegenheid 
hadopgevat, altijd getrouw. 
l)oór_ den generaal EEUÏARD 
^erwutigd-, kwam hij, doch 
fn igzws langzaam, afzak-. 
J.!115 ,zlJne gewesten als ook 
"jue .troepen waren door de 
P^^«ge t ? . s t , hij zelf bleef 

leed ïï„ 7 J Ian ' en < > * > " . 

•n a de°
ffl
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AIT-BSF W aa^ewezeni fl eerste van zijne pen, Wiljne 
doch h^md. p % % ter eigene vijanden'^ k*3l 
aarde bmtek te &><mOT ningin ten onder te brengen; 
faj JWte.' de voornaamste maar toen hijmet deze vorstin' 
J»w»n iraken zijne wapens in oneenigheid raakte,; onu 
• f J t ( f f s t f e ' v! r k l a: p a m •*§ Sx/GMaunTj-die 

haar was getrouw gebleven̂  
rende dat geen hunner waar
dig was dezelve te dragen. 
ToJgens het zeggen van vele 
Franschen, die bij de expe
ditie van Egypte tegenwoor
dig zijn geweest, was MOÜ-
BAD geen gewoon mensch. 
Werkzaam, onvermoeid en 
onverschrokken liet hij zich 
nooit door het ongeluk ter 
neder slaan, al hai hij dè 
kennis niet van de wijze van 
hestuurj hij had ten minste 
het instinkt er van, en hij 
werd van zijn volk bemind. 
In den eersten oogeublik was 
hij opvliegend, doch hij kwam 
weldra tot vreedzamer ge
voelens terug; hij was bui
tengewoon dapper en bezat 
eene verwonderlijke lig-
chaamskracht; ofschoon hij 
onderwijs had genoten , deed 
hem zijn natuurlijk, doorzigt 
vaak de best beraamde ̂ plan
nen zijner vijanden verijdelen 
of voorkomen. 

MOÜRGÜBS (MATTHEDS DB) , 

heer van .St. Gemaïn, ex-
jesuit geboren te Velay, 
werd gewoon, prediker van 
JLoDKWUK XHI > en aalmoe
zenier van MARIA DK MEM-
Cis. De kardinaal DB ïu-
CHEUKü b^ienèe zich ïti het 

het bisdom van: Toulon, en 
noodzaakte hem de koningin-
moeder weder naar Brtts-
iel Ie volgen. Na den dooi . 
van dien minister, keerAehij 
naar Parijs terug, en over
leed ia het huis der onge» 
neesbaren in 1670, oud 88 
jaren. Men heeft van .hemt , 
1.° La défense dé la, reine 
mèrè {de < verdediging der \ 
'kóningin*moedér), 2 dl.n, j 
in. f oh» De abt VAN:MOIIR" ! 

(SüBS", ZegtLENGIEX Dü I?RBS« ! 
Nor,is prjjzenswaardig dat | 
hij deze ongelukkige konnv i 
gin zoo standvastig gevolgd i 
en zoo trouw verdedigd heeft, ! 
Deze verdediging is aanmer-
kenswaardig en zeer noodza* 
keiijk om de geschiedenis dier 
tijden grondig te kennen.. PA* 
ÏIN heeft aangemerkt dat de 
abt TAK MOURGÜES eene ge« 
.schiedönis' geschreven had, 
van de eeuw, waarin veel 
bijzonders voorviel, doch dit 
•boek, dat na den, dood van 
deszelfs schrijver in het licht 
had moeten verschijnen, i[ 
,in het geheel niet gedrag 
geworden. Hij ontdekte mis
schien te veel geheimen. - , 
.1 o Werken van gelooisg* . 
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tegen AHwmntf -W -Buu» >" £. 
Raad van"eenen godgeleerd, 
de %onder drift, 1616, in 
8.YO, enz. — 3.°.Leerreden, 
1665, in 4/9 -

MOÜRUÜES (MicïtAëL) , een 
Jesuit van Juvergne, onder
wees met onderscheiding de 
redeneer-en wiskunstte Tou* 
louse, en overleed in 1713, 
oud 70 jaren. Met eene be- • 
minnelijke beleefdheid paarde 
hij eene diepe kennis, en 
hij werd algemeen geacht, om 
zijne openhartigheid, braaf
heid en om zijne werken. 
De voornaamste zijn: 1.° 
Theologisch plan van, hei 
pylhagqrismus, enz. ,2 dl .n , 
in 8.vo, zeer geleerd. •—• 2.° 
Parallele etc. (Vergelijking 
wn de Christelijke nedekunde 
met die der oude wijsgee* 
ren), Bouillon, 1769, in 
12.»»° De schrijver doet hier 
4e voortreffelijkheid der les
sen van de Evangelische wijs
heid boven die der Heidenen, 
en de ongerij mdheid derge
nen zien, die eene overeen
komst tusschen de beide zede-
leeringen hebben meenen te 
vinden ; een doel, dat Milord 
JENIJTS, in zijn Onderzoek 
wier de klaarblijkelijkheid 
van het Christendom, op 
eene meer regtstreeksche en 
eenvoudiger wijze heeft he-
ïe&t, als hy aantoont dat 
ae openbare zondaars nader 

XYII, D m , , : 

bij hét rijk Gods Zijn, dan 
de deugdzame menschen dóojr 
of met hoogmoed; (Zie SE-*-
NECA). Men* vindt aan het 
einde van dit werk , Chris* 
lelijke omschrijving van het 
handboek van^IlPiCTETïïS»: 
Deze omschrijving iszeër oud ;' 
zij werd in het Grieksch ge
schreven door eenen tlttize* 
naar van het Oosten; zij is 
tot in het begin der 18.® 
eeuw onbekend gebleven y 
toen het toeval dezelve, in,r 
handen van pater MORGTJES 
bragt, en deze besloot öm 
ze te vertalen. (Zie EPIGXE-
TÜS). — 3.° Eeneverhafide* 
ling over de Fransche dicht" 
kunst, in 12.WO; de volle* 
digstej die tot dusverre be
stond, doch die naderhand 
door den abt JOANNET is 
overtroffen* —- 4»° ifoM-
veaux èlemens etc. {Mieuw& 
grondbeginselen der meet* 
kunst, door bijzondere leer1* 
wijzen, in minder dan 50 
voorstellen), in 12<»*o —5.<» 
Vertaling van de geneest 
kunst. van THE on OREwSt 
7-6 .0 Nouveaux èlémens de 
geometrie. {Nieuwe beginse
len der meetkunst),in 12.na 
— 7.Q JRecuëil etc. (Verzat 
meling van kwinkslagen)* 
in Fransche verzen, vrij wel 
gekozen. ': 

MOTORIER (DU). ~ - Zi& 

F0RÏIGüERRAf (JVlCOÜAAS)* ; 
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MODS8AlBI>(J«»»0»), 3)0üw-
meester êes konings, werd 
te JBc^mx geboren, en be-
sat veel amieg tot de Jcuns-
iea» Fele gehouwen, welke 
i | in die stad en de om-
stre&en liet oprigteh, ver
wierven hem eenen'groeten 
mem. Hij heeft eenige tee-
fceningen nagelaten welke van 
kenners, geschat worden. Bij 
overleed in 1750, oud 80ja
ren. —WILLEM , zijn'jongeren 
hroeder, feanonik en vicaris-
generaal Van Batj$ux, ontbrak 
liet ook niet aan bekwaamhe
den en geleerdheid. Het Fer-
,§«<z£,datin?het licht verscheen 
ot&e den dood van FflAïrcisctrs 
BE NBSMOXD, bisschojp van 
Bayeux, in 1715, m van 
hem, Mij overleed irs 1756. 

MOÜSSKÏ (JoANNfiS), een 
Fransen schrijver van de 16.e 

eeuw, is weinig bekend. Yol-
gens D'AüBiGNé zou hij de 
eerste zijn, die ÏFransche 
verzen op voetmaat schreef, 
en naar de wijzen der Grie
ken en Latijnen de twee en 
drie lettergrepige verzen, 
(Dactylus en Spondeus) za-
ttienstelde. Hij vertaalde, zegt 
men, omtrent 1520, dea I-
Uas en de Odysseav&n Bo> 
MEMJS in soortgelijke verzen, . 
Als dit waar is dan schijnt gemerkt, dat hij 
het dat men zonder grond twee of driemaal w a d * » 
de uitvinding daarvan aan eerwaardigen en ongW 

• * MOÜTO» (JoANKfiS BAP-
• JBIA SriTAw), priester in 
1740; te C&arité'sur-M* 
re geboren, werd opgevoed 
in het seminarie van /̂«a;. 
èrre , onder DECAms,en 
zoog er de grondbeginselen 
invan Port-Rmjcd. JNadat 
hij hier zijne studiën vol* 
bragt, en de priesterwijding 
ontvangen had, stak hij over 
naar Bolland t en vestigde 
zich bij den abt nu ^AC DE 
REIXEGARDE. paar hij der 
Jansenisten partij Was toe
gedaan , doorreisde hij Italië \ 
en Frankrijk, tot bevorde- i 
ring dier zaak. Toen de abt j 
Gmsrar ia 1793, ophield, j 
met aan de JVbuveïles ecolé' | 
stastiques te werken, dia i 
toenmaals te Parijs gedrukt ,' 
werden, vervolgde Mouxos j 
dezelve te Utrecht, in liet- | 
zelfde formaat en in denzelf
den geest; met dit onder- : 
scheid alleen, dat zij slechts 
om de veertien dagen in het 
licht verschenen. (Zie GCK-
rot), De abt MODTON , over
leed den 13 Junij 1803, e» 
met hem eindigden de Jfofr 
vettes ecclèsiastiques, «9 ;' 
schreef dezelve gedurende de 

aanhoudende folteringen, en 
gevangenschap van Pms »• 
Eenige personen hebben aan-
«mihArkt.'dat hfi naauweJnfc» 
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minste-blijk van deelneming 
aan zijne ongelukken heeft ge
geven, noch dat hij ineenig 
opzigt afkeurde, de wreed» 
behandeling, welke zijne ver* 
volgers tegen hem pleegden, 
Mouioif was de laatste der 
Franschen, welke zich om 
hunne aangekleefdheid aaö 
het ƒ ansenismus in Molland 
Jadden.neergezet; bij zijnen 
dood; was de" kolonie ver
strooid, welke zich eertijds 
door PONCET en andere ap-

tei^doon>'EnEMARE
8enEE1-

1KGARDE ondersteund werd. 
JoL7C?' Men v™™ 
JOANtas UvmU 'SriVAIN 
M = niet met G A B Ï 
V, >I 6en Paster van 
jym, schrijver van verschei-
l ï S W f " n < % werken, in 
76 iaren" *", ? d e r t a van 'o jaren overleden» 

*MoüTOK-DüvEraET/lsr \ 

r̂ ige v t s z ^ h S e 

gat zich l n de ki%sdjenst 
^ w e n t e l i n g b e g ^ £ 
zijne bevordering.-^/ » .J 

27Ö 

het 68,9 regiment werd be
noemd. Hij begaf zich ver* 
volgens naarfSpanje, onder
scheidde zich in het gevecht 
van Cuenga en verkreeg kort 
daarna den rang van brigade-
generaal. In 1813 werd hij 
devisie-generaal, en na de 
terugkomst van BONAPAKTÜ itt 
1815, werd hij tot lid van 
de kamer der volksvertegen
woordigers benoemd, alwaar 
nij het voorstel toejuichte, 
om NAPOLEON I I , a i s keizer 
öer • üranschen te erkennen, 
wen 2 Jdij tot het gouver
nement van Lyon beroepeö, 
verdedigde hij met nadruk 
het revolutionnaire stelsel * 
maar weldra zag hij zich vèrl 
Piigt om het bevelhebber
schap te laten varen, en zich 
te verbergen, om de, kracht 
ens de komnklijke ordonnan

tie van den 24 Julij, w e f t 

hem gengtè Vervolgi„gen
0
 t e 

ontwaken. Te MontbrisOWy 

l81
dB T f ^ Van Maart 

1816 in hechtenis genomen 
^ h i j n a a r ^ L v S ; 

^ e / v o o r ^ l S h r n r e -
P*«eèrd had. T L L I : ^ ' 

.,vw, ue raad van re-
„_. „v-.uiuering.- ifij was' "visie, voor welken hij geap-

majoor bij hét 64.6 regiment pelleerd had, bevestigde het 
infanterie van linie in dé vonnis; • Oogenblikkehjk na 
teldtogten van Pillissen en het eerste vonnis, begafaijnë 
Polen, toen hij den 10 Fe- vrouw zich naar Parijs} om 
wiary 1807 y tot kolonel van bij den koning genade5 voor 

'•'• S 2 
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haren man 4p. vragen j smaar 
de vorst yaf naar zijn Jeed-
>vezen te tonen, van aan de 
slem der goedertierenheid, 
het oor niet ie kunnen lee-
nen, wanneer -de ..geregtig-
heid haren loop moest heb-
Jijen. De generaal MOUTON 
onderging zijn'vonnis den 26, 
na vooraf; de troostmiddelen 
der Godsdienst te hebben ont
vangen, 

' MOTA (MATTHEÜS DE) , een 
Jesuit, geboren te Moral, 
jn het bisdom van Tuledo, 
in 1607, was biechtvader 
van de koningin MARIA AN« 
ÏTA van Oostenrijk, douairiè-
,re \an Spanje, en gaf in 
,1664, onder den naam van 
AiffADEüs QüMBtovs, eenze-
.dekundig Tf.erJcje in het licht, 
,waarin hij bewijst, dat de 
gevoelens van -eenige Jesui-
l e n , welke men berispelijk 
vond, reeds door de god
geleerden .waren onderwe-, 
zen, voor aleer er Jesmten 
'bekend waren. Dit schrift 
werd door de.Franschegees
telijkheid in 1665, en te 
Rome den 10 April. 1666 , 

'veroordeeld. Uit achting voor 
'deze oude godgeleerden, wel
ke deze stellingen onderwe
zen hadden, die later u,i -
sluitend aan de Jesui en we
den toegeschreven, naa p* 
ter M O Ï A , in de twee eer
ste uitgaven vanjZijn werk, 
hierover geen óórdeel geveld. 

f ifl"^lW derde uitgave veroor» 
aeeJde en wedei-Jegde hijde-
zelve., en schreef aan INNO-

I cmnvs XI, eenea brief, 
MfelAe gedrukt werd, waarin 
hij de verwerping van zijn 
boek goedkeurde: doch het 
werk had -het doel des schrij
vers bereikt, daar hij enkel 
zocht te bewijzen,dgtdeJe-
suiten wijl zij door anderen 
reeds • vroeger, voorgedragene 
stellingen herhaalden, voor 
dezelve niet bijzonder verant» 
woordelijk waren. (Zie Bu-
SEMBAÜH, EsCORAR, I/ACROlX, 

PASCAI). 

Morin (WOUTER), gebo« 
ten in de provincie Gornou-
miles., -in 1672, verkreeg 
bij de aanhangers zijner sek
te eenen zekeren roem door 
met woede tegen de Catho-
lijken te( schrijven. Hij be
oefende ook de staatkunde, 
en in zijnevoortbrengselsvan 
dien aard, spreidt hij vele 
ongqdsdienstigheid ten toon. 
Hij overleed den 9 Junij 1721. 
Men heeft zijne werken uit
gegeven te Zonden, 1726, 
2. dl.a, in 8.vo Men treft 
daarin aan eene Proeve over 
hef bestuur van Home, ecue 
andere over dat van £ace-
demonië, 'vol van verkeerds 
en «verderfelijke begrippen. 
Zijne kritiek is niet beter dan 
zijne staatkunde, zoo als men : 
Zien kan uit het Onderzoek 
over kei wonderwerk van 
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hét bliksemend legioen; Naar 
het voorbeeld van BöüRrór, 
MOSHEIM en andere protes
tanten, randt hij de waar
achtigheid van dit wonder
werkaan, dat, zoo als men' 
weet, zonneklaar .bewezen- is; 
(Zie Jï. MAURITIUS). 

Moms ._ Zie MOZBS» 

' * MoZART (JoAMES CHRY* 
SOSTOMDS WOLFGANG T H E O -

raars), een beroemd Buitsch 
componist, den 27 Junij 1756 
te[Salttburg geboren. Van 

^n die talenten-, welke hetn 
eens. moesten onderscheiden. 
Begaafd met het.fijnste g eI 

l2LstTe-de hij n°s n a a « -
weJijfcs eemge w o o r d e n _ 
' iV r a d in ^ t klavier 

reeds toonen, welke hij m e t ^ande r d e e d „«J^ 

" n 5drlD -m deU ouderdo°> ?an drie j a r e n 0Il tvi h» 
«e eerste WP», ,, ö» J 

Xn
s ïï

d-zijnde' v A ^ S 
«eds eemge naar zijne vat-baarheidlD i t e s l ( i J vaL 
m s l e c h t s i n z i j n j -;ar 

oen h,j zieh reeds op ope^ 
| k e concerten deed i ? r n 

ill°J^nd? J^r speelde hi 

JaUelgiheid 2 i j n e r uitvL 

^ . d o o r h e m te zeggei,,, 

dat hg niet zoade iunnen 
spele» zonder de Jklavierén 
te zien ;. de jonge MOZART 
bedekte aanstonds zijn klavier 
met een laken en speelde even; 
zoo goed. De keizer,, doordo 
vroegrijpe begaafdheden 4es 
kinds getroffen maakte hem, 
tot speelgenoot van MARIA; 
ANTOSNEÏÏÉ , later koningin, 
van Frankrijk, In 1763 ver
scheen hij- te Versailles* Hij 
bespeelde het orgel in de 
kapel des konings, en gaf 
toen reeds bewijzen van met 
de gpootste meesters gelijk te 
staan. Omtrent dezen* tijd; 
verschenen de eerste voort
brengselen van zijnen vroeg-
r ij pen geest in het licht; 
dezelve bestonden in twee 
sonaten. Hij droeg de eene 
op aan M.me VICXOIRE , doch
ter des konings ,.en de andere 
aan de gravin DE TESSÉ. Hij 
doorreisde daarna Engeland j 
Holland en, Italië, waar hij; 
zich op het orgel en de vi
ool liet hooren. Te Home, 
stelde hij. eene hoogmis op 
noten , welke hij in de jSi, 
Pietera-kerk gehoord had, 
benevens het beroemde Mi-. 
serere, waarvan het hem op 
strenge straffe verboden werd 
kopij te geven of te nemen, 
en te: Napels, de-zetel* de* 
Il'aliaansche muzijk,. was de 
verwondering, die hij Cr 
haarde, zoo groot, dat vele 
onnoozelelieden,inde» mm 

i, • • • • • • • 
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wareö» dit mfi&Êöo vroegtij
dige bekwamhidf het gevolg 
was vaa iwvery f welke in 
eeuea # % , dien MOZAKX aan 
êsnvinger droeg, zoude gele-
ges XIJO. Hij deed den ring af, 
en, zoo als het moest gebeu
ren, ging hij voort met het
zelfde goed gevolg te spelen. 
In 1776 kwam hij weder 
te Parijs t doch de dood zij
ner moeder riep hem weldra 
naar zijn vaderland terug, 
•waar keizer JOZEF I I , die 
hem eene bijzondere gene
genheid toedroeg, hem tot 
zijne» kapelmeester benoem
de. Behalve een aantal mis
sen, en andere gewijde mu
ziekstukken , heek men van 
dezen componist verscheidene 
opera's t waarvan de meest 
hekende zijns De schaking 
uithet Serail, het Huwelijk 
van FIGARO, don JÏÏAN, de 
betooverdeFluit * Zoo %ijn zij 
alle, de goederiierenheidvan 
Tnvs ylDOMMEJ. enz. van 
welke MOZARI aan don JÏÏAN 
en IDOMENEA de:voorkeur 
gaf. Hij heeft daarenboven 
een Requiem nagelaten, welk 
zoo . door deszelfs innerlijke 
waarde, als door eene anek
dote , welke men te dien op-
zigle verhaalt, beroemd -Mi 
Op zekeren dag vertoont zich 
een onbekende bij hem in 
rouwgewaad en met eene-ze
kere omzigtigheit, hij ver* 
zocht hem een Requiem te 
vervaardigen voor een zeer •II 

aanzienlijk man, die ftiöt 
wilde, bekend ^ijn, er bij
voegende, dat die man een 
uitmuntend kenner van da 
muzijk was. MOZART vroeg 
hem honderd dukaten en vier 
weken Üjdst De onbekende 
stemde in een en ander toe. 
Het' geheimzinnige dezer ge
beurtenis trof MOZAUX op de 
levendigste wijze, hij zette 
zich echter aan den arbeid, en 
wel met zulke vlijt, dat hij er 
ziek van werd. De man kwam 
terug, maar het Requiem 
was nog niet gereed; hij 
stond den componist nog vier 
weken toe en daarenboven 
nog vijftig dukaten als eene 
gratificatie. MÖZAUÏ kwam 
alstoen op het zonderlinge 
denkbeeld, dat deze onbe
kende éen bovennatuurlijk 
wezen was, dat hem de na* 
dering van zijn sterfuur kwam 
aankondigen, en dat dit Re* 
quiem voor -zijne lijkdienst 
bestemd, was;- Door dit denk
beeld .gefolterd en' door des 
arbeid uitgeput, werd hij 
eindelijk genoodzaakt het bed 
te houden, zijne ziekte wordt 
bedenkelijk en, hf sterft ein- • 
delijk, den5 December 1792, 
in den ouderdom van 36 ja
ren. De onbekende komt te» 
rug, en neemt het nu vol
tooide Requiem, wdk bij, 
bij het -vernemen van den 
dood van MOZART en de vrees, 
die denzelven had vooraf
gaan, inderdaad i»j de «»" 
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naart deed zingen tan hem, 
die, door overspannen arbeid 
en door een voorgevoel, dat 
hij zich zelven,had gevormd, 
zijnen dood eerder verhaast 
dan voorzegd had. Men zegt 
dat de onbekende een En
gelsen heer • was, die - het 
Requiem bestemde ter nage
dachtenis eener geliefde doch
ter, welke hij in den bloei 
harer jaren verloren had. 
Dit zelfde Requiem, een. 
meesterstuk van MOZARI, is 
met veel overeenstemming uit
gevoerd geworden, in de kerk 
van Saint-Germain-Pdluxer-
rots te Parijs* 

MozBs of MOÏSE'S , zoon 
Tan AMRAJ£ en van JOCBEABED 
werd geboren in het jaar 
1571 vóór J. C. De koning 
van Egypte , ziende- dat de-
Hebreërs door hun groot ge
tal een geducht volk werden, 
ga! eea bevel uit t waarbij 
hij gebood, dat al hunne 
mannelijke kinderen in den 
Mijl moesten geworpen wor
den. JoCHABED had MoZES 
gedurende drie maanden ver
scholen, maakte eindelijk een 
biezen mandje, bestreek het
zelve met pek, en gaf het, 
met haren zoon daarin, aan 
den i%7over. THERMUÏHIS, 
'skonings dochter, zag, hij 
«are wandeling aan den oever 
jjer rivier, het mandje don
eren , deed het zich aan-

;- -'S-"! 

brengen* en; *efv#ö«cle«|.'évwr. 
de schoonheid van hefr kirrd, 
wilde zij hetzelve behouden. 
Drie jaren later nam deze 
vorstin hem al* haren- Zoon 
aan, noemde hem MÓZES , 
en liet hem in alle Egypti
sche wetenschappen zorgvul
dig onderwijzen./ Maaar zijn 
vader en zijne moeder y aan 
welke hij döör èen gelukkig 
toeval werd. terug gegeven 
(Zie MARU, mster van 
MQZES), legden zich des te 
meer toe, om hem in de 

< Godsdienst en in de geschie
denis zijner vaderen te on
derwijzen. Eenige geschied
schrijvers verhalen vele bij
zonderheden uit het jeugdige 
leven van MOZES , welke in 
de K, Schrift niet voorko
men. JosÉptfus en EÜSEBIÜS 
zeggen dat hij, den oorlog 
voerde tegen de Ethiopfërs, 
welke hij ten eenenmale* ver
sloeg. Wij Zullen ons tot hét 
verhaal der ÏÏ. Schrift hepa-
len, die Mom slechts in zijn 
veertigste jaar aanvoert!, ïfij 
verliet, alstoen het hof van 
PÖARAO , om diegene zijner 
natie, Welke van hunne mee
sters door mishandeJingenge-
plaagd werden te gaan be
zoeken}- éene moedige en 
aan Gods roeping getrouw 
overeenstemmende onderne
ming, welke de ff. Flüjtus 
zoo hartroerend beschrijft in 
zijnen brief am4e Heijr&ër*t 
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Widet MOYSES grandisfae* 
t tut negavit se essejilium 
JilidS Pharaonis; vnagis e-
< ligens affltgi mm populo 
Dei, quam temporalij pee 
cati Aabere jucunditatem, 
Eens eenèn Egyptenaar ont
moetende, die eenen Israëliet 
sloeg., doodde hij den eer
sten. Deze doodslag nood
zaakte hem, naar het land 
¥an Madian te vlugten, waar 
hij SEPHORA , dochter vanden 
priester JJJTHRO huwde, bij 
welke hij twee zonen ver
wekte GERSAM en EIIEZER. 
Hij sleet in dit land 40 ja
ren met de schapen te hoe
den van zijnen schoonvader. 

; Terwijl hij eens zijne kudde 
naar den berg jfforeb gelei

dde, verscheen God aan hem 
-midden in een Jbrandend 
, braambosch, en beval hem 
het juk zijner broederen te 

Igaan verbreken; eene ver
schijning , welke in dè heilige 

'Schrift belangwekkend en on-
derrigtend wordt voorgesteld. 
Uit de woorden, waarmede 
God zich aan MOZES open
baarde , trok 5. C. deze zoo 
hondige als treffende sluitrede 
over de onsterfelijkheid der 
ziel tegen de Sadduceërs: De 
tnortuis auiem quod resur-
gant, non legistis in libro 
Morst, super rubum que* 
modo dixerit Mi Deus, in-
quiens: JE go sum Deus J-
BRAHAM, et Deus ISAJC , 
et Deus JACÖB? Non est 

Deiis mortwrum sèd:vivo* 
™»«4MARC.m)IUoZESWl. 
de zich m den beginne va» 
deze zending verschoonen, 
doch God overwon zijne te
genwerpingen door twee won-
derwerken. Hij ging met zij-
nen broeder A-AROJT, naar het 
hof van PHARAO. Zij zeiden 
hem dat God hem beraj, de 
Hëbreërs te laten vertrekken 
naar de woestijn van AraU'è 
om Hent offerande te gaan 
'opdragen ; maar deze godde-

„looze; vorst spotte Jtqet, deze 
bevelen j en deed den arbeid 
verdubbelen, waarmede hij 
reeds de Israëliten,overlaad
de. De afgezanten van God, 
ten tweeden male teruggeko- j 

men, trachtten den door da ! 
betooveringen zijner waarzeg- , 
gers misleiden vorst te over- I 
tuigen, door een wonderwerk 
dat al hunne kunsljes over
trof ; doch de hardnekkige ' 
PHARAO haalde verbalende en , 
verschrikkelijke plagen over : 
zijn rijk, waarvan de tiende 
en de laatste was de dood 
van al de eerstgeborenen uil 

.Egypte, die allen in eenen \ 
nacht door den engel der ver- , 

„woesting werden neergeveld» 
van den eerstgeboren van 
PHARAO tot den eerstgeboren 
van- den geringsten slaaf e» 
'van dien der dieren, M 
schouwspel roerde het hart 
van PHARAO. HijJietdeHe* 
breërs vertrekken mei al *« 
hua toebehoorde, den wm 
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tienden dag der öïaand M-
èan, welke ter gedachtenis 
dezer bevrijding de eerste van 
het jaar werd. Zij vertrok
ken uit Mamessé ten getale 
van 600,000 mannen, zon-

<der de vrouwen en de kleine. 
• kinderen te rekenen* Naau-

weJijis waren zij aan het 
..strand der Roode mee gena
derd of PHARAO kwam met 
een talrijk leger hen achter-

- volgen. Toen strekte MOZËS 
•zijne roede over de zee uit , 
•verdeelde derzelver wateren 
die staande en als in de lucht 

' hangende bleven, en de Hé-
breërs trokken er droogvoets 
door. De Egyptenaars wilden 
denzelfden wegnemen; maar 
God deed eenen stormwind 
waaijen, die de wateren ver-
eenigde, waarin het geheele 
leger Tan PHAUAO verzwolgen 
werd. Deze wonderen waren 
•bij de ongewijde schrijvers 
die van MOZES gesproken heb
ben niet onbekend; de Egyp-
tenaren, Pheniciërs, Grie
ken en Romeinen, hebben 
voorondersteld dat hij won
deren gedaan had, omdat de 
meeste "van hen, jhem als 
eenen beruchten toctvenaar 

-beschouwd hebben:-aan lie
den , die hem niet als eenen 

-afgezant Gods erkenden, kon j 
•Hij welniet anders dan als zoo-
danig toeschijnen, BIODORUS 
en HJEIIODOÏÜS , hebben: ge
sproken over den staat van 

ellende en vernedering waarift 
Egypte door dit verschrikke
lijk voorval gedompejd Was.. 
Na den doortogt der, JRoode 
zee, zong MOZES dat bewonde
renswaardig danklied aan den 
Heer, hetwelk begint met 
de woorden: Cantemus Dör 
tnino; een meesterstuk Tan. 
poézij, waarvan de beroem
de ROIUN de onnavolgbare 
schoonheden zoowel heeft 
doen gevoelen, Het leger 
rukte voort naar den berg oir 
naï, kwam te Mara aan , 
waar hetzelve niets dan bit
ter water vond, hetwelk MO
ZES drinkbaar maakte.' Te 
Mhaphidim , waar de tiend© 

-legerplaats was> deed hij door 
5.met zijne roede pp de rots 
ifforeb, te slaan water uit 
dezelve vloeijen ; maar God 
ïwas vertoornd wegens het 
.mistrouwen of gebrek aan ge-
Joof, dat hij aan den dag leg
de , hetzij door tweemalen 
op de rots te slaan ^ of lie
ver dat bij de, wonderroede 
welker kracht hij kende had 
gebruikt,,in plaats van een
voudig het Water te gebie
den om te vloeijen volgens 

:het gebod, des Heerefl. Het 
'. Was daar dat AJUAXEC Israël 
aantastte, Terwijl Jozuë den 
Amalecitén wederstond, hield 
MOZES op eene hoogte zijne 
handen uitgestrekt; dit deed 
de IsraëlUen zegepralen s die 

5hunne vijanden vernielden, Be 
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Hebreërs kwamen eindelijk II gen, dat men 3mm b* 
aan den, wrt van den berg mint.» Het is waardaUoo. 
Sinctz, den derden dag der danig denkbeeld ten opziste 
negende maand na hunnen van J i rwm ongerijmd zou. 
üittogt uit JBgypte. MOZES , 
die den berg meermalen be
klom, ontving er de wet uit 
de handen van God zelven, 
te midden der bliksems, en 
sloot het groote verbond, tus-
schen God en de kinderen 
Israëls. Bewonderenswaar
dig wetboek x welks eerste ar
tikel voldoende is j om de wijs
begeerte van onkunde en 
zwakheid te overtuigen ,< daar 
hetzelve de verhevenste en 
tot 'smenschen geluk nood-
wendigste zaak als de eerste 
der pligten -voorstelt, waar
aan echter de wijsbegeerte 
nooit gedacht heeft. » De 
"wetgevers van Griekenland't 
zegt een beroemd schrijver, 
hielden zich te yreden met 
te zeggen • Eert de goden, 
MOZES zegt: Gij %ult den 
Meer uwen God liefhebben 
uit geheel uw harL De hei
lige AUGÜS'TINÜS beweert dat 
PiATO deze wet, die alle 
wetten in zich bevat en be
zielt, gedeeltelijk zoude ge
kend hebben; maar betgene 

'wat PIATO te dezen opzigte 
leeraarde, Was"slechts een 
gevolg zijner theorie over het 
opperste goed, 'en had zoo 
weinig invloed op het zede
lijke der Grieken , dat Anis-
ïOTBMfr', verzekert,. dat het 
ongerijmd zoude zijn te zeg- ' 

' de geweest zijn; maar dit 
verkeerd begrip der Godheid, 
was zelfs het gevolg der on
kunde of der vergetelheid, 
van dit eerste gebod der Mo* 
zaische wetgeving. » Daaruit, 
zegt een moralist, spruiten 
bijgeloof, afgoderij, en al de 
dwalingen en afschuwehjkhe» 
dën voort, welke de Gods
dienst ontaard en gelasterd 
hebben. Om zich niet ge
heel aan zijnen Schepper over 
te geven, om meester te blij
ven van zijne begeerten en 
van zijne daden, om eene 
heiiigschendende onafhanke
lijkheid voor zijnen persoon en 
voor zijn hart te verzekeren, 
heeft de mensch allerlei af
wendingen, vergoedingen,tus« e 
schenstellingen en plaatsver
vangingen uitgevonden. Hoe 
meer de oefeningen van deze 
ingebeelde eeredtenst buiten-
gewoon, gewelddadig,smar
telijk of walgelijk ontuchtig 
waren, hoe meer men geloof* 
de dat dezelve geschikt waren, 
omdat geheime en lastige ge
voel eener Godheid te bevredi
gen, die den geheelen mensen 
verlangde, Tandaardie bloed
dorstige en zedelooze imvjjöi»-
gen, die verminkingen, * 
offers vanmenschenenz., 
les om dit g ^ t e &b* 
ontduiken: Gij zult den m 

die 
si* 
te 
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uwen God liefhebben uit ge* 
heel uw hart y uit geheel uwe 
ziel, 'en uit öl"uW Irac'b* 
ten(*)." Bij zijne terugkomst 
bevond MOZES, dat het.volk 
in-de afgoderij van het gou
den kalf ravalleü' was. De
ze heilige man, met afgrijzen 
doordrongen, bij het zien 
eener zoodanige ondankbaar
heid, verbrak de. tafels der 
? ? > n i e , h i j droeg, endeed 
4Ü,UÜ0 der overtreders om
brengen. Hij beklom vervol
gens wederom den berg, om 
genade voor de anderen te 
verkrijgen , en bragt nieuwe 
steenen tafels mfla» f w ö a r o p 

j e»geschreven was; Toeïi 
%, afkwam schoot zijn aan-
E f Z? , ,Ce;heIdereJ licht-
Jtjalen afvdat de Xsraëliten 
***** durfden naderen, 

ïnS" 7 ? ^WM »**'*« 
Me \ . ?Uer t e Reiken. 
S i ï e ^hettaber. 
Goïliip J l8ens h e t Pla» dat 
MOZES i " ^ a \ ^ e " e » had, 

en bestemde de Leviten to 
*» Aeaat, Hij gaf 0oi ver! 
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scheidene Verordeningen u i t , 
omtrent de dienst des Hee-* 
ren, en omtrent het staats
bestuur. Nadat hij den tögt 
Van het leger geregeld h a d , 
geleidde hij de Israëliten óp 
de grenzen van het lager ge
deelte Van ICanaan; aan 
den voet Van den bergiVèSoii 
De Heer gebood hém dezen 
berg te beklim ftien, en l iet 
hem van daar het Beloofde 
land zien r waaïhij nietmogt 
ingaan. Hij" gaf er den geest 
in den .ouderdom van 120 
jaren, in hét jaar 1451 , 
vóór J ; C,, aan het heelal; 
het denkbeeld van een uit
gestrekt vernuft, van ééne 
opregte en vrijmoedige ziel , 
van" eenen verlichten en diep-
'denkenden wetgever, van een' 
man, die', bijzonder dooi- Göd 
begunstigd en geleid is ge
worden , nalatende. » Ohl tot 
tolk en afgezant van God te 
dienen , zegt een door zijne 
bestrijdingen der hedendaag-
sche dwalingen beroemde 
schrijver, werd er een bui
tengewoon mensch vefeischt, 
aehtingswaardig door d© uit* 
gebreidheid zijner fcuhdighe-

Ken, en die verstanes ^ „ 0 ^ ^ »** <»* ^TZZAT? üeS^a 
Sfgeerte ran den tt P??,?oeS-bexhtéa om de dipnJ?„ 'ede,n,ls vereeni-ö««», non "icut n, AVLv,s t e doorgronde». «pe-en^üdde]ijkewiis. 

^"«•««r«ii# « % ! ? " ' %™*in duidrti £!'?*• Wrmt,..., 
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^^nno^mesrbkdmarr $ die op ̂ p m mztfnm. 
dig door «jut deugden, voor- \\ Jijden, waarvan hij den dos 

en het uur weet, zijn vol 
nog in zijnen boezem draagt; 
die zich zeiven vergeet, om 
zich alleen, bezig te houden 
met het lot van- ëene immer 
ondankbare e» muitzieke na
tie. Hij verlevendigt zijne 
krachten, maakt zijnen schrijf* 
trant beknopter, verheft zijne 
uitdrukkingen, om in een 
werk de daden, en wetten te 
vereenigen, welke in die drie 
voorgaande boeken vervat zijn» 
Hij spreekt tot een vergaderd 
volk t, hij wet in de. toekomst; 
vrees, hoopi godsvrucht, 
ijver en teederheid spore» J 
hem aan, hij dreigt, hij bidt, j 
hij bezweert, hij ziet in het I 
heelal niets dan God en zijn 
vc-Uf. Hoe verheven is hel ; 
gezang Judite Cceli, dat ' 
hij te dezer gelegenheid uil
boezemde! eene voorzeggen
de geschiedenis der Joden > 
welke op de verbazendste wij
ze is .bewaarheid geworden; 
een verheven dichtstuk het
welk HOMERUS, en HESIOBDS 
niet hebben, kunnen nade-? 
ren, dat 'de geestdrift de* ; 
goddelijke ingeving met het 
vernuft vereenigt, Welke i 
denkbeelden, Welke uitdruk
kingen over de YoorzienJJ- | 
heid, deregtvaardigheid,a« 
goedheid en de magt Gods. 

zien, niet eenen onoverwin-
nelykea moed, en met eenen 
jjrer, die niets kon doen 
TanSaaavren; God had zulk 
een man in MOZES gevormd. 
Zijne geboorte, zijne opvoe
ding, zijne zending, zijn ar
beid, zijn gedrag, zijne be
proevingen, zijn dood, alles 
toont een groot man aan. 
JNiemartd was ooit geschikter 
om wetgever te zijn. Hij 
geleek de anderen niet, hij 
moest hun niet gelijlcen. De 
andere; stichters der maat
schappijen zijn wijsgeeren, 
wijzen, staatkundigen , groote j 
vernuften als men wil geweest, j 
maar zij waren menschen. 
MozES was het werktuig der 
Godheid, In eens brengt hij 
.eene volkomene wetgeving 
voort, maar hij heeft deze 
noch van zich zeiven noch 
van. iemand anders, het is 
God, die allesbevoletiheeft, 
Hij bewijst zijne bovennatuur
lijke zending zoo als hij die, 
moet'bewijzen, door den geest 
jan voorzegging, waarmede hij 
legaafd is» door wonderen, 
zoo als de dwaling er geene 
ten haren voordeele kan bij
brengen , en die duidelijk 
"Gods vinger kenmerken." 
Voornamelijk op. het laatste 
van zijne langdurige loopbaan 
toonde MOZES een groot man 
te zijn. Men ziet eönen door 
arbeid afgematten grijsaard» 

en zulks duizend jaren _TOO* 
dat de wijsgeeren van &fi£ 
henland, eenige koude a* 
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getrokkene,r gevoelens, rover 
deze groote waarheden heb
ben uitgestameld. —- MOZES 
is buiten twijfel ,!de ,schrijr 
ver der vijf eerste'boeken 
van het oude Testament, die 
men Penfateüchus noemt, 
zoowel door de' Joden , als 
dpor alJe Christen kerken door 
goddelijke -ingeving geschre
ven beschouwd, Het eerste 
en belangrijkste-fan alle is, 
ihet boek Genesis. Het is de 
geschiedenis der schepping en. 
die der eerste menschen, ge
schreven met een kenmerk 
van waarheid, door geene 
andere. geschiedenis geëver 
naard. Dé overgang van het 
niets tot het daarajn, dege^ 
ïoorte en de ontwikkeling 
der geheele natuur, de ooi> 
<zaak harer vruchtbaarheid en . 
van haren voortgang, zijner 
«oö eenvoudig en zoo schoon 
in uitgedrukt, dat geene 
menschelijke welsprekendheid 
daarbij halen kan. , Be meest 
-redelijke natuurkundige voor
onderstellingen , zijn bij den 
verstandige slechts droome-
iijen, in vergelijking van het 
•verhaal van MOZES. Dit ce-
nige boek legt alles uit, geeft 

reden van alles, en leert ons 
meer dan al de bespiegelin
gen'der wijsgeeren (*). Men 
giet er als in eene schilde-* 
rij , de'echte waardigheiden 
grootheid van den mensch, 
wijl bij het levende afbeeld* 
sel is van God, door zijne 
geestelijke, vrije, redelijke 
en onsterfelijke ziel j zijne 
heerschappij over alle schep
selen, in wier bezit hij ten 
dage der schepping door God 
gesteld werd ; zijne voortref* 
lelijkheid boven alle zigtba-
re' schepselen: omdat, • of
schoon hij, wat Jietligchaam. 
aangaat, even als zij uit aar
de gesproten i s , hij dezelve 
oneindig overtreft door dien 
goddeJÜjken, adem welken hij 
ontvangt, dat i s , door den 
goddelijken oorsprong zijner 
ziel. Men , wordt er in oü-
-derrigt, omtrent de achling-
waardige onverbreekbaarheid 
van het huwelijk, daar de 
man alles wat hem het dier
baarste is moet verlaten, om 
onveranderlijk zijne vrouw 
aan te kleeven , . en dat zij 
slechts een en hetzelfde hart 
moeten hebben,- zoo als zij 
heiden slechts een vleésch 

.u.ituuue vnn MOZES te vervange 
u«n welsprefcenden schrijver der Natuurlijke liistön 
iydvahken der natuur aan het hoek der schepping, .^«ouoverstelt. 
Deze vernuftige man heeft zich eenigermate onkennehjk gemaakt, 
«n scheen zijnen roem te overleden. Zie les Helviennes, Ie inori-
'« «e terre, Examen des epoques de la nature, 'v<)öral de nieuwe 
ww*?Ws, welke -mm vindt,onder N.«;I92. 
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aijn. Men to t ia hetzelve, den. ff GUERWDEBOCHER. In 1788, 
val Taa dm mensen, de oor-, verscheen er een werk in 
wak «yner onheilen , e n de het Jicht van "den heerP^ 

4ie Mes zou vergoeden. Men 
vindt er de oorzaak in op
gegeven van de eendragt, de 
liefde en den vrede r die bij 
alle menseben moeten huis
vesten, vermits zij allen hun
nen oorsprong nemen van 
denzelfden vader, en inder
daad, op de aarde slechts 
een huisgezin uitmaken. Eïn?* 
delijk leert men er de hei
lige pligten in kennen van 
de Godsdienst, de eer, de 
aanbidding, de dankbaarheid 
en de liefde tot den Schep-* 
pe r , wijl de mensch Hem 
alles verschuldigd, en door 
zoo vele weldaden, voorreg-
ten , genadebewijzen en eer 
onderscheiden is. In een ge
leerd werk tePavia, in 1784 
in het Latijn uitgekomen;, 
heeft de abt MARXINÜS DE 
STEPHANISdoen zien, hoever
re de boeken van MOZES verhe
ven zijn, boven de ijdele aan
randingen , .welke romaneske' 
geschiedschrijvers en natuur*-
pnderzoekers, denzelven heb
hen aangedaan. Men kan ook 
de Evangelische Fertoogen, 
(pémonstrations evangeli-
ques.)vm HüET raadplegen» 
De Histpire etc. (Geschie
denis van den JEtemel), door 
PIÜCHE; de Mistoire etc. 
(Pfaarachtige geschiedenis 
der fabelachtige tijden), ü W 

helofte van eenen Middelaar, || TOUET, getiteld: MoYSEetL 
(MOZMSgeschouwd als weU 

gever en als moralist); alles 
is in hetzelve niet even naanwi 
keurige dochdeschrijver doet 
hulde aan de verdiensten en 
aan de bediening van Mo* 
ZES , aan deszelfs groote hoe-

, danigheden; hij doet zien, 
hoe ver de ongewijde Wet* 
gevers beneden hem zijn. 

MOZES (ffeüigé), een klui» 
zenaar en overste van een j 
der kloosters van Scéthi \ 
in JSgypte, in de .vierde j 
eeuw, overleden in den :ou- I 
derdom van 75 jaren, gaf j 
voorbeelden van alle Christe* I 
lijke en kloosterlijke deugden, j 

MOZES >priester van JRome j 
onder den H. FABIANUS , Paus, : 
werd met vele andere Chris« I 
tenen geyangen genomen en ; 
langen üjd ,opgesloten, ge* 
durende. welke gevangenis, 
hij het geloofstandvastigbleef 
belijden.' Later werd hij los- '• 
gelaten en voor de tweede* i 
maal gevat, hij ontving de j 
martelkroon omtrent het jaar 
251 , onder, de vervolging van ; 

DECIUS, ' - • 

MOZES, een berucht volks
verleider, bedroog de Joden 
Tan.(7twtó',in:de5.««iaj' 
omtrent het jaar 432. m 
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nam dei» naam van MOZES 
aan, om zicLeen belangrijker 
voorkomen te geven, in de 
oogen dezer zwakhoofdigen, 
welke juj verpligtte'hem ie 
volgen, en waarvan hij een 
gedeelte in de zee deed ver
drinken, op de verzekering 
welke hg hnn gaf, dat deze 
ZJ'CA zon openen, om hun 
den doortogt te laten. 

MOZES-BAII-CEPHA (sedert 
zijne bisschoppelijke bedie
ning SKVEEDS genoemd), was 
uit dssyri'è, en werd opge
voed in het klooster Tura-
Zahoïo, dat wil zeggen: 
Woede berg, gelegen tegen 
over Balat aan den Tiger. 
Zijne geleerdheid verhief hem 
achtereenvolgend tot de bis
dommen van Beth'Raman, 
JSei/t~Oeno, en Mo%al óf Mo-
sul , in Diarbekir. Hij schreef 
in zijne taal eene verhande
ling over het Werk van zes 
dagen, een boek over de 
ziel, eene verklaring over 
den ff. MdtmE ÜS , een 
werk over het versokil der 
sekten, die het Christendom 
verdeelden, eene Liturgie, 
en eindelijk eene Ferlian-
deling over het aardse/i pa
radijs, waarin, vele ijdele 
gissingen voorkomen, iMKE-
AS MASIUS, heeft dezelve in 
«et Latijn overgezet, BAR-
^SPHA, overleed volgens de-
Z«Ö schrijver den 13 Febru-
mi 914, der gewone jaar 

telling, gegrond óp het ge*, 
loof van eenige Syrische schrij
vers. 

MOZES MAIMOHIDES. — Zie 
MAIMONIDES, 

MOZES of MÜSA, bijge
naamd CHENEBI, zoon van 
BAJAZET I , deed zich door 
het leger van Europa, tot 
sultan erkennen, terwijl dat 
van Jzië, deze eer aan MA.-;' 
HOMED I zijnen broeder toe
wees. In 1412, behaalde 
mj eene zoo volkomene over
winning op keizer SIGISMDN* 
DUS , dat er naauwelijks een 
enkel man ontsnapte, om de 
tijding van deze nederlaag 
over te brengen. Maar het 
volgende jaar werd hij door 
zijn volk verraden., doorMA-
HOMED , zijnen mededinger, 
overwonnen, en op diens be~ 
vel ter dood gebragt, nadat 
«ij driejaren en een half 
geregeerd had. 

s c h e e r { L ° ? T P ) ' <"» schrander godgeleerde, te 

golven m ' i : \ ^ l e 1 . . ^ 
mmt,8™S Wat orde; 
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Zich «aar zfnie geboorteplaats 
begeren hebbende, weid hij 
ianonifc en aartspriester van 
dat diocees, en Ja ter benoem
de men hem tot examinator 
der candidaten voor het pries
terschap. Zeer gehecht aan 
de ware grondbeginselen der 
Calholijke Kerk, en aan de 
opperhoofdigheid desPauses, 
bestreed de abt Mozzi, in 
talrijke schriften,, de daar
mede strijdige leerstellingen, 
welke Frankrijk aan Italië 
scheen te hebben. medege
deeld , in welk laatsgenoem-
de land er zich proselijten 
van het Jansenismus bevon
den. Het eerste voortbreng
sel van Mozzi, tegen de grond
beginselen van Port-Royal, 
was: 1*° Brieven van eenen 
vriend, over eene mekere 
verhandeling te Brescia in 
het licht gegeven, betrekke? 
lijk de terug keer ing der Jp* 
den , tot de Kerk, Lücca, 
1777, in 8.vo, De schrijver 
der Verhandeling, welke 
in 1772, in het licht ver
scheen , was een religieus, en 
voorstander der nieuwe leer
stellingen. Benige jaren later 
gaf de abt Mozzi over hetzelf
de onderwerp in het licht: 
— 2.° Gemeenzame brief 
eens godgeleerden aan eenen 
godgeleerde, FFeenen, 1778, 
i« '8.v° Men beantwoord
de denzelven door eenen an
deren Brief van eenen god

geleerde aan de schrijvers 

der letterkundige Mphtme» 
riden van Rome, 1778, in. 
12.ÖW De abt Mozzi, be
lastte zich evenzeer met de-
verdediging der goede grond
beginselen, toen verscheiden 
Itaiiaansche scholen zich voor 
die van Utrecht gunstig toon
den. Zijne godsvrucht, zij
ne ',kunde en de diensten,: 
welke hij aan de Godsdienst i 
had bewezen, deden de aan
dacht van Paus PIDS YII <jnt-
waken, die hem naar Rome 
beriep , en hem tot aposlo-. 
lisch missionaris van het ora
torium van pater GRAVINA 
benoemde. In de geschillen, 
welke er tusschen NAPOIEOIÏ , 
en den heiligen Stoel ont- j 
stonden, werd de abt MOZZI j 
dikwerf geraadpleegd, en zij- \ 
ne gevoelens hadden veel ge-, j 
wigt .bij den Opperpriester, ! 
en het heilig Collegie, Hij ; 
was lid "van het Arkadisch 
genootschap van Rome, en 
vap andere Itaiiaansche maat" 
schappijen. Nadat de maat
schappij . van JESUS te tfapeh 
hersteld was ,• begaf hij zich j 
derwaarts, en legde, ondank 
zijne hooge jaren, de vier 
geloften af. De onlusten, wel- ; 
te te Napels plaatshadden) 
verwijderden hem van aie •, 
stad ; hij begaf zich' naar 
het.buitengoed \Filla)f v«| 
den markgraaf SCOXTI, JJ 
Milme, alwaar hij den & ; 
Juny 1813, overleden is. &r ; 
halve de reeds aangered 



M OZ. 28a 

werken, heeft men nog van 
dezen geleerden en godvruch-
tigen geestelijke: - 3 . ° , ^ 
valsche leerling van den hei' 
ligen JUGVSTMÜS en van, 
den heiligen THOMAS , van 
dwaling overtuigd en%. Ve
netië, 1779,, in 8.v° Bit 
is zijn antivoord opeenever-, 
taiingr in het Ilaliaansch, 
van een te Parijs, in 1754 , 
uitgegeven werk, ten titel 
voerende: La doctrine elc. 
(De leer van den heiligen 
düGüSTiNüs en van den hei
ligen I'BOM'AS, zegepralen
de op die van MOLINA m 
van de Jesuiten, door de 
wapens, welke Monseigneur 
de aartsbisschop van Pa
rijs, in zijne herderlijke 
onderrigting van den 28 Oc-
tober J76S, aanbiedt), • De 
jansenisten beproefden op 
hunne beurt, om Mozzidoor 
verschillende andere geschrift 
ten te beantwoorden, zoo als 
door hef Opinamenti of Strui
kelingen bij het lenen van 
den valschen leerling, door 
pater ;CONAGHO, een' capu-
cijnen De abt Mozzi bleef 

eerste brief . 1781,; > 12.™> 

niet ten achteren, en be
streed zijnen tegenstrever in : 
—• 4.° Kort voorbeeld der 
zeldzame scherpzinnigheid', 
van pater FjcroR DE CO-
XMW, Bergamo, 1780, 
m 12.moj e n fn _ .5 ,o i> r o e . 
v™ van antwoord van den 
Aawwjj Mozzi aan P,„, 

AVH. DEED» , 

6.° Met jansenismus in 
deszelfs schoonen dag ^ of 
denkbeeld van het jansenis
mus, Fenetië, 1781 ,2 dl.», 
in 8.*°, aan den ridder Ator -
SIÜS VALENTI GQNZAGA'opge
dragen. — 7.° De veree-
ring der goddelijke liefde, 
of over de devotie tot het 
heilige hart van JE sus, 
Sienna , (en niet Bologha), 
1782, in 8.TO , naar het werk 
van FüMEt, bisschop van Lo-
deve, vertaald. De aanteeke-. 
ningen zijn van Mozzi} zoo
wel als de opdragt aan de 
koningin van Portugal, die 
hem op, eëne zeer vleijende 
wijze beantwoordde. — 8.° 
Geschiedenis. der scheuring 
van de nieuwe kerk van U-
trecht, enz. 1785, in 8J° 
PIDS V I , betuigde deszelfs 
tevredenheid aan den schrij
ver door eene breve van den. < 
8 Junij 1785. —• 9.o Brie
ven aan eenen vriend, over 
eetiige onnaaziwkeurigheden 
in mijne beknopte geschiede
nis der kerk van Utrecht 
opgemerkt,,, Fenetie', 1787 , : 

3 dl.n, in 8.vo, en eene me
nigte andere, meest asceti
sche of tegen het jansenis-.' 
mus gerigte perken. '•" 

MmoLmo(SnrEsnn).eea 
dominicaner, meer/beiend 
onder den naam van Sn,-
TESTER DE Vmmio, omdat 
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hij te Prierio , een dorp bij 
Savona in Genua geboren 
was, is de eerste, dieeenig-
zins breedvoerig tegen 'Lu-

, XHER geschreven heeft. Zijne 
voornaamste werken zijn: 1.° 
De stfigii magarum dwtno-
numque pfwstigiis, Home, 
1521 , in i.to (Zie MoilTOR 
UiRlCDS.),— 2.° Met kort be
grip der gewetensgevallen, 
/Silvestrina genoemd, in foJ. 
— 3.° De gouden roos, of 
verklaring der JEvangeU'én 
van het gekeele jaar, Êage-
nau, 1508, in 4.*° Zijne deug
den onderscheiden hem zoo 
zeer als zijne (werken. Hij 
overleed aan de pest te Rome, 
in 1523, nadat hij tot de 
plaatsen van meester van het 
heilig hof, tot die van ge
neraal zijner orde, en tot 
hoogleeraar in de godgeleerd
heid Ie Padm en te Rome, 
was verheven geworden. Hij 
werd geboren omtrent het 
jaar 1460. Zijn geschrift te
gen LÜTHER, komt in AeBi-
hliotheca Rocaberti voor. 

MüCANTE (JOANNES P A U -
I Ü S ) , een Bomein en pau
selijk ceremoniemeester, leef
de in de 16.« eeuw. Hij was 
een geleerd en braaf man ; 
en om zijne inborst, en de 
goede hoedanigheden welke 
hij in zich vereénigde, werd 
hij van iedereen geacht. Hg 
«af verscheidene Werken in 
het licht, en vervaardigde II 

er nog andere, welke in hand
schrift zijn overgebleven. On
der de eerste telt men:J?e-
laxione della riconciliazio' 
nè, assolutione e benedhi-
one del serenissimo ffenri-
co guarto, ChrisUanissimo 
re di Francia e di JVavar-
ra, fa(le della sanlita di 
.N.S. CLEMENTEVIII, nel 
portico di San PJETRO, li 
J7 di Settembre J595, Fi~ 
terbo, 1795, in 4.*° 

MüCANTE (FRATICISCrjs) , UÏt 
hetzelfde geslacht, en ook 
pauselijk ceremoniemeester, 
heeft in het licht gegeven: 
Be Sanctorum Jposlotorum 
PMTRI et PJUIÏ imagini' 
bus, ad S. D. N. GREGO-
RIVM XIII, P. M. Il" 
BELLUS,Rome, J573,in4.to 

MÜJD^E (GABRIO!,) , een be
roemd regtsgeleerde van de 
16.ceeuw, geboren te Breekt, 
een dorp bij Jnlwerpen , was 
in 1544, hoogleeraar in de 
regten te Leuven, en over
leed aldaar in 1560. Men 
heeft van hem verscheidene 
regtsgeleerde werken. 

* MOGE (THOMAS), een be
roemde Engelsche werktuig
kundige, in 1715, le£f 
ter geboren, ontwikkelde, 
nog zeer jong zijnde eenen 
grooten aanleg voor de uur-
werkkunde, en verwierf" 
korten tijd eene groote w-
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kwaamheid in die weten, 
schap. Onder de uitmunten
de werken, door hem ver
vaardigd, noemt men twee 
horlogiën* het eene gelijk
makend (et équation) en het 

W i n » . TI, koning van 
^cenje, aan hem besteld; 

doszelfs bewerker eene pre-
W V a " -50? P°«den Iter-

MÖDGE, de verbetering der 
J -uurwerken, d e „ W -

'Sn t* ƒ f ne zak»orlogi-

«e, den 14 November 17Q4 
bieden, heeft £*£ ' "»*. 

^ te verbeteren, 1766É 

--iDsr? iAM).-on 
Sferen, diende i n d e n k 
ginne in de W r h L Ï ' 
Zwierf er d e ! * £ * " ' , C ö 

8^o„e iundioheden T 

in P ' J k e verhandelingen, 

"omen 1 J l l d Was> op<*e~ m e n ' ^ aandacht ' d w % 
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stuurs op hem, en hij werd 
met de driehoekkundige op
meting van Engeland be
last. Tot belooaing van zijn 6 
lastige werkzaamheden, werd 
MÜDGB tot den rang van ge-
neraal-mdjoor bevorderd, en 
werd later correspondent vaa 
het instituut van FranRrük 
en van de koninklijke aka-
detme van Kopenhagen. U 
1819 vergezelde hij den heer 
«WT, naar de Orhudüche 
eilanden, -om e f de lengte 
^an verscheiden punten te 
bepalen. J>eze geleerde over-" 
ieed te Zonden, ire 1820. 
Men heeft hem te danken • 
f.n Account of the opera-
tjons f0r aooomplisshing the 
trigonometrie SUrvey of 
England and Wales., 1799 
- l S H , S d l . t o , to'iïT 

jon in 1591, overleden te P»* 

S e n e t r ^ D ? ; d e , . ^ 

M^ofdzakelijktSd? ? h ? m 

' ^ r vesting t ?• a a » , e s 

D e '*or i ingC e d ^ f ^ VA*r OosTEsr 77 ', ^KSA 

ven overdïi; , 8'escftfe-
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den der bouwkunde, waar
van de ouden sic/i bediend 
hebben), 1771, in 8.vo 
2,o les régies etc, (JDe re
gels der vijf orden van 
bouwkunde van FIGNOJLE) , 
1700, in 8.v°~Z.°Lamani~ 
ere ete. {De wijze om wel 
te bouwen), 1681, in fol. 
Deskundigen stellen deze wer
ken, op prijs, 

- M ü I. 

der • adellijke familïèn van 
Sicilië. Dit Italiaansche.werk 
verscheen in het licht te 
Palermo, mlU7, 1655en 
1670, 2d l .n , in fol. met 
platen, Er zijn nog andere 
voortbrengselen van hem, 
doch minder hekend dan de 
aangehaalde. 

MUGNOZ in het Spaansch 
MÜNOZ ( G I U I S DE) , doctor 
in het kanonieke regt, en 
kanonikvan JSarcelona, werd 
opvolger van. don onwettigen | komen kundig, Hij overleed 
Paus JBEMÉDICTÜS XIII, in f in 1644, als kanonik en aarts-

MDIS of MAROTTE (SHIE-
ON DE), van Orleans, leer
aar der Hebreenwsche taal» 
in het koninklijk kollegievan 
Parijs , gedurende 30jaren, 
was de Oostersche talen vol-

1424; hij werd gekozen al
leen door die twee kardina
len , we]ke dezen ingedron
gen kerkvoogd erkenden, en 
deed,zich CJUEMEMSVIII noe
men. Doch in 1429, on
derwierp hij zich gaarne èan 
MARÏINUS V. Deze Paus, 
voor wien hij deze waar
digheid neder.legde, gaf hem 
het bisdom van Majorka, 
tot schadeloosstelling. Deze 
afstand van MUGNOZ > maak' 
te een einde aan de groo-
te scheuring van het Wes' 
ten, welke, sedert dat CIE-
MENS VII , in 1378, te Fon~ 
di gekozen was, de kerk 
gedurende 51 jaren zoo deer
lijk geteisterd had. — I n de 
17.e eeuw heeft er een P H > 
LADEWPHUS Mucsroz bestaan,, 
deze was schrijver van een 
geslachtrekenkundig vertoog 

diaken van Soissons, met 
den roem van een der voor
naamste uitleggers van de H, ; 
Schrift. Men heeh van hem 
eene Verklaring ia het La- j 
lijn, over de Psalmen, Pa- i 
rijs, 1650, in fol. Dezelve 
is letterlijk en geschiedkun
dig. Zij is eene der beste, 
welke wij over dit boek van 
den bijbel bezitten. PAQIWT) 

Nheeft er eene nüauwkeurige ; 
uitgave van bezorgd, Leu
ven, 1770, 2 dl.*,in.Ifi' 
Zij bevat drie Latijnsche ver
talingen der Psalmen: die 
van den H. HIERONYMÜS, de 
Fulgata, zoodanig als die in 
onze bijbels gevonden wordt, 
en de Fulgata hervormd naat 
den Hebreeuwschen tekst met 
de Scoliën of uitleggingen , 
van BOSSÜET, Dit alles is zoo ; 
ordelijk geschikt, dat men 
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er ondanks de 'verscheiden
heid van onderwerpen, gée-
ne verwarring ia bespeurt. 
In dit zelfde boekdeel vindt 
men zijne Fqria S&cra. De 
schrijver verklaart, hierbij de 
moeijelijkste plaatsen uit het' 
oude Testament,. van het 
boek Genesis, tot het boek 
der Hegters. Zijne twist met 
pater MORIN van het orato
rium , tegen wien hij genoeg
zaam nutteloos en met wei
nig gevolg, de echtheid van 
den Hebreeuwschen tekst had 
getracht te bewijzen, belet
te hem zijnen arbeid over 
al de boeken der H. Schrift 
voort te zetten. Zijn stijl is 
zuiver, fraai en gemakkelijk. 

MüUER (J'OAMEs) Óók loE-
NlGSBERG MOflTRBA'L of RE-
6IOHONTANÜS' genaamd, een 
beroemd wiskunstenaar, ge
boren te VnfindUj Konings
bergen in Frankenland in 
1436, leeraarde met roem 
te Wennen. Door den kar

dinaal BESSARTÖN naaV R6me 
beroepen, en aangespoord 
door het verlangen om er de 
Grieksche taal te leeren, 
maakte hij zich daar eehige 
bevvondereraars en ook vijan
den. Bij zijne terugkomstin 
JJuilsohland, werd hij tot 
bisschop van Hegenèburgbs* 
noemd door Sixirjs I T , die 
hem op nieuw naar Móme 
beriep, om mede aan de ver
betering -van den almanak 
werkzaam te zijn. (Zie GRE-
GORIUS Xril.) Men meent 
dat hij; daar in 147'6 over
leed m den ouderdom van 
41 jaren. MÜMER had ver
scheidene misslagen aangewe
zen, in de latijnsche overzet
ting van GEORGE DE TRÉBI-
SONDE. Be zonen van dien 
vertaler', bragten hem, naar 
men zegt, op. deze tweede 
reis om het leven om de eer 
vauhunnen vader te wreken. 
Anderen verzekeren dat hii 
aan de pest gestorven is (*). 

8Wat er van zij hij maakte 

(*) Men heeft aan J iw •' 

Regende den keizer **'„. ÜG andere was ïï„ S.de
J
han,d van haren 

der stad revgJSü?$e*««™****, en ffi» ƒƒ»*.*> « 
«n WEIDLER, UX. anftf ,XASSENW, in het uil ""aan de poorten 
«1 hechten,' aan fu}'Df? laatst" wü fit«van R E ° I O M O N S 

milÈïl k a u !»«'» de verhS-dlng ' , rilt(it- Over L ? 1 enkeIen mmmmm 
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zich eenen groeten naam door 
het verkorten van den Jl-
magestis nn PTOLOMEUS in 
het licht te geven, die 
door PDBBACH , zijnen leer
meester in de sterrekunde, be
gonnen was; en door sier-
rekundige tafelen, (Hphé-
mêrides), welke hij voor 
dertig jaren bezorgde. Men 
beschouwt hem als 'de eer
ste, die den loop derkonie-

j ten uit een sterrekundig oog-
pont heeft waargenomen; hij 
maakte zgne aanmerkingen 
over die yan 1472, welke 
getuigen van een gezond en 
geoefend verstand. Hij is niet 
de schrijver tan de Mand-
kijkerij en Gelaatkunde, in 
het Latijn, onder zijnen naam 
nitgegeyen, en in het Fransch 
vertaald, Lyon, 1549, in 

». S.vo; doch uien,heeft van 
hem verscheidene andere wer
ken, Venetië,!498, in 8,v°, 
door GASSENDI zeer op prijs 
gesteld. Deze wijsgeer heeft 
zijn Leven beschreven. Men 
schrijft hem eene voorzeg
ging toe, waarvan in deze 

'" laatste jaren veel ophef is 
gemaakt geworden. Men wil 

! dat dezelve in zijn graf, te 
Liska in JSongaryè gevon-
den zij, vervat in deze vier 
koppeldichten : 

Post mille expletos a partu Vir-
gmis annos, 

, • Et septing-entos mraus ab ark 
da tos, • 

Octuagesiniüs octarus mirabilis 
annus . 

Jngruet, etsecum tristia fata 
feret, 

Si non hoc anno totus malus 
occidet orbis, 

Si non in nihilum terra fretum-
que met, 

Cuncta tarnen mundi sursum 
ibunt atque deorsum 

Imperia, et luctus undique 
gfandis erit {*). 

Men heeft veel over .deze 
profetie getwist, welke men 
reeds met verandering eeniger 
woorden op het jaar 88 van 
vroegere eeuwen had willen 
toepassen,; (zie Geschied-en 
Letterkundig Tijdschrift, 15 
Qctober 1787, bladz. 283): 
maar het jaar 88 der laatste 
eeuw , zijnde wezenlijk het 
tijdstip, waarop groote ge
beurtenissen zich hebben ont
wikkeld, toen voornamelijk 
Frankrijk, de oorzaken voor? 
bereidde, die het daaropvol
gende jaar de verschrikkelr 

(*)Wij vertalen dezelve vrij aldus: 
Nadat er duizend jaar van d'eersten Kersnacht henen", 
En sseyen honderd na dien tiijd weör zijn verdwenen, 

Dan zal het tachtigst jaar, en 't achtste daar nog bij 
Een jaar van onheil zijn, van weé en dwing'landij. 

Al mogt de hooze wereld dan deze schok niet deeren, 
Al mogt de aard' ook niet tot stof en niets verkeeren, 

Toch zal dan alle rijk het onderst boren staan, 
En overal heft men dan jammerklagtea aan. 

• Ver tai 
iler, 
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ke omwenteling hebben doen 
ontstaan, waarbij de malus 
orbis (de booze wereld; zich 
eindelijk overal heeft vertoond. 
Men heeft in de overeenstem
ming dezer aankondiging met 
de daarop geyolgde daadza
ken; eene volmaakte juist
heid meenen op te merken, 
zonder daarom echter te ge-
looven, dat de sterrekunde • 
óf de sterrewigchelarij , tot 
dergelijke voorzeggingen den 
weg banen, (ibid, 1 Febr., 
1792, blz. 234.) Wat er 
van zij, indien de grafstede 
van MÜUER , met zijne voor
zegging in Hongarije is ge
vonden geworden, dan is hij 
zeker niet te Rome overleden., 
sop als men algemeen ge
looft. Het blijft waar, zoo 
als wij gezegd hebben-, dat 
men niets zekers weet van 
de plaats, den aard en het 
tijdstip zijns overlijdens. 

MIJMER (ANDUEAS), in 1630 
te Greiffenkagen in komme
ren, geboren, maakte zich be
kwaam in deOostersche talen, 
en in deSineesche letterkunde. 
W41.ÏW verzocht hem naar 
Engeland te komen , om aan 
zijnen veeltaligen bijbel (Po
lyglotte) mede te werken. 
MUWER had eenen sleutel der 
Sineesche taal (Glavis Sini-
««) beloofd, door welk mid
del eene vrouw dezelve in I 
ee« jaar zou kunnen lezen; I 

maar hij verbrandde in eenen 
aanval van verstandsverbijste
ring of liever van wijsheid , 
het werk, waarinhij dit her-
senschimmig geheim beschre
ven had. ffij.overleed in 1694, 
nadat hij verscheidene wer
ken had in het licht gegeven. 

MUUER (HENDRIK) , hoóg-
leeraar in de godgeleerdheid 
te Hamburg, vervolgens op-
perbewindhebber over de 
kerken van Jüubeck, zijne 
geboorteplaats, heeft eene ge
schiedenis van BERENQA-
RIUS , in het Latijn geschre
ven, waarin men de voor-
oordeelen zijner sekte ont
moet, alsmede eenige ande
re werken, die niet veel be
ter zijn. Hij overleed in 1675. 

MÜUER (JOANNES SJSBAS-
ÏUNÜS), geheimschrijver van 
den hertog van Sakseti-Wei-
mar ,' heeft geschreven de 
Jaarboeken van het huis van 
Saksen, van dSOO tot dl00; 
in fol., in het Hoogduitsch. 
Dit werk. bevat vele bijzon
derheden, getrokken uit de 
archieven der hertogen van 
ffeimar. De schrijver over
leed in 1708. 

MDÏIIKR (JQANJFES en \\ni-

S4?!0^,' w a r e ö ^muntende 
JlolJandsche graveurs, In al 
hun werlr vipdt men 
kewond e''^svvaardige 

eene 
fraai-
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heid en vastheid. Zij leef-, 
den in bet begin der 17.e 
eeuw, 

MVLLER (CfllUSTOFFJEL), ge-
Jtorea te Brixen in 1682, 
begaf zich in deordeder Jesui-
ten te Landsberg in j?eye-
re?j, in 1699; en na met 
roem de fraaije letteren, de 
wijsbegeerte en godgeleerd
heid onderwezen te hebben, 
wijdde hij zich ten eenemaal 
toe aan de zendingen. Hij 
iragt 49 jaren bij dezelve 
door, in ongelooflijken arbeid, 
en slichtte zeer veel nut in 
Zwaben, Bohème, Bege
ren en Tyrol. Hij overleed 
te Chiemsée in 1766, oud 

"84 jaren, te midden van 
jsijne geliefkoosde bezigheden, 
na dat hij verscheidene ach
tereenvolgende dagen voor 
eene 'ontelbare menigte, met 
al het vuur en de kracht 
van vroegeren leeftijd gepre
dikt had. 

MUUER (GERARDUS FRE-
DERICÜS) , werd geboren • te 
jtferford, in het graafschap 
Ravènsberg in WestfaUn, 
en 1705; hij vestigde zich 
reeds vroeg in Rusland, en 
won de achting van de kei
zerin ANNA, die hem in haar 
uitgestrekt gebied Het re.zen 

op kosten der kroon, ve 
keizerin CATHARÏNA II be
noemde hem tot staatsraad, 
en bewaarder der archieven 

te- Moscóu', een post, dien 
hij. gedurende 16 jaren waar
nam. Gedurende zijne reizen 
verzamelde hij vele bouwstof
fen , welke hem gediend heb
ben om in het licht te ge
ven: l.o Ferzameling van 
Russische geschiedenissen, 
9 dl.n, in8.vo, ^ het Kus-
sisch uitgegeven: het eerste 
deel van dit werk verscheen ih 
1732 , en het laatste in 1764 
in het licht. — 2.° 2?e-
schrijving van Sibenè, Pe
tersburg , 1750, in 4,to —> 
3.° Reizen en ontdekkingen 
•gedaan door Russen enz. en 
•beschrijving van den vloed-
Liefde enz., in het Russisch 
en in het Hoogduitsch, ver- | 
taald in het Frausch, Am- \ 
sterdam 1776, 2 dl.», in ! 
I2.m0 — 4.° Aardrijkskun
dig woordenboek van het 
keizerrijk Rusland, dool j 
PHBDOR POLOWNH verbeterd I 
en vermeerderd, Moscóu, 
1773, 1 deel, in 8.™ -
5.° Een aantal Geschiedkun
digedissertatiën, in net 
dagblad der akademie van 
wetenschappen van Peters-
burg, van 1755 tot 1765: 
deze onder de " geleerde" 
van het noorden beroemde i 
man, overleed teMoscotiw j 
1783. [MDM.BR schreef me' ; 
eene buitengewone gemak*?' \ 
lijkheid, in het Fransch, i« ' 
het Latijn, in het » 
en in het ffoogdnitscii, e« 
hij las het ÜDgelsoh, »CI ; 
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Hollandsen, het Zweedsch", 
het Deensch en het Grieksch.] 

*MMLE«(OITOFBEDERIK)5 

een geleerde Deënsche na
tuurkundige , te Koppenha-
gen in 1730 ; geboren ,' en 
den 26 December 1784 over
leden, verwierf reeds vroeg
tijdig, door zijne veelomvat
tende werken, den roem van 
een uitmuntend waarnemer, 
üij verkreeg van het Deensch 
bestuur verscheidene posten", 
onüer anderen dien van raads
heer der kanselarij, en be
daarder der handvesten van 
de: kamer der geldmiddelen 
van # 0 0 W e I n 7 

deed MCMER a f s t a n d v a n a l 

?lJne .éPenbare .posten, om 
aan zgnen sm^ v o o r d e 

jatuurl^e historie boMe\ t 
2 r n . T o T r n a a m s t e w e r k e n 
JTriJrl f?T.U ins^torum 

o 0 T ' T dl-n> m 8 . v o _ 

\*f¥*g, 1773 _ i%4 \ 
stukken i„ i d h ) i n 4 ™ ' 3

o 

. fj^hnm quas in aqitis 

Z ' ? e t i e W e u r d e Pl«-

•mdlcua ïnfdsoria fiuviatilia 
et marina etc.1786, in 4.«V 
met gekleurde platen.—6.° 
Zoologia Danica, seu ani-
malium Danics et Norwegice 
rariorum ac minus notorum 
(ioones) descriptiones et his
torici, 1788 — 1806, 4 dl.», 
in fol., slechte* de twee .eer
ste zijn door hem zelven in 
het licht gegeven. • De ver
dienstezijner werken verwierf 
hem de eer van mét de voort
zetting belast te worden van 
de i Deenscke Flora , door 
GÉORGK CHRISTIAAN OEDER 
begonnen, die er in 1761 
reeds 3 dl.D, in fol, van in 
het licht had gegeven. Hij 
heeft er twee deelen van ge» 
leverd, waarvan Jiet laatste 
in 1782 is voltooid. Dekruid-
kuhde heeft dit door des-
• zélfs schoone uitvoering kost
bare werk, aan de 'edelmoe
digheid van koning FRDJERIKY 
te danken. 

\ MüttER (JoiIAMES VOlf) , 
een beroemde Zwitserscbe ge
schiedschrijver, deri?3 Janu-
arij 1752, te Schaffhaiisen> 
geboren, was in den beginne' 
hoogleeraar inl ie t Grieksch 
in die stad; doch hij. liet 
dien post weldra varen, öm 
zich geheel en al aan de groote 
geschiedkundige werken toe 
te wijden, welke,hij had on
dernomen. Hij begaf zich 
eemmarGenevc, vervolgens 
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naar Berne, en in deze heide 
steden opende hg Cursfts 
Toor deg«»Medenis, die zeer 
gevolgd werden. ïïjj begaf 
zich vervolgens «aar Berlijn, 
ffeenen en eindelijk naar 
JTassel. Na een nieuw ver-
Mjf in Ztviiserland, 'werd 
liij bij den keurvorst van Jfewte 
beroepen, die hem tot hoogst-
deszelfs. kabinet-secretaris en 
geheimraad benoemde. Tij
dens den inval der Fransche 
legerbenden, begaf MUMER 
zich -naar Weenen en ver
kreeg er den post van raads
heer bij de staats-kanselarij. 
Daar hij echter in zijne staat
kundigeen godsdienstige denk
beelden gedwarsboomd werd, 
verliet hij die stad in 1804, 
«jpi den post te aanvaarden , 
dien FAEDERIK WIM-EM hem 
bij de akademie van Berlijn 
aanbood. BONAPARTE benoem
de MULLER tot staats-secreiaris 
van het nieuwe koningrijk 
fVestfalen, en daarna tot 
algemeen directeur • van ' het 
openbaar onderwijs. De me
nigvuldige • werkzaamheden 
der nieuwe organisatiën, waar
toe hij moest medewerken, 
en vooral het verdriet, dat 
hem de geringe vruchten< van 
zijne zorgen en zijnen ijver 
veroorzaakten, verhaastten 
zijnen dood, die den 29 Mei 
1809 plaats had. Men heelt 
hem te danken: lfi Sekte** 
wrgeschichte, leipzig 178b. 
_ 2.° Jllgemeine Gcschich-

f«, na zijnen dood in.1810, 

•"e Polledige werken van 
mum, zijn gezamelijk uit-
fjiwen ie Tubingen, enh\ 
ilfJÏ ?r?8* hfit jaarmerk 
löia. Behalve de reeds aan
gevoerde werken, bevat deze 
uitgave zijne Brief wisseling 
enz. 

* MULLER (ADAM) , een 
Duitsche schrijver, zeer be
kend door zijne werken over 
de staatkunde, werd te fier-
hjn, 'm 1779 in het prote
stantisme geboren, doch om» 
helsde in 1805 de Cathölijke 
Godsdienst te Weenen. h 
den ouderdom van. 19 jaren 
begaf MULLER zich naar Göt'< 
tingen, alwaar hij de regts-
geleerdheid beoefende, en de 
werken van BDRKE las, die 
voor zijne latere studiën niet 
zonder invloed bleven. Na i 
door Zweden > Denemarken 
en Polen gereisd, en zoo als 
wij zeiden, het Frotestantis-
mas afgezworen te hebben» 
onderwees hij openlijk in ver
scheiden steden van-Duitse»' 
tand. In 1816 werd hg W 
algemeen consul van SafoW ; 
benoemd, en m heuelwe 
jaar, gaf hij te Berhjn «en 
belangrijk werk overdegeld
middelen van Mngdandf 
het licht. Nog noemt tóen «• 
ne Mengelingen over de wr 
begeerte, de kunsten e» J° 
staatkunde, ff ij was m WV> 
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hij de conferencien van Karls-
bad en Weenen tegenwoor
dig. Het overlijden van FRE-
DERIK SCMEGEÜ trof hem 
zoo zeer, dat hém zulks eene 
wekte op den hals haalde, 
waaraan hij vijf dagen later 
(17 Januanj 1829) zelf oyer-

^MüUER(J0H.G0TXHARD 
V<WJ, een der beroemdste 
graveurs van Duitschland, 
werd den 4 Maart 1747, te 
X * ? » . <*n dorp i„de 

y a r j q n vader burgemee ter 

in i T ; .r?'8 e b o r e n- •*» 
n j l e Collegle Vfln genoemde 

wbben beoefend, liet hii 

dDitond met t ï J Z 1°h u i t" 
fcezi» fc{ Ï J Sraveernaald 

i o t 1 7 7 « , d ' . e n w e l ^ n 1770 

graveerschoo] te «,•<£ 

ten, van welke hij. tol hoog-
leeraar werd benoemd. 'Mm.-. 
IER kwam in 1785 in Frank
rijk terug, om het portret ten 
voeten uit vaü LODEWIJK XVI 
te graveren. Dit stuk is be
langrijk door het zuivere en 
fijne der bewerking. Men 
onderscheidt ook dat van H I E -
RONTMDS BONAPARTE, het laat
ste wat hij uitvoerde, en dat 
1^1813 , in het licht ver
scheen. Onder zijne andere 
gravures merkt men op de 
Madona delict sedia, YOU 
gens ÏUpHAët, en de Mater 
bancta. In het geschiedkun
dige vak, willen wij aanvoe
ren het gevecht van Bun* 
kershill, volgens eëne tee-
kemng van TROMBUU. JOH, 
GoïTHARDvoN MULLER is den 
.14 Maart 1830, overleden, 
«oor zijne talenten heeft hii 
üe eervolste onderscheidingen 
genoten Hij was ridder van 
onderscheidene orden, e n üd 
I a " e e " a a n ^ genootschap, 
pen. Een zijner beroemdste 
kweekelingen was zond™ e! 
genspraakzi jnZoo„y ^ ^ 
eigende artikel vermeld. 

sche praV e u? f ' Cefl- D u i l -

^ o u d e r l o m " ' k m m i a 

te Pari % Uïl 2 0 ] • "» 

a a e ' en naar. een oud 
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standbeeld de Fcnus van » kwm hij in het 'ouderlijk 
Arlea graveerde. Hij heeft huis terug, terwijl ïijnvade 

ka* 
• M , * •- ' V V f ' l M r V U * » V f **'*'?f " V U 4 

r ook medegewerkt aan ver
scheiden andere uitgaven, te 
Shttigard en te JDresden, 
en is den 3 Mei 1816, in 

Jaatslgenoem.de stad, uitgeput' 
van den arbeid, overleden, 
na in het licht te hebben 
gegeven la Modono di san-
to Sisfo, volgens RAPEfAëL, 
hetwelk als zijn meesterstuk 
wordt beschouwd. Hij had 
zelfs den tijd niet er de eer
ste proef van te zien. Hij 
vereenigde met vele bekwaam
heid in zijne kunst, eene 
diepe kennis der teeken- en 
schilderkunde ; hij heeft ver
scheiden geachte portretten 
geschilderd, onder andere het 
zijne. 

. f MüLLER (JoANNES WER-
ÏIERUS ANTONIÜS) , den 2-7 
April 1767 te Zwolle gebo
ren. Zijn vader was de heer 
J . M. MULLER , wijnkooper 
en factoor, aldaar , en zijne 
moede** mejufvrouw M. M. 
FREIJE , bij welke deze acht 
zonen , waarvan onze MULLER 
-de oudste was, en vier doch
ters verwekte. Nog jong weed 
hij naar Coesveld, tdt zijn' 
oom van vaders zijde, se
cretaris dier stad, gezonden; 

huis terug, terwijl zijn vader 
hérn, als oudsten zoon, in 

' zijne affaire opleidde j maar 
.in het jaar ï 790. maakte hij 
zijne genegenheid tot den 
geestelijken staat bekend. Na 
lang aanhouden, verkreeg hij 
eindelijk van zijnen vaderde 
toestemming, om dit zijn ver
langen optevolgen, en hij 
vertrok in het jaar 1791 
naar treden. Hier legde hij 
met alle vlijt, onder twee 
zeer bekwame leeraars, zich 
op de .wijsbegeerte en god
geleerdheid toe, en daar hij 
met een vlug en diep dobr-
zigt begaafd was, maakte hij 
binnen korten tijd. in die we
tenschappen dusdanige vor
deringen , dat hij den meestea 
lof zijner ^onderwijzers ver
wierf. In 1793 begaf hij i 
zich naar "Munster, om zijne ; 
godgeleerde kennissen meer j 
en meer uittebreiden. > De ; 
hoogleeraren aldaar waren 
over zijne vlijt, zijn zedig 
gedrag en zijne vorderingen 
zoo voldaan, dat zij m het 
jaar 1794 pogingen aanwend
den , om hem voor het Mnn-
stersche bisdom tebehouden: 
maar vermits de Hollandsche 
zending behoefte aan geeste
lijken had, was hij hiertoe 
niet te bewegen. In deH 

alwaar zich een zeer. goed mei ie i™**™' .'"eIi 
gymnasium bevond , en de herfst « ^ a t ^ f d e j a . r « J 
fonge MULLER met zeer veel hij je Munster M yn* 

U zich op *y^\ptë'JlïS&£*. 
toelegde. In het jaar 1781 

gewijd, en daarop w> -
1 pellaantei?ew«^benoemn, 
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.-alwaar hij eerlang door zyn 
schoon: talent van prediken, 
en andere uitmuntende hoe
danigheden, de algemeene 
liefde der gemeente,verwierf,. 
Hierdoor wist hij in denjaré 
1795 en volgende, bij de 
veranderingen , , welke toen, 
hier. te lande plaatshadden, 
door zijnen invloed de Ca-
thohjken te Deventer van alle 
verkeerde slappen terug te 
houden; terwijl hij aan de 
weldadigejnriglingen, vooral 
ten behoeve der minTernïo-
gende klasse een werkzaam 
deel nam, waardoor hij zich 
de achting van al deingeze« 
tenen dusdanig verwierf, dat, 
toen, ten gevolge der grond
wet van 1798, de schikking 
omtrent de kerkgebouwen 
zoude plaats hebben, Deven
ter zich boven andere plaat
sen , als eene stad deed ken
nen , , alwaar dit werk met 
bedaardheid en algemeene te
vredenheid werd tot stand 
gebragt, en de Catholijken, 
die een slecht en voor de 
gemeente veel te klein kerk
huis hadden, eene der groote 
kerken, namelijk, de. voor
malige Minderbroeders-kërk 
bekwamen, Daar hij het on
derwijs der jeugd, als een der 
gewigtigsle pligten van zij
nen staat beschouwde, rigtte 
hij in 1796, met behulp van 
«e R. C. gemeente een.e 
school op, waarin aan de 
«Meren onderwijs in de Wfi-

derduitsche taaien het schrij
ven , rekenen, de bijbelsche 
geschiedenis en zedekunde 
gegeven werd , ivaarmede hij 
het godsdienstige onderwijs , 
in de bijgelegen R. C. huis
kerk vereenigdei Hier leefde 
hij als in zijn -Element, was 
den geheelen dag, zoo veel 
zijne bediening toeliet, in 
die school, gaf er zelf het 
onderwijs, niet alleen aan 
de kinderen; maar ook in 
bijzondere uren aan den on
derwijzer ,. in de toenmaals 
nog geheel nieuwe, door 
MüUEit hier te lande, het 
eerst ingevoerde leerwijze: 
terwijl hij denzel ven, de be
oefening er van dagelijks door 
zijn eigen voorbeeld aanwees. 
Hjerdpor, alsmede door de 
teregtwijzing van den gropten 
OVERBERG, leeraar der'Nor-
mal-school te Munster, die 
zijn vriend was, en met wel
ken hij zich dikwerf onder
hield over dit yak, hetwelk 
hij met hart en ziel was toege
daan , verkreeg MÜUER zoo
wel in de theorie als-in de 
practijk, eene zeer uitgebrei
de kennis, waardoor hij de 
algemeene achting en liefde 
der, schoolonderwijzers, die 

'onder zijn opzigt stonden, , 
verworven heeft. De school 
te Deventer, door hem op-
gerigten gevormd, stond in 
zul^eene achting,.dat zij in 
de volgende jaren jn het al
gemeen verslag meermalen 
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met lof werd vermeldt In 
het jaar 1799 werd hij tot 
pastoor te Olst, twee uren 
van Deventer gelegen, bevor
derd. Ook hier genoot hij 
de achting en' liefde zijner 
gemeente, Toen in den ja-
re 1801 ds departementale 
Commissiën van Schoolon-
derwijs werden ingesteld, 
werd hij onder de eerste 
schoolopziener^ van het de
partement Overijssel ge
plaatst. In deze betrekking 
heeft hij veel tot verbetering 
van het schoolwezen bijge
dragen. De schoolboekjes, 
door hem tei?e«e#j?erzamen-
gesteld en op zijne kosten on
der den naam van spel- en 
leesboekjes, ten getalle van 
acht uitgegeven, werden la
te r , onder den titel van 

.Overijssels-Schoolboek tot 
departementale schoolboekjes 
gemaakt, en in al de scholen 
van het departement gebruikt. 
Toen in het; jaar 1802 de 
W. Éerw. Heer A. GEERLINK, , 
pastoor te Deventer overleed, 
was de algemeene wensch der 
Catholijken diefi stad, dat de 
heer MULLER de opvolger van 
den overledenen herder.mogt 
Worden, zelfs werden er , 
tegen zijnen zin, door de 
regering daartoe pogingen 
aangewend. Het was om deze 
pogingen te verijdelen, dat 
hij verzocht, den heer G, H. 
T H A I E , die tot pastoor van 
Deventer werd benoemd, te 

J Steenwijkerwoude te ver van-
gen. Volgaarne werd hem 
deze . bevordering vergund. 

11 Eerlang nam hij van deze 
pastorie bezit, waar lm zeer 
vergenoegd leefde, en even 
als overal algemeene 'liefde 
en achting verwierf; maar 
toen in den jare 1808, de 
Eerw. Heer TIÜIB stierf, 
werd hij aanstonds door de 
geestelijke overheid als opvol
ger van den overledene naar 
Deventergezonden. Groot,' 
zeer groot was de vreugde te 
Deventer, toen hij deze pas
torij aanvaardde. Het volgend 
jaar 1809, verschafte hem 
nieuwe bezigheden. Hij werd 
tot lid der commissie benoemd 
van den R. C. Eeredienst, 
die door den toenmaligen ko-
ning van Holland,LomwijK, 
bij het ministerie van bin-
nenlandsohe zaken en eere
dienst werd daargesteld. Eer
lang had hij ook in die be
trekking het vertrouwen en 
de liefde zijner medeleden in 
eene ruime maat gewonnen. 
In de maand Maart van het-
iSelfde jaar vereerde koning 
JLoDEWijK de 'stad Deventer 
met een bezoek, bij welke 
gelegenheid die koning den 
heer MULLER zijne bijzonde- , 
re genegenheid betoonde» j 
welke hij in het vervolg steeds , 
op eene uitstekende wijze 
penoten heeft. Bij deze ge
legenheid zag de koning de 
B, C, Kerk, en verklaar'16» 
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verpligt te zijn", een blijk 
ziiner welterredenheid over 
•de, in het jaar 1798 be
werkstelligde vreedzame en 
minnelijke verdeeling te ge
ven, en schonk derhalve tot 
versiering dier kerk en wel 
tot oprigting van een Altaar 
de som van twee duizend 
gulden. Met eene gelijke som 
hegiftigde hij ook 'de kerk 
der Gereformeerden ten ein
de ook dezen zijne goedkeu
ring over hunne edelmoedig
heid te betoonen. In het 
jaar 1821 werd de plaats van 
schoolonderwijzer in de door 
hem gestichte en met zoo 
veel beleid en ijver vvelinge-_ 
rigte school te Deventer va
cant, en in plaats van aan 
den overledenen onderwijzer 
•eenen Catholijken opvolger 
te geven, werd deze school, 
tot zijn groot verdriet, on
danks al zijne vertoogen , ge
sloten. Van dien tijd af aan 
werd ook zijn post van school
opziener hem gedurig onaan
genamer gemaakt. Zijne ge
meente te Deventer beminde 
hij regt hartelijk, en was 
onvermoeid werkzaam voor 
haar welzijn, Hij ontzag noch 
rust, noch arbeid, nacht of 
dag,.voor het heil der hém 
toevertrouwden. Alles, wat 
godsdienstigheid en gods
vrucht onder hen bevorderen 
koude, werd met ijver on-

" «emomen. Den ongelukkige 
*as hij een deelnemende en 

! ' 

werkzame helper en vertroos
ter, de noodlijdenden bijte-
staan , deed hij volgaarne met 
de grootste zelfopoffering. In 
het verkondigen des godde
lijker "Woords was hij onver
moeid , hierin paarde hij aan 
eene schoone ongedwonge-
ne voordragt, duidelijkheid 
en welsprekendheid, dikwijls 
predikte hij drie maal op 
eenen dag, en wist bijzonder 
de harten zijner toehoorders 
te treffen; omdat hij van el
ke voorkomende gelegenheid 
een gepast gebruik wist te 
maken. In vele naburig en 
zelfs afgelegene Catholijke ge
meenten , waar men bijzon
dere feesten vierde, waar 
meuwe kerken ingewijd wer
den enz. zag men MÜILER 
den kansel beklimmen, en 
alle, die den redenaarhoor-
i e ° ' ™ n door zijne zal
vende welsprekendheid, on-
getogen, aangedaan en- « -

ent1' «?? aan llet ^ en sterfbed was hij e e n u j t , 
muntende vertrooster; vioel 
« laat was hij er óp « i ? 
om aan de nu***' p u » 
heid *r ! 11Jdenc}e mensch-
^eid troost, verkwikkinaen 

Reuring te bezorgen i 0 ? 
^ - ^ i g v u l d i g ^ ^ S 

der? L l 0 e ? e n d °° tan-a e " , , ondermijnd. On r l ! 
ii i 

'1' 
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kennis. JJij bega/zich dus, 
nadat hij bij denzelven alles 
gedaan had, vrat deszelfs om
standigheden toelieten, naar 
de kerk tot zijne bediening. 
Tan daar des morgens, ten 
zes ure tot den zieke weder
gekeerd , bevond hij dien, 
gelijk te voren, geheel be? 
wusleloos; hij begaf zich dus 
weder tot zijne bediening naar 
de kerk» Hier kreeg hij ten 
negen, ure de tijding, dat de 
zieke zijn bewustzijn her
kregen had en verlangde met 
de heilige Sacramenten voor
zien te worden. Vaardig nam 
hij deze gelegenheid tot heil 
van den zieke waar, diende 
hem de heilige Sacramenten 
der stervenden toe, en begaf 
zich tot zijnen arbeid naar 
de kerk, waar zijne bezig
heden eerst te half-één wa
ren geëindigd, wanneer hij 
eenige verfrissching nemen 
kon, en werkelijk nam. 
Deze gebeurtenis moet ver
moedelijk zijne gezondheid 
gekrenkt hebben, althans den 
twaalfden- dag daarna, den 
4 Januarij 1828, begon zijne 
ziekte met eene zware ver
koudheid , welke hij ligt acht
te , en waarbij hij werkzaam 
bleef in zijne bediening, tot 
dat hij, den 5 des avonds 
te huis komende, zich geheel 
ongesteld bevond, en zijn 
leedwezen te kennen gaf, dat 
hij Welligt den volgenden dag 
niet zoude kunnen, preken. 

Van dien tijd af bleef zijne r 
ziekte voortduren, en, of
schoon hij, zoo veel hij kon-
de, in de aan ziJne woning. 
gelegene huiskerk de werk
zaamheden zijner bediening 
waarnam, smartte het hem 
echter, dat hij dit niet,ge
lijk gewoonlijk konde doen., 
Zijne krachten, ondanks alle 
pogingen, welke er werden 
aangewend, om dezelve te 
herstellen, namen bestendig , 
meer en meer af; hij begon 
meer intezien , schoon hij het 
voor de zijnen , om hen niet 
te bedroeven, zoo veel hem 
doenlijk was, wilde verber
gen, dat zijn einde naderde. 
De tweede December was de, 
verjaardag van het overlijden, 
van zijnen hem zoo dierbaren 
vader, dien dag verkoos hij, 
om zich de heilige Sacramen
ten der stervenden te laten 
toedienen. Sedert dien tijd. 
ontving hij, de Sacramenten 
meermalen, nog zelfs on zijne 
begeerte naauwelijks één uur 

| vóór zijnen dood, welke den 
4 Januarij 1829, op den
zelfden dag, waarop hij m 
het verleden jaar ernstig on
gesteld was geworden, voor
viel. Tot zijn einde toe be
toonde hij het grootste ge
duld ; en meermalen verklaar
de hij , met den wil van God, 
aan welken hij zich geheet 
had overgegeven, tevreden 
te zijn. Algemeen werd z>J« 
verlies door zijne 'gemeend 
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eh 'door zijne .vrienaen be-| | 5.0 Eene Ferklating over 
treurd, en hi draaat A*n il / « , „» * wer treurd, en hij draagt den 
lof mede in het graf, dat 
hij godsdienstigheid en gods
vrucht in zijne gemeente, 
"met allen ijver behartigd en 
uitstekend bevorderd heeft. 
2i)n stoffelijk overschot werd' 
den 7 Janaanj: met kerkelijke 
Plfffden in de Roomsch 
^jMijlfe kerk te Deventer 
nedergelaten in dën grafkel
der , welken hij voor de pas-
toorsvan Deventer had doen 
vervaardigen, en waarin óok 
de jerbhjfcels van zijnen 
waardden voorzaat G. II 
T?ALE werden bijgezet.-Zijn 

mJZ JTm ÏÏEN^cis 
y - Aartspriester van 
Saltand en Drenthe en b e . 
S f der statiën in de 0<S 

MBIMANN (JOANNBS), te 
leipïig, in 1600, van Lu-
thersche ouders geboren, stu
deerde te Kmlen, waar hij 
de ketterij afzwoer, en werd 
jesuit in 1620. Hij overleed 
te Hadamar in 1651 , na
dat hij eenige Terhandelin-

fen over geloofsgesckilleti 
ad in het licht gegeven, 

die geschikt waren, om de 
afgedwaalden in den schoot 
der kerk terug te voeren. 
— Zijn broeder HIERONTMDS 
M'ÜLMAM , begaf zich naar 
tfCeuhn met het doql, om 
hem wederom tot zijne sek
te over te halen; maar over
wonnen door de kracht dar 
redeneringen van zijnen oude 
sten broeder, zwoer hij- zelf 
zijne dwalingen af, werd je 
suit in 1627, en overleed 
als zendeling te Koppenha-* 
gen 'm 1666, in den ou
derdom van 60 jaren. Hij 
is mede de schrijver van ver
scheidene Twistschriften* 

Wtims) , behoorde tot i e t 
kleine getal diergqnen,- W e ] ^ 
ke tijdene A~ -
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<ler de kattèsikm va» den 
II. VICXOR opgenomen, wier 
Libliotheiaris hij werd, na
dat hij den graad van doc
tor ifl <le godgeleerdheid had 
«ffivafflgen. MülOT beoefende 
ée letteren met goed gevolg, 
en lot op zeker tijdstip mogt 
hij de achting wegdragen van 
7,ijne ordebroeders en van 
•allen die hem leenden» De 
-omwenteling barstte-uit, en 
hij verloor weldra die ach
ting, Welke het schoonste loon 
is voor een braaf man. Hij 
wierp zich in de armen der 
bedorvenste partij, die der 
Jctcobijnen, en bevlijtigde 
•zich om zich in de gunst 
des volks te dringen. Hij 

-had het ongeluk, hierin te 
slagen, en van 1789, zag 
me«' hem verschijnen onder 
•de kiezers, in de clubs, aan 
hèt'hoofd der gemeente der 
municipaliteit, en van dien tijd 

-af tot in 1791 , nam hij zeer 
•ijverig deel aan dë onlusten 
te Parijs. Tóen mevrouwen 
•tantes van LoOEWUK XVI, 
in Februari) 1791, besloten 
om Frankrijk te verlaten, 
verzette zich Mütoï, die toen
maals vice-president van het 
municipale ligchaam was, te
gen haar vertrek, en trachtte 
haar door alle mogelijke mid
delen te Parijs te houden. 
De koning echter kwalijk ge
raden , benoemde hem inde 
maand Maart tot raadsheer 
te lf%hst en in Jumj tot, 

| bemiddelend commissaris in 
| het üomtat van Jvignon, 

waar hij, ten minste door 
onvoorzigtigheid de inwoners 

jj ontwapende, en dezelve al« 
zoo aan de woede hunner 
vijanden prijs gaf. Dé be* 
ruchte JOÜRDAN (Coupetële), 
door zijne stroopenjen in 
Fenaissin overbekend, ver* 
klaarde dat hij alleen op de 
bevelen van Mutoi, en zij» 
ne ambtgenooten gemoord en 
gebrand had, Door de tal»-
rijke verwanten der te de
zer gelegenheid omgekomene 
slagtoffers aangeklaagd, werd 
hij den 19 November voor 
de regtbank der vergadering 
geroepen, en het gelakte 
hem zich te ontschuldigen, 
Wij willen gelooven dat hij 
veeleer door zwakheid dan 
door wreedheid misdadig was. 
De nationale vergadering, wel* 
ke nimmer spoed maakte pm 
de afgrijsselijkste wanbedrij
ven te straffen , verkoos hem 
in deze zelfde zitting tot een 
harer leden; Moioï was eeni-
ge jaren te voren benoema 
geworden tot afgevaardigde | 
bij de wetgevende vergade- j 
ring voor het departement , 
van Parijs. Hij kan ten aan- , 
zien zijner pligügheid aan j 
het moorden en verwoesten ; 
in het Comtat meer of mi» j 
twijfel hebben overgelaten, > 
maar ten aanzien zijner godsj 
dienstige beginselen lietM 
geehen twijfel over. «en 
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hoorde hem den 5;Af ril 1792, | verdeeld. Zijne joornaam te 
de veLdering aanzetten het werken zijn,: t.'fssazselc. 
geestehjk >*«'<* te verbie- ( i W e * van redevoeringen 
den, hij zeide onder andere: gepredikt in het gasthuis te 
» Dat men de nonnen den Parijs), 1781 , m 12."1 0 , 

zij zijn wel geschreven, doch 
missen die heilzame zalving, 
welke de voornaamste ver
dienste is van een' Christen 
redenaar. —- 2." Requtte de$ 
vieux auteurs etc, (Mekwest 
aan de oude schrijvers der 
boekverzameling van den. 
E. FICTOR , aan den heer 
MARBOEÜF , bisschop van 
dutun), in verzen, 1784 , 
1 Deel in 8v° — 3.° Pre
mier etc. {Eerste deel der 
verzameling vanfabel$chrij~-
vers), met eene redevoering 
over de fabelen, en de ver
taling der fabelen van JLoCKr 
MAN , Parijs , 1785, Beze 
TerzameJing is niet vervolgd 
geworden. —> 4.° JLe fflu-

sluijer moest afnemen, die 
haar de oogen delete." Eene 
uitdrukking, welke zeer werd 
toegejuicht, vooral van den 
kant der tribunes. Bij de 
slniting der zittingen scheen 
Muioi, van het staatkundig 
tooneel te verdwijnen. Hij I 
onderhield echter zijne ter-
bindtenissen met de Jacobij-
nen, en leefde met hen on
der het schrikbewind. Na
dat hij zijn vorig leven met 
de levenswijze had vergele
ken , welke hij sedert verschei
den jaren voerde, zal hij mis
schien eenige wroegingen ge
voeld hebben. Omtrent het 
einde van 1797, ging hij 
Haar Duiischland, vestigde 

zich te Maim , waar l i j als Ij seum de Mor mee. (EetMu-
leesda* in de fraaije letteren seum van Florence), gegra-
bekend was. In minder woe- veerd door DAVID met uit* 
lige tijden kwam hij te Pa- leggingen in het Fransen > 
•rijs tewg, en werd als lid " " ' — - - ' - •-• * 
van het lyceum van kuns
ten , en van de maatschappij 
van wetenschappen, letteren 
en kunsten aangenomen, In 
1801, dong hij mede naar 
jlenpnjs, uitgeloofd door het 
instituut over de begravenis-
«en, en over de wijze om 
begraafplaatsen betamehjker 
a k e n ; d e PrÜs werd tus
sen hem etlAïïAVRYBcVA!, 

P.a 

Parijs, 1788 en volgende, 
6 dl.n, in.4.b> -_ 5J.M-
manach des Sans-Culoites, 
Parijs, 1794, welken de 
schrijver zegt gemaakt te heb
ben , om de Jaqóbijnen tot 
ae beginselen de maatschap* 
FJ terug te brengen. — 6.° 
Fms etc. [Begrippen van 
eenen burger over debegm-
Penissen) Parij*, 1797, in 
8-yo > me hij met mbe« 
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teringen mdêr te voorschijn 
brflgi toen hij dong naar <3en 
door het instituut voorgestel
den prijs* •—7é° jiïïótices etc* 
(Janieekeningen op de levens 
van verscheidene geschied
schrijvers). <— 8° Mssai eic. 
(Proeve van losse Gedich
ten), Mainz, 1790, in 8.^ 
Men heeft nog van hem eene 
vertaling van de lief de van 
Dapknis en 'C/iloë, verre beh
oeden die van ASITOX , en 
éen aantal lofzangen en re
devoeringen voor de Repü-
blikeinsche feesten. < MÜLOÏ 
©verleed plotselijk in den tuin 
"êer Tuileriëri te Parijs ,* den 
9 Jumj 1804. — 

*• MÜMMIÜS (LUCIÜS), een 
Romeinsch consul, onder
wierp geheel .dchqië , ver
overde en verbrandde de 
stad- Vorinthe, in het jaar 
146 vóór J . C. en bekwam . 
«net de eer der overwinning 
den bijnaam ! de Jckaische, 
JZijne zegepraal belette niet, 
dat hij in de ongenade zij
ner medeburgers verviel. Hij 
overleeed in ballingschap te 
Delos. 

MOMMOI. (Eüüfics) zoon van 
PJEONIOS , graaf van Juxerre, 
verkreeg in het jaar 561 van 
GONTRAN koning van Orleans 
en Bourgondië, het bestuur 
over- dit graafschap in plaats 
Van ztjnen vader. Door zijne 
uitstekende bekwaamheden., 

!

werd hij tot Patricius, dat 
is genéralisjHus over de troe
pen van het koningrijk Bour
gondië aangesteld. Hij be-

' 'wees, dat hij dezen hoógen 
post waardig was, door de 
nederlaag dör Lombarden va. 
Saksers, welke hij uit Bour* 
sgondië dreef, na dezelve bij 
herhaling'geslagen te hebben. 
Hij herwon Touwine en Poi-
lou op CHitPEiacn , koning 
van Soüsons, die dezelve in 
576 aan SIGEBRXUS II ontwel* 
digd had. Deze twee vorsten ' 
waren broeders van GONTiUN. j 
Later • wischte MüMMOt lie» i 
'aandenken uit zijner beweze- ; 
ne diensten , door de laagste 
ondankbaarheid. Hij onder-
mm in 585, om in de plaats; 
van zijnen weldoener, eenen 
gelukzoeker GOHSAVD ge
naamd , op den troon te plaat-
sen, deze gaf zich u.t voot, 
,den broeder van GONTRAN,* 

e„ hij deed hem te •Brm « 
Mmoisin als loning e r to 
„en. B e - k o n i n g v a n ^ 
gondië tegen dezen onda» * 
baren verontwaardigd, ™ , 
zamelde in allerijl een 
g e r , en kwam beoi-JJ 
€omminges,^2J 
had ingesloten J°eW ; 
mmiot v e r d e d i g d e ^ J : 
durende veertien dagen ; 
.meiijk wel; maar ziende« , 
hij op het punt sto-d * 
overwonnen te woroW 
xerde hij Gmum o^rf 

des anderendaags liet H 
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met de wapens in 'de hand 
dooden, uit vrees van inde 
raagt zijns vorsten te vallen. 

MÜNCKER (THOJIAS) éen 
Duitsch letterkundige van de 
17.e eeuw bekleedde verschil
lende leerstoelen, en gaf vele 
Jelteriundige werken in het 
ijont. Hei voornaamste , en 
dat het meest op prijs wordt 
{£jsteJd, is zijne uitgave der 
fitograpMLatini, met goe
de verklaringen, Jmster* 
f«»»>168l,2dl.vin8.v«, 
™ k t . t e ^ ^ » , i n i 7 4 2 
a-dhn, „ 4§to. Z i j ne Jan> 

nohsvunorum, Mamburg, 

WM, een beroemd, ontleed-

t i £ 8 e » w.as een *w 

"jner, en niet -van Mn 

«ren C k "ï. P0!?»?» 

hem zij», voornamelgt ave» 
de baarmoeder. • 

MUNGO PARK. — Zié PARIÉ» 

MüNICH of MüNNÏCH (BüR-
CBARD CHRiSïOK?EE.graaf van) 
zoon van een Deensch offi
cier , werd geboren- in het 

I graafschap Qld&iburg,, in 
I 1683, In 1700 trad hijf als 

kapitein in ïïessische dienst, 
maakte gedurende den suc
cessie oorlog «onder prins Eü-
GKNIDS al de veldtogten me
de van Italië en F"laandè~ 
ren, werd bij foneem krijgs
gevangen gemaakt en naar 
Kamerijk gevoerd, waar hij 
den doorluchtigen FJENEION , 
aartsbisschop dier stad Jeerdè 
kennen , wien bij altijd groo-
ten eerbied toedroeg. Toen , 
de -vrede in 1713 gesloten 
was, ging hij over" in Pool-
sche dienst, en werd gene
raal-majoor van rskonings 
garde ', doch de graaf FJHBM-
MING had hem onaangenaam
heden berokkend, en MtnvjtfH 
verliet deze dienst, en be^af 
zich naar Rusland. Hij w°on 
daar al spoedig'de gunst Tan 
PETER I werd vervolgens de 
gunsteling van, de keizerin 
AWA en had deel aan al de 

'tenisspn ï>— 

m €Hmpn . 5. T ^rtaren 

Tot „ r r n a r e r resem J ° t generaal bij W , 
benoemd ^ T . a , ? a w leger i e»°emd, b e h a a l ^ ï . . 1 ^ 1 , 

^ d e e i e n £ 2 r \ y é k 

i l [ 
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ten in 1730 bij Ckoeaim; 
nam deze stad en Jassi, de 
hoofdstad van Moldavië, in, 
Xater werd hij eerste minis
ter van den czaar IWAN VI; 
Hoch korten tijd daarna viel 
hij in ongenade en werd be
schuldigd, zijne bediening 
misbruikt te hebben, om aan 
zijne eerzucht en zijnen wrok 
te voldoen. Be keizerin Er.1-
ZABEÏH liet zijn proces op
maken, en hij werd in 1742 
veroordeeld om onthoofd te 
worden, doch men verge
noegde zich met hem naar 
Sibei'i'ètQ zenden,' werw<tarts 
Jiij reeds vele slagtoffers van 
zijn gezag gezonden had, Pfi-
ÏJER III riep hem in 1762 
terug, en benoemde hem tot 
veldmaarschalk ; na den dood 
van dien vorst benoemde CA-
THARINA II hein tot directeur-
generaal van de havens der 
Oostzee* Hij overleed den 
£ October 1767 in den ou
derdom van 84 j a ren ,» De 
graaf VAN MüNNICH, zegt de 
generaal MANSXEIN , was eene 
ware tegenstelling van goede 
en kwade hoedanigheden. 
Beurtelings beleefd, lomp, 
xnenschlievend, verwoed, was 
hem niets gemakkelijker.dan 
do harten te winnen van hen, 
die met hem hebben te doen 
gehad ; maar dikwijls behan
delde hij hen eenen oogen-
blik daarna op zoodanige wij
ze, dat zij genoodzaakt wa 
ren , hem te haten. Bij som.' 

mige gelegenheden was hij 
ongemeen edelmoedig, bij 
andere wederom uitermate 
gierig. Hoogmoed was zijn 
hoofdgebreh Onophoudelijk 
ter prooi aan eene toomeloózc 
heerschzucht, offerde hij al-
les op, om dezelve te bevre
digen, Hij was een der beste 
vestingbouwkundigen van £!u-
ropa, en tevens een der beste 
krijgsoversten zijner eeuw; 
daar hij dikwijls roekeloos te 
werk ging bij zijne onder- ; 
nemingen, heeft hij nooit 
het onmogelijke gekend. Daar { 
hij eene groote en, belang- ' 
wekkende gestalte, een sterk 
en gespierd Jigchaamsgeslel 
bezat, scheen hij, een gebo
ren generaal, nooit heeft 
eenige vermoeijenis hem kun- ! 

nen terughouden," 

MÜNNIKS (JoANjm), ge- ; 
boren te Utrecht, den 16 
October 1652, werd in zijne 
vaderstad in 1680, tot hoog' 
léeraar in de ontleed-, genees* 
en kruidkunde bevorderd, 
een post, welken hij met on
derscheiding waarnam. M \ 
overleed den 9 Junij 1711. 
na verscheidene werken l« 
hebben uitgegeven, onder • 
andere: 1.° Dissertatio «e 

urinis earurndemque insP^ 
tione, Utrecht, 1674,-2. 
Chirurgia ad praxim *"" 
diernam adornata, Ge»*** 
1715, in 4.'° Bit werk » 
in het JVeder« en Hoogduitse» 
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vertaald, ofschoon het, slechts 
eene bijeenzameüng is uit 
andere schrijvers. —• 3,0 ])e 

t-e anatomica, utrecht, 1697, 
w 4.t0 Dit is een uittreksel 
vanhetgene er tot dusverre 
toet nest over de ontleedkunde 
geschrevenwas; het is wel 
Wfï ffij heeft mede ge-

6 8 3 r l 6 8 5 ) i n f 0 j , T H 0 : 

S , eb>n mede d e e i «p-
fd aan dit werk, hetwelk 
b e s ^ .Uit 12 dl>, ^ 

ngeWdeHolland,chear7S 

Z t 8
1

b0rqa' ma»kte uit-

ZZzlZive>™der welke 

ÏXk. 
. ajs lid fan eelï'aanial ge
leerde genootschappen. jZijne, 
deelneming aan de, werken, 
van CAMPER en aan die 'dei?, 
commissiën van geneeskuudig 
toevoorzigt, heeft hem eenen 
welverdiend-en rqetn verwor~ 
ven, Men heeft hem e.eniger, 
geschriften te danken, waar
onder voornamelijk uitmun
ten twee doorgeleerde genoo-t*-
schapperi bekroonde verhan^ 
delingen: de eerste werd in» 
1784, door de akademie van 
kunsten en wetenschappen te 
Amiens, den door haar uit
geloofden eerprijs waardig-ge-
keurd en handelde Over de
reden , waarom de breuken 
in het Picardijsche %oo me
nigvuldig aijn,? welke d& 
beste middelen %ijn, om die 
toevallen te gemoet té ko
men ; waardoor een aantal 
wevklieden, van allerlei ou
derdom buiten staat is ge~ 
steld, om te arbeiden? en 
eindelijk welke de beste en< 
minste omslagtige hulpmid
delen daartoe %ijn, ondev 
diegene, welke men gevolgd, 
heeftl Dé andere werd door 
de koninklijke maatschappij, 
van geneeskunst Xe Parijs., 
mede in. 1784 bekroond Ten* 
handelt 0«w« -i- ' » - ' 



312 ' MÜJY. 

deren voortehomen, aoodat 
men tevens de gewoonten en 
verschillende ïuohtstreken in 
acht neme, Zijn zoon heeft 
eene Levensschets van'onzen 
Mejnoxs in het licht gege
ven , in 1812, te Gronin
gen in 8.vo gedrukt. -

MüKOZ of MUGNOZ (JöANNES 
BAPIISIA), een geleerde Span
jaard, geboren te Museros 
een dorp bij faleHcia, in 
April 1745, studeerde aan 
de hoogeschool Van Mcala, 
en vervolgens te Salapïanca, 
waar hij tot docter in de 
regts- én "godgeleerdheid ge
promoveerd werd. Terwijl hij 
de zeldzame genie van ARIS-
XOXELES bewonderde, gaf hij 
tevens den goeden smaak aan 
de wijsbegeerte, vestigde een 
vaste redeneerkunde, en eene 
natuurkunde welke aan bere-
k ing en ervaring was onder
worpen , en niet aan de drog-
ïeden eener gedwóngene ge
volgtrekking. De meeste scho
len van Spanje, zijn aan hem 
eene nieuwe leerwijze ver
schuldigd , geschikt om de 
snelste vorderingen te maken. 
Hij was slechts 22 jaren oud, 
toen hij de voorreden opstel
de van dé Rhetorica des be
roemden paters LODEWÜK DE 
GRANADA , en van de Logica 
van VERNEI. De uitgebreide 
gelewihaid , waarvan hij blij
ken gif, trokken op hem de 
aandacht der geleerden en die 

f j*n het hof, Welk laatste 
hem tot opperlandbeschrijver 
der Indien benoemde. Eeni-
gen tijd daarna belastte hem 
de minister GAUVEZ eens 
algemeene geschiedenis te 
sehrij ren van Noord- en Zuid-
dmerika. Om deze groote 
taak te vervullen, beiocht 
MUNOZ gedurende vijfjaren de 
bronnen der archieven v?n Si-
tiianeaSySevilla, Cadisè, Lis
sabon enz. i tot daartoe geslo
ten voor alle geschiedschrij
vers , die hém waren voor
afgegaan. Hij verzamelde 130 
boëkdeelen van- onbekende 
stukken, orgineele brieven 
van CHRISTOPHORUS COLUM-

BUS , XlMENES , CoRTEZ, Pl-
ZARRO enz., en eindelijk echte 
en kostbare werken voor de 
geschiedenis der nieuwe we
reld. Het eerste deel ver
scheen in 1793, onder den 
titel van ïïistoria del nuevo 
•mundo, in 8.v° Hij eindigde 
het derde boek van het tweede 
deel toen hij door eene be
roerte getroffen werd, en 
overleed binnen twee en twin
tig uren, den 19Junij 1799, 
in den ouderdom van 54 ja
ren. Men heeft nog van hem: 

.l.ö De recto Phihsophi® 
recentis in theologia usu 
dissertatio, Faleniia, 1767, 
in 4.to _ 2.o. De ScrtplO" 
rum gëntiUum leetïone, et : 
profanarum disciplinaru» j 
siudiis ai ckristiante, P?' j 
tatis normam exigendis, r** \ 
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lentia, 1768, 2 dl.n,in8.v° 
—~ 3.° Institutionesphilo-
wphicce, Fatentia, 1769. — 
4.o Perhandeling over de 
wijsbegeerte van JRISTOTJE-
LES , en beoordeeliug zijner 
volgers falentia, m i , in 
*.*Y M werk bragt den 
misten slag toe aan het Pe-
«patelismus in Spanje, — 

MniGi° dd tratado del 
M' -a. £. D, Cesareo PQZ-
zji lo escribiaporelhonor 
de la literatura éspanola , 
1778, i n 8.™ Het was dé 
P 'owpver de opvoeding der 
fWstersTanPoi^die'aan. 
J<"ding tot dit stukje paf, 

'T f) Mogio de i £ 

met voorreen ,„ i , A > 

2 e : e i ?s a s , w e j k e % 
V o o ^ n , g e 3 ^ f t d o e « 

• tl; 

geboren^ te Grenada, was 
een religieus der orde van 
den H. DokiMCïïs. Na in 
het .klooster der Domihika-* 
nen van het heilige Kruis, 
zijne geloften te hebben af-, 
gelegd, werd hij in 1801 , 
te Alcala tot; priester ge
wijd. Gedurende den veld-* 
togt der Engelschen op het 
Schiereiland, stond hij met 
ijver de Catholijke lersche 
soldaten Bij, en terdiende 
door zijn edel gedrag den 
of der hoofd-officieren des 

legers. In 1815, was Mu* 
NOZ een der biechtvaders van. 
de koninklijke familie van 
bpanje ; en nam gedurende 
een jaar, de bedieningen 
waar, aan dien post verbon
den , gezamenlijk, met die 
van procureur-generaal zijner 
provincie bij het hof. I n 
1824, verkreeg hij van zij-
nen generaal en van de con^ 
f e S a t l e . der propaganda de 
v e r g u n ^ om zich°naar de 
»K»ien van Amerika te be-
geven. Tot gr0ot-vikaris van 
Ctncinnatim p r i 0 0 r V a n h ™ 

%e
 ROZA i„ JtentuchS, W 

p a S ^ • 
Jêkend w a r e n , 1 ^ 1 ™ * 

5 a r m<* en ongeMJcige^.. 



3H . uvm 
zoo -veel hij veïmogl bezocht 
en ondersteunde, Deze waar
dige geestelijke is 4e Cincin-
naii, den 18 Ju Jij 1,830, 
in dea ouderdom van 52 ja
ren overleden; 

*MUNOZ (THOMAS) j lui-
tenant-generaal der Spaan-
sche marine, in 1743 gebo--
ren, heeft in zijn vaderland 
den roem van een bekwaam 
Icrijgsbouwkundige verwor
ven. Het is onder zijne leiding, 
dat de groote werken ten 
uitvoer werden gebragt, door 
het Spaansche bestuur bevo
len , om Gadix tegen de in
vallen der zee te beveili
gen (*), Hij was het ook, 
die de daarstelling der ves-
tingwerken bij. het tuighuis 
van hèt eiland Caraca ge-

I
I vöegd; bestuurde. Men heeft 

hem daarenboven de uitvin» 
I ding- van een eenvoudig en 
geestig werktuig te danken 
ter kalefatering der schepen, 
en een aantal andere nuttige 
en belangrijke werktuigen. 
Tijdens den inval der JFran-
scheninSpanje, en toen 
JOZEF BONAPARTE den troon 
beklom, omhelsde hij de par
tij van dien vorst, in 1814 
zag hij zich verpligt, eene 
"schuilplaats in Frankrijk te, 
komen zoeken, zich te Par 
rijs gevestigd hebbende, bleef 
hij aldaar tot in 1820, tijd
stip , '. waarop de omwente
ling, die middelerwijl in het 
Schiereiland had plaats ge
had , hem toestond weder bin
nen hetzelve te komen. THO
MAS Mwoz is te Madrid, 

' 1 Ï ) Een der genie van Miwoz waardig ffedenkteeken . . » ï ^ j j . % 
ozrapMe univïrselle des contcmporanis, u d ' ™ k

n en"t
e
 v e r w aar ; 

schoon sedert verscheiden jaren, door het 8 ™ n e
 t en d a s t a d 

loósd, nog tegenwoordig de woede der g ° l v e n j ^ S V winden 
C&x'beschermt, die door hare igg.ng »an

m^d |TerSkkel>ikSte 
is blootgesteld, en die geduchte zeeslagen met ae m n d 
verwoesting hebben, bedreigd. Om ̂ ^ o u w d V h e t o d ónder den 
eerst eenen langen en sterken » ! - « ' « « metselwerken, -di« 
«aam van xicider-muur. Dit is een ̂ ^ & ^ % s Z ^ s hecht-
bestaan. Men begon hetzelvei •1711, en ° n a a n

h e t e e l v e , e„ ver
heid, vernielde de «ee aajawl!^/ .„^"raTzoodat men er b.jna 
spreidde de verslagenheid ondê r de jnwoner^^ o p heeht 
van had afgezien, toen Mom» " " » » d

e
es ^ t e r s te breken,.e» 

strand voorstelde, te» ' *»d« *° * £ ƒ " döorTene cirkel-vorm^ 
den perpendiculairen..schok t e ^ / J 3 / 5 - / ^ „ r 7 Dit kunstmat^ 
sniidinc- vereeni^de hn het strand met aen muui. Oe ui«-

voering van hetzelve ^»s zeer moegelijk , e n a e ^ mibereken 
bouwkundigen beschouwden h e t z e ^ ? . ^ , ^ ° ™ f .& muur is m hel bare van deszelfs grondslag ,,als onuitvoerbaar. u_ _ w > e„ J5 

geheel twee duizend zes houders diie-en tachtig 
r„ IMO .„ii„„:j nn/ianks al deuen arbeid, oie 

U 6 4 l i w « * " •g 

» » ' o >au uosaejij».«•"•"»—-70 '«•""__ J , , I „ an tarbt'lir V06tei* lang.» e ' 
geheel twee duizend zes houders diïe-en ™«»'f v

onlloemelijke f'»: 
in im voltooid. Ondanks al deae1 arte d L ' / ^ S e zorgeW' ' ] 
Aen heeft gekost, heeft dezee, ^ « « « W 0 ™ e n , ea &* gm 

3ls Spaansclen bestuurs, hare regten - nernomeu > 
werk bijna geheel'sa al vernield. -* 
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den 28 November 1823 over
leden, eene onuitgegevene 
ferhandeling over de fes-
tingwerken nalatende, — 

MUNSTER (SEBASTUNÜS) , ge
boren te Iiigelheim in 1489,, 
begaf zich io de orde der 
flavciskmen, maar de dwa
lingen van LüTHEti volgende, 
.verliet hij zijn! klooster en 
'flam eene vrouw. Hij begaf 
zich naar < Heidelberg, en 
vervolgens naar Bazel, waar; 
Wij zich oefende in de aard-* 
rijks- en wiskunde, alsook 
in de Hebreeuwsche taal. 
Hij overleed in 1552, inden 
ouderdom van 63 jaren, aan 
de pest. Men heeft van hem : 
1.° Latijnsche Fertalïngen 
van den bijbel. — 2.o Een 
Hebreeuwsch Woordenboek 
en eene Spraakkunst ~, in 8.vo 
'— 3.o Eene Wereldbeschry-
ving in fol., Bazel, 1552. 
— 4.° Eene slechte 'Over
zetting der Hebreeuwsche lo- , 
gica van MAIMONIDES , Bazel, 
1527. Zie Bibliothequecrit, 
Tan IUCHARD SiMOJf. 

MUNSTER. — Zie NICOLAAS 
van Munster. 

MDNTING (HENDRIK) een 
kruidkundige, geboren te 
Groningen in het begin der 
17,e eeuw, doorreisde bijna 
8«heel Euro 

ll* k^ku„digen M ö 

_ opa, zoekende ó-
wral de kennis der heroemd-

•*gn 

vaderland teruggekeerd deed 
hij eenen' prachtigen en uit-
gestrekteri tuin, óp eigene 
kosten aanleggen, welken hij 
met nitheemsche gewassen, 
beplantte. De Staten begif
tigden hem. met eene jaar* 
wedde tot onderhoud Tan de
zen tuin, en hij werd tevens 
tot hoogleeraar in de kruid
en scheikunde te Gronin
gen benoemd. Hij overleed 
in 1658.- Men heeft van hem: 
Hortus Botanicus, Gro
ningen, 1646, in 8 j ° 

MUHTING (ABRAHAM), een 
geleerd kruidkundige, zoon 
van den voorgaande, gebo
ren te Groningen , in 1626, 
volgde zijnen vader op in 
den kruid- en scheikundigen 
leerstoel, en overleed in 1683. 
Hij is bekend door verschei
dene wérken. Het meest ge-
achtste voert ten titel j Phy* 
tographia cu?'iosa , Jmsier-
dam, 1711, met platen en 
in 1727, in fol. Hetzelve 
verscheen eerst ;in het Ne-
derduitsch, Leijden, 1696, 
in fol. en werd in het La
tijn vertaald. Het bevat de 
beschrijving van 245 platen, 
welke boomen,. vruchten, 
bloemen, planten enz. voor
stellen. Nog heeft men van 
*™'. ifi De herba Bri« 
tannica, 1681, in £ > 
waarvan de ouden zioh met 
goed gevolg tegew de scheur-
l>uik bedienden, JJij beweert 

! I ' 
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dat de yVater*Palkh, het 
waxe Britcmnictt is. •—*• 2.° 
Jloes historia, 1680, in 
4,to __ 3,o J)e ware aan-* 
Jiweekingder planteü.', Am* 
sterdam, 1672, in 4.*°, in 
iet IVederduitsch; 'HALLES 
verwijt hem, dat hij den naam 
der planten verminkt, en 
derzelver afheeldingen on* 
juist voorgesteld heeft. 

MUNZBR (THOMAS) ,*een der 
beruchtste leerlingen van Lü-
1HER, was,uit Zioiekau in 
Meisnië. Nadat hij in Sak
sen > de dwalingen zijns mees
ters had . verspreid , zag hij 
van deze af, om in andere 
te vervallen, door eene na
tuurlijke onstandvastigheid > 
eigen aan a! digenen , welke 
eenmaal het juk der kerk 
hebben afgeschud. (Zie SER-
TET), hij werd dan het hoofd 
der herdoopers .en der geest* 
drijvers.' Met SIÖRCK veree-
nigd, liep hij van kerk tot 
kerk, verbrijzelde de beel
den, en vernietigde/erder 
al de overblijfselen der l>a-
tholijke Godsdienst,, welke 
door LÜÏHER gespaard wa
ren. Hij paarde kunstgrepen 
met gewold.. Wanneer ha ee
ne stad of een vlek binnen 
trad, deed hij zich voor als 
«en profeet, veinsde yeropen-
b a r W ï n , en verhaalde met 
geestdrift do geheimen hem 
door d«Br»& Geest verkon
digd. Uijprédm&soMeicséiü'- » 

lig tegen den Paus en tege» 
IaiïHER, zijnen eersten leer* 
meester; deze zeide hij, had 
eene, met het Evangelie strij» 
dige ongebondenheid inge
voerd , de andere had het 
geweten geboeid aan eene 
menigte oefeningen, welke 
op zijn minste genomen, nut
teloos waren. God had hem 
gezonden, indien men het 
maar gelooven wilde, om da . 
Godsdienst van den eenen» 
die te gestreng was, en de 
Godsdienst van den anderen 
die te los was, te vernieti
gen. LDÏHER wilde niet, dat 
men.de, leer diens nieuwen 
predikers zou onderzoeken, 
maar hij beval, dat men hem 
zou vragen, wie hem last 
c^even had, om te leera
ren? Indien hij antwoordt, 
vervolgde hij, dat bet God 
is. dat hij dan zulks door 
een overtuigend wonderwerk 
bewijze, want door zoo• -
nioe teekenen iaat God ztcn 

S n , wanneer Hij wto ver-
nde en wil in den gewo; 

„en loop der zendingen: eene 
vraag, welke LUTHER zeken, 
leTv'erlegen^oestmaen, 
welke men niet opgehouden , 
heeft hem te doen en waa« 
aan hij nooit heeftJm 
woord. Tbn*t rond e * 
menigte zwakke en do rhan 
„e verbeelding ver wadenm 
schen, dis zijn j fseJ ft 
tig aannamen « bij H ^ \ 
mar JfulAawm, waar W 

http://men.de
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«enen nieuwen senaat deed 
oprigten eh den ouden deed 
afdanken, omdat ( deze zich 
tegen de raaskallingen zijns 
geestes verzette,* Hij dacht 
er niet meer aan, om aan 
lüïHfin eene sekte van' zin-
4wisters tegen over te stel
den i neen, hij was er op 
bedacht, om in den boezem 
van JDuitschland, eene nieu
we monarchie te vestigen. 
» Wij zijn allen broeders, 
aeide hij tot de vergaderde 
volksmenigte, en wij hebben 
slechts eenen algemeenen va
der in ADAM; vanwaar komt 
•dan dit onderscheid in stand 
en goederen , welke de dwin
gelandij en de grooten der 
wereld bij ons hebben inge
voerd ? Waarom zullen wij 
in armoede zuchten, terwijl 
zij zwemmen in wellust V. 
Grondbeginselen, welke de 
zoogenaanade nationale ver
gadering heeft aangenomen 
en ten uitvoer gebragt, in 
1789 en volgende jaren. Hij 
schreef aan de steden en aan 
de vorsten, dat het einde 
der volksverdrukking en dat 
der dwingelandij gekomen 
was; dat God hem bevolen 
had, alle dwingelanden uit 
te roeijen, en over het volk 
fcrave lieden aan te stellen. 
Boor zijne brieven en zen
delingen , zag hij zich wël-
«* aan het hoofd van 40,000 
• w . De in Frankrijk en 
*«ff«W, door de dwee-

pers der nieuwe sekten ge* 
pleegde wreedheden, ver
nieuwden zich in Duit'sch-
land, en werden heviger. 
Deze bende .van wilde die
ren verwoestten alles op hun
nen weg, terwijl zij' gelijk
heid en' hervorming predik
ten. De landgraaf van JBes- • 
sen, en verscheidene hee-
ren ligtten troepen en rand
den MüNZERaan. Deze volks* 
bedrieger spoorde zijne geest-
drijvers aan, en beloofde 
hun eene volkomene over
winning. » Alles, zeide hij , 
moet wijken voor het bevel 
van den Eeuwige, die mij 
aan uw hoofd heeft gesteld» 
De kanonnen van den vijand 
zullen te vergeefs tegen ons 
donderen; ik zal alle kogels 
in de mouw van mijn kleed 
opvangen, en zij alleen zal 
eene voor den vijand onover
winnelijke vesting zijn." On
danks deze belofte werd zijn 
leger verslagen, en meer dan 
7000 herdoopers sneuvelden 
bij deze nederlaag. MüMZER 
zag zich genoodzaakt de vlugt 
te nemen. Hij öam de wijk 
naar Franckenhausen, waar 
een officier-knechts, die zich 
van zijne beurs had meester 
gemaakt, in dezelve eenen 
brief vond, die dezen be
drieger verraadde. Men.voer-
de hem naar Mulhausèn, al
waar hij in 1525 op het scha
vot zijn leven eindigde. I)a 
dood van deZen. ellendeliitó 
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vernietigde deMtdeopevs in 
Duitschlmd ftiet; zij bleven 
staande en groeiden üelfs aan, 
doch werden niet meer eene 
gevreesde partij. Be herdoop 
pers waren bij de Catholij-
jcen en bij de Protestanten 
eene evenzeer gehate sekte, 
en zoodra men er eenen ge
vangen kreeg, werd hij ge
straft als een straatroover. 
Deze afschuwelijke sekte j ver-
woeder en bloeddorstiger dan 
al de anderen, bewijst zon
neklaar hoe gevaarlijk het is 
nieuwe ketterijen te laten ont
kiemen , die er onvermijdelijk 
•weder andere yoortbrengen, 
en wanorde stichten ,• zoowel 
in de maatschappij als in de 
Godsdienst; daar zij alle ge
zag met voeten'treden, na
dat der Kerk te hebben mis
kend. Men verwachtte niet 
dat de filozofen der 18.e 

eeuw, deze akelige toonee^ 
len zouden ' vernieuwd hebr 
beöj doch zij die deze nieu
we sekte van dweepers ken-r 
den , hebben dezelve onop
houdelijk aangekondigd, en 
hunne voorzegging is maar al 
te zeer bewaarheid geworden. 

MÜRAD. -i- Zie AMÜRAÏH. 

MUEAW (BEATUS LODEWIJK 
DE) geboren in Zwitserland, 
doorreisde een gedeelte van 
Uuroga , . en wel met vrucht. 
Men h&sft:i,.yaö. hem eene 
Ver»ameliitg"to$ii fewvefio* ' 

ljvetl'dè Fransc/ien en Mn~ 
f gelschen, in 12.mo, 2 dl,», 
j 1726, Zij werden zeer ge

zocht. Ofschoon zij niet in 
alle deelen naauwkeurigzijn, 
vindt men er echter zeer 
goede zaken in, welke be« 
wijzen dat dé reizen ten tij
de' van den schrijver, nog 
niet een algemeen middel tot 
verleiding geworden waren, en 
een titel, om zich als een 
pedagoog van misslagen .en-
dwalingen voor te doen. Men 
heeft van hem 'nog eenige 
werken., Hij overleed in het 
jaar 1750. 

;'. MuiUT. ~ Zie CASiEt-
•JJATO. (HENDRIK JCHA DE) ~ 

*IHüKAr(JoACHlM),Fransch 
veldheer, en een der konm-

oe0i welke door B O E K T E 
Indens zijne heerschappij op 
verschillende troonen vanMu-
ropa geplaatst werden, weid 
J & P t e BasMe bij <> 
tors " den 25 Maart 1771, 
£ vader een herbergier, 
S , hem eene opvoed^ 
.even boven * F e % T J 
'„ zond hem naar Toulo» 
Te; doch de jonge M ^ . 
dóór- zijnen smaak voo 
strooijing weggestopt > . 
woordde niet aan d e i 
« n , en kwa<n m «gw » 
L s ' herberg terug, * * . 
hii kort daarna veriiei» 

te begeven. r«u» w- * 



MÜK; 319 

gedeserteerd zijnde," begaf hij 
zich naar Parijs* werd bij 
de constitutionele garde van 
LODEWM XVI.ingelijfd, en 
Vervolgens aangesteld tot on
der-luitenant bij het 11.e re
giment jagers te paard. De 
overdrevené gevoelens welke 
hij hij de uitbarsting der om
wenteling aan den dag leg
de, waren oorzaak dat hij 
spoedig bevorderd werd. Als 
terrorist aangeklaagd zijnde, 
vond hij zich na den 9 Ther-
midor zonder hulpmiddelen, 
in afwachting dat eene nieuwe 
omwenteling, zijne eerzuch
tige plannen zou komen be
gunstigen. Op den 13 Ven-
demiaire weder hersteld, sloot 
hij zich bij BONAPARTE aan 
m volgde dezen naar Italië, 
Het beleid en vooral de dap
perheid , welke hij bij . de 
opening van den veldtogt in 
1796 deed blijken, bragten 
hem bij zijnen generaal in 
aanmerking, welke hem voor 
zijnen vertrouwden aide-de-
camp verkoos. Hij werd al
tijd tot de gevaarlijkste on
dernemingen uitgezocht, en 
den moed, Waarmede hy de
zelve ten uitvoer bragt, ver
meerderde dagelijks zijnen 
roem, en de achting,welke 
BONAPART*; hem toedroeg. 
Zijn uitmuntend gedrag bij 
Mondovi, gaf aanleiding tot 
*!)ne benoeming als brigade-
Beneraal, en hij voer voort," 
W-ïich onderde dappew 

éten te onderscheiden , bij de 
doortogten van Tagliamento 
en Lisonzo, waar hij ver
scheidene wonden bekwam* 
Toen de, togt naar Egypte be* 
sloten was, verklaarde MüRAÏ-
dat hij BONAPARTE niet wik 
de verlaten. Gedurende de* 
zen togt > betoonde hij der 
zelfde kunde en dezelfde dap
perheid , vooral bij den berg 
Tabor, waar hij door eelt 
zeer wel overlegd vuur, dé 

; verstrooijing van het Tufk-
sche leger voltooide, waar
door hij den rang van divisie» 
generaal bekwam. Met Bo-; 
NAPARTE , in Frankrijk te-t 
ruggekomen , diende hij diens 
zaak met ijver, daar hij aan 
het hoofd van 60 grenadiers 
te St, Cloud, den raad der 
vijfhonderden uiteen dreef* 
BONAPARTE gaf hem ter be«. 
looning dezer weldaad, zijne, 
zuster CAROLINE ten huwe
lijk, en bragt hem Weldra 
tot de verhevenste bedienin
gen. Hij had het bevel over 
de voorhoede van het reserve^ 
leger, bij den veldtogt van 
Italië; hij trok het eer
ste binnen Müanet-bezette* 
de Piucema, en bestuurde 
het vuur der iavalleriè in 
den slag van Marengo. Hij 
iommandeerde vervolgens het 
observatie-leger en hij i n 
stuurde gedurendeeenigen tijd 
in hoedanigheid, van gene
raal , de Cisalpische. republiek-
te Jariüanj Ïg04> met den 

l . )•: 
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rang van oppévgeiieraal, tot 
gouverneur van Parijs ie* 
noemd, diende hij bhade~ 
liags z$®en meester in de 
hmrschzachligsle bevelen en 
ieswalkte zijnen roem door 
het voorzitterschap bij den 
moord van den ongélukkigen 
hertog van JSnghiefi. Ach
tereenvolgend tot rijksmar-
scbalk, prins en grootadmi* 
röal benoemd zijnde, had bij 
bij het hervatten der vijan
delijkheden een aanmerkelijk 
korps kavallerie onder zijne 
bevelen, waarmede hij de Oos
tenrijkers, aangevoerd door 
den aartshertog FERDWAND, 
onafgebroken vervolgde, en 
i e t geheele korps van den 
generaal WiSRïfECtf nood
zaakte de wapens neder.te 
leggen. Hij was een der eer
sten op den, weg naar FFee-
nen, en toog den 11 Novem
ber deze hoofdstad binnen; 
Jlij marcheerde vervolgens 
tegen de Russen in Mómvtë, 
versloeg dezelve bij Holla* 
brunn, en dwong het leger 
•van den generaal KUTÜSOFI' 
te Capituleren. Hij komman-
deerde de ruiterij bij den 
slag van Justerlifo, aan zij
nen moed, zijn weigerend 
vuur had men gedeeltelijk 
den goeden uilslag van dezen 
gedenkwaardige" veldslag te 
dmken. Na dezen veldtogt 
werd hij met de waardigheid 
van groothertog van Berg .. 
bekleed. # $ onderscheidde ü 

zich. mèdeln-deh ootlogUo 
gen de Pruissen, voorname-
"Jk bij den slag van Jcna^ 
en Jater te Eylau en Friei* 
tand, waarbij hij altijd de 
ruiterij' aanvoerde. In het 
volgende jaar trok hij Spanje 
binnen, aan het hoofd van 
een talrijk leger. Be Span* 
jaards, die den afgrond niet 
zagen, welken men voor 
hunne voeten groef, ontvin
gen de Franschen als broe* 
ders; maar toen zij de kunst
grepen en zelfs de bedreigin» 
§en ontwaarden welke MTJBAT 
gebruikte , om het koninklijk 
huis te dwingen, 'zich naat 
Bayonhe te begeven, en het
zelve aan zijnen meester over 
te leveren, waren zij ver* 
ontwaardigd over dit lage ver* 
raad, de inwoners van Mo.' 
öfn'̂ 'storiden op tegen hunne : 
verdrukkers, en Mwur be- ' 
val in koelen bloede, dat 
zelfde volk, dat hem met 
zoo veel toegenegenheid ont
vangen had, met schrot» 
beschieten. Afgrijselijk. iw 
het bloedbad. Het eindigde 
slechts door het aanhoudende 
verzoek van KAREL IT bj 
MÜRAT, en door dat w ;' 
voornaamste inwoners W 
Madrid bij het v o l k , » 
welk door deze wreedheia . 
ten hoogste verontwaardig» 
was. MÜRAT had zijne ooge» 
op den troon van Spanje f 
yesligi; in zijne T«wa«*Wf 
te teut gesteld, düffde W 
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zich hijer over bij BONAPARTE 
beklagen, d/e hem.,' op ,aan-
.zoek zijner zoster CARO^INAJ,, 
Ijet koningrijk Napels in de 
.plaats gaf.. Ben 1 Augustus 
ïl808, werd hij onderden 
,aaam yan JOACHIM NAPOLEON 

;tot koning der'Beide Sicili-
ën uilgeroepen* JOZEF BONA
PARTE , die dezen troon voor 
hem bezeten had; had zich 
'in: de oogen der Jjapolitanen 
verachtelijk gemaakt,! dus 
kon de.vergelijking niet dan 
te zijnen Voordeele zijn. Zijn 
krijgshaftig voorkomen ïy de 
luister en de glans, welke 
hij (en toon spreidde, behaag
den- aan de inwoners, welke 
hij verder geheel,voor.zich 
innam, door zijne toegevend
heid jegens de volksvooroor-
deelen , en het goede bestuur 
dat hij in het geheele rijk 
vestigde. Hij regeerde vreed
zaam gedurende vier jaren, 
toen de reusachtige togt naar 
Mus/and) hein op nieuws 
onder de Fransche vaandels 
riep. Belast met het bevel 
over de ruiterij, had hij een 
schitterend deel aan al de 
verrigdngen, welke het inne
men van Moskou voorafgin
gen; maar op den oogenblik 
van den droevigen aflogt, 
welken BOXYAPARTJE hem- ge
jast had te regelen, scheen 
«Ü al zijne veerkracht ver
een te hebben, te mina 
"«"gekomen verliet hij het 
• XYU.DEBÜ..--

;leger-j enrsloegden weg vsm 
Napels in , ten einde zijnen 
troon zoo. mogelijk voor r den 
val te behoeden, welken de 
tnagt zijns schoonbroeders 
reeds bedreigde; hij sloot zich. 
nader bij het hof van Oosten*-
ryk aan,maar het geluk, waar
mede de iveldlogt van 1813 
geopend werd, hield hem in 
zijne voornemens terug;,, hij 
vervoegde zich bij het leger., 
en verscheen;, hoewel min
der glansrijk dan te voren, 
weder bij de veldslagen van 
Bresden en yan Zetpmig» 
J\a het verlies van den .laat» 
sten kwam hij ,nogmaals naar 
Napels terug, en yan. den 
inval, dierZich tegen Frank
rijk voorbereidde,- overtuigd, 
Vergat hij , dat hij zijnen troon 
aan BONAPARTE : te danken, 
had, en verbond zich met 
deszelfs vijanden, om hem 
ten onder te brengen. Hij 
trok eerst op tegen de ITran-
sche armee, aangevoerd door 
den onderkoning BJEATJHAR;-
NAIS , maar daarna met even 
zoo veel verwondering als 
vrees, de onverwachte zege
praal yan {NAPOLEON , in de 
vlakten van Champagne ver
nemende ,, verijdelde hij door 
zijne; werkeloosheid of be
hendige knjgsbewegingën d[e 
plannen der Geallieerden, 
Deze dubbelhartigheid ont
snapte den veldheeren der 
Bondgenoten .niet, welke 
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bemerk ten > d»t MÜRAI zich 
meester wüée maken van Ita
lië, om «oh aan de zijde 
van den sterkste te stellen. 
De »agt van BONAPARTE ech
ter ging te gronde, en de 
overweldigers werden genood
zaakt hunne troonén aan der-
zelver wettige bezitters af te 
staan. MÜRAT hoopte de kroon 
van Napels te zullen behou
den, welke hem door Oos
tenrijk was gewaarborgd; 
maar alle takken van het huis 
Tan Bourbon stelden' zich bij 
het kongres van Weenen te
gen deszelfs erkenning. In-
'tusschen keerde BONAPARTE 
in Frankrijk terug, en Mü-
'HAT zag nu geene andere 
-hoop om zijne magt te behou
den , dan zich geheel en al 
aan het lot van BONAPARTE 
over te geven. Hij begon \ 
eerst de vijandelijkheden te
gen Oostenrijk," behaalde in 
den aanvang eenige voordée-
len , maar deze werden wel
dra door grootere verliezen 
gevolgd» Hij scheepte zich 
toen in met eenige zijner staf
officieren op een gebrekkig 
schip, en begaf zich naar 
Frankrijk, waar BONAPARTE 
hem verbood binnen Parijs 
te komen, om te beletten 
dat het volk uit zijne neder
laag, geen onheil voorspel
lend voorgevoel zoude opvat* 
ïen. -Mij behield nogtans ee
nige ho©jĵ jido®h deze werd 
door den «riföjag van den 

slag imfiraterloogeheelden 
bodem ingeslagen. Dewijl hij 
toen geene zekerheid voorzie 
meervoud te midden der led-
nmgsgezinden van het Zui
den , dmalde hij eenigen tijd 
in de omstreken van Ton
ton rond ; hij stak over naaï 
Corsiko. waar min opregtéen 
misschien trouwelooze raad*-
gevingen hem eenè ondereen 
ming tegen Galdbrië aan het 
hoofd van 250 man deden 
wagen. Hij meende te zul
len slagen even zoo gemak
kelijk als BONAPARTE Parijs 
was binnengerukt. Doch de 
wind verstrooide zijne vloot, 
en hïj strandde met ëen der*» 
tigtal manschappen op de 
vlakke kust van Piano den 
8 Qctobev 1815. Door de 
boeren aangehouden, werd 
hij voor eènen mililatien raad 
gevoerd, en den 13 derzelf
de maand veroordeeld om ge-
fusileérd te worden. Alzoo 
eindigde deze buitengewone 
manV die gesproten uit een 
der geringste klassen k de 
maatschappij, zich lot eenen 
aanzienlijken rang verbena 
had, en wiens val even -w« 
verschrikkelijk was, als %P 
geluk verwonderlijk en sne' 
was ' geweest 5 hij was toen 
44 jaren oud. Hij heeft WJ 
de zuster van BONAPART* 

, tvree kinderen nagelaten, Men ; 
kan tot verdere inlkMW i 
raadplegen: l.ö Catastrofe 
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2;o Fie et aventufe&JeJo* 
AVHIM MVJUT, doorM.L., 
1816, 1817, in ,12.mo 

MUIUTOM (LoamijK As~ 
XONIÜS), geboren te Figno* 
«Ai. in liet Modenasche,-den 
21 Oclober 1672, werd dóór 
bekwame meesters tot de 
godsvrucht en de letteren op
geleid. De natuur had hem 
met de gelukkigste begaafd-
«eden beschonken; de op
voeding ontwikkelde die voor 
den tijd. Hij werd in den 
ouderdom van 22jaren,door 
den graaf CAKOM» Bout*. 
HWS naar Mifane beroepen, 
de?<e vertrouwde hem de zor? 
toe over liet Ambroziaanschf 

rgke boekverZameIing. M ü_ 

SS,mdde zich taet ̂  
zmverste sappen uit de vruch-

Jem op ah Z l j n e n o n d e r d benoemd h e m t o t an 

W'othecam en belastte hem 
*«J>et opZigt over de a r -

I n T " ? uZI> he«ogdom. 
&'??* iUbbe,e ^dfenin; H t d e fati , w a % 

S a*der beneficie dan het 

n veh had, vermeerderden zich 
teModena. De kardinaal Na-
Ris, de CwMPipri's en dé MA-, 
GLIABECCHI'S , de benediktij-
ner paters MABiuori en 
MONIFAUGON, de Jesüit FA-
PEBROEK, de markgraaf-MAS'-
FKI, de kardinaal guitton-, 
raadpleegden; hem* De gè-
leerde genootschappen be* 
twistten elkander de eer, öm 
voor hem hunne deuren te 
openen; maar MÜRAIORI Was 
te verstandig, om zieh door 
die wetenschappelijke krans
jes te doen verschalken, waar
in de ware verdienste lijdt,, 
van ziöh in ijdelen praal-te 
zien gesteld j eö waarin de 
persoonlijke talenten Vaïi detf 
waren geleerde,.op eene -zefer 
onaangename Wijze gemeen* 
schappelijk- worden gemaakt* 
«ij was Teel gevoeliger voo* 
de cntrek van éeriige ghdge. 
leerden, daü voor den over* 

. i w « W
J * « academici;:, 

en beklaagde «ich daarovei 
*»j Faus BENEDICXUS XIF 
terwijl hij zijne- .gevoelenii 
^ e ^ i e d t e ^ d e r ^ 

*£& tf116™ ••""•£& 
wenzeer tot eer Vertrekt» 

zevfnT * * * * * * i« d e £ 

i i 
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over onderwerpen, die noch 
tot de dogma rioch tot de 
tucht behoorén; Dit antwoord; 
sehorïJr aan MÜRATORI de ge
rustheid weder. Men moet 
center bekennen, dat hij , 
zonder het te willen * aan de 
vijanden der Kerk, het mid
del heeft gegeven, om hare 
plegtigste uitspraken te ont
duiken, en dat hij in het 
bijzonder, over leerstellige 
onderwerpen sprekende, alle 
ketters zeer te gemoet.komt, 
die. gaarne hunne toevlugt tot 
die wijzigingen en voorwaar
den zullen nemen, welke hij 
te dien opzigte daarstelt (Zie 
Jown. Mist. et Litter. 1 
April 1790, bh. 531). Deze 
geleerde overleed den 23 Ja-
nuarij 1750. Zijne kunde was 
onmetelijk, maar juist daar
door- somtijds gebrekkig, 
vooral in het resultaat, dat 
hij er van maakte; bij bui
tengewoon geleerde menschen 
evenaart het oordeel zelden 
het geheugen. Reglsgeleerd-
heid , wijsbegeerte, godge
leerdheid , dichtkunde, na-
sporingen der oudheid, nieu
we geschiedenis enz., hij had 
zich in alles verdiept,; maar 
de grenzen des menschelijken 
geestes, liebben zijne pogin
gen dikwerf tegengewerkt: 
46 boekdeelen in lo l , 34 in 
4.i», 13 in 8.X9, verscheiden 
in 1 2 ^ 0 , zijn de slotsom 
van de js^ieraiög zijner tal
rijke werken. Be voornaam

ste z p : \fi Jnecdotaqw 
ex, Jtmbroswnce Bibliothem 
condicibUs nunc priihum c-
ruit, notis et disquisitioni-
ous mget Lunoricïïs Jtt' 
TONJVS MüRATORlUS , %i* 
lane,' 2 dJ.", in 4.*°, 1697 
— 1698, een zeer geacht 
werk, dat niet ligt gevonden 
wordt. — 2.o Prolegomena 
in Lescii Grondermielucida-
tionem doctrinw augmtini* 
anw, contra Jansenium , 
-Feulen , HOS:, in 4.*° ••—* 
3.o Jmcdota Grceca., quw 
ex manusoriftis oodicibus 
nunc prmum eruit; latio 
donat, notis et disquisüio~ 
nibus auget LuDoricüs M-
ION JUS MURAWRIUS , ia 
4; t0 , Padua, in 3 dl,11, 
1709 - r 1713. — k* La» 
mindi Pritanii de ingenio-
rum. modemtione in religi* 
onis negotio ubi quw jura 
qucefrana sint homini Ühris-
tiano in. inquirenda et tra-
denda vcritate ostendüur, 
et sanctus Jugustitws vin^ 
dicatur a. multipUci censum 
JoJHiNEsPUEREPOSl (deze 
PHEREPOKÜS is de beruchte 
JÖAKNES IE CLERC). Dit mtK 
vol uitmuntende aanmerlm-
gen, volgde het voorgaande 
van nabij : hetzelve werd » 
17144e Parijs in 4.{0 ;j*- j 
drukt, en herdrukt in IJl» ! 
te Keulen, in 1741 te ¥* > 
netië, te Ferona en leFrank' 
fort. -*-.&<> Merum i»»" 
carum sQriptores, ab ««"0 



,M üfi . f323 

feerd' Cltrisiimee quingènle-
simo,'• eed millesirtmm qitin-
gentesiwum, %% dl.n, in fol.. 
waarvan het eerste in 1723 
en het laatste: in 1738 in 
bet licht verscheen. Yer-
scheiden heeren droegen op 
eene edelmoedige wijze bij, 
tot de uitgave van dit veel 
omvattende werk. Zestien der-

v zelve gaven elk 4000 kroo-
nen. •— 6.°Jntiquitates Ifu' 
liecs medii cevi•, sive Dis-
sertaiiones de moribus Ita~ 
liet populi, ab inclinalione 
Romani imperii uèqüe ad 
annum 1500, 6 dl.n, in fol., 
173»— 1743. Be geleer
den hebben in deze yérzar 
meling vele misslagen en ver
gissingen aangetroffen, In de 
dagbladen heeft men vele 
derzelve aangetoond.— 7.o 
"De paradiso, regnique cw-
lestis gloria non expectata 
corporum reswrectwne,jus» 
titi a Deo collaia, Veroua, 

•1788,"in 4.1»; m e t de ver
handeling van den heiligen 
CTPRÏANÜS , De mortalitate. 
Bit' is eene wederlegging van 
het werk van THOMAS BAR
NET, getiteld-: De statu mor-
tuorum.— 8.o Novus the
saurus veterum inscripiio-
num, in preecipuis earun-
dem collectionibus hactenus' 
preelermissurunt, Milane, 
6 dl.», in fol. Van 1739- +J 
1743. Béze verzameling is, 
^ herhaling gecritiseerd, 

• ' r : ' •••• •• • - . - . - v . - . V 

waarop MoRATÖRI niet ge
antwoord heeft. ~ 0.<> Jn~ 
nali d'Italia, dal principio 

fdell' era volgüre Jino ,all\ 
anno 1500, 12 dl .n , in 4 > , 
te Venetië, onder denttitél 
van Milane gedrukt. — tOfi 
Liturgia romtma 'vetus'•'••, 
Venetië, 1748, -2 dl.? ^ 
,11.° Geschiedkundig' i»ge,-
tiachtsregistev van het huis 
van Modena , '2 dl.»,: ia fol., 
Modena, 1717—1740. — 
12>' Della perfetta poesia 
Italiama, Modena:, 1706--, 
•2 dl.n , in 4.*°, en Venetië, 
1724. - - t13.o Xe Mime del 
PETIÏAR CA , Modena <, 1171 li, 

tin 4.*°, met; zeer.* oorsleel-
• kundige aanmerkingen'',', die 
vruchteloos door de ijverig-

:ste voorstanders va» PÉTRAR-
CHA aangerand' zijn. f-, 14»o-
Del governo. della, peste, et 
delle maniere di guardasene,, 
Modena, 1713, ïn 8.v<» Be-
verhandeling over de pest is 
in dezelfde plaats herdrukt,. 
in 1721, met, het. verhaal 
der pest van Mar$eillèsntm-
merkingen én bijvoegselen. 
•—< Ifyfi jkeven vdn SJECIOT 
'Niüsl aan .het hoofd-; der 
werken van dien schrijver,,, 
uitgave/va» Milaiie.:r~- 16/» 
Bat 'xm'FRANpscvsToRn 

-aan- het hoofd der werken 
vanJ den Mndigen Italiaan;-. 

'•schen', arts; en jverscheidenh 
andere , bijzpndesr-e £eüens>« 
b&sc&njvingMa, * - M^Zof-

'Hl 
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m^giWukhnï-iU* ten in handschrift i l t e n 
J^efAnn^eUng over hét open 
émr ffeluk, in ,het Iransoh 
vertaald, Parijs, 1772 , 2 
dl.s, in 12,»o _ 22.9 Chris-
iianésimo felice nelle mis-
sioni del Paraguai, in 4,*°, 
een even zoo belangrijk als 
stichtelijk tafereel der nieuwe 
•Christelijke gemeenten in 
Paraguay, aan welke MöS-

, ÏESQUIED, BDCTON, HAlMl l 
,,zoo veel lof hébben toege
zwaaid, en over twelké zij 
üebben gesproken, als over 
eene bewonderenswaardige 
trucjït der' Godsdienst,' on
genaakbaar voor de pogingen 
der wijsbegeertei *^ 1'èfiVita 
del P. PAOÏM SEGNERI, 

'Modena, in 3.vo — 24.° 
Detta regolata devoaione dé* 
(ÏHstianï, '''in'., het Hoog* 

-fluitsch, Fransch" en: Latijn 
vertaald; **' 25.'' Jnionii 
•Companté de 'superstitione 
tritanda, adversus votum 
tiangtiinariurn pro immacïi-
lata Deinparce coneeplioné, 
in 8jo', een werk, «lat ook 
ondier den naam van LAM-
PBIDIDS is in het licht ver
schenen. Hij bestrijdt in dit 
•werk de gelofte, otn de on-
fcerfekte ontvangenis ider IL 
Maagd tot in den dood te 
v-esré&êiaeïi, «eaegelofte» die 
we*k'elij!k •JMtfo&iu: 'js', ;wgL 
dezelve een godvruchtig ge» 

onder andere eene Ferhor* 
ting zijner Jntiquitatis It&' 
'licceeto., in hetltaliaansch, 
waarvan zijn neef JOAJTOS 
FRANCISCUS MPRAÏORI , ee-
•nige deelen heeft geleverd. 
Deaélfde heeft h&i Zeven van 
zijnen "oom beschreven, Ve
netië, 1756, in 4.t(> [De 
Werkenwb dezen beroemden 
geleerde, verscheidene malen 
herdrukt, zijn gezatnelijk uit-

, gegeven, te dre%%ö en te Fe-
nette, 1790 — 1810, 48 
dl.n , in 8.vo De Letterkun
dige dagbladen van geheel 
Europa, bevatten Zevens-
schetsen van MoRAioai], 

- Itfimfi (JOANNES MARIA m 
U), doctor in de godge
leerdheid en kanonik van 
Monibmon, gaf in 1671 in 
het licht: Mist<)ireetc.\Kw 
kelijke gesehiedenis vm 
Zyon), mA.io, en dieji» 
Fores, mede in **>•&» 

-beide werken, vol geleef 
nasporingen, -worden op f*f> 
gesteld. De schrijver *j£ 
leed tegen het einde der J?. 
eeuw. 

JïüR£NA(LrCiïJSXl«MïW). 
een Someinscfa eonsalr^ 
roen idcbord jnedapp^ 
anjüoordeiredeMBri»*i*f* 
CICERO te fijner vcrdsdig">8 



1 Ü B , m, 
uitsprak, legder zijnen moed I 
aan. den dag tegen MITHRI-

DATES, 

J . C. 

in het jaar, 62 vóór 

MÜKBÏ (MARCDS ANJCPNI-
us), een beroemde beoefe
naar der fraaije wétenschap-; 
pen, werd in het vlek van 
dien naam hij Zimoges,, in 
Ï526 geboren. Reeds in zij
ne prilste jeugd deed hij kun
digheden op, die bij ande
ren slechts de vrucht der 
jaren en van eene gestadige 
vlijt zijn. Hij leerde uit zich 
zelven het Grieksch en het 
Latijn, en werd in den ou
derdom van 18 jaren, in het 
collegie tan rfuch, heiast 
met het geven van lessen over 
CICERO en TJERENTIUS. Van 
daar begaf hij zich naar, de 
hoofdstad en werd niet,min
der toegejuicht. Hij onder
wees in het collegie van de 
H. BAUBARA met zoo veel 
roem, dat d& koning en de 
koningin hem de eer aan
deden, van hem te komen 
hooren. De levendigheid van 
zijnen geest berokkende hem 
vijanden. Eene verfoeijelijke 
ondeugd, waarvan hij be
schuldigd werd, noodzaakte 
hem, Parijs te verlaten. Hij 
hegaf zich naar Toulouse en 
g'ng er onder dezelfde be-
schBldigingen gebukt. JpzKf 
«SAUGKR, gebelgd over den 
^*m»waarin hij hem had ge-

bragt> dat een door hem'ter-; 
vaardigd puntdicht, het werk; 
van eenen dichter der .oudheid 
was, wreekte' er zich «ver, 
door hem aan h$t gevaar tea 

herinneren , waarin hij , te 
Toulouse verkeerd bad> T?1*, 
levend verbrand Je worden^ 

; Qtii Iri^idie tftammas évasi^at1 

, ante Tolos», '.' 
MÜRBTUS n futïio« ventUcUt ille. 
' niihi. ,' . / / / 

Dit puntdicht is een gedenk-, 
teeken van de schandelijke 
verdenkingen , waarmede het 
gedrag van MOEEX bezwalkt 
werd f verdenkingen door an
dere schrijvers, welligt naij-, 
yerig op zijnen roem ^even
zeer geboekstaafd. Het schijnt, 
dat JUMBW K hem op eènè: 
voldoende wijze iieeft geregt-
vaardigd. Indien deze be
schuldigen werkelijk eenigen; 
grond hadden gehad , hoezocf 
hij dan met zulk 'eene geest-r 
drift te Rome zijn ontvan
gen , werwaarts hij zich ben 
gaf, na firanlvrijik verlate» 
en zich eenigen tijd te yTe* 
neiië, opgeheuden te heb
ben? Hoe zou hij door de-
kardinalen en den $aus vrien
delijk onthaald zijn? Hetge-
ne wat waar is ? is dat hij 
in deze hoofdstad der Chris
ten-wereld de priesterwijding 
ontving, metrijke berièficiën; 
werd begunstigd, en er met 
eene bijzondere toejuiching^ 
de wijsbegeerte en* godfe-
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leèrdheid oadattftoes,'' Het ge-
Wed de* letèpén verloor hem 
ïn 158fc: Jfófl Jieeft hem 
Tërwtón van in zijne lofre
de ep XAREÜ IX, de moórd-
ï&öijèelen van den Bdrtho* 
lomeus-nachi''.te hebben ver
dedigd. Hij beschouwde de
zelve als het uitwerksel eener 
gebiedende noodzakelijkheid, 
en als het eenige middel om 
de bloedstroomea te beteu
gelen , welke' de ketterij in 
jFrunlirijk deed vlöeijeh: bij 
ïedroog zich', •* zoo als het 
gevolg niét dan 'al'te zeer 
Beeft bewezen. Zijne werken 
zijn gedeeltelijk verzameld, 
Ie Ferona , in 5 deelen uit
gegeven , 1727 — 1737,en 
ie ïetjden, 1789, 4 dl.n , 
ïn 8.VP Deze laatste uitgave 
is Veel vollediger en onein
dig beter. De voornaamste 
•werken van MÜRET zijn.' 1.° 
uitmuntende Janteekeningen 
öjp TEKENTIDS , HORAIÏÜS , CA-
ÏÜLLPS , XACITÜS , CICERO , 
SALLÜSXIUS, ARISTOXEI.ES,'XÉ-
KOPHOJT, enz/ — 2.° Ora» 
iiones. — 3.° Farim lee-
iiones. — 4.° Poemata. -— 
5.° Èymni Sacri, 1621, 
in 4.to _ 6.o '03a, — 7.° 
Disputationes in Ub. JjPah-
Hectarunt: De origine jüris 
de legibus et senalus pon* 
sullo; de constiiutionibüs 
principum, et de-officiöejiis 
mi mandata est jurisdiclio. 
'ir- 8«o Juvmilia etc. Pa-
rijs, 1553, iö 8,T°, niet 

zeen gemeten, *en Ze^fe, 
1757 , met BEZK. In al de
ze berken stralen zachtheid, 
sierjpheid, een zuivere stijl 
eil ongedwongenheid door, 
en dezelve ademen smaak en 
geleerdheid. Zijne gedichten 
worden irieer gezocht• om do 
keuze der uitdrukkingen , dan 
öm die der denkbeelden j men 
vindt- er bijüa niets anders dan 

; woorden in, Zijne oden dra
gen geenszins den stempel van 
genie. Er komt geene geest-
verheffing in voor, óf indien 
men er v an tij d tot tij d, eenige j 
vonken van ontwaart, ziet men 
dat hem zulks niét natuur- j 
lijk eigen is. Aan zijne He- j 
Ml- en puntdichten ontbreekt i 
zout en geestigheid'; zijne 
Treurzangen, zijn smakeloos. . 
Zijne Bedevoeringen , zijn | 
woprdennjk en vol waardig- j 
heid , maar belangrijker door , 
taal; dan door zakelijkheid, j 

Mtfkis (JOAÏ&ES DE) i door i 
sommigen MÜRS genaamd, 
ëen leeraar te Parijs,- e« 
een beroemde wiskunstenaar, 
is de schrijver van het Tracla-
tus super reförmalione «*- , 
iendarii antiqiti, •hetwIK 
hij op last van Paus Ca-
JIENSYI, metïflRMiN^EBïj: 
LAVAÏIE vervaardigde, m 
heeft ook over de toon»! 
verscheiden werken geschre" ^ 
ven , die in handschrift W 
gebleven; het voortiai«M{« 
is Speeulum musici, ifl lZ' 



ten boeken verdeeld, waar- 1 

van de vijf éérste theoretisch 
zijn: in de' beide laatste 
spreekt hij over de toonkunst 
van dien. tijd. liet is ten 
onregte dat sommigen hein 
waarnemingen toeschrijven, 
waarin GtJïoo AREÏINO hem 
meer dan drie eeuwen is 
vooruitgegaan. MÜRIS leefde 
nog in 1345], in welk jaar het 
door ons vermelde Tractatus 
is in het licht verschenen* 

van 
Moermand, onderwees de 
schoone letteren te Keulen, 
t<3„ Mto»ter<, te Jlkmaar, 
™ }rJeVenter> a l^ar hij 
m 1570 oveHeed. ^Hij heeft 
nagelaten :l.°SPraakkUndige 
werken. -- ^ Commenta-
tien 0p het boek der Ver-
troosting van Boëiins. _ 
J . : Commentariën opeen!™ 
h"ZT vani den H - * » £ 
BÏMD9, tmm A ° ^ „ J ^ 

*^t uil Jfïffö 

1502 Nog heeft men Van 
^ Gedichten >m j J C 
te»^op oude schrijvers. 

f MüRR (CflRlSXOPH GOTT-

f*>•* Neurenberg, den 

l i i T s t ^ 
p e n d e l , 8 April 1811' 

in- dezelfde stad è 'alwaar' hg: 
sedert 1770, den post van 
directeur der douanes \Zoll-
amtmann) bekleedde > heeft 
zich beroemd gemaakt door-
de uitgebreidheid, zijner ken
nis in dö talen,' de geschie
denis j biblipgrahie en> oud
heid. Zijne reizen door Fngi-
Ictnd, Italië:, de Nederlan
den , Frankrijk en Duitsc/i--
land; zijne verbindtenissen 
en zjijhe aanhoudende 'brieft 
wisseling met de geleerdste 
mannen van .Europa '•; ein* 
delijk zijne buitengewone be
lezenheid , had hem eenen 
onuitputtelijken voorraad Van"' 
zeldzame waarnemingen, "He-* 
langrijke toenaderingen of 
Overeenkomsten verschaft, 
welke "Hij in zijne talrijke 
schriften verspreidde. 'VoN 
MÜRR :heeft in' 1802 en in 
1805, de lijst zijner gedrukte 
of önuitgegevene werken , zoo 
Wel in het Fransch als irt 
het Latijn en het Hoogdüitsch 
irî  het licht gegeven. W J 
willen slechts de voornaamste 
aanvoeren, l.o Bibliothhqne 
de peinture, 'de Sculpture 
et de gravure, Frankfort, 
1770, 2 dl.*, in S.vo J 
ZSMemorabüiabiblioth.'jpU' 
blioarum Norimbergensium 
et universitatiè altdorfinae, 
ïn 8.vo, 3 d j > n j ï 7 8 6 _ 

(nblioth. gloltictö universalis 
jpropediuw edendce,M>urett-5 

file:///Zoll
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berg, 1804f ip3f».->• *.* 
jibbildung$*'4&>' Aerculani-
schen Jtfwt&wwer, 7 dl.1», 
in fok, .Jugsburg, 1773 — 
175$, — 5° Journal %ur 
j[wmtgeschichte uqd aur all-
gemeinen Idtteratur, 1775; 
~ 1789, 17 dl.", in 8,^ 
—-'6," JVeues Journal %ui? 
M'unstgesckichte u. s. tv. 
1798— 18Ö0, 2dl.n Daar
enboven heeft hij een aantal 
werken, met bibliographische 
en geschiedkundige aanteeker 
ningen yerrijkt. , • [ 

.MURRAÏ (JAOBÜS, graaf 
t an ) , natuurlijke zoon -van 
JACOBUS V , koping van 
Schotland, in 1531; vatte 
in * 15,68 de wapens pp tegen 
MARIA STUART , koningin va« 
Schotland, zijne eigene zus
ter , fnadat zij genoodzaakt 
was geweest, om een derde 
hgwejijk aantegaan met JA-' 
coBps HESBÜRN, graaf van 
JSothtuel, een der zamenge-
zworenen, dien men liet ont
snappen, om de schuld van 
den moord haars echtgenoots 
op de koningin te laden (zie 
MARIA STUART). Deze vorstin 
werd op zijne hevelen in hech
tenis genomen , en van het 
bestuur des rijks berooid. 
Men kroonde vervolgens J A -
CjQBps VI, zoon van IÏJENDRIK 
S T C ^ - Ï en van die vorstin, 
die nog joiaar 13 jaren oud 
was. Be gra,%f van MURRAY , 
gedurende de minderjarigheid , 

zijns neeft*, regent des rijks, 
geworden .(een doel, waarop, 
ai zijne pogingen gerigt wa
ren), sloot de koningin in 
het -.kasteel van Zochfcvin op, 
en behandelde haar op eene 
zeer meede w p e . Jüj deed 
zich zelfs als haar beschul
diger op voor MmvEXM, 
koningin yan /Sngeland,; 
maar hij keerde naar SoAot^ 
land terug, gebelgd van zijne! 
redenen door den raad niet 
te-kunnen doen aannemen. 
"Want ELIZABETH , die toen
maals het wreede besluit nog 
niet genomen had > waartoe 
zij later kwam, liet hem 
door haren minister CfiClk 
zeggen, » dat alles, wat hij 
tegen zijne vorstin had voort-
gebjragt , niet voldoende 
scheen, om hare majesteit een 
ongunstig gevoelen van hare 
goede zuster te doen opvat
ten, en dat, daar zij vernam 
welke onlusten en qngere-
geldheid ,. in Schotland, de 
afwezigheid van MARIA ver
oorzaakte, zij het doelma
tig oordeelde, die vorstin 
niet in Engeland op 19 
houden , maar naar hare sta
ten terug te zenden." (Z"« 
HJÏSBURN). Dezeheerschzuch-
tige, hardvochtige, godde-
Jooze, huichelachtige &» 
werd het slagtoffer zijnerf* 
welddadigheden. Terw|l «8 
in 1570, te paard door je ' 
straten van Linlithgow rm» 
'werd hij door JACOBÜS Ö** 
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MiLïOiï, wiens goederen hlj'op 
èene önregtvaardige wijze ver
beurd verklaard ,• jep wiens 
echtgenoote hij zoodanig mis
handeld had, dat zij er zin
neloos van 'werd, mei een 
pistioaJsQhot gedood.,'Het was 
Mtrnw, die dé Calholijke 
Godsdienst uil Sc/iotland ver
bande; <en mep behoeft er 
niet aan te twijfelen, dat 
Zijn buitengewone haat jegens 
dé Catholijken ,• grootelijks 
deel hebbe gehad aan de 
gruwelijke behandelingen, 
door hem der koningin aan
gedaan, Mevrouw KKRAMO 
schetst hem, inbare Gewhie-
dems van JSLIZABETH , als 
een^gedrogt, zoo als hij ook 
werkelijk was.; • 

f MDRRY (LINDIET), <?en 
^ngelsche letterkundige, in 
fensylvanië, in de Fereenig-
de Suten van Noord-Jtrw-
*™*-geboren, bragt eenge-

fork door- Hij ontving eene 
zeergoede opvoeding en Maak
te snelle vorderingen inde 
wetenschappen, I p d e n 0D_ 

M ! m V?n, 1ÖJar«n legde 
MüRRAr z,ch toe op de be-
oefeningderreotSge]serdheid . 
^ nam tot aan het ontstaan ' 

tdïaft .J '? «Sfl-.rwïw.i 
Tf d e hedienmg van pro-

J * u # w weinige j a r e n bij' 

^^ mm mmnl^ïi 

foitüin bijeen. Door de koorts 
aangetast, zag, hij zich ge
noodzaakt een zachter klir 
maat te kiezen, en hij kwam 
in Engeland. Zijne gezond
heid nam zoo zeer af, dat 
hij de gewope genpegens des 
.levens niet meer i kon sma
ken. 'Hij wijdde-zich dus ge-
héél en al aan de jletterkun-
-de Joe, en vond eene rui
me schadeloosstelling in het 
schrijven zijner werken, waar
bij hij veel roemt inpogstté. 
Hij gaf in het licht: l.°J)e 
vermogende invloed der gods
dienst op den geest» —f 2.° 
J£ngel$c/ie,Spr(taMunst met 
de oefeningen en den sleu
tel. MURRAT» diezijne let
terkundige loopbaan met be
langeloos inzigteu begon, 
deed dé opbrengst zijner wec
ken tot liefdadige einden ver
strekken. Hij is den 16 Ja-
fiuarij 1826» door alle wei
denkenden , en vooral door 
diegene wier .steun hij -was 
in hunnen tegenspoed, har
telijk betreurd, oyerl,eden» 

MORS. - ~ Zie MÜRIS. 

_ MüRToüA (<*ASPARJ>) , een 
Italiaansche jdlcbter ,te &e-
tm geboren ,. en te 'fiome in 
1624 overleden, v.ervaardip-
de een diphtstufc ^nder dë-
mI titel i Dell* :creazibne 
del mondo. ip *2.W, dat 
denr, Mwm iwerd gecriti-
seerd, D e 2 e j ^ i d 9 dichters 
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schreven ewïlg» hëtelacntige 
ilinkdicii^ft, feiireid, de 
eene U'M»rtoMde, in 12<mo 
de afl#»* «fo Mafineïde-, 
m$iè in i2.w> Maar daar 
ifpaiHor-A zich het zwakste 
geroeide, zoo zocht hij, te 
zijner wraak andere werk
tuigen dan zijne"pen; hij los
te een pistoolschot op 'MA-

•RWl't die gekwetst werd* De
ze zaak ZQU treurige gevol-

-gen hebben gehad, indien 
MARlüfl niet werkzaam ware 
geweest 'f om vóór zijne' te

genpartij' genade te erlangen. 
'Behalve zijn dichtstuk over 
de 'Schepping der wereld, 
heeft MOHXOÈA, nog andere 
Ilaliaansche verzen in 12.»° 
en een Latijnsch gedicht uit
gegeven, ten titel voerende: 
Mitricarum•:; siveN§niafum 
libri irës. 

MÜSA (ANXONIÜS) , een wij
smaakte-slaaf, .later lijfarts 
vW'keizer AUGUSTUS, was 
een Griek, en broeder van 
EOPHOftBDS, lijfarts van • Jff-
BA, koning van Mauritanië. 
Hii genas AUGUSTUS van eene 
zeer gevaarlijke ziekte, doch 
zijne kunst schoot tekort, 

MARCfiLWSf hfrafsleep 
•te,-Men schrijft hem wee 
kleine verhandelingen toe-
J)e herba betonica,w *>* 
henace 'mleéudine> niet . ae 
:Medici h-mtiquiw?, renette, 
1547 j*v"1fóf.:-'-<w Rêam-

Il sche senaa't liet tê zijner eéï 
een "koperen standbeeld 'op-

" rigten, 'hetwelk haast dat van 
-iESKtrUAP geplaatst wéfè. 
AUGUSTUS jstond hein toe, ee-
'nenen gouden ring te dragen, 
en onthief hem tan alle be
lasting ; een voorregt, dat op 
degene van zijn beroep over* 
'ging, HOKATÏÜS spreekt over 
MUSA-, en over de koude ba
den ,, welke die beroemde'arts 
hem in het strengste van den 
winter deed gebruiken. Na 
zijnen dood verkreeg men ee-
nen ifkeer* van dit genees
middel. CiïAKMis,eenMar. 
s'eillaansche arts,vernieuwde 
hetzelve onder VESPASIANOS; 
en toen zag men in meeren 
en rivieren bevende grijsaards 
te midden der ijsschojlen. 
Wë men in alles, zehs W 
de geneeskunde eene zekere 
mode volgt, g p ookd^ 
ze weldra voorbij, en eerst 
M e dagen is dezelve. 

der in het leven-geroepen. 

' Museum ( W o ^ ) [ 
wiens'familie—M B | 

ÏÏtt^brS^ 

15 jaren, Bened.k|^ 

i n 1527 het M O O S S * 
heilzame gestrengnew i 
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regtzinnigén voor de, toege
vende dwalingen van het Lu-
theranismus, dat; hem, eene 
vrouw gaf. Tot den bedel-; 
staf gebragtj werd hij we
ver , en vervolgens.opperman 
te i Straatsburg-, \ iverwaarts; 
hij de wijk had gWomen. 

'BCCER gaf hem eene schuil
plaats in zijn huis en den, 
post 'van catechiseermeester.' 
Hij "werd vervolgens predi
kant van Straatsburg, en-
verkreeg eenen, leerstoel der 
godgeleerdheid te Bernè, al
waar hij in 1563 overleed, 
na in het licht te hebbén; ge
geven Commèntari'èn pp de 
H. Schrift •, in fol., eene com
pilatie getiteld : , Loei com
munes, in fol.;j en Verta
lingen van verscheiden Ver
handelingen van den heiligen 
ATHANASIUS ,. den heiligen 
BASILIUS enz. 

. ï t a c v w s (ABOTUSAB) ,van 
Schneeberg'm Meisnië, hoog
leeraar der godgeleerdheid, 
te .Frankfort aan. de Oder], 
overleed in 1580. Men heeft 
van hem een aantal werken. 
Hij was een der ijverigste 
verdedigers van óeubiqui-
teit .(*)', en hij verviel in 
droomerijen, die den prijs 

zijner boeken zeer, yei1-
minderderi» Hij begeerdevdat-
Ji C. enkel, in .hoèdanig-r 
heid van God. middelaar.was-
geweest; en dat 4e;godder 
lijke natuur, zoowel als d,e; 
menschelijke gestorven was," 
Hij beweerde dat, de Verlos-i 
ser niet werkelijk ten. Hernel, 
\yas gevaren , maar dat Hij;, 
zijn ligchaam in de wolk had; 
gelaten , ..welke Hem omring-; 
de. Hij had deze dwalingen 
uitgedacht-x>m SxAtJUfR ~\& 
bestreden, die beweende,.dat 
J. C. enkel in hoedanigheid., 
van mensch middelaaar was 

en niet in hoeda-, 
van > Göd-mensch.i 

Om. hem tegen, te spreken, 
hield MosCüiüs staande;, dat 
de Godheid geleden had en • 
gestorven wasi Het-isop deze 
wijze, dat zoowel iq hunne 
redeneringen als,in hun ge-, 
drag, de dwazen enkel een. 
uiterste vermijden, om in, 
een ander te vervallen , en , 
aoo als, een oude zest: in 

geweest, 
nigheid, 

contraria currunt. 

MÜSGIUTE; . (WitUAMy, een. 
doctor in de geneeskunde en 
geleerde oudheidkundiget -in 
1657 te C<irlto7i-Mulgrave,. 
in het graafschap Sommerset 

(*) De Ubiquisten zijn van gevoelen, dat het M a a r n 
««« JESVS, CHRISTUS , op alle plaatsen tegenwoordig is 
£ * , tU7J!> TM„door Duilschland yerspreid, is%on-
^mderlegd door BELLARNWVS, BEcjNUs:en ande-

' - ' ' " . ' V e r t a l e r . 
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geboren, WW** iUi se
cretaris iï̂ A»nwkJijl«e maat* 
schap» '*W; £ond<m. Hij 
vestig* i*è. vervolgens te 
MsMMter,' en overleed in 
1#J» üfen heeft van; hem; 
i.» Eene .Verhandeling over 
de jicht, getiteld: ite ^r-
thriUde symptomaiicct et 
anoniale, in 8 J° — 2.° #? 
JLesionibiis; De aquilis -#<>-
manis etc,, • 1713.,,in 8.vo 
-^. 3,o Geta Britamicus y 
1715, in 8.vo ^- 4.° Bel-
gium Britannicum, 1719, 
in 8 . r o :-•• 

MtrsiTAïf (EAREI,), éen ge
neesheer van '• Castrovilfarit 
een Kalabfisch stadje in Na
pels in 1714 in den ouder
dom van 80jaren overleden» 
is de schrijver van verschei
den Ie Gerieve gedrukte weH 
leen, 1716, 2 dl.»j in foK 
eiuerenetië,m8> Dezelve 
zouden meer op prijs wor
den gesteld-, indien de schrij
ver minder was ingenomen, 
met de door het Chemisch 
vuur toebereide geneesmid
delen, en indien hij minder 
verveelde door overtollige Dij* 
wonderheden, die hg £ £ 
beschrijving der ziekten: c. i 
derzeiver leenteekenen aan 
voert. Hij was een priester 
e a e è n goede priester, en 

genas tóAjkertijd de zielen 
t e t i f c & t o ; Zijne bekn-

; e r g e l d i n g f ^ r * « e« d e 

J geschenken VM< de handwijs 
\\ zen.' Zijne vijanden wilden 

hem de uitoefening der m, 
neeskunde beletten; maar. 
l>Lmws IX met zijne kunde 

; « deugden bekend,, stond 
hem de praktijk derzelve toe, 

- MÜSICS (Commras):, of 
MUTS , te öé^f in 1503 ge,: 
boren r onderscheidde zich ia 
de' schoone letteren en talen 
te Xeuven, en ónderwees de
zelve te Gend. Hij verge
zelde vervolgens, jonge Hoe
ren naar Parijs en Pqitiers, 
la zijn ; vaderland terugge
keerd, werd hij bestuurder 

[; van het S.t? Aagten̂ klóoster-
in .zijne geboorteplaats, een 
post, welken hij gedurende 36 
jaren met ijver waarnam. In. 
zijne vrije uren beoefende 
hg de Muzen, en maakte 
zich bemind door zijne kunt 
de, regtschapenheid en ver* 
kleefdheid. aan het, geloof-zij-

j ner vaderen, en door zijne 
liefdadigheid; hij had het ge
luk, den 10 December 1572. 
de martelaarskroon; te beha
len. De dweepzuchtige e» 
wreede WIM.E& VAN P*« 
MARCK (zie dat artikel),-m 
hem .in hechtenis nemen r 
naar Leyden voeren, eti^-

te omtrent dezen eerbied-
waardigen grijsaard alles int» 
wat de woede barbaarsch K»» 

\\ uitdenken. Hij liet hem d« 
Loorea» denrieus, de vmp 

der handen en voeten, endw 
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deelen afsnijden, welke de 
eerbaarheid verbiedt te noe
men, waarna de doorluchti
ge geleerde 'en Christen aan 
cene galg,: werd opgehan
gen (*/. Ziedaar de heldenda
den der mannen,, welke de 
«verdraagzaamheid predikten, 
en legende wettige gestreng
heid des hertogs van Alba 
heviguitvoeren. (Zie TOLEDO , 
MARCK.PIECK, SONOI.) Wit -

•vm 'ËsïiüÖ in iïjne Geschie
denis der Martelaars Aian 
Gorkuni, dè schrijvers ^der. 
Jcta Sanciorum op: 'den 10 
Julij , en PETRUS OPMEER •; 
in zijne Geschiedenis der 
Martelaars vün Móllatid, 
hebben het leVeü én dèn. 
marteldood van dezen eerbiéd-
waardigen man' zeer breedr* 
voerig beschreven. Men heeft 

, van hem verschillende dicht

en Jh bijzonderheden dèr marteling van MïïSIüs, door 
DE FELLER , alhier opgegeven verschillen eenigzins met 
die door P. C. HOOFT aangevoerd; deze geschiedschrij
ver laat zich in het zevende Boèli zijner Nederlahdsche 
Historiën, bh. 292 over het onderhavige aldus hoorerv: 
» Men brengt hem (Mffstüs) -, des aavonts omtrent 
» vyf uuren, ter woonstèede van zeekeren eeHyken "bur-
» gher (te Leydén), daar terstondt, dronken inkoomen 
» twee gemaghtighden van LÜMEY , (zie VAN DER MACRK)J 
» met zynen Prediker, Provoost, en den Scherprechter, 
» 'willende plaats ingeruynlt hebben, om hem te pyni-
rt ghen. Des inwoonders huysvrouw, zich ontzettende 
» in zulk een'' aanmaaning, wees hen lot stads gevanke-
» nis; en hoe V buyten behoor en was, burghers huyzeh 
» daar toe te gebrtiyken. 2?'anderen slaan11 in den -windt •; 
» doen zich gehoorzaamen, 'zyn'' krop met waater, teen 
» en gemaght met knelling van koorden wurgen • tot dat 
•» het lyf der ziele te batig 'werd, die hem scheen te be-
» geeven. Men wrong "er echter noclit waar heit:, nocht 
» leughen uit, die zyn' onsèhuldt in twyffel kon trekken > 
» en sleept hem genoeghzaèm, dien de gesloopte leeden 
» nauw draaghen konden, dies niet teeghenstaande, ma 
»-*» Blaauwen Steen, daar hy, zonder eemghniaooel 

van rechtspleeghing gehangen werd, en maar. half 

ÜTS?' W fJ4
00dtSiilart 9^atenr ~ Èiermei 

ZL iJT , wordehjk overeen. JJCOMS KOK, in *»« 
. ^«riwaioh. Woordenboek;, ;««.•• Deel, artikel S 

" . ' ' • ' • • • • - • V & r t a l e i v ;.\ ,;.:• 
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stukken: .iA XnsiiMio fe-
minw CkèÜte"** u{ t h e t 

Jaatste hoofddeel, der Spreu-
keti- öiJtl^nd. T - 2.o Oden 
eH mfii§é berijmde Psalmen , 
fiptiers, 1£36, in 4.*°— 
3,0 J)e temporum fugacila-
tê, deque Sacrorum poetna-
ium immortalitate, ibid. 
jt536 , in , 4,t<> In dit stuk 
beschrijft hij beknoptelijk zijn 
Jeyen. ,— 4.o. /ffla^o pati-
entice. "— 5.° libellus tu-
mülorum DESIDERU JERAS-
XIi Leuven, 1536 >in 4. t0 

— 6.°. JSncomium solituf 
dinis, Jntwerpen , -1566 , 
,iri 4. t 0 '— 1° Lofzangen., 

8». Een Gebedenboek., 
door iüCAS OPMEER in het 
Jicht gegeven , 1582, in 16.«° 
In zijne, verzen treft men eenen 
zuiveren en duidelijken stijl 
aair. In het fheatrum cru-
delitatis hcereticorum vindt 
jmen de afbeelding van zij
nen wreeden marteldood, met 
dit schoone onderschrift} bij 
wijze van grafschrift: 

Nee tua tepietas, nee Apol-
. linis infula texi*, n 

Mi«arum, Musi, decus, mge 
niique per omnem 

ïmmurtalis honos qui. te mus 
traverat orbem. . . , . 

Nunc V 1M» o r ,a f)bl ' 

E X ] r S S Ï u d a t « m v u l . 
nére letum. 

MÜSJEÜS, een Grieksche 
dichte*» 3,'w men meent t.en. 
tijde van, ÖHPHRUS, en voor 

ÏÏ03IERÜS, omtrent, het jaajt 
1180..fvóór J. O. geleefd te 
hebben. Er komt een ander 
dichter van; óim naam ïn ds 
4e eeuvr voor. Hij isdesclmj. 
ver van het Lichtstuk van 
pander enffer0. Men vindt 
hetzelve in het Corpus poet, 
Groeo. Geneve, 1606 en 1614, 
a.-dl.a, in fpj. en afzonder
lijk Grieksch en Latijn , Pa. 
rijs,, 1678 , in 8>>, en.JEegrV ' 
den , 1737 , in 8jo Hetzeï-
ve is, in het Fransch ver* 
taald, in 4.to en in 8.̂ ° in 
het licht gegeven. 

IHüsoNiüS'RtFOs (CAJDS), .; 
een Stoïsch wijsgeer der eerste ; 
eeuw, werd onder de regering ! 
van NERO, in ballingschap naar 
het eiland Gyano gezonden. 
Door keizer VESPASIANUS werd 
hij teruggeroepen, en toen die , 
vorst al .de wijsgeeren ver
dreef, welke zamenspanden, 
om onlusten in het rijk te 
verwekken, werd MOSONIVS-
RDFDS uitgezonderd. Men 
moet hem niet verwarren met 
eenen anderen Cynischen wijs- , 
geer van denzelfden naam e" ! 
hetzelfde tijdvak ,; die met 
APOUONIDS van Tfiyane,™ < 
verbindtenis stond. Er Pe" 
staan verscheiden Brte» , 
van deze beide wijsgeeren. • 

MOSSATI Of MüSSATO (A«f j 
BEUïmus),eengeschiedsejirg- j 
ver en dichter, te Padf> 
'in'1261 fgeboren, w*» 
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ïn. 1329. Het welgelukken 
?ijner gedichten verwierf hem 
de eer van in zijne geboor
teplaats openlijk met Jauwers 
gekroond te worden. Hij ver
dedigde Padua , tegen CA-
NE DE ÏA S a u , en onder
scheidde zich door zijne dap
perheid; in eenen tweeden 
oorlog met denzelfden CANE , 
gevangen genomen , liet deze 
hem aan zijne tafel toe, en 
behandelde hem met onder
scheiding. De gedichten van 
MUSSATI , vrij goed voor hun
nen tijd, hebben in den 
smeltkroes der nakomeling
schap veel verloren. Als ge
schiedschrijver beschouwd, 
Heeft "men hem te danken; 
d&gestis ÜENRiciFIIim-
peratoris; De gestis Ita-
lorum post HEURICÜM. De 

•Werken van MDSSAII, zijn 
gezamenlijk, uitgegeven, in 
fol., FeneUë,16SQ. PIGNO-
MÜS, FEUX OSIUS en Vit-
tAm, hebben dezelve met 
aanmerkingen verrijkt, wel
ke in die verzameling voor
komen, 

MüSSCHEJVBROEK (PlETER 
TAN), te Zeijden, in 1692 
geboren , en in dezelfde stad 
in 1761 overleden, werd in 
1715, tot doctor in de ge
neeskunde bevorderd, maar 
de wiskundige wetenschap-
PP» hielden hem voorname-
% » Na eene reis naar 

Londen te hebben gedaan > 
alwaar" hij ,-NEWXOIT leerde 
kennen, en DESAGPÜERS raad* 
pleegde, kwam hij in ITol-
land terug, en verkreeg al
dra weldra posten. De . U* 
trechtsche hóogeschool.. was 
sedert lang beroemd wegens 
de beoefening'1 der regtsge-
leerdheid ; nadat MUSSCHEN-
BROEK aan dezelve tot hoog-
leeraar der natuur- en wis
kunde was benoemd, ver-? 
meerderde hij den roem der-
zelve door dié wetenschap
pen , welke hij aldaar met 
den meesten luister onder
wees. Leijdenneip hem wel
dra terug, orn er dezelfde 
wetenschappen' te onderwij
zen , en hij verdubbelde zij
ne zorg, om zijnen post waar-
diglijk te vervullen. Nadat 
zijn naam onder de geleer
den verspreid was , werd liij 
door verscheiden geleerde ge--
nootschappen j en voorname
lijk door de maatschappijen, 
van wetenschappen van Pa
rijs en Londen , als lid aan
genomen. De beoefening der 
letteren , de rekenkunde en 
de natuurkundige proefne
mingen , hebhen, zijnen ge-
heelen levensloop ingenomen. 
Men heeft / hem verscheiden 
wérken te. danken. In zijne 
proefnemingen ontwaart men 
eene meer dan gewone scherp-' 
zinnigheid, en in zijne be-
rekeningen de grootste naauvW 
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keurigheid. Zijne beginsels 
der natuurkunde, 1739, 
mede fa iet Fransen, ver
taald, door SlGAVD SE UT 
TOW, 1769, 3dl.«,in4.to 
worden zeer op prijs gesteld. 
J)e schrijver werd zeer ge» 
acht om zijne opregtheid en 
onbaatzuchtigheid. Zijne ze
den waren eenvoudig en zui
ver, en zijn onderhoud vro
lijk. Verscheiden vorsten, zoo 
als bijv. de koningen van En-
geland, Pruissen, Bene
marken , enz. trachtten te ver* 
«xeefs hem in hunne staten 
te lokken. Nog heeft men 
van hem: ifi Tentamina 
experimentorum, Leijden, 
1731 , ïn 4.««> — 2 . * / « -
stitütiones physicce, Leg* 
den, 1748, in 8.vo ^ - 3 . 
Compendium physicce expe-
rimentalis, 1762, in B.*> 
— 4.° [Elementa Phystco-
mathematica, Utrecht,}^ 
en Leijden, 1741, beide in 
8 T o ^ 5.° Dissertattones 

. p'hysicce experimentahs et 

geometrica de magnetaiïe», 
Legden, 1727, in 4.»»-
6.° Introductio ad phifa 
sophiam naturalem, et edii, 
J. Lux, OFS , Leijdèn, 1762, 
2 dj.», in4.to— 7.» JSpü-
merides méthologicoe, Um 

trecht, 1729. ~- 8.° Bis-
sert. Phys. et Mathem. Leij-
&*, 1729.] | 

Müsso(CoRNELio),inl511 
te Piacenm geboren , begaf 
zich reeds in den ouderdom 
van 9 jaren onder de Fran-
ciskanen. PATOÜS III beriep 
hem naar i?ome, en gaf hem 
het bisdom Bertinoro, en 
later dat van Bitonto. m 
was met roem bij de kerk
vergadering van Trente^ 
gen0woordign,enoverk 
te Rome, in 1574. Men 
heeH na hem Leerrede ,: 
renette, 4 dl.n, w 4. , 
1682-r 1680.. ftwerfa» 
ongemeen toegejuicht, ot 
"hoon dezelve weinig bo 

de redevoeringen van MAII 

dm: V«h.bgt o in dan Haa- a „y « B 

godsvrucht in de harteti der v de Kerkt** 
gjS§ schilderde, de ^^f'etrohken heeft, **» 
lm tijde uit ^ke^enkomsmge ^ ktier, 
de éymbolums, die men "**£,-, die men **«, 
die Jen er in veroordeeld, de ***£> er in ver*»* 
belerd en de Christen-natten, dte 
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URD en MENOT", " verheven 
zijn: de fabel, de geschie
denis, HOMERUS en VIRGUI-
t s , worden er bij afwisse
ling, met de E. . Schrift en 
Kerkvaders in aangehaald. 

MÜSTAPHA I , keizer der 
Turten, volgde zijnen broe
der A'CHMED in 1617 op ; 
maar hij werd vier maanden 
daarna verjaagd , en door de 
Janitsaren in de gevangenis 
geworpen, die OSMAN l i j 
zijnen neef, op den -troon 
plaatsten. ïq het diepste zij 
tier gevangenis had MDSTA 
PHA nog eene partij. Zijne 
factie bragt de Janitsaren-
in den waan dat de jonge 
OSMAN voornemens was', ter 
verzwakking hunner magt •, 
hun getal te verminderen. 
Onder dit voorwendsel werd 
OSMAN afgezet, men sloot hem 
in de zeven-torens op, en 
de groot-yizier zelf ging zij
nen keizer wurgen. MüSïA-

PHA werd voor de tweede 
maal uit de gevangenis ge
haald,, als sultan erkend, en 
na verloop van eenjaar, door 
dezelfde Janitsaren, die hem 
tweemalen verkozen hadden, 
afgezet. Nooit werd, sedert 
VITELMÜS , een vorst met 
meer verachting behandeld. 
Hij werd, pp eenén ezel ge
zeten door de straten vaïi 
Konstantinopel rondgeleid, 
aan de beleedigingen des ge* 
meens blootgesteld, daarna 
naar de zeven-töretis gevoerd, 
en in 1623, in zijne gevange-

.nis omgebragt. AMURAD I V , 
broeder van 'OSMAM,, werd. 
na deze afzetting op den troon 
geplaatst. 

W 2 

MÜSTAPHA I I , keizer der 
Turken, zoon van MAHOMED 
I V , volgde in 1695 , óp zij
nen oom AGHMED II . De 
aanvang zijner regering was 
gelukkig. Hij versloeg de kei
zerlijken voor Temeswdr, 

had* Terwijl hij zich tot de Prelaten wendde> %eide 
hij, dat de deuren van het Concilie te openen ,\even zoo 
veel 'was, als of men de deuren des Memels opende s 

waaruit eene fontein van levend-water moet vloeden; dat 
%ij hm hart moesten openen om zulks te ontvangen en 
dat indien zij zulh niet deden, de ff. Geest hunnen 
mmd zou openen, even gelijk ff ij dien van CAÏPHAS en 
BALAaM geopend had, opdat de Kerk niet zoude dwa* 
feu ütndehjk vermaande. Bij hen » alle -hartstogten af 
LfTn' °m m wmrheid ^ kunnen zeggen: Het W t d«*> H. Geest en ons goedgedacht, T e r t a I e r 
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in 1696, voerde met voor
spoed den oorlog, tegen de 
venetianen, Polen en Mus-
ioviefen, maar, nadat later 
zijnelegerbenden geslagen wa
ren, zag hij zich genood-
zaait, met die verschillende 
mogendheden den vrede te 
sluiten , en hij begaf zich 
naar Adrianopel', alwaar hij 
zich aan den wellust en de 
vermaken overgaf. Dit gedrag 
Bragt een' der grootste op-, 
standen te /weeg, welke se
dert de grondlegging van het, 
Ottomanische rijk zijn uit
gebarsten. Honderd vijftig 
duizend muitelingen bestorm
den het serail, en trokken 
op Adrianopel los, om den 
keizer te onttroonen. Deze 
vorst beloofde hun alle vol
doeningen, welke zij kon
den vorderen ; niets was in 
staat, hen tot bedaren te 
brengen. De groot-vizier, 
wilde hun met 20,000 man 
het hoofd bieden, maar de
ze voegden zich bij de ove
rigen. De opstandelingen 
schreven oogenblikkelijk naar 
ACHMED , broeder van MÜS-
TAPHA , om hem uit te noo-
digen den schep ter aan te 
nemen. De keizer onderschep
te den brief; en, ziende, 
dat zijn ondergang besloten 
"Was, zag hij zich in 1703 
genoodzaakt, den troon aan 
zijnen broeder, af te staan. 
Tot een vergeten leven te- | 
jruggekeerd , overleed hij van \f 

droefgeestigheid, zes maanden 
na zijne afzetting. De ^ l? 

groote invloed der sultane 
YA.UDÉ en des muftï's, die 
den sulten buiten zijne hoofd
stad hielden, om hem dee 
te beter te beheerschen, was 
de oorzaak dezer omwente
ling. Nadat de mufti en zijn 
zoon, èene wreede foltering j 
hadden ondergaan, om hun s 
de verklaring af te persen, ; 
waar hunne schatten, waren, 
werden zij van het leven be* ; 
roofd. j 

MÜSÏAPHA III, zoon van j 
ACHMED III, in 1716 gebo-
ren-, kwam den 26 Novem
ber 1757 tot den troon, fce-
dert de'afzetting va* zijn 
vader, in 1730 was bj opge
sloten. MüSTAPHA bezat een 
.ezond oordeel en een regt-
"chapen hart, maar de on
bekwaamheid zijner veldh e 
ren berokkende hem vele te
g o e d e n . Ondanks^ -
L e ï , welke hij verpigtwa 
eS voeren, verzamelde^ 

schatten en Het zestig ^ h oenen piasters na. B«som 

?>&?$££• 
den dag. .Jn-l/o' • 
de wa/ens opstegendrf» s e n ' m Ö a r ] 1 i Scheiden 8 f n , en verloor j e r s d . ^ ^ 

P l a a l s e n \ S de verscVifc' aar moest hij ae > } , 
lelijke nederlaag on e r | ^ ; 

van zpe zeemagt i»J *> 



M ü S. BÜ 

ÜQ tan den khan van "tfn-
mea, aan de Prutk, en dié 
des legers van 'den- groot
vizier. In 1-771 maakten de 
Russen zich meester van Ben-
der en Grïmea. Hij over
leed in 1774, zonder het 
einde van den noodiottigen 
oorlog te hebben gezien, die 
onder zijn bestuur opzigtens 
de Poolsche onlusten tusschen 
Rusland en de Por.te ont
stond. Zijn broeder ABDUIO 
AHMED of ACHMED , die hem 
is opgevolgd, heeft in het 
begin zijner regering, den 
14 Julij 1774 j aan zijne sta
ten den vrede gegeven.. 

, f MUSTAPHA. IV, Turksche 
keizer, oudste zoon van den 
sultan ABDUL-AHMED, werd 
op den troon gebragt, door 
de omwenteling, die er SE-
IIM III , zijnen vollen neef, 
in 1807 van nederstortte. 
Hij vaardigde eenen firman 
uit, om de oorlogsverklaring 
tegen Rusland te vernieu
wen , schafte al de instel
lingen zijner voorgangers af, 
en vernietigde zelfs de boek-
drukkerij van Scutari. De 
capitan-pacha, SEID-AIY be
vocht met voordeel de Rus
sische vloot bij ïenedos, en 
weldra werden er twee wa
penstilstanden- gesloten, de 
eene tusschen Rusland en 
4e Porie, en de andere tus- I 
schen de laatstgenoemde mo- I 

W 

gendhèid "en de Serviërs. De 
Éngelschen , die zich van È* 
gypte wilden meester maken , 
werden door den kaimakam 
MOHAMMED-ALT geslagen. On
danks dezen voorspoed, en 
in weerwil der maatregelen, 
welke hij nam , om de onbe
schaamde aanmatigingen der 
Janitsaren te dwarsböomen', 
kon hij het lot van SEIIM 
niet vermijden. Het hoofd 
der voorstanders van laatst
genoemden vorst,, MTJSÏABHA-
BAIRAKDAR, (zie dat artikel) 
paeha van Roudschouk, die 
het bevel voerde, over het 
observatie-leger aan den Do-
nau, dwong den groot-vizier 
TCHEIEBT - MüSTAPHA , z ich 
met hem te vereenigen; hij 
trok Konstantinopel binnea 
den 28 Julij 1808, en liet 
de afzetting van den sultan; 
afkondigen, in wiens plaats 
deszelfs broeder MAHMOUD II» 
tegenwoordig regerende vorst 
van Turkije, werd uitge
roepen. De ongelukkige MüS
TAPHA, eerst in dezelfde ge
vangenis opgesloten, waarin 
SELÏM was geplaatst geweest* 
werd den 15 November van 
hetzelfde jaar van het leven 
beroofd. Zie MÜSTAPHA-BAI-
RAKDAR. 

MÜSTAPHA, oudste zoon 
van SOMMAN I I , keizer dei-
Turken , was landvoogd der, 
provinciën Magnesia, Jma* 
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sed en tan een gedeelte van 
Mesopoiatnië, alwaar hij zich 
door het volk deed bemin
nen en eerbiedigen. Daar 
echter BÓXEIANË, eene der 
vrouwen des keizers, vrees
de dat deze prins ten na-
deéle harer kinderen, den 
troon mogt beklimmen, zoo 
beschuldigde zij hem van het 
smeden van eenen opstand 
tegen den keizer. SOLIMAN 
deed'hem voor zich komen, 
en zonder hem te hooren , 
deed hij hem in 1553, op 
eene ohmenschelijke wijze van 
het leven berooven. Zijn 
Vriendelijk gelaat, zijne dap
perheid en zijn beleid deden 
hem; betreuren. 

* MüSTAPHA-BAÏRAKiDARof 
BAÏRACTAR , een beroemd Ot-
tomanisch groot •*• vizier, in 
1753 te Rasgrad geboren, 
was de zoon van eenen ar
men landbouwer, oefende in 
den beginne hetzelfde beroep 
uit van zijnen vader, werd 
daarna paardenkooper, en 
nam eindelijk dienst als een
voudige soldaat, onder de 
troepen van den bassa van 
Rmdschouk, De bijnaam van 

overden^ standaard te behou
den. Zijne vermetele onver
schrokkenheid deed hem ojw 
merken door den pacha TÉR-
SAMK-OGLOIT, die hem in al 
zijne oorlogen gebruikte, voor
al in dien, welken hij voor 
de Porie tegen PASSWAIV-OG-
Lotj voerde, en het was Mus-
TAPHA, die hem in 1804* 
als bassa van Roudschouli op
volgde In 1806 streed MÜS-
TAPHA-BAÏRAKDAR , in den 
oorlog tegen de Russen 'en 
Turken, tegen de troepen 
der eerste, die in Molda,' 
vië vielen ; verscheiden ma
len werd hij door hen over
wonnen ; maar in 1807 ver
delgde hij te Muwhib-KioUt 
een gedeelte van het Russi
sche leger, hetwelk hij niet 
had kunnen beletten, Bu* 
charest, binnen te trekken. 
In hetzelfde jaar werdhij 
met den post van seraskier, 
of bevelhebber der Ottoma-
nische' krijgsmagt bekleed. 
Hij was aan het hoofd van 
het J)onau-\e%eï, steeds te- , 
pen over de Russen, toen 
SEMM III van den troon werd 
gestort; de verkleefdheid, 
welke MDSTAPHA-BAÏRAKDAR. 
aan dien vorst toedroeg, deed Baïrakdar, dat is Stan~ „_.. 

daarddrager, werd hert» ge- hem het beslat opvat env 
geven na een gevecht, waar- \\ hem te herstellen, üg *«_ 
in het hem, door AVondëren 
Van dapperheid , en ondanks 
de 'wonden', .waarmede hij 
bedekt was, gelukte, eene 
door hem op den vijand ver- !l 

hem te — » , 
eene wapenschorsing met aeu 
den Russischenveldheer.en» 
na het gerucht te hebbj» 
verspreid van tegen de S« 
viërs te reli willen trekken, 
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nadert hg, onder dat voor-
W endsel, Jdrianopel,me\. een 
legerkorps van 12,000 hem 
geheel toegedane manschap
pen. Hij ontmoet in die stad 
den nieuwen vizier TCHELË-

. BT-MUSTAPHA, die er zijne 
legertenten had opgeslagen. 
MPS:TAFHA-BAÏRAKDAR, kocht 
de troepen van dien staats
dienaar weldra om, en dwong 
hem zelveii, hem naar iTo»T 
stanHnopel te volgen. Ter
wijl hij zijne ontwerpen met 
eene geveinsde trouw aan den 
sultan MBSXAPHA" IV bedek
te , zond hij uitgelezene zen
delingen tot de bevelhebbers 
der vestingen aan den Bos-
iphorus, met bevel van hen 
om te brengen, en hunne 
plaats in te nemen» Te I£on~ 
stanHnopel, zet MUSXAPHA-
BAÏRAKDAR., oogenblikkehjk 
den mufti, den aga der Ja-
nitsaren af, en verzekert zich 
van al de legerhoofden, die 
aan den val van SELIM heb
ben fmedegewerkt. In deze 
zaak gedroeg hij zich met 
eene buitengewone bekwaam
heid. Men verwijt hem ech
ter , van, toen hij zich voor 
het serail vertoonde, aan den 
sultan MDSTAPHA een uur be
denktijd te hebben toege
staan ; het is waar, dat hij 
hem dit uitstel enkel had 
verleend , op voorwaarde, dat 
hij geene aanslagen zou ma-
Ken op het leven van den 

...•• ffl 4 

sultan SELIM, zijnen oom, 
MÜSTAPHA sloeg echter zij
ne beloften in den wind, 
en hij maakte gebruik van 
de opgenblikken , welke hem 
waren toegestaan, om den 
sultan met dolken te doen 
doorsteken. Men beweert, 
dat indien BAÏRAKPAR , het 
paleis had doen aanvallen, 
in plaats van aan den sul« " 
tan MÜSTAPHA bedenktijd te 
laten, SELIM: niet zoude om
gekomen zijn; wat hier ook 
van wezen moge, daar hij 
het voorname doel zijner, on
derneming gemist had , wil
de hij den moordenaar geen 
genot van zijne misdaad la
ten. Zijne eerste beweging 
was, om hem oogenblikke-
lijk te laten ombrengen : maar 
na zich te hebben laten be
wegen, stelde hij zich te
vreden met hem af te zet
ten, en zijnen broeder MAH-
MOTJD als keizer te doen uit
roepen. De grootvizier en 
de mufti werden op,zijn be
vel verdronken, hij beval dat 
men aan. de deur van het 
paleis hét hoofd der gesne-
denen ophing, die zijne hand 
aan SELIM had durven slaan, 
en de overige medepligtigen 
van dien moord liet hij ont
hoofden. Ha deze omwente
ling, die den 28 Julij 1808 
plaats had , benoemde of er
kende (want hij had zich 
«elven reeds benoemd) MAH-
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aiOOB, die hem Ben troon te 
danken had, hem als groot
vizier, en van dien oogen-
bJik af hield hij zich bezig 
met alles te hervormen, met 
hei corps der Janitsaren, 
door dat der nieuw gevorm
de Seymens te doen vervan
gen , wier instelling den 
dood. van den vorigen sul
tan had te weeg gëbragt. 
Maar de ontevredenheid, 
door deze nieuwigheden ver
oorzaakt , bewoog de in 
verschillende kasteelen ver
spreide Janitsaren], om zich 
naar jfconstantinopel te be
seven , om den gevangen vorst 
te herstellen (10 November 
1808), Op eenen kleinen, af
stand van Konstqntinopd, 
werden zij door BAÏRAKDAR. 
tegen gehouden , die met hen, 
op eenén, zijnen roem waar
dige wijze streed. Verpligt 
om voor het grooter getal 
onder te doen , week hij met 
een handvol der zijnen, in 
den sterksten toren des' se
rails. Eindelijk tot den uiter
sten nood gebragt, en door 
de Janitsaren uitgedaagd om 
MüSTAPHA IV uit te leveren, 
wierp hij hun boven vaö dj 
kanteelen het bloedige hootd 
van dien vorst toe, en na 
het kruid ontstoken te heö-
ben , liet hij zich met hen, 
onder de puinhoopen begra
ven. Deze gebeurtenissen had
den plaats den 15 November 
1808. 

MÜSTA'PHA-ZJEIEBÏS. —Zie fc 
DüSMES. 

* MÜSTAPHA. .—• Zie CARA, 

•MVSÜRVS (MARCUS), in Ï47G 
te Reuma, op het eiland Can~ 
dia geboren, onderscheidde 
zich door de schoonheid zijner i 
genie. Hij onderwees te Fe- | 
nétië met eenen buitengewó- j 
nen roem het Griekscb., en j 
begaf zich naar Rome, al- j 
waar hij bij LEO X zijn hof 
maakte. Deze Paus gaf hein j 
het bisdom Malsalie in Mo- \ 
rea > maar hij overleed kort 
daarna in 1517 aan de wa« 
terzucht. Men heeft van hem 

Puntdichten en andere GneJ-
sche stukken. Hij was de 
eerste, die uitgaven leverde 
van ABKioPHAras en Aïflfi-
NIÜS;'daarenboven is hij de 
•Srgrer van het M%*ot* 
.icon magnum Grxcorum, 
%netië,W*, mfolo-m 

\mt\»BétiO**g her
drukt. 

28 October 1713, te-SW* 
«* , ' ï n het g raa fc^PJJ 
tra in M<mg*W gj*or ° 
be«afzichinl730indemaa 

verscheiden jaren derhetor 

stsasgSs 
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der maatschappij, was hij pro
vinciaal der provincie Oos
tenrijk en Hongarije. Na
dat de stad ÏÏeusol in 1776, 
bisschoppelijk was geworden, 
werd hij tot groot-proost der. 
-hoofdkerk benoemd, en over
leed hij" eenigè jaren later in 
die stad. Er bestaat van hem: 
1.» Fitce Palatinorum sub 
regibus Mungarim, herdrukt 
met vermeerderingen en ver
beteringen j te Tyrnau ,1762, 
in fol. — 2.° De legihus, 
earvm transgressione, -seu 
peccatis et jpeccatorum pcena 
libri III, JVeenen, 1759, 
in 4.t0, gevolgd door verschei
den andere verhandelingen 
over de godgeleerdheid en ze-
dekunde, in dezelfde stad ge
drukt. Dezelve vereenigden 
te gelijkertijd orde, duide
lijkheid èn sierlijkheid. 

MtXUNO (ÏÏIERONYMÜS) , 
een beroemd schilder, in 
1528, in het grondgebied 
van Brescia, in Lombar-
dy'è geboren ; leerde de eer
ste grondbeginselen zijner 
kunst te Brescia onder HIE-
ROJfFMüs ROMANINI. Zich naar 
Venetië begeven hebbende, 
maakte het gezigt der mees
terstukken , waarmede de 
groote meesters die stad ver
sierd hebben, en voorname-
'% die van TITIMN op hem 
«e» levendigsten indruk. Hij 
™"»de zich eene uitmun-

W 

tende wijze van schilderen. 
Zijne stukken werden zeef 
gezocht. De kardinalen van 
ESÏE én FARNESE , hielden 
hem, veelal bezig* Paus GRE-
GORIUS XIï'I, belastte hem 
met 'de proef teeken ingen zij
ner kapel, en bestelde hem Ver
scheiden schilderijen. Daar 
deze beroemde kunstenaar, 
zijne zucht voor de schil
derkunst door éenig blijvend 
gedenkteeken wilde onder
scheiden , zoo bediende hij 
zich van den invloed ,' wel
ken zijne verdienste hem bij 
Z. Heiligheid verschafte , OIIÏ 
te Bonte, de akademie van 
den H. LUCAS te stichten, 
waarvan hij de bestuurder 
werd, en die SIXTÜS V door 
eene breve bevestigde. Mu-
TIANO was zeer bekwaam in ge
schiedkundige stukken, maar 
hij legde zich voornamelijk 
op landschappen en portret
ten toe. Zijne teekeningea 
met Oosi-Indischen inkt , 
worden bewonderd om de 
naauwkeurigheid, het kracht
volle der beelden, en om het 
bewonderenswaardige zijner 
boombladeren. Hij overleed 
te Home, in 1590. 

MÜTIO. .— Zie MDZIO. 

* MüTIS (don JuSEPH Cü-
IESIINO) , een beroemde sterre
en kruidkundige, door Lm-
NEus Phytologorum ameri* 
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canorum pnnoeps genoemd, 
lid der akadetnie van üpsal 
en Siokholm, te Cadix, den 
6 Iprü 1732 geboren. De 
diensten, welke hij aan alle 
takken der natuurlijke his
torie heeft bewezen , de ont
dekking der kina's in gewes
ten , waarin men met het be
staan derzelve onbekend was, 
de invloed , welken hij op de 
beschaving der. Spaangche 
volkplantingen heeft uitgeoe
fend, geven hem eenen aan
zienlijken rang onder de man
nen, waardoor zich &<itfien~ 
we Wereld héél beroemd 
gemaakt. Hij bestemde zich w 
den beginne voor de genees,-
fcunde en werd in 1757 be
noemd tot plaatsvervangend 
jiqogleeraar der ontleedkunde 
te Madrid j maar van die» 
oogenblik af openbaarde hij 
meer smaak voor de natuur
lijke historie dan voor de 
genezing der zieke», efl. .hg 
«Jeed meer krnidzamelende 
togten dan bezoeken m.de 
ziekenhuizen; hij had het ge
luk, zich bij LINNEÜS hekend 
temaken, die in zjjne kruid-
verzamelingen de planten van 
het Schiereiland wenschte te 
bezitten, en hij onderhied 
eene briefwisseling .met dien 
beroemden kruidkundige. Jftu-
ws volgde inl760,als lijfarts, 

den onder-koning dmXW* 
BCESIADBXACERDA, di£«<» 
naar Amerika begaf. JNa t e 

(Jarthagena , te Turbaco en 

\ & ffonda zijn verblijf toB* 
ben gehouden, ging hij è! 
te Santa fé de Bogota vesti» 
gen, alwaar hij den gee* 
•iijken staat omhelsde en tol 
ianoniJc yaa de hoofdkerk dia 
stad werd benoemd (1772),! 
Tot hoogleeraar der vriskunk •• 

NeustraSenom del Mosariè 
benoemd, maakte hij er de 
eerste gronden van het pk»' 
neetstelsel bekend, en het war: 
niet zonder „ongerustheid dat 
de dominikanen henï de lm 
van COPERUICUS zagen .on
derwijlen, met welke zij ech
ter eindigden, met er zich 
aan te gewennen. De be> 
scherming, hem door den on
der-koning verleend, had hem 
jn de gelegenheid gesteld, zijne 
denkbeelden te ohlwikkeskh 
.welke BouGtJjsR, GODM en 
IA CoNDAMINE te Quito re&ë' 
hadden voorgedragen. MÜÏIS 
reisde, om de planten der 
warme lochtstreek henevens 
de verschillende' züvermijne» 
van WieuW'Grenada te on» 
dórzoeken, en hij zond aan 
LINNEOS de zeldzame, dooi, 
hem ontdekte soorten, ms* 
door eene zonderlinge, ƒ 
voor de aardrijkskunde «( 

planten, nadeelige dwaling, 
heeft de Zweedsche kruidkun
dige, dezelve opgegeven, «> 
komende uit Mexico, «M"16 . 
men zien kan in zijn »* 
hangsel tot de Species^ 
tarum, en in zijni/w^* 
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Men heeft aan de jnasporin-
gen van Müiis de tennis te 
danken van vele geslachten uit 
het plantenrijk: Fallea, Bar-
nadesia, Ëscallonia, Ma-' 
neitia, Mutisia, bij gelegen
heid van hetwelk LIMBUS 
?egt: Nomen immortale quod 
nuUa celas unquam delebit, 
enz. Maar de voornaamste 
verdienste vanMüTls is in onze 
oogen van het eerst de ver
schillende soorten van Cin-
chona of Kina en de voor
naamste kenmerken van dit zoo 
kostbare geslacht te hebben 
onderscheiden. MitTls heeft 
ook een aantal andere planten, 
even zoo nuttig voor de ge
neeskunde als voor den han
del beschreven, onder welke, 
men moet tellen de psycho-
tria emetica, of ipecacuan-
ha, van Rio-Magdalena ; de 
toluifera, en de Myroxylum, 
welke de balsems van Tolu 
en Peru levert, en de jtls-
tonicc Theoeformus, die de 
thee van Santa-fé verschaft; 
hij is het ook die de plant 
ontdekte en bekend maakte, 
door de Indianen Fejucodel 
Guaco genaamd, welke zij als 
het krachtigste tegengift, te
gen de beten der vergiftige slan
gen gebruiken. Men vindt bij
zonderheden betrekkelijk zijne 
Werkzaamheden •, in het aan
hangsel van LIMBUS', in de 
berken van den abt CAYA-
WttKs, van HraiBoiDT, en in 

et »ej««n«n'o del mievoreino 

de Grenada, door CAMMS 
in 1808 en 1809 in het licht 
gegeven. Hij heeft verschei
den werken in het licht gege
ven, doch behalve die, waar
van LINNEUS,: in de Memo-
ri'èn der koninklijke akade-" 
mie van, Stokholm voor het 
jaar 1769, verslag heeft ge
geven, en die welke in de 
verschillende Amerikaansche 
'tijdschriften, onder anderen 
in het' dagblad van Santa-fé, 
ten titel voerende Popel pe-
riodico (1794) zijn opgeno
men , zijn dezelve in Europa 
weinig bekend. MÜTIS heeft 
ook handschriften nagelaten, 
welke hij aan de zorg zijner 
vrienden en bloedverwanten 
heeft aanbevolen. Deze kruid
kundige is den 11 Septem
ber 1808 overleden. Hij was 
een even zoo goede priester 
als beroemde geleerde. 

- MÜTIDS ( C ) , bijgenaamd 
Cordus en later Sccevola, 
maakte zich onsterfelijk inden 
oorlog van PoRSEMA, koning 
der-Toskaners, tegen de Ro
meinen. Deze vorst, een ver
dediger van den uit Rome 
verdreven TARQUINIUS Super
bus, ging deze stad belege
ren in het jaar 507 vóór 
J . C. ten einde er den dwin
geland in-te herstellen. Het 
leven van PORSEMA scheen 
aan MÜTIUS onbestaanbaar toe 
met het heil der republiek. 
Jin besloot, hem hetzelve te 
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benemen, en, als een Tos-
kaner vermomd, begaf hij 
zich naar het vijandelijke le-
<rer. De tent des konings was 
gemakkelijk te erkennen; hij 
ging dezelve binnen, en vond 
hem alleen met eenen secreta
r is , dien hij dacht dè vorst te 
zijn, en dien hij in plaats van 
denzölven'doodde. De wach
ten schoten toe op het ge-
druisch, en namen MDTIÜS 
in hechtenis. Men onder
vraagde h e m , om te verne
m e n , van waar hij was, of 
hij medepligtigen had, en 
de oorzaak eener zoo verme
tele daad; maar terwijl hij 
weigerde op die vragen/ te 
antwoorden, zeide hij niets 
anders dan: Ik ben een Ro
mein ; en, even als of hij 
zijne hand wilde straffen van 
hem kwalijk gediend te heb
ben , stak hij dezelve in een 
komfoor met gloeijende ko-

'ïen, en'liet dezelve verbran
den, terwijl hij PORSENNA 
trotsehjk aanzag. De ver
baasde koning, bewonderde 
den moed van MBÏJDS en gat 
hem zijnen degen terug, die 
hij. niet dan me t de linker
hand kon aannemen, zoo als 
de bijnaam Sccevola, weJice 
hij sedert dien tijd droeg, 
zulks genoegzaam te kennen, 
geeft. De Romein, die zich 
aJsloen hield als of hij, van 
dankbaarheid voor de edel- .. 
moedigheid van POBSJBOTA , | 
die hem in het leven gespaard ü 

l| had, doordrongen was, spt | 
I hem aldns aan; »jffeer, u» 
| edelmoedigheid zal mij w 
| geheim doen bekennen, h* 
II welk alle folteringen mij nu* 
" met zouden hebben afgeperst, 

Verneem dan, dat vrij teö' 
geialle van drie honderd zijn, 
die besloten hebben u in uwe 
legerplaats te dooden^ Het 
lot heeft gewild, dat ik de 
eerste zou zijn, die u aan
randde, en evenzeer als il 
gewenscht heb de bewerker 
van uwen dood te zijn, even
zeer vrees ik , dat eenander 
zulks worde, vooral thans, 
nu ik weet, dat gij meer J 
vriendschap dan den haat der 

Romeinen waardig zijt.' 1» 
Toskaansche koning, m j 
getroffen door den moed . n-
L r vijanden, dan door d 
vrees der moordenaars, sloot 

'competeretregemdccepU^ 

Urefe quam pottt1» 

„a fcTc -e e - " u m P 0 R S ï S I 

Mvnvs SCMVOU (GBff" 
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TÜS) , bijgenaamd de Wig-
chelaar, in het jaar 117 
vóór J. C tot het consu
laat verheven; zegepraalde 
met GffiCiuus METEUÜS, 
zijnen ambtgenoot, op de ï)al-
matiërs, In den oorlog te
gen de Marsefs, bewees hij 
groote diensten aan de re
publiek. Hij was niet min
der een goede regtsgeleerde 
dan een groot krijgsman; 
CICERO, die dè regtsgeleerd-
heid van hem had geleerd, 
spreekt met zeer veel lof over 
hem. 

MÜTIÜS SCUEVOLA (Q), uit 
dezelfde familie als de voor
gaande, kwam in het jaar 
95 vóór J. C. tot het con
sulaat. Hij was even als de 
voorgaande een uitmuntende 
regisgeleerde. Landvoogd in 
A%ië zijnde bestuurde hij dat 
gewest met zoo - vele voor-
zigtigbeid en regtvaardigheid, 
dat men hem tot een voor
beeld stelde van alle land
voogden welke men naar ver
schillende provinciën zond. 
CICERO zegt van hem, dat 
» hij de welsprekendste re
denaar van alle regtsgeleer-
tlen, en de bekwaamste regts
geleerde van alle redenaars 
was." Hij werd in den tem
pel van VESÏA, gedurende de 
oorlogen van MARIÜS en Sr i -
H> in het jaar 82 vóór J. 

MÜXIUS (ULRICH) , hoog
leeraar te Bazel in de zes
tiende eeuw, nam in de vrije 
uren zijner schoolsche be
zigheden de stift van CLIO 
op. Zijn voornaamste werk 
is eene Geschiedenis van 
jDuitscfrland, JBaeel, J5395 
in fol. . 

MÜTIS. — Zie Müzio. , 

MUT (LODEWIJK NlCOtAAS 
DE FELIX, graaf DU) , te Mar-
seille in 1711 geboren. De 
kardinaal DE FIEÜRT had zij
nen vader , door zijne talen
ten bekwaam, en dóór zijne 
deugden waardig gekeurd, ee-
nen koning te vormen, en 
hem tot onder gouverneur van 
den dauphin doen benoemen. 
De jonge Dü MUT, eerst rid
der van den H. JOANNES, 
sloeg de loopbaan der wapens 
in , en legde zich met allen 
ijver toe, om in het diepste 
der groote kunst, welke hij 
beoefende, door te dringen. 
Hij maakte zijne eerste veld-
togten in 1734, om STANJS-
u u s , koning van Polen, te 
ondersteunen. Nog zeer jong 
zijnde, werd hij door den 
dauphin aan het hof geroe
pen , die hem in hoedanig
heid van edeljonker aan zich 
•verbond. De graaf van Sak
sen had dezen post voor een' 
zijner vrienden gevraagd: doch 
zoodra hij het oogmerk en de . 
keuze van den prins had Tér* 
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Bomen > ïw'etó hij op naar 
die eer U dingen, ea zei-
de : » Ik wil de prins het 
ongelijk Biet aandoen, van 
hem van het gezelschap van 
eenen zoo deugdzamen man 
te berooven, ais den ridder 
DU MOT, die. voor Frank-
rijk zoo nuttig kan worden." 
De dauphin schonk hem in 
den beginne zijne geheel e 
vriendschap en allerlei be
wijzen van toegenegenheid; 
want med kan geenen ande
ren naam geven, aan het ge* 
voel., hetwelk hen verbond; 
deze vriendschap was gegrond 
op de zonderlinge overeen
komst van inborst: dezelfde 
gestrengheid van zeden, de
zelfde mënschlievendheid, de
zelfde- weldadigheid; dezelf
de zucht voor het algemee-
ne WeMjn, denzelfden ijver 
voor de Godsdienst, Om den 
staat van Frankrijk, de ram
pen en de staatkundige red
middelen té kennen, was 
4e prins van gevoelen , door 
xich zelven te moeten 'zien> 
«n rekende er op, door zich 
zeken te zien , wanneer hij 
naar de gewesten, eenen 
op zijnen roem naijverigen 
vriend, eenen het aJgemee* 
ne belang toegenegenen bur
ger, eenen oordeelkundige» 
waarnemer zond, met één 
woord zoodanig eenen als 
<Je» graaf DU Md'-, die zijne 
taak vervulde , met eenen ij
ver naalr >het veriroiawen af» 

genieten., hem door »dendan» 
phin geschonken. De oorlog i 
van .1744 scheidde deze zoo ! 
naauw en zoo nuttig verte- i 
nigde mannen. Men kan o- j 
ver de verdiensten van den 
graaf DU MOT oordeelen, vol
gens de snelheid, met welke 
hij tot hoogere rangen ver« 
heven werd: brigadier in; 
1743, werd hij luitenant-ge< 
neraal,: in 1748, na den 
«lag'van Jfontenoi. In d«s 
oorlog van 1756, werdlf i 
gekwetst te Crefeld, en f I 
slagen te Warburg; mi» ; 
zijne nederlaag, zou den roem 
van den grootsten veldheer 
niet verminderd hebben; «ij11 

•aftogt zou denzelven gehand
haafd , en' zijne wijze om net 
.0naelukte verduren, zou den
d e n vermeerderd hebben. 
Wat konden 18,000 man le
keneen reeds zegevierend ie-
"er van 40,000 uitvoeren, 
wier krijssbewegingen.d.aj 

Venhoven door dm. J * g 
„evel bedektwaren? M « * 
aa„ zich zelven teruggeger-
wiidde zich op-nieuw a 

Zijn hart droeg, die tem 
eenen noodzakehjkenM 
beschouwde, wannee r^ 
^ a a r d e k r o f r " ^ : en die dagelijks door ee t J ; 

«onder gebed, het W^j 
> a „ dien dierbaren». 
:fsmeekte,Degesch.e^ t 

ver van dien P ^ J ^ t 
gebed roor ons opgeieei" 
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<$ O God, verdedig met uwen 
iepen, bescherm mei uw 
-schild den graaf FfflUK DU 
MUT, opdat, wanneer het 
U ooit rriogt 'behagen, mij 
den zwaren last der kroon 
4e' doen dragen, hij mij doof , 
s&ijne deugd, zijne lessen en ; 
Zijne voorbeelden kunne on
dersteunen.'' Deze goede en, 
wijze prins, had die hulp 
niet noodig. De dood ont
rukte hem aan de wenschen 
van Frankrijk: de graaf DU 
MUÏ liet, naast zijn bed ge
zeten , zijne tranen vlieten ; 
de stervende prins werd zulks 
gewaar, en zeide hem met 
die stem, welke het hart 
verscheurt: » Geef u toch 
niet over aan de smart; be
waar u om mijne kinderen 
te dienen, zij zullen uwe 
kunde en uwe deugden noo
dig hebben; wees voor hen 
hetgene, wat gij voor mij zoudt 
geweest zijn; schenk aan mij
ne gedachtenis dit bewijs van 
teedere toegenegenheid, en 
dat vooral hunne jeugd, in 
welke ik hoop, dat God hen 
beschermen zal, u niet van 
hen verwijdere." De Wonde,: 

welke deze dood aan het hart 
van den heer DU MOT toe-
bragt, werd nimmer gene
zen; de Godsdienst en pligt 
beletten, dat hij niet geheel 
en al voor de smart bezweek, 
maar zijne tranen hielden niét 
°P te vloeijen. Hij Het zijn 
81" graven aan de voeten 

fan dat van zijnen geliefden 
prins, in de kerk van Sens, 
eü zijne droefheid etste er-
dit grafschrift op: Buo us-
que luctus meus. Hij vond 
geen beter middel, om ver
strooiing voor zijn harte leed 
te vinden, dan den arbeid, 
en het verrigten van goede 
werken. Vlaanderen zal nim
mer vergeten, met welke 
naauwkeurigheid, met welke 
oplettendheid en met welken 
ijver, hij al den arbeid, aan 
den post van bevelhebber van 
dat gewest verbonden , waar
nam. LÖDEWIJK XV wilde hem 
met het ministerie van oorlog 
vereeren, maar;DU MUT ver
zocht den vorst, hem te wil
len ontslaan, van dit eerbe
wijs aan te nemen, wijl hij 
de omstandigheden niet gun
stig genoeg achtte, om kracht
dadig aan zijnen roem en aan 
het voordeel van den staat te 
arbeiden. De uitnoodiging 
van LÖDEWIJK XVI had" ge
lukkiger gevolg; deze jonge ko
ning herinnerde zich de laat
ste woorden van zijnen ster
venden vader, die DÜ Muir, 
als 't ware, tot het minis
terie schenen te benoemen. 
Deze woorden waren gehei
ligde bevelen, en foor den 
zoon en voorden vriend zijns 
vaders. Tan het voornemen 
des konings onderrigt, ant
woordt hij, dat hij in de 
keme van LoBEmjn &F 
niet heeft kunnen toestem* 
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men, maar dat % ' aan den | hetwelk hem wordt toege-
wil van den zoon des dau~ I staan; ziedaar de gunsten, 

plans moet gehoorzamen, welke hij verzoekt. Zijne 
Hij onderscheidde zijn mi- angstvallige naauwgezetheid 
„:«,^i0 Jnnv He wfisffi ™_ logenstrafte zich nooit: in nisterie door de wijste re 
glementen , en ontwierp ver
scheiden plannen, die onder 
zijnen opvolger ten uitvoer 
werden gelegd. In 1774 werd 
hij tot den rang van maar
schalk verheven, en den 10 

• October 1775 overleed hij 
aan de gevolgen der steen-
snijding. Het jaar te voren 
was hij met de baronnes DE 
BLANCKART in den echt ge
treden. De Godsdienst scheen 
zijn karakter gevormd te heb
ben : dezelve was in hem 
eene tweede natuur; dezelve 
boezemde zijne denkbeelden 
in , regelde zijne gevoelens, 
en bestuurde al zijne daden. 
Zijn geloof, aan de onstui
migheid der jaren, aan de 
ligtzinnigheid van dénkrjjgs-' 

. mansstand, aan de gevaren 
der reizen, aan de bedor
venheid der eeuw ontsnapt, 
onderhield zich met alle 
kracht, te midden van de 
gevaren des hofs. Hij gaf 
er schitterende bewijzen van, 

•bij al de zich opdoende ge
legenheden. De étiquette wil, 
dat de edeljonkers den prins 
in den schouwburg vergezel
len ; DU 'Mur, van gevoelen, 
dat het hem niet geoorloofd 
is 

> er in tegenwoordig te 
zijn > vraagt dm van deze ver
pligting ontslagen te worden. 

hoedanigheid van hevelheb-
• ber van Vlaanderen verpligt, 
om den koning van Dene
marken overal rond fe lei
den, en met dien vorst aan 
de deur van den schouwhurg 
gekomen, stelde hij hem de 
pligten voor, welke hij meen
de , hem door de Godsdieusf 
te zijn opgelegd, en ver wij' 
derde zich. Men zag hem 
zijne tafei steeds 'naar het 
onthoudings-gebod regelen, 
dan zelfs ,• toen hij de eer 
had er den. hertog van Glo-
oester, broeder des konings 
van Engeland, te zien aan
zitten, dien een verschillend 
geloof van deze verpligting 
scheen te 'ontslaan: » Mijne 
wet, zeide hij hem, wordt 
in mijn,huis naauwkeurig in 
acht genomen. Indien ik het 
ongeluk had, er somtijds in 
te kort te schieten , zou ik 
dezelve thans, nu ik de eer 
heb, eenen doorluchtigen 
prins, tot getuige en beoor
deelaar van mijn gedrag te 
hebben, meer bijzonder na
komen. De Engelschen vol
gen getrouwelijk hunne wet: , 
Sit eerbied voor u zelven, ; 
zou ik de ergernis niet v«-
len geven van eenen slee"' , 
ten Catholijke, die de «Uj* 
tot zelfs in uwe tegenwoor-
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digheid zou durven schen
den." Wanneer hij .aan het 
hoofd der irijgsbenden was, 
zag men hem steeds met eene 
bijzondere aandacht, waken 
voor de inachtneming der 
krijgstucht; dagelijks onder
zocht hij strengelijk de hos* 
pitaJen, en .het voor den 
soldaat "bestemde brood. * Na 
de pligten van zijnen staat 
te hebben vervuld, beston
den zijne uitspanningen in 
het verzachten der •ellende, 
het beschermen der-onschuld, 
en het bemoedigen der deugd. 
Zonder in overvloed te le
ven , scheen hij altijd ver
kwistend omtrent den > be
hoeftige; dit was zijne pracht, 
de vrucht der bezuiniging. 
Hij heeft Memoriën nagela
ten , vol uitmuntende inzig-
ten, betrekkelijk verschillen
de onderwerpen van het open
baar bestuur, en waarvan 
het heil van Frankrijk de 
uitgave dóet wenschen. DE 
BEAUVAIS , bisschop van Se-
nez, heeft zijne Lijkredeiuit
gesproken ; weinig mannen 
hebben meer dan hij verdiend 
van den stoel der waarheid 
geprezen te worden. LETQÜU-
MEÜR en DE TBESSEO hebben 
ook zijne Lofrede geschreven. 
Het werk van dezen laatste, 
minder welsprekend, dan dat 
der beide eerste, is echter 
«er zakelijk-, en.bevat wel-

8L * e e r karaktertrekken. 

ÏÏët grafschrift, uit SAIÜSÏXÜS 
ontleend ,• schildert den graaf 
DU MüT volkomen af, als aan 
de deugd verkleefd om haar 
zelve, ert er: enkel .denroem 
van inoogstende, wanneer'hij 
zulks niet kon vermijden'; 
JSsse bonus quam viderimar 
luit; ita quominus gloria 
am petebat,' eo mttgis Ulam, 
assequebaiur* . Zuivere en 
belangelooze deugd y zeer ver-1-
schillend van het schaduw
beeld , dat in deze eeuw van 
begoocheling er den naam 
en de ' plaats van heeft in-, 
genomen, de zaak van snor-
kerij en ijdelen pronk, die 
de' van aard zedige- deugd 
ZOJJ verstikken, indien het, 
mogelijk ware, dat dezebeide 
zaken eenen enkelen oogen^ 
blik gezamenlijk in denzelf-f 
den mensch konden bestaan* 

* MüT (JOAOTES BAPTISTA 
LODEWIJK PHIHPPUS DE Fa
ux , graaf DÜ) , den 25 De
cember 1751, te OUieres in 
Provence geboren j trad Zeer 
jong in de krijgsdienst, en 
was tot den rang van kapi
tein bevorderd, toen de graaf 
DU.MBI , zijn oom, minister 
geworden zijnde, -hem zijnen 
naam en zijne wapens gaf 
met het bevelhebberschap 
over het Soissonnesche reai-
ment. Hij voerde den oorW 
der Amerikajnsche onafhan* 
Kelrjkheid, verkreeg de' Ctn^ 
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Frünkryk w o g , alwaar hij 
töt YeJd-*»a»««iiaft werd be* 
Bro*Jad. ïn 1789, vertrouw-
de Jwt miaisterie hem een 
mifeair-commandement toe, 
hetwelk zich van Woulon, 
tof aan de omstreken %n 
JfyM, uitstrekte. Hij dien
de in 1790 Bij het leger van 
het Zuiden, toen hij met 
eëne -zending naat Zwitser^ 
land -belast werd* Den % 
Februarij 1792 Werd DO . fer 
tot divisie-generaal benoemd., 
en verkreeg 'het provisioneel 
cömmandemenl over ' i e t 3e* 
ger der dlpen. J)en 3 Öc-
tober werd hij Op de lijst 
der candidaten naar hét „mi
nisterie van oorlog gebfagt., 
•maar op toordragt van €3HA-
KOT, die hem voorstelde, als 
'hebbende te Jtvigtion den 
burgeroorlog Terwekt, werd 
hij in de vergadering van 
dein 4 'weder van dezelve ge* 
schrabt. Op het einde van 
1793, noodzaakte Jhem het 
besluit der conventie, waar
bij de afzetting van alle adel
lijke officieren bevolen werd, 
de militaire dienst te veria-
tea> ï n 1795 in activiteit 
hersteld, werd hij als alge
meen inspecteur der artille-

-*iej3ijj het Noorder-leger 'ge
plaatst> daaraa bekleed met 
het 'bevelhebberschap van het 
leger, bestemd om de werk
zaamheden der commissaris
sen te ondersteunen, welke 

IJ-naar de WesU/Mi'ën anoes-
ten gezonden worden. ïn 
'1798 maakte JOG Mvt y tm\ 

j Bom-apARiE den veldtogt van 
I -Egypte mede, waarbij hij 

•groote diensten bewees. % 
zijnen overtogt;, om naar 
Frankrijk terug te keeren, 
werd hij door de Ingelschen 
gevangen genomen, en öp 
zijn woord Van eet weder 
•in Vrijheid gesteld. ïn 1'80! 
belastte men hem met het 
bevelhebberschap der 21fi 
•militaire 'divisie, !te fcoitün* \ 
;Iö 1806, -maakte 'hij fa j 
veldtogt mede tegen de Pruis* ! 
-sen en de Russen, onder» I 
scheidde zich, en verkreeg liet ] 
algemeen gouvernement tafi ; 
Sile&ïë, In Januarij 1811*. = 
werd de graaf DU Mvt, tot 
candidaat bij den senaat ver- , 
kozen. Hij voerde ran af 1 
1812 tot aan den val van i 
het kekerlijk bestuur, het 
bevel over • de '2 .e militaire 
divisie te Maïseille, en be* 
willigde in de vervallenver-
klaring Van BONAP'ARTJE. Den 
:29 Julij 1814, werd hi^ töt 
gröot-ófficier van het legioen 
van eer, en den 23 Augus- ; 
tus daaropvolgende, tot com* j 
mandeur van den H, Ij»*", i 
wïJK benoemd. Den 5 Maa« ,. 
1819, werd hij tot de JjJ. 
mer der pairs beroepen, w | 
generaal DU Mor, is te r»" . 
rijs, in de eerste dagen v*» | 
de maand Junij 1820 over- i 

leden. \ 
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MiiYs (Wilim), een arts, 
in 1682, ie Steenwijk in 
Over'-IJssel gejboren, was 
achtereenvolgend hoogleeraar 
in de wis-, genees- én schei-
Icunst, en eindelijk in de 
kruidt unde té Fmneker* ïïij 
©verleed den 19 April 1744. 
Er beslaat Tan hens: ifi 
Grondbeginselen -der natuur'* 
kimde, Amsterdam, 1711, 
in 4.t(> — 2.o Redevoerin
gen , afeonderüjk gedrukt. - * 
3;° Nagelalen stukjes•, 1749 * 
jn 4. t0; 'waarin eene ver-r 

f handeliog voorkomt: Devirr 
iute semmaUqum piantce -et 
animalia tgenerj. mo propa* 
gando mffiaiuni. ~~ 4.° Inr 
vestigaiïo fabricoe quce in 
partiiïus museuhs eompor 
nentibus exstat, £eyde&f 
17.M,, in 4.to, een diepzin
nig aa sierlijk werk. Hetzel
ve wordt voorafgegaan, door 
-eene breedvoerige voorrede, 
Tn,cd« va het JFraosca v,er-

, „tasald, waarin hij het bewon
derenswaardige werktuigelij-
.Ie aantoont, door hetwelk 
.God gewild heeft, dat de 
.dier- en plantsoorien zich 
ver-eeuwigen zouden, en te
vens het pndoordringbareduis* 
4ere Jbekent, waarmede de 
voortteling, voor de oogen 
aller natuurkundigen bedekt 
•u. ld unum Aio mihi suffi-
tit,ejusmodi èoc seminis 
wiiftcium esse, ut minime \ 
««%«?« quin tu, si qUan-

• X 

do ad perspieiendum Mud 
ineumhes,, ae omnem mentis 
vim atque itciem intenties, 
quo magis ingenio naleas, 
quoque altius in idipsum 
descendas•', eo clarius divi" 
no ad boe invsniendum i%*? 
genio, divinct, ad koe effici* 
endum manu opus esse vi-
deas, Eene zinsnede, die meer 
waar licht bevat, dan al de 
over dit onderwerp uitge
dachte stelsels. (Zie GiUüMFrr*. 
REOTffiRDje —• LKEOWMHflJSK * 
KiRCHBE.), en *die ê& geest 
van eener» .kalmen, «onvoor-
ingenoroen en ,OA verwaanden 
waarnemer,,- 'tot h,et denjkf 
èeeld der .onmiddellijke sverv 
iing des Scheppers igeieidt, 
als alleen in staat, ora .eene 
jtnenigte zaken in derzeker 
grondbeginsel, en het .ge
heim van derzslver eerste oor
zaken te verklaren,. (Zie LEIS* 
WTZ , MALEBRANCHE.) On
danks de wijsheid, die in 
•de schriften van Muts door
straalt, is deze achtenswaar
dige schrijver toch tot eeni-
•ge zonderlingheden verval
len: hij beweert in de we-
xeld een kwaad te vinden, 
-dat >met hare volmaaktheid 
strijdt, ;en dat eigenhjJc<noch 
natuurlijk, noch izedelp: is ; 

-waar het wezenlijke hiervan 
is, dat het kwaad:, hetwelk 

,m de wereld -bestaat., ondej-
:geschikts,is aan ,de. bedoelin-
gen van den bewerker van 
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alle goed; en dat zoo doen
de de wereld niet onvolmaakt 
i s , oïschoon de Schepper er 
eene volmaaktere had. kun
nen vormen , ten minste vol
gens onze denkbeelden, die 
zelve verre van de volmaakt
heid verwijderd zijn. 

MDYS. — 'Zie MÜSIDS. 

MÜZIO (HIERONTMÜS) , een 
Italiaansche letterkundige en 
zin twister, in 1496 , te Pa-
dua geboren. Hij voegde bij 
zijnen naam den bijnaam van 
Giustinopolitano , dat is van 
Capo d'Istria, niet dat hij 
in die stad geboren is , zoo 
als sommigen zulks van mee
ning zijn geweest, maar wijl 
zijne familie er gevestigd was. 
Zijn ware naam was niet Mu-
zio maar' Ntrzio, waarvan 
het hem behaagde de eerste 
letter te veranderen. Hij was 
secretaris van JOANNES CASA , 
apostolisch nuntius in Sa-
vooye en Hongarije. Deze 
•schrijver bezat eene vrucht-
-bare -pen , en heeft verschei
den werken oververschillen-
de onderwerpen nagelaten. 
De voornaamste zijn: 1.° Bel
le 'Fergeriane, libri IF, 
Fenetië, 1550, in 8.vo, in 
antwoord aan PATJXUS VER-
GBROf die -het bisdom van 
Capo d'Istria had verlaten, 
om de leer van LüTHER te 
omhelzen. <— 2.° Lettere Ca-
tholiche, libri IF', Fene

tië , 1561, in 4.to Dezebfie-
vén zijn als een vervolg op 
het voorgaande werk.— 3.° 
Difesa della Messa, de San-
ti e del Papato, Pesaro, 
1568, in 8.vo _ , 4>0 £e 
Mentite oehiniane, Fene
tië, 1551., in 8.vo, tegen 
OCHINÜS , eenen afvalligen ca-
pucijner. — 5.° Il Duello, 
en la Faustina, twee ver
handelingen óver -het twee» 
gevecht, de -eerste gedruk 
te Fenetië, 1558; in 8.w; 
de tweede mede aldaar, 1560, 
in" 8.v 0 , niet zeer algemeen, 
•'•—'• 6.° Il Gentiluomo, Fe
netië, 1565 , in 4.to, dit is 
eene verhandeling over den 
pligt der adellijken. — 7.° 
Le Battaglie del Muzio, 
per difesa de'll' italica IM' 
gua enz., Fenetië, 158%, 
in 8.TO — 8.° Istoria dé 

fatti di Federigo di Monti' 
feltro, duca d'UrUno, Fe-
netië, 1605, in 4.t° — 9,» 
Brieven , eenige Gedichten, 
en Aanteekeningen op PË-
TRARCHA , voorkomende in de 
uitgave van dien dichter > 
•door MURATOUI geleverd. Al 
deze werken tamelijk gezocht, 
• verrijkten den schrijver niet, 
die bijna altijd in eenen be-
hoeftigen slaat leefde , en die 
zich in eenige zijner brieven» 
bitterlijk over de fortuin be
klaagt. Paus Pms T had hem 
eene jaarwedde verleend; 
maar, nadat deze opperpries
ter overleden was, veriiei 
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M'üZzïo Rome', en ging, m 
1576, te Paneretta, bij zij
nen vriend CAPPOKI , sterven. 

* MÜZZAREUI ( ALPHONSCTS), 
een beroemde Romeinsche 
godgeleerde, teFerrare, den 
22 Augustus 1749 geboren, 
behoorde tot de oude fama-
Jiedér graven.van MUZZARELU. 
Inden ouderdom van achttien, 
jaren begaf hij, zich onder 
de Jesuiten, toen zijne orde 
kort daarna vernietigd werd , 
verkreeg hij een beneficie te 
Ferrare, alwaar hij een e as
sociatie van jongelingen sticht
te, welke hij zelf bestuurde, 
en tot de beoefening aller 
deugden vormde. Tot uit
spanning zijner werkzaamhe
den vervaardigde hij gewijde 
gezangen, die zeer gezocht 
werden. De roem, dien hij 
door zijne kunde reeds ver
worven had , bewoog den 
hertog van Parma, hem het 
bestuur van het collegie der 
adellijken dier stad toetever-
trouwen. Hij legde zich te
gelijkertijd op godgeleerde en 
letterkundige werkzaamheden 

vtoe, doch: zonder het gebed 
>n de goede werken te * ver-
*Hmen, terwijl hij zeer lief
d e ; jegens de armen was-, 
en J*< Godsdienst door zijne 
™^digheidenliefdadig-
k l d be^nelijk maakte. Zf-ne werkei-, J u , ' -.-> naaden hem in-tusschen aa> 

den haat der 

revolutionhairen blootgesteld, 
hij zag zicht verpligt, in 1801 
heimelijk té vertrekken , en 
hij. ging den post waarnemen 
van geestelijk bestuurder van. • 
het collegie' van Parma, 
hem' door - den markgraaf 
ONÜPHRDS BEVILAOJDA. aange
boden , en alwaar dè infant 
FJERDINAND verscheiden-Jesui
ten had vereenigd. MuzZA*-
RELI.1 bragt aldaar twee ja
ren door. Hij werd ook naar 
jRome beroepen door PlüS VII* 
die hém tot theologant der 
Penitenciafia benoemde, ti
tel , welke ,met dien van the
ologant des opperpriesters ge
lijk- stand. De- akademië der 
Gatholijke Godsdienst, te 
Rome gesticht, beschouwde 
hem als den voornaamsten ha-
rer leden. Zijne verdienste 
was zoo zeer; bekend 3 dat de 
Paus hem niet. wilde toe
staan , ! zich met zijne oude 
ordebroeders , de Jesuiten , 
te gaan vereenigen, • die' in, 
1804 te Napels, hersteld wa
ren. Vijf jaren later werd 
hij uit Rome verbannen, op 
den oogenblik, waarop men 
Plus YII,, en zijne kardina
len- op eene gewéldadige wijze 
uit die hoofdstad wegvoerde. 
I e Parijs aangekomen , nam 
hij zijn intrek bij de zusters 
van St, Mickaël, alwaar hij 
den 25 Mei 1813 overleed. 
Pater MÜZZAREUI heeft in het 

1 3 
in het Italiaansch en in.het 
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kalijn geschreven. Ia de eer* ir derlegd, Ferrare. 1781 in 
ste dezer tako tfa zijne voor- 8,*>'— n,o MmiEuilü 
flaamste ascetische wetken: dwaling gebragt, Sienm, 
l.o PrahHschonderrigtwe- 1782, 2 dj.» JSen vervolg 
gen* de vereering van het tot hetzelfde werk ia 2 dee-
hart van JMSÜS , Fermre, ka; het geheel te*en het 
1788, in 12.tao _ 2to £e werk yan ROUSSEAD, "hetwelk vaiïRousSEAD, hetwelk 

dezen eigennaam ten titel 
heeft. Deze wederlegging: is 
in het Spaansch vertaald. ~r 
13.Ö Ovet het goed gebruik 
der logica in het stuk van 
Godsdienst, Foligno, 1787, 
in S.v» derde uitgave, 1810, 
10 dl,» Deze verzameling 
bestaat uit 37 losse stokjes, 
onder welke meri ook vindt, 
dat over het Tijdelijk gebied 
van den Paus. Nadat Bot* 

. , —„„, .„ *„. __.- . 61RI een beroemde godge- I 
7,° Verhandeling over de leerde beweerd had, dat» het j 
in acht te nétnene regelen, eene orerdrevenheid was, te i 
om met naauwheurigheid gehoven, dat wij God om ; 
over devotie tot het hart van Heat zelven, en zonder ons 

* maand van MARIA* welke 
-verscheiden uitgaven heeft ge
had. •**- S.» Het Jaar van 
MARIA of het geheiligde 

jaar, 1791,, 2 dl.n, in 12.*">. 
- « 4,o De geheiligde kar-* 
dinaal, Pafma, 1801, -*->• 
5.* Over de ijdelheid der 
pracht in de nieuwerwei'-
scke kleedingen, 1774, in 
4,to *_» 6»» Z>e verborgen 
schat in het hart van MA
RIA , 1806, in l2.»w 

jEStrs te spreken ofte schrij 
ven, Rome 1806, in 12.«"> 

, -— 8*° Novenen t om %ich 
tot de feesten der harten 
van JÊSUS en' MARIA voor 
te bereiden, 1806 en 1807. 
*—r 9.o Met goede gebruik 
der vacantien aan de jonge 
studenten voorgesteld: — 
Over de ethiek en de god- n- jaotigno, ****, *•• -;i 
geleerdheid heeft hijgeschre- — 1S.° FriendschappeliV 
ven. — • 10.° Msporingen brief aan BOLGIM. 7°^ 
over de rijkdommen der gees- JnMoord op menige/ 
Ulijkheid, FerrareWie, in merkingen. ^üWr*„a 
*£ ~ XL* Twee gevoelens rige werken * " J « * £ £ ! 
»f* KARSZ Bom Et (van telt men no$: W^jjz; 
G6nèi,e}t aver de opstanding dienst van d#r ™J&f^ 
en de wonderwerken, we* II mede in 

bijzonder geluk daarbij in 
aanmerking te nemen, kun
nen beminnen," beantwoord
de MTJZAREIM zulks door de 
drie volgende schrifteni U.° 
Over den uitdrukkelijker > 
bijaonderen en voornamen 
beweeggrond der volmaakte 
liefde tot God, 2." uitgave/ 
Foligno, 1791, in 8.T° 

w aw " r s v " , ' 
j,ef Nederduilsch 
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vertaald , Deventer, i822>»n 
1823, 3 stukjes, in 12.«>o 
-t-, 18.° Brieven aan ko-
PKiJ oiier de- heersekm.de, 
f#te van hmrmtyd,,\7§\ ,. 
ia 4.to ^ jjty,: Ö4,er ^e WiP, 
pligting denherders,, in de 
tijdmvanvevvolging, 17&1, 
in &w „, 2o.q Owrtfooori-
zalm dep tegenwoordige m* 
heikn, mier! de vrees uw» 
toekomstige, eii over der-, 
*0*W redmiddelen, 1792:, 

ewsoeA ^g). voornaamste 
fmtm w* MARIJ. ^ - j a . * 

Muldiger der nieuwe 
wmgeem, Jssise, 17M 
7" ^3.o Onuitgegeven stuk-> 
m, ^durende de vervol-* 
SS T / W **«W* 
f°v - 34.QGwr W a o , 

de Bnef^ueling mn hot 

MOORSE (CXATJDIBS), een 

1585 » geboren , was de zoon 
vanJoANNEsMrDOR6E,raads, 
ftw bij het parlement, e n 

Z' K ̂ " heeft van he«> IL °eken over de ^e|. 

ïllr 
•j. oveïleed rn 1647. 
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MTBU(PAÜI.ÜS), een schrij
ver der 1*7.» ee»v?, voawten 
er helangrijfce en zeldzame 
Gedenkschriften bestaan e-
ver de vestiging: emen €&ris* 
telijke zending in der derde 
wereld, de Zuider aspunfo 
landen yenoemdt, ParMst163> 
in 8.vft Men w e t tegen
woordig*, dat het vaste land 
der Zuidpool, aan welks;be* 
staan nies toenmaals niet 
twijfelde, hersenschimmig i s , 
én dat de Zuidpoöllanden,. 
zich; bepalen \ot eenig© ei-? 
landen* aqn welke het zon-» 
der twijfel wenschelijk zou^ 
de zijn, eenige middelen van, 
onderwijs |a verschaffen. 

f MÏLE (ABUAHAM .ïJi» 
DER) , in het JLatijn Mïtios.,• 
uit eene aanzienlijke Dörd~ 

H sohe familie gesproten, doch 
» den i a Mei 1558, te 's Mee-

«»*&&©&, ia de ptëovineie 
Zeeland generen, werd, pr Ba
alkant te Dordrecht, en Q» 
verleed ajdaar den 27 Maart 
1637. Hij -heeft aich voov-
namelp bezig gehouden ., met 
nasporingen over den oor> 
sprong der Nederduitsche taal, 
en den uitslag derzelve la 
het üoht gegeven in zijne 
verhandeling} De antiquitate 
linguoe Belgicm, deque com-
munitate ejusdem eum ba* 
tina, gmca, peniea et 

\« . 

http://heersekm.de


360 MJl, M J R. 

> f My 
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'nsicM, plerisque alus, Zèyden, 
1611, in 4.«° Nog heeft ,, 
men van hem: tfi Be mi- MVRPDCÏTO /AT,^«. \ 

ortgzneanzmahum, m 12.mo fc & fc d « « * * 

- ^ e W ^ ^ n s M r w o r y | voor de menigvuldigeinï 
ten, welke hij zich heeft ge
geven om al de zamenge-
stelde geneesmiddelen te ver
zamelen , welke in de ge
schriften der Grieken en Ara
bieren verspreid zijn, en er 
eene soort van pharmacopea 
van te vormen, Dezelve is 
zamengesteld vóór de 14.e 

eeuw, en ofschoon in het ; 
Grieksch en in eenen onbe- I 

te Eilardi ah Jlma, Hei 
delberg, 1587, iri'-4.tó — 
S.° Een dichtstuk in het 
JVederdoitsch, op den slag 
van Zipante , naar het 
Schotsch van JACOJBÜS, ko
ning van Schotland. TAN DER 
MYLE bad het plan gevormd 
tot een Glossarium van het 
oude Nederduitsch;. en het is 
te betrearen, dat hij er geen 
gevolg aan heeft gegeven. I schaafden- stijl -geschreven, 

is dezelve in Europa langen 
MTSSICRT!'(ADRlAms), hjf- tijd de regel der artsenij be- ; 

arts yan den hertog van Meok- I reiders geweest. IEONARDÜS 
lenburg, en van verscheiden | FUCHS heeft dezelve in het 
andere Duitsche vorsten, on 
derscheidde zich in het be
gin der zeventiende eeuw door 
zijne scheikundige bekwaam
heden. Men heeft van hem: 
Arrmntariwft medieo-chymi-
cum, dikwerf gedrukt. Men 
moet zich niet altijd verla
ten op hetgene hij over de 
kracht der geneesmiddelen 
zegt, waarvan hij de beschrij
ving levert. Aan" hem heeft 
men het zont de Duobus of 
het Jrcanum, thans in ge
bruik , te danken; benevens 
eene uitmuntende pleister, 
om de rhumatieke en andere 
vochten optelossen, zeer be
kend onder den naam van 
empfatrum diaphoreiicum 

(I Latijn vertaald, onder dezen 
I titel t Opus medicamentorUrih 

in Sectiones quadraginta oc-
to digestutrii Men heeft er 
een aantal uitgaven van ge-̂  
leverd; de beste is die van 
HARTMAN BÈTERÜS, Neuren
berg, 1658, in 8jo 

MTRSILUS, een oude Griek-
sche geschiedschrijver, wel
ke men voor eenen tijd ge
noot van SoiON houdt. Er 
blijven ons van hem enkel 
fragmenten over, met die 
van BEROSÜS en UUWÏHOÏ 
verzameld. Het boek van } 

MTRSUÜS over den oorsprong 
vanltalïè, door Asm» wfl 
fiterbo in het licht gegeven, 
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is een dier voortbrengselen, 
•welke de Critici, in den rang 
der bedriegerijen van deszelfs 
uitgever stellen, doch waar
over men veeleer diegene moet 
beschuldigen, welke ,de uit
gever heeft afgeschreven, en 
welke hij, bij gebrek eener 
goede critiefc niet heeft ge
meend té moeten wantrouwen. 

MYRTIS, eene Grielcsche 
vrouw, te Jnt/iedon 'in Beo-
tië> 'm het jaar 500, vóór 

J . C. geboren, onderscheid
de zich door hare dichterlijke
talenten. Zij onderwees de 
regelen der versificatie aan 
de beroemde CORINNA , de 
mededingster van PINDARUS , 
die ook , zegt men , van de-, 
ze muzendochter les nam, 
Men vindt" fragmenten harer. 
gedichtetf'met die van ANYÏA 
(zie dat artikel); Men rigtte 
te • harer eer een metalen? 
standbeeld op , dat het werk 
van Boiscüs- was;" 

—=»o»fêS&taa»~~— 

X 5 
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der yan RoBflAM. Deze vor
stin was afgodisch, z.Gö ajs: 
at de AfflmtJpitw: m Voed* 
de haren zoon op» in'hare 
goddeloosheden. 

NAAMAN , veldheer van het 
leger van BENADAD, koning 
van' -Syrië, werd door de 
jneïaatschheid aangetast. JVa-
dat alle middelen vruchte
loos voor zijne kwaal waren 
aangewend, kwam hijteptf-

' marie, om van wege zijnen 
meester , aan koning JOBAM,, 
aanbevelingsbrieven voor zij
ne kwaal aan te bieden ;• de
ze vorst, die dit gezantschap 
als eene hinderlaag beschouw
de, onthaalde hem zeer slecht, 
en vraagde hem met opge-
Hazenheid, of hy eènGod 

hunnen geneten? B e f 
afgewezen NAAMAN yerlooi ai 

Ie hoop op genezing, toen 
iLnml van het gebeurde 
aan het hof van JORAM on 
derrigt, aan dien vorst net 
weten van hem NAAMAN te 
zenden j » Bat hij bij m ö 
kome, »e»fehij, en dat wj 

wet>e;dat; «? ee.n pijQfeee ft* 

zich in het jaar 884 vóór 
Jf,- Ci <$ weg» om de» pro
feet op te gpeken, Tpen hij 
aan de .deur wajs, wilde EJcir, 
ZEÜS zijn geloof beproeven, 
Hij Het hem door GIEZI , zij
nen dienaar, zeggen, van zich 
zevenmalen in de Jordaan 
te gaan wasschen, en dat 
hij alsdan genezen zou zijn. 
Daar WAAMAH" dit antwoord 
als een teeken van minach
ting beschouwde, zoo ver
wijderde hij zich geheel ver
stoord ; op aansporing ech
ter zijner dienaars, gehoor
zaamde hij, en de melaatsch-
heid verdween. Toen keerde 
hij tot den man Gods terug, 
om hem zijne dankbaarheid 
te. betuigen; en daac zijne 
genezing tot in de ziel door
drong, zoo dankte hij te
vens den God, die dezelve 
geschonken had. — Zie EH* 
ZEÜS. 

NAAS , koning der ifflfflo-
niten, belegerde Jabes, hootd-
stad der provincie balaaa. 
De stad, tot het uiterste r 
bragt zijnde, rerzochl om te 
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capituleren. KAAS bood den 
inwoners aan,, ben in bet 
leven te sparen, op voor
waarde, van zich het' regter 
ooo- te doen uitsteken. Dit 
antwoord verwekte eene ver
slagenheid onder de Jabeè'rs; 
zij beloofden van er zich aan 
te onderwerpen, indien zij 
binnen zeven dagen niet ont
zet werden. PÏAAS verachtte 
de Israëliten al te zeer» dan 
dat hij een dergelijk verzoek 
zon hebben Van de, hand ge
wezen; zij zonden afgevaar
digden naar SAÜI., die eerst 
sedert eene maand koning 
was. SAÜL trok met znlk eene 
vaardigheid tegen hunne vij- . 
anden op, dat het geheéle 
leger van WAAS , in het jaar 
1095 vóór J. C. in de pan 
•werd gehakt. Men gelooft al
gemeen dat NAAS in het ge
vecht sneuvelde: maar zulks 
is zeer twijfelachtig: want 
men vindt eenen NAAS, ko
ning der Ammonieten, töt 
wien DAYIB de vlngt nam, 
gedurende de vervolgingen van 
SAül, en door wien hij wel 
onthaald werd: DixitqueBA-
riD: fctciam misericordiam 
cum HAÜOÊ filia NAAS> 
sicut fecit -pater ejus me-
cum rnisericordiam. II. Me-
gum X, 2. Telen beweren 
dat deze NAAS , de zoon is 
*an dengenen, die voor Ja-
&e* sneuvelde; anderen zijn 

T,a« gevoelen dat het dezelfde is. 

NABAE. -r. Zie ABKSAÏJ^ ;• 

NABIJ?, tiran van Lacede^ 
rrioni'è, bij 1 wiert FHIWPPÜS , 
koning van Mtttedofyië , de' 
stad, Jrgos, als; in bewaïjpg, 
stelde. Hij oefende in'$pwt&, 
de grootste wreedheden uit. 
Hij verbaride de:) beroemdste 
burgers, maakte; zich meesi, 
ter van hunne schatten, be-
riep In zijne hoofdstad vreem* 
delingen, die van elders om 
hunne misdaden verdreven wa
ren , en gebruikte dezelve on> 
de reizigers van alles te berop-i 
ven.'Tot overmaat van ongereg* 
tigheid vond hij een werktuig; 
u i t : in de gedaante van een 
beeld,, dat naar zijne vrouw 
geleek,' Hij liet hetzelve met 
prachtige kleederen uitdos-
schen, die stalen punten, ver
borgen, waarmede het ar
men , handen en-f boezem ge
heel bezet had. Wanneer ie
mand hem geld weigerde, 
zeide bij : » Wettigt heb ik 
de begaafdheid niet, om u 
te overtuigen; maar ik hoop 
dat APEGA , mijne vrouw, u 
daartoe" brengen zal." Dade
lijk werd het beeld te voor
schijn gebragt, en de dwin
geland , hetzelve bij de hand 
nemende, geleidde het tot 
zijnen man, dien het omhels, 
de, en hevige kreten deed 
uitbóezemen, Nadat NABIS 
de partij van PHHIPPÜS . te-
p n de Romeinen had geko-
zen s belegerde FUMINIÜS hem 
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in-Sparfa, nwdnaakte hem 
den rrede te vragen, dien 
Jiii hem mstond. JVaauwe-
l'nks wat # Bönreinsehe veldv 
lieer -o** Griekenland ver-
ttoktm, of ^ABPS ging G n V 
jtettland, eene stad der; A-
cheë'rs, die den beroemden 
PjErnoFOEMEU tot veldheer had
den, belegeren, Deze voor 
de veldslagen zeer geschikten 
held, maar die geenerlei on-
dervinding 'van de marine 
had, werd in een zeegevecht 
volkomen geslagen, Deze ne
derlaag, wél verre van zijnen1 

moed uiüedöoven, wekte den-
zelven al meer en meer op: j 
hij achtervolgt den tronweloo- I 
zen JVABIS , overrompelt en 
slaat hem bij Sparta. De \ 
dwingeland werd verraderlijk 
vermoord, terwijl hij devlugt 
nam in het jaar 194 vóór 
J C. en liet eenen naam na, 
die bn het menschelijk geslacht 
steeds in hatelijk aandenken is 
gebleven. (Zie APEGA). 

NABONXSSAR, koning der 
Chaldeërs of Babyloniërs, is 
beroemd door de tijdreke
ning, die zijnen naamidraagt, 
on% den 26 Februari,, 
van het jaar 747 voor• J . £ . 
begon. Men gelooft dat hij 
dezelfde iö ajs1

 BELESIS of BA-
IABAN , waarover m de heilige 
Sdbrii'tuur wordt gesproken, 
en die de vader was van ME-
BOÖAC, dU aigcvaardigden tot 
den konitfgr 'mscntAs zond ; 

waar dit gevoelen, en ald© 
andere, welke men omtrent 
dezen vorst vormt, zijn slecht* 
zeer onzekere gissingen. 

NABOMBES, dezelfde als 
DE BitïHASAR van DAWët. 
— Zie BAiiBASAtt. 

NABOPOUSSER , vorst van» 
Babyion; verklaarde den oor
log aan SARACUS , koning van 
2tssyri'è, Hij voegde zich bij 
ASÏÏAGES , om dit rijk te o-
verweldigen. Zij belegerden 
SARAWS in zijne hoofdstad; 
en na die stad te hebben in
genomen , vestigden zij op de 
bouwvallen van het Assyrische 
rijk, twee koningrijken: dat 
der Meders, hetwelk aan As-
TTAGSS toebehoorde, en dat 
der Chaldeërs, waarover er in 
het jaar 626 vóór J. C. NA-
BOPOUSSER werd gesteld, NE* 
CHAO, koning van Egypte, 
die zijnen voorspoed benijdde, 
trok tegen hem op, versloeg 
hem, en ontnam hem Cctrche-
mis, eene belangrijke stad van 
zijn rijk. NABOPÖLASSAR, door 
den ouderdom uitgeput, hn 
dezen hoon niet wreken, en o-
verleed naeen 21jarigbestuor. 

NABÖXH, uit de stad J» 
rnël, had eenen wijngaard t»J 
het paleis van ACHAB. W 
deze vorst eenen moestuin 
wilde aanleggen, wo hiew 
hij bij hem aan, hem de«J 
wijngaard te verkoopen, 
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töenzelven tegen eenen bete- I 
tien te verruilen ; maar NA-
.BOTH, een zeer getrouw waar
nemer der wet, weigerde het 
•erfdeel zijner vaderen te ver-
koopen. JEZABEÜ , de. vrouw 
van ACHAB , over zijnen te
genstand verbitterd, schreef 
aan de overheden der stad, 
waar. IVABOTH woonde, om 
valsche getuigen optesporen, 
die verklaren zouden, dat 
tij God gelasterd, en den kor 
ning vervloekt had, en hem 
alzoo ter dood te veroordee-
len. Dit bevel werd ten uitvoer 
gebragt. Twee getuigen," leg
den hunne verklaringen tegen 
NABOTH af, die denzelfden 
dag gesteenigd werd* Zoodra 
JEZABEI, het berigt hiervan 
vernomen had, ging zij zulks 
aan den koning overbrengen, 
die dadelijk vertrok om bezit 
te nemen van den wijngaard; 
maar de profeet EUAS kwam 
bare vreugde storen , verweet 
haar hare misdaad, en zeide 
haar j» Weet, dat op dezelfde 
plaats, waar de honden het 
bloed van NABOIH zijn komen 
likken, zij zich ook met het uwe 
zullen komen verzadigen," Dit 
gebeurde in het jaar 899 vóór 
J. C. Het even zoo regtvaardi-
ge als verschrikkelijke vonnis, 
werd weinige jaren daarna ten 
Bitvoer gebragt. (Zie JEZABEÏ,). 
De wijngaard van NABOTS , 
«eene soort van spreekwoord 
g*worden, om de bezittingen 
ÜM armen nan te duiden, 

•die door de rijken o*verwel-
:digd zijn welke de Heer niet 
nalaat te straffen , als ^schul
dig aan eene zonde i, die voor 
den troon zijner .régtvaardig-
heid wraak roept, :, 

NABUCHODONOSORI; koining 
vanNinivem Baby'Ion, waar
over er in bet Boek JÜDIXH 
wordt gesproken, beklom den 
troon in het jaar 646 vóór 

j , C, ; hij vèrsloeg; en doodde 
PHRAQRTES > koning van" Me-
dië, ook ARPHAXAD genaamd. 
Overwinnaar der Mediërs, 
zond hij tegen de Israëliten 
HoLOFERNES, veldheer zijner 
legerbenden, die door JÜDIXH 
werd gedood, Sommigen zijn 
van gevoelen, dat deze NA-
BUCHODONOSOR dezelfde is als 
NABOPOIASSAR. Het is moei-
jelijk , om iets stelligs ,* be
trekkelijk deze oude tijden te 
zeggen ; maar hetgeen wij zoo 

I even in het artikel NABOPO-
XASSER gezegd hebben, is dit 
gevoelen niet gunstig. Sedert 
eenige jaren, hebben Catho-
lijke schrijvers, zelfs rede
naars , volgens de ijdele be
spiegelingen der nieuwere 
schriftverklaarders,'den naam 
van NABUCHODONOSOR •, in dien 
van NEBÜKADNEZAR veranderd, 
en de andere namen , naar 
mate der laatdunkende in
breuken , welke een even zoo 
kinderachtige als vermetele 
spraakkundige critiek hun had 
ingegeven, ten gevolge van 
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het 'wiile&e«r%ip «angeïjó» 
nien stêsel ëetrekkelijk de 
•kVwMmett,: «f wit verkJecfd-
he-id «aö* <&s Massoretische 
ptjH(««> dl* nog willekeuriger 
ZIJD (Zie ElÈAZkü , CrOROPHJS, 
JtfisciEF); een belagchelijk en 
oneindig schadeMjfe néologis-
mus, dat den eerbied., aan d«e 
oude overzeltingeja verschul
digd , bespot , 4 e •gesehiedkuir-
•digè denkbeelden ontaardt, 
aan het verhaal der gewijde 
sehrn>ers, ik weet niet welke 
veran derlij kheid geeft, 'de aan
dacht #n hét verstand-des volks 
gëdert achttien eeuwen i i aan 
de inliet openbare onderwijs 
aaogeaomen «aatnen gewoon, 
sa verwattwg brengt, 

KABWaroï>owos«E ff, ko
ning der Assyriërs «a Babylo-
niërs, hijgenaaxnd de Groote,, 
volgde in het jaar &2S vóór 
J . G. Of fijnen vader NiEO-

, POtASSAR, en maakte zich 
meester v̂an hij na geheel J%ië, 
Hij veroverde Jermakm op 
JOAtsKiM, k o n i n g v a n J u d a 
-(•die a&n het muiten geslagen 
Was), op den oogenblik , dat 

-men er het minste aandacht , 
-en «net de sphatten dier stad 
heiaden, aam hij h e m , in 
kei jaar 600 vóór J , C; ge-
vankelijk mede naar Bübylon, 
Hïj -gaf <hem in het vervolg 
«P»e vrijheid ea zijne staten 
•*«%».. dooh op zeer harde 
•voonWNéfc», « a t die ko
ning '.driv*j«ÉüM< k t e r arader-

maal eenen opstand vènwki 
had, werd' bij ha een gevecht 

-gevangen genomen en gedood, 
JECBMWJUS, zijn «oon, volgde 
hem op, Be koning van Sw 
%/ow, ondernam ,eenen der
den togt naar ./zfó&a, Jcwam 

JECHOMAS in z p e hoofstad 
beleger era, voerde hem gerau-
ikelijk naar Buhyhn, met 
zijne moeder, zijne vronw en 
10,000 mannen van Jeruza
lem. NABTOHOBOÜfOSOR XO0ÜS 
(al de schatten uitden tempel, 
*em stelde in de plaats 'm 
JECHOMAS, .den. vaderlijken 
*oomv.an idien vorst, aansvica ' 
hij den naam van SEDEHAS 

•gaf. Beze nieuwe koning volg-
| de zijne voorgangers na, sloot 
Ij een vecboni met <ie naburig 
| vorsten, tegen «Aeaigenen, aan 
I wien hg de irooaj' te danken 

had. Be Babylonische vorst 
kwam andermaal met «ea ge
ducht leger in Judea, Ifa de 
voornaamste plaatsen des lands 
overmeesterd >te hebben, be
legerde hij Jeruzalenutssw 
KIAS, die aan de verdediging 
dier stad niet durfde denken, 
nam de vlugt, werd op zijne» 
weg gevangen genomen en voor 

MABüCflODOirosoR gevoerd, die 
toenmaals te R&blata in Sf 
rïè was. Kadat die verst, 
zijne kinderen in zijne tegen
woordigheid had doen «O' 
brengen, beval hi j , data*» 
hem de nogen w?f"'* 
met kluisters beladen, *« | 
£abylon zoude voeren, « 
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'leger der Chaldeërs trok Je-
.rusalem binnen , «n oefende 
etongehoórdewroedheden üitj 
men Vermoordde alles, 'ion-
der onderscheid Van •oudör-
•dom of geslacht. NABÜZAÏ^ 
DAN, tekst mét de uitVoe»* 
ring (ter 'hevelen v*m 'zijnen 
meester, Tièl iden tempel, 
het paleis dés konings, 'de 
openbare gebouwen en dö 
huizen der grooteö in den 
brand steken. De stadsmuren 
werden afgebroken; fajtlehog 
overblijvende inwoners wer-» 
den in boegen gekfon&ehj 
ha onder de wgen van NA-
;BÜCHOI>ÖNOSOÊ , zestig' *d&r 
eersten van hei volk van hét 
leven te hebben beroofd. De 
overwinnaar * in zijne hoofd-
Stad teruggekeerd, liet in de 
vlakte van JDura , «ijo eigen 
standbeeld in goud oprigteh, 
ter hoogte van zestig vade
men. Al zijne onderdanen 
omringen op doodstraf bevel, 
om voor den afgod de knie 
te buigen, en denzelven te 
aanbidden. Daar enkel de 
medegezellen van DAMëL zulks 
weigerden te doen, liet de 
koning hen in eenen gloei* 
jenden oven werpen, waarin 
zij door den engel des Hee-
ïen, op eene wonderdadige 
>ijïe van de Vlammen be
baard bleven. NABÜCHODO* 
«OSOR , door dit Wonder ge
troffen , liet hen uit den oven 
^rijden, en vaardigde een 
««At uit, waarin hij de groot* 

freid; ^an' *dén ;waren't»od ver
kondigde. (Ziö DÏA'ïrïët.) Twee 
Jaren, na 'de nederlaag der 
Jeden, OVerwoö MABÜCHO-
ÖMOSÖR s #e Tyrië-rs, üe'Mtf-
«biteö'j «n vérscheiden''an
dere éèn Joden'naburige 'en, 
vijandige ivofteti» Hij ging 
eerst Wp'ttè ,f eene.dooi* hia-
jen. handel be'r'oemde zée-
•èi'ad fcetegereni • Dit beleg, 
•duurde dertien jaf«ft;; en 1, in 
4ièrt tusstfhentijd 'verwo'e&te 
het 'leger -èes &<o»irigsSyrië, 
'PaXesliHet, léttmea en J(t&« 
Më. Wyrus gaf ztók einde-
iijfe 'over, en deze 'övetwin* 
rning Werd géVolgd épor die 
Van Mg}jpt& 'én • Van 'ëefi ge
deelte v&n 'Per&ië. NAtëucfro-
fcÖNöStfR. legde 'zich vervol
gens toe, op de verfraaijing 
zijner hoofdstad, en met het 
bprigteh van prachtige ge
bouwen in dezelve. Door zij
nen voorspoed en. zijne rijk
dommen vérhoovaardigd, liet 
hij boveö Van zijn paleis de 
oogen trotschelijÊ overde ge-
heele stad Weiden, en zei-
t lé: » Is dat niét die groo-
te en prachtige stad, welke 
ik in de grootheid mijner 
magt en -in den glans mijner 
heerlijkheid gebouwd heb, 
öm dezelve tot den zetel van 

.mijn rijk te maken?" Hij 
had deze rede nog niet ten 
einde gebragt, of eene stem 
des Hemels deed zich hoe
ren 'en zeide hemt » 0 w 
rijk u\ in andere handen 
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overgaan. Gij zult ui t 'de 
maatschappij der menschen 
worden weggerukt, gij .zult 
het gezelschap zoeken der 
dieren des Wouds, gij zult 
12 met gras en hooi voeden, 
zoo als de lastdieren: gij zult 
in dien staat zeven jaren door
brengen , tot dat. gij erkent, 
dat de Heer, God almagtig, 
een volkomen gezag over de 

* rijken dezer wereld uitoefent, 
en .dezelve geeft aan; wie het 
Hem behaagt: Dto^ecjsoias 
quod dominetut Excelsus in 
regw hominum etöuicum-
que yolwritydetülud." De
ze voorzegging werd oogeh-

.blikkeïrjk vervuld: hij werd 
ziek en verbeeldde zich, een 
os, te zijn. Men liet hem on
der de dieren in de bosschen 
gaan. Hij verbleef aldaar ze
ven jaren, na verloop van 
/welke hij , ; na boetvaardig
heid over zijne zonden te heb
hen gedaan, den troon we
der beklom. Hij overleed een 
jaar daarna, in het jaar 563 
vóór J . C. het 43.e zijner 
regering, in zeer godsdiens
tige/gevoelens. Het is deze 
Yorst, die in het 2.e jaar 
zijner regering, een.> groot 
standbeeld zag; waarvan ĥ et 
hoofd van goud , de borst en 
de armen van zilver , de buik 
en de dijen van koper, de 
heenen van ijzer en de voe
ten vjtn leem waren. De pro
feet .DjLsuëï, verklaarde der 
zen generoijsüïmgen droqm, 

en.zeide aan dezen vorst, 
dat de vier metalen, waar-
uit het. standbeeld was 
mengesteld, hem de op 
ging der vier monarchiën aan
duidden, zoo alsdie der Ba-
bybniërs, der Perzers, van 
AlEXANDER. den Grooie, 9 
van zijne opvolgers, JEr zijn 
verscheidene gevoelens - o-vef 
de herschepping of gedaante
verandering van, NABÜCHODO» 
Móson. Datgene j, wati^, 
meest algemeen gevolgd wordt, 
is, dat•.,deze vorst, tervr̂ l 
hij zich'verbeeldde een dier 
gemorden te zijn, gras at, 
met de horens scheen te stoo-
texi, zijne haren en nagels 
liet groetjen, en uitwendig 
al de; handetlingen van een 
dier nabootste. Deze veran-
(lering, die waarschijnlijk en' 
kei in zijne gekrenkte her" 
senen ot in zijne verhitte ver
beeldingskracht plaats had, 
was eene soort yan ijlhoof-
digheid; staat, waarin dt 
mensch , zich, diets maakt, 
dat ;hij in eenen wolf, eenen 
hond of in een ander dier 
veranderd is. , Maar welke 
ook' de oorzaak , ;de aard eB 
de onmiddellijke uitwerkselen 
dezer, ziekte wezen mogen, 
dezelve was bij uitnemend
heid geschikt, om de trotser.-
heid van dien hoogmoedig 
.vorst te beschamen, omht» 
van zijne zwak- en nie»J" 
heid te overtuigen, en j * 
hem eene schitterende hi»^ 
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aan den Koning der'kdnin-' 
gen te doen bewijzen, die 
na hem in zulk eene zeven
jarige vernedering, zijnemagt 
te hebben geopenbaard, de
zelve nog meer deed uitschit
teren, door hem uit dezen 
toestand ie redden en hem 
weder op den troon te plaat
sen, Sommigen beweren dat 
Aausis dezelfde i s , als N A -
BUCHODONOSOR , en dat de ge
schiedenis van den gewaan-
dén koning van Egypte, 
naar die van den Assyrischen 
vorst gesmeed is. Er komen 
werkelijk zeer treffende over
eenkomsten in voor» (Zie 
Joitrn, hist. et litt.,, 1 Decb/ 
1790, blz. 528). Nog kan 
men hierbij aanmerken, dat 
de tijdrekening hunne rege
ring in dezelfde eeuw plaatst. 

NABUNAL (EHAS) , een god
geleerde van de orde van den 
H. ERANCISCÜS , Nabunal ge
naamd , naar zijne geboorte
plaats in Pêrigord, werd 
aartsbisschop van Nicosia en 
patriarch van Jeruzalem , en 
in 1342 door CLEMENS YI , 
tot kardinaal benoemd. Hij 
overleed te Jvignon, in 1367. 
Men heeft van hem in het 
Latijn; l.o Commentariën, 
op het boek der Spreuken 
e» op dat der Openbaring. 
~~" 2.° Verhandeling over het 
i**piegelend leven. — 3." 
•^redrn op Aa Evangeliën. 

" * u l . DEEL, 

NAÖAÜRA (JÜLIAOTS), is 
een der vier afgevaardigdehy 
welke de koningen van ƒ«* 
pan; in 1581, aan Paus Gms-
GOKIDS XIII zonden. Eeno
gen tijd na zijne terugkomst" 
in zijn land ,* begaf hij zich 
onder de. jesuiten, en wijd- ; 
de zich geheel töe aati het 
heil zijner landgenooten •, van 
welke hij ér een aantal be
keerde. Na lange wefkzaan> 
heden en veel lijden , verze-r 

gelde hij door den marteW 
dood het door hem gepre
dikte geloof. Hij onderging 
denzelven öp cene wreede wij
ze te Nang'asachi, in het 
jaar 1634, 

NACHOR , zoon van SARUG » 
en vader van THARÉ, over
leed in het jaar 2008 vóór 
J. C. in den ouderdom van 
148 jaren. — Men verwarrè 
hem -niet met NACHOR , zoon 
van THARÉ, en broeder van 
ABRAHAM. 

NACXANTUS of NACCHIAN-
TE (JACOBÜS), een dominï-
kaner van Florence, in 1569; 
overleden, was bisschop van 
Ghiozza, en bij de kerkvef-

! gadering van Trentè tegen;-
I woordig. Men heeft van hem 

verscheiden werken, in twee 
deelen in lol, gedrukt. 

KADAB^ koning van Is-; 
raël, volgde op zijnen va-*; 
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der JEROBOAM I» in het jaar 
954 vóór «F* 0. en was te
vens de navolger zijner hei-
ligschendingen en göddeloos-
heden, JBASA , een zijner veld-
heeren, doodde hem verra
derlijk in 953 t roeide zijn 
geheele geslacht uit, en maak
te zich meester van den troon. 
— Men moet hem niet ver
warren met NADAB, zoon 
van AARON, die even als zijn 
broeder ABIU, door het vuur 
des hemels verslonden werd. 

NADAL (AÜGUSTINÜS) > te 
Poitiers , in 1659 geboren, 
kwam vroegtijdig te Parijs, 
alwaar zijne talenten hembe-? 
schermers, en zijne minza
me inborst hem vrienden ver
schafte. De hertog; van Jfw 
motit>, eerste edelman der 
kamer , en landvoogd van het 
Boulonnesche gewest, ver
schafte hem het secretariaat 
dier. provincie , en in 1706 , 
eene plaats bij de akademie 
van opschriften en schoone 
letteren. NADAL vergezelde in 
1712, in hoedanigheid van 
secretaris., den hertog van 
Jumont,gevolmagtigdebij de 
koningin ANNA, voor den 
Utrechtschen vrede. Zijne 
diensten werden in 1716 be
loond, met de abdij van 0ou~ 
deauvüh, NADAJC overleed in 

Zijöe yverken zijn in 
te Péer$t,4gezamenlijk uitge-
gegeren ,* & ^d].«», ïn 12 f*0 

Het ;l.e deel biedt Ferhn* 
delingen over de zedehn* 
de en beoordeelende dan* 
merhingen aan. De meeste 
geven een gunstig denkbeeld 
van de kunde en den geest 
des schrijvers, maar niet van 
zijnen smaak. Zijn stijl is j 
hoogdravend en zonderling] 
Men vindt in het tweede deel 
Gedichten van verschillen* 
den inhoudt gewijde en on
gewijde , de meeste zeer zffal.: 
Aanmerkingen op het oude 
en nieuwere t reurspel , en 
Verhandelingen over de vor
deringen der dichterlijke genie 
in R A C I N E . Het 3.e dl. ein-. 
delijk bevat treurspelen ten. 
getale van vijf, waarvan één 
S A Ü I get i teld, eenigen opgang 
maakte. Ofschoon de versbouw 
op verscheiden plaatsen god-
i s , is dezelve echter in het 
algemeen belemmerd en on
duidelijk. Er komen eenige 
al te opgesmukte stukken in 
voor. Meer nadruk en naauw-
keurigheid, in zekere gevoe
lens zouden er de schoonheid 
van ontwikkeld hebben. Di' 
is he t vonnis , hetwelk de abt 
DESFONTAINES over het stak 
ve l t , MOZES genaamd, en 
men kan he t ov alle an
dere van den schrijver toe
passen , i i e een middelmatij 
d i c h t e r , en een hoogdravend 
prozaschrijver is. ^eabi^ 

» g n e geboor tep laa t s in 1 7 4 1 . j « v « » « w . . . j . - - - - , e 
"'•*- • • r - ' 1 7 3 8 , \\ D A I heeft ook eenige andere 

tegen i e &e' 
I vrij gezochte stukken tak* 
II l icht gegevent ' ' " 
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^endaagsche filozofen. Men on- • 
derscheidt'. vooral zijnen brief 
aan den abt PIBRAC , tegen 
de betreurenswaardige uit
werkselen der ongeloovigheid. 

NADANH (JOANNES), een 
adellijke Hongaar, kwam in 
Holland, om zich in de we
tenschappen te volmaken, en 
gaf er eene verhandeling in 
het licht. DejurehelH, C-
treckt, en Flóris Hungari-
'cus, Amsterdam., 1663, 
dit is eene beknopte ge
schiedenis van Hongarije. 
In zijn vaderland terugge
keerd, werd hij in 1666 
benoemd tot hoogleeraar der 
wijsbegeerte en Hebreeuwsche 
taal in Zevenbergen, De on
lusten, waarvan dit land het 
tooneel was, noodzaakten hem 
de wijk naar Hongarije te 
nemen, alwaar hij zijne da
gen eindigde. 

NADASI (JOANNES) , te Tir-
nau in Hongarije in 1614 
geboren, begaf zich in 1633, 
te Gratz onder de Jesuiten, 
Jjfa de godgeleerdheid en het 
zintwisten (controvers) teheb-
ben onderwezen, werd hij tot 
assistent van den pater-gene-
ïaal NICKEI. benoemd, en be
kleedde denzelfden post on
der pater OMVA. In z(jn va
derland teruggekeerd zijnde, 
herkoos de keizerin ELEONOKA , 
*eiluwe van keizer FEKDIWAND 

III i hem tot haren foièchtv.a-" 
der. Hij overleed in 1679.: 
•Men heeft van hem eeö aan
ta l , meest ascetische wer
ken. De voornaamste zijir: 
l.p Annüs hèbdomadarum, 
ccelestium , Praag, 1663", 
in 4. t 0 — 2.o Heges Sun-
garios u sancto STMPÜJNO 

usque ad FERJilNANTiVM 
III, Presburg, 1637, in 
fol. r - 3.o Füa sancti M-
MERICI , Presburg , 1 6 4 4 ' , 
in fol. — 4.° Terscheidëh 
wérken betrekkelijk, de man
nen zijner maatschappij , die 
zich door hunne godsvrucht, 
en hunnen ijver voor de Godé-
dienst beroemd iiebben ge
maakt. 

NADASXI of NADAZD (THO
MAS', graaf' van), uit eene 
der oudste familien van Hon
garije , verdedigde in 1531 
met dapperheid de stad Bu-
de, tegen SOMMAW I I , kei
zer der Turken, die in 1529 
een leger van 200,000 man 
aanvoerde. SOXIMAN kwam de 
regten verdedigen van "JOAÏT-
NES ZAPÖII , door FERDINAND 
van Oostenrijk uit Jlonga-
rijè verdreven. NADASTI werd 
met het bevel over Bilde be
last ; maar de bezetting ver
raadde hem > en leverde hem 
handen en voeten gebonden 
met de stad en het kasteel 
aan den grooten*heer over. 
Deze vorst over een zoo laf-

2 . . . • .i -
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hartig ierwal verontwaar* 
digdj filrafio in tegenwoor
digheid van IVAJUSW de ver* 
raders gesfrengeJijk, en zond 

hem na hem met loftuigin-
gefl te hebbben . overladen, 
onder veilig geleide, terug, 
tot FERDINAND , koningvan 
ffongarijë. •NAJBASII,diende 
vervolgens met een corps Hon
garen , in het leger van Kx-
REI. V. Hij onderwees de 
krijgskunde aan den beroem
den FERDINAND DE TotEDO, 
hertog van Alba, die toen
maals nog slechts "23 jaren 
oud was. Hij .ontwaarde in 
dezen jongeling de kiem al
ler krijgskundige talenten en 
voorzeide, wat ,:hij eemaal 

;zoude worden. 

het keizerlijke pa}éis jnileii 
brand steken, ten einde daar. 
door gebruik te maken ia» 
de vlugt des keizers, om hem 
van hel leven te beroovenj 
maar de partij, vreJfee hij van 
den brand hoopte te trek* 
ken, gelukte hem niet. Baat 
hij zijn oogmerk beter hoop
te te bereiken j door het ver-
gif, dan door het staal en 
'het vuur, liet hij de puiten 
vergiftigen, waarvan hij ver
moedde, dat men zich voor 
de keukens van den keizer 
bediende. Nadat deze verfoei-
jelijke streken ontdekt waren, 
werd hij veroordeeld, om de 
regterhand en het hoofd af* 

.NADASTI 
graaf van), voorzitter van 
den raad van Hongarije., was 
uit hetzelfde geslacht als de 
voorgaande. Daar hij van kei
zer LEOPOLD de herstelling 
van de oude voorreglen der 
Hongaren, en den titel van 
palatijn, als voorzitter van 
den hoogen raad niet had 
kunnen bekomen, trad hij 

16651 met de graven in 
SERINI , FRANGIPANI en TAT 
TENBACH , tegen hem in za-
menzwering. Hij liet eerst 

gehouwen te worden, AI zij' 
ne goederen werden verbeurt! 

| verklaard, en zijne kinderen 
(FfiAïfCiscüS , \\ veroordeeld, om den naam 

en het geslachtwapen, hun
ner, familie af te leggen. Hel 
vonnis werd in 1671 ten uit
voer gebragt. De kwalijk, on' 
derrigte Hongaren beschouw 
den hem •als een ijverig w 
derlander, als een' aan de 
eerzucht van het Weener-
hof opgeofferden onschuldi' 
ge.; doch niets is valsche/ 
dan dit denkbeeld, hetvtelï 
nog voedsel vond in den w 
den afkeer dier natie vaa 
de Duilschers f ) . Men heefi 

(*) Wij zijn met de beste geschiedschrijvers van gevoelen, dat 
«enige misdaad yari NAOASTI was, van meMe adeUgke non^^ 

C f o ' e tot het j« ' 
en om niets and'"» 

.•"""«ge JJIISUCIUU r a u « A U A O H **•«.?> »«•« «•«- — - - — IVnifWfifll" 
«* «te samenzwering tegen den keizer te rm getreden^ .irouw. , 
F<?Üb,nSen t e r vergiftiging en vermoording, klimmen op tornetJ^ 
k ï ïk f /*** w**«M«Tn mi, om opstand, en om mets i 
hechtenis genomen. . Fransc&e VtrvOig"*' 
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van1 dezen ijiuiteling: l.a" Cyi 
nosura juristarum,, 1668, 
in eene alphabetische orde, 
de wetten en ordonnantie» 
van het koningrijk Honga» 
nj'ë, tot in 1659 bevattende.. 
— 2.o Mausoleum regnv 
apostoUoi ïïmgarici regum 
el dnoum, cüm versione Ger-
manicd, Neurenberg;, 1664, 
'Ö foi. in den opschriflen-
8fS«> met fraaije platen ver
sierd, zeer gezocht, en in-, 
net longaarsch vertaald door 
ï»ter HORAKI, Bude,l71l, 
»» 4.*o Sommige schriivefs-
z?8geo, dat NADASXI e

J
nke l, 

z'jnen naam leende aan dit 
j e r t , en kennen het toe aan 
NICOUAS XANTZMAR; ande-
ren sclmjven. het toe aan den. 
W J O A T O J V A D A S I ; maar 
zeer overwegende redenen 
doen gelooven dat IRANCIS_ 
CCS NADASXI, er werkelijk 
Je schrijver van i s . hij zelf 
£ • * het onder zijnen \J£ 
den ,tau» v m Hongarije 
aan , en m een«n zijner brie
ven zegt hij, d a t d i t ^ ^ 
hem oneindig .veel nasporin-
gen heeft gekost. Zijne kin
deren namen den naam aan 
tan CREÜTZBERG, o m daar-
door de schande uit l e w j 8 , 
«hen, waarmede hun vader 
J«J»en ouden naam bezwalkt' 

j£5?**< — Zie KOÜ-

T 3 

^ Wnmm ('CNEHJS);, een ,Lar 
tijnsch dichter, voerde de 
wapens in den eersten Pu-
nischen oorlog; Hij verbond; 
zich vervolgens aan het too-
neel, en zijn eerste blijspel, 
werd te Rome irr hèt jaar 
229" vóór 'JV'Ci'. ten tooneèle 
gevoerdi Zijne hekelachtige 
inborst, mishaagde aan ME-
TEUÜS, die hem uit Mme 
deed verdrijven. Hij nam de 
wijk naar mica, alwaar hij 
«» het jaar 203 vóór Jv C. 
overleed. Er blijven ons ea-r 
kei fragmenten van zijne wer
ken over, voorkomende in 
het Corpus poëlarum %dn 
MAITTAIRE. Het voornaamste 
is eene Geschiedenis van cfen-
PuniscAen oorlog,. 

. _ NAGAXIMA (Micgiëi,),. een^ 
Japonees, begaf zich ojider 
de orde der ' Jesuiten , en 
wijdde zich geheelen al tóe 
aan de verkondiging des Evan
gelies. Hij is een der mis
sionarissen , die de langdurig
ste en uitgezochtste folterin-
g e n ^ e r g m g e n , jfa tfa 

[nA«„J . n,J een jaar 

woede, en.de. moedfee'Ja, 
ponees over tó ^ZlföJiï 

http://en.de
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den te hebben ondergaan. 
Eenigen i#d daarna werden 
zijne modet, en zijn broeder» 
evenzeer teer het geloof ten 
dood gebragt» 

* NAGO? (FRANCISCÜS KA-
BJSI) , priester der congrega
tie van Jff. SütPixiüs, over
ste en stichter van het semina
rie van Baltimore, te Tours r • 
den 19 April 1734 geboren , 
•yolbragt zijne studiën aan het 
collegie dier stad, door de 
Jesuiten bestuurd. Daar hij. 
zich /voor. den geestelijken 
staat bestemde, kwam hij te 
parijs, en ging .in' het col
legie der Bobertijnen om er 
zijne theologische cursus te 
maken. Nadat hij dezelve 
ten einde had gebragt, ver
zocht hij om opgenomen te 
worden, in de congregatie 
van denH.SoLPiTiüs, hetwelk 
hem' werd toegestaan.., Men 
zond hem als hoogleeraar der 
godgeleerdheid naar het se
minarie van Nantes; en aan 
de universiteit dier stad ver
kreeg hij den doctoralen 
graad. In i769 naar Parijs 
teruggeroepen, werd hij tot 
overste aangesteld van de klei
nevergadering, die onder 
zijn bestuur bloeide. NAGOT 
moedigde de studiën aan, 
handhaafde de tuchtj 'vorm
de eene bibliotheek,' en ver-, 
Besjfcèrde het tijdelijke van dat 
g ë s ^ L , , „ H # ging over tot 
het kiefee-seminarie, waar-; 

1 van hij • ook gedurende Ver
scheiden jaren overste was, 
en dat hij met dezelfde wijs
heid bestuurde. Nadat de 
Fransche omwenteling' alle 
kerkelijke instellingen had ver
nietigd ,• nam JVAGOT het be
sluit, Frankrijk te verlaten, 
en naar Amerika over te 
steken. Hij begaf zieh ia 
1791 naar Baltimore.. Pios 
YI, had aldaar kort te vo
ren eenen bisschoppelijben ze
tel voor al de Fereenigde 
Staten opgerigt. Alles was 
in dit nieuwe diocees nog 
daar te stellen. De moeije-
lijkheden schrikten NAGOI 
niet af: hij kocht; een huis, 

hetwelk hij tot het semina
rie inriglte, en voorzag het
zelve van de noodige meu
belen, iort daarna voegde 
bij er een klein seminarie 
bij, en een groot collegie, 
dat het voorregt van univer
siteit verkreeg. Men zou zich 
qver deze snelle daarstelling 

|' verwonderen, indien men niet 
wist, wat een vurige en 
verlichte ijver, door de hulp 
der- Voorzienigheid onder
steund, vermag. 'Het gerolg 
beantwoordde aan deze ge
lukkige beginselen. Deze r 
stichten- waren voorspoedig 
en er vormde zich eenejeogd» 
die tegenwoordig nnüg. 

diLsten8bewijs\T , e f f i lS 
Zij„er werkzaamheden wer 
NAGOX door eenen aa»J 
v a n beroerte getroffen,^ 



ff AG. ; -

hem noodzaakte, dezelve te 
staken. Daar zijne zwakhe
den in 1810 toenamen, Traag-
de en verkreeg hij zijn ont
slag als overste. Hij leefde 
echter nog tot den 9 April 

«Ï816, op welken dag hij in 
de grootste gevoelens van 

•godsvrucht, en na de troost-
middelen der Godsdienst te 
hebben ontvangen, zijn geest 
aan zijnen Schepper overgaf. 
Zijne voornaamste schriften 
zijn: l.o F er haal der Ue~ 
keering van eenige protes
tanten, 1791, in 12.»ao — 
2.° Zevensbeschrijving van 

•den heer OllER, 1813|, in 
8j° — 3.o hertaling (in 
het Fransch) van de leer der 

'ff. Schrift betrekkelijk de 
wonderen, van den Èngel-
schen Catholijken bisschop 
HAT, 1808, 3' dl.ninl2.mo 
'—• 4.° Vertaling der ver
handeling over de beweeg
bare feesten van BUTLER, in 
handschrift, om tot vervolg 
te dienen op het Leven der 
Kerkvaders, Heiligen enz. 
— 5.° Verhandelingen van 
den godvruchtigen Christen 
van J).r

 H A T ; van den on-
derwezen Catholijltvxn CHA-
IONER; van den Gids des 

'Christetis, en van eenige 
andere stichtelijke werken in 
het Engelsen. 

* NAHI, (JOHANN AUGUST) , M 
«en beroemde beeldhouwer, » 
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in 171Ö te Berlijn geboren, 
vormde zich aldaar onder 
SCHLÜÏER , reisde vervolgens, 
om zich in de kunst meer te 
volmaken, door Frankrijk 
en' Italië, keerde 'in 1741 , 
naar Berlijn terug, waar 
men thans nog, zoowel als 
in Potsdam , Sanssouci, en 
Charlottenburg-, véle zijner 
kunststukken ziet; Van 1746 
—1755', hield hij zich meest
al te Bern in Zwitserland 
op , waar; hij zich voorna^ 
meiijk door de grafzuil van 
den overledenen schout van 
Erlach, in dè kerk te Min-
delhank, en nog meer door 
het gedenkteeken r beroemd 
'maakte, he't welk' hij in de
zelfde kerk, ter nagedach
tenis der overledene predi
kantsvrouw van Hindelbank 
oprigtte , hetwelk door ÏÏAE-

•IER en WIEIAND bezongen, 
en door ontelbare reisbeschrij
vers geschilderd werd. In 
1755, werd hij hoogleeraar 
aan de akademie van kuns
ten te Kassei, alwaar hij 
in 1778 , het standbeeld van 
den landgraaf FREDERIK op 
de Friedrichplatz, vervaar
digde. Hij overleed in 1781. 
-— Zijn jongste zoon even
zeer JOHANN AUGUST genaatód, 
den 7 Januarij 1752 gebo
ren, een door zijn/verblijf 
in Frankrijk en Italië fijn-
gevormde kunstenaar; was se
dert 1815, direcfenr van d-e 

http://dl.ninl2.mo
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, klasse1 der'aehliderkimie, hg 
de nksdemk van JTasseü, en 
.behaalde den prijs bij deop-
g a w wo GÖÏHB in 1799, 
180& w 1801. Hij over
leed den 31 Januari] f825, 

WAHUM, een der twaalf 
kleine profeten, leefde na 
den val der tien stammen 
door SALMANAZAR , en voor 
de onderneming van SrarJU-

' «SERIB , tegen den stam van 
Juda, Men kent geenerlei 

aMjzopderheid van het leven 
;?iran. dien profeet; men weet 
-Zelfs piet,, of zijp naam, djie 
< zijner familie, zijner geboor
teplaats , of zelfs eene hoe-

. dmigheids aanduiding is; 
.want jŷ JStüar beteeJcent in 
het flebreeu wsch vertrooster. 
Men verschilt daarenboven ook 
omtrent den tijd j waarin hij 
leefde; het «leest waarschijn
lijke gevoelen is dat, hetwelk 
wij gevolgd zijn. Zijne Pfo-

.feiieknit drie hopfddeelen 
zamengesteld, die slechts e9-
ne enkele verhandeling iuit-
ipaken. Hij voorzegt op' eene 
aiejroerende wijze, den twee
den ondergang van Mnive 
door NABOPOLASSAR en As-
IVAGBS. Hij vernieuwt tegen 
die misdadige stad, de be
dreigingen , welke JONAS , 
negentig jaren vroeger, tegen 
dezelve gedaan had» De stijl 
van dezen profeet is overal 
de&etfdjij.- niets evenaart de 
levendigheid zijner beelden > 

~ N A l i 

de kracht zijner uitdrukkio. 
gen, en den nadruk vanm 
penseel, 

* NAmoN (JACOZVS AK-
MEAS), een letterkundige, 
Wijsgeer» lid ran het instituut, 
werd den 15 Mij 1738, 
te Dijon geboren, en was; 
de zoon van eenen rijken 
mostaardmaker dier stad. ï(a 
er zijne studiën volbragt te 
hebben, kwam hij, nog «eer 
jong zijnde , zich te Parijs 
vestigen,, alwaar hij weldra 
Jn aanraking kwam met den 
vrijheer. van ÏÏOLBACH , •. en i 
later -rpet DII>EROI., en uit: 
: wier gezelschap hij de grond*; 
heginselen van ongeloofputte, \ 
van hetwelke hij een der vu
rigste apostelen werd. Nil-i 
GEOS legde er zich vooral 
op toe, deze laatste naM' 
apen, verklaarde zich tegen 
alle bestaande zaken, en 
'vooral tegen alle godsdiensten, 
Hij was een der redacteur! 
van de eerste Encyclopedie, 
en leverde onder anderen voor 
dezelve het artikel. ïïnitaris-
sen, Eenigen tijd daarna gaf 
hij De mjsgeerige krijgs
man, in het licht, lorum 
{Amsterdam), 1768» het
welk men meent zamen^ 
steld te zijn volgens een hand' 

schrift, getiteld: Be*w#* 
betrekkelijk de Godsdienst, 
aan pater MjiSMRJ«e0 
voorgesteld, waarvan *» 
laatste hoofddeel aan i# 
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vrijheer; "van JÏOJLBACH wordt 
toegeschreven. NAIGEON heeft 
daarenboven in het licht gege
ven: 1.° Becueil etc. (VPijs-
geerige " verzameling", of 
Mengelstukken tegen de. 
Godsdienst),', 1770, — 2.° 
Traite de la tolérance. (Ver* 
handeling over de verdraag' 
ammheid), Tan CUELMUS , 
door JNAÏGEON verbeterd, Lon* 
den, {Amsterdam) , 1.769, 
— S.o Mloge etc. (lofrede 
van den heer fiovx). 1777. 
Deze arts was, «ven als hij, de 
boezemvriend van den vrij heer 
yan HOLBACH, Het schijnt zelfs 
dat NAIGEON RATNAI, behulp
zaam is geweest in de z»' 
menstelling zijner:• PFijsgee-
rige geschiedenis^ Hij was 
de uitgever van verscheiden 
werken zijner geloofsbroeders 
de filozofen, zoo als diege
ne, welke ten titel voeren: 
jSysthema der natuur te Zon
den gedrukt, en waarbij hij 
eetie voorrede voegde; de 
Vertaling van SENECA , door 
l*A GRANGE ; Proeve over het 
leven van SENECA , door 
DIDEROÏ , de Bemiddelaar of 
JBevrediger van TÜRGOT ; 
Grondbeginselen der Zede-
kunde van den vrijheer van 
HOMSACH, 1790enz. In 1750 
liet hij drukken een Adres 
aan de nationale vergade
ring over de vrijheid van 
denhen, en over die der 
drukpers, » Maar «eigene, 

Y 5 

wat NAÏGEON* op eene bijzon-, 
dere Wijze onderscheidde ,'.'. 
zegt de schrijver der' Mé
moires pour servir a. Vhis-
toire ecclésiftstique du J8,e 

Siècle,,4>dl.., bladz. 468 , 
aan "wien wij deze zinsnede, 
ontleenen,. » h &Q .Dictiw-
naire etc. {W'oordenboek der 
oude , en nieuwere , wijs.be.-* 
geerte), welke hij voor de JEn-
cyclopédie méthodique ont" 
wierp. Dit werk, dat ineen, 
tijdstip van verstandsyerwaT>, 
ring en misdaden in het licht 
verscheen draagt er ongeluk-, 
kiglijk den stempel van. De 
schrijver predikt in dezelve 
de onzedelijkheid, de orimen-
schelijkheid en de ongpdisterij 
in al derzelyer .schandelijk
heid; Zijn .uitdrukkingen kq-
«ïen met zijne denkbeelden 
overeen; indien hij over de 
profeten spreekt is zulks: om 
dezelve met den naam.-!van 
gekken te bestempelen; de 
kerkvaders waren grooten-? 
deels zeer-,onkundig, endom 
ligtgeloovig-, . . ^ ff et.bij
geloof is de droes der men? 
schen •; f ; , . , De priesters 
moet men muiïbqnden,; Zie
daar de beschaafde topn ve»n 
dezen zachten prediker .der 
verdraagzaamheid.-In he^ arti
kel Aeadémicien, verscnpont 
hij de schandelijkste ondeugv 
den • xnaar niets evenaart den 
toon, dien hij in.het artikel 
MESUBR, voert, hy haalt-de» 
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weüsch aan, aan dezen pastoor 
toegeschreven; Mogt ik den 
laatsten der koningen, met 
de darmen van den laatsten 
der priesters gewurgd zien/ 
Ziedaar, zegt HAKJEOH, de 
wensch van eenen waren 
wijsgeer, en die wél met 
Act middel is bekend ge
weest, om overal in eenen 
oogenblik, de bron der ram

den op te droogen, die se
dert onheugelijke tijden het 
menschélijke geslacht folte
ren. Men schrijve, indien 
tiïen wil, duizenden jaren 
over dtt onderwerp, maar 
men aal nimmer een dieper 
doordacht denkbeeld voort" 
brengen, een denkbeeld, 
waarvan de wending en de 
nadrukt meer levendigheid, 
naauwkeurigheid en kracht 
bezitten. Dit artikel is on-
dertéekend Citoyen NAIGEON, 
vpluit geschreven, 3.e dl. blz. 
239. Hij had op ; dé voor
gaande bladzijde gezegd', dat 
de welsprekendste redenaar 
van eenen staat de beul was. 
Men ziet dat de burger NAI-
GEON de hoogte bereikt had 
van hét tijdvak, waarin hij 
schreef; dat indien hij in 
den rang der beulen geene 
plaats bekleedde, hij echter 
hunne verhevene daden wist 
te prijzen, en dat hij waar
dig was, den leerling van 

en te zijn, die gezegd 

* » Et dies; boyauürdudtoier 
prêtre 

Serrons Ie coa du dernier 
, TO'U"" 

had 

Hët is te vermoeden, dat 
NMGWON Ja ter zijnen naam, 
aan zoo veJe eeriposheden ver
bonden, heeft willen uitwis-
schen, maar de oude en nieu
werewijsbegeerte is daar, pm 
zijne gedachtenis te beschul
digen , en men zal in hem 
den bewonderaar en Jmede-
pligtige der wreedheden van 
1793 en 1794 zien. Hij gaf 
in 1798' eene volledige uit
gave in het licht der werken 
van DiDERoT in 16:deelen; 
in 1801', eene van RODSSBAÜ , 
in 20 dl.», met FATOUE en 
BANCAREL', en in 1802 ééne 
van MourAiGMS, alle gaan 
vergezeld met berigten en 
aanteekeningen in denzelfden 
geest ontworpen, maar het 
is vooral in die van DIDEROT 
dat NilCfEON aan zijnen geest 
den vrijen loop heeft gelaten. 
Onder alle lofspraken, welke 
hij aan zijhen meester toe» 
zwaait, vindt hij echter (zoo 
moeijelijk is hij tevreden te 
stellen) in hem eenige oogen-
blikkeii van zwakheid; het 
schijnt dat hij tevreden zou zijn 
geweest, indien zijn vriend, 
deszelfs vermetelheid met des-
zelfs hoofd betaald had, en 
roept uit: Be mei het bloed 
des wijsgeers, geschreven 
regels, bezitten eene grootere 
welsprekendheid, (voorrede, 
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ï>dl.) Elders openbaart ons de 
-dartele redenaar zijn geheim 

geheel en al. DIDEROT , zegt 
hij, dikwerf getuige van de, 
gramschap en verontwaar
diging, met welke ik over de 
tallooze onheilen sprak, die de 
priesters, de religièa en de" 
goden aller rnatien' aan het 

.znenschelijke' geslacht berok
kend haddeny en ~ over de 

. misdaden - van allerlei aard, 
waarvan zij de oorzaak wa
ren geweest, zeide," onder 
de vurige wenschen, welke 
,ik vormde (pectore ab imo), 
voor degeheeïe vernietiging, 
der godsdienstige denléeel-
den, wat er ook het voor
werp van niogt %ijn', was 
kei, even•. als van iFot-
TAIREÏ niijn 'hoófdvërlangen, 
VEN EERLOOZE TE VER
PLETTEREN. (9.e dl., blz. 
511, aanleekening)* Ten min
ste is deze verklaring niet dub
belzinnig, en de toornige,, ver
ontwaardigende toon, waar
mede NAIGEON zich uitdrukt, 
verhoogt nog den prijs eener 
zoodanige bekentenissen zulks 
is eene schitterende getuige
nis van dé onpartijdigheid en 
en gematigdheid van zulk een 
man. Men oordeele of eenë 
zoodanige goedkeuring niet 
veeleer schandelijk dan vlei-
jend voor de partij is, aan 
welke hij was toegedaans/en 
w de Godsdienst niet eenige 
beweegredenen: .heeft, - om 
ïlcn ie troosten, van tot te

genstrever -..en vijand denge
nen te hébben, die zulks ook 
van de menschheid was, die 
den wenschvanMESMER hééft 
toegejuicht, die denzelvén be-
schouwde, als het eenige mid
del om de bron onker rampen-
op tedroogen-, en die de wel
sprekendheid desbeuls zoo be-
wönderehswaardig vond. Wij 
behoeven-niet te zeggen, dat 

• dezelfde man verdiend heeft, 
in hel Woordenboek der god-
verzakei's opgenomen te wor
den , waarin MARÉCHAI! - hem: 

aanvoert als een der sterkste1 

en beradenstegeesten. L A -
tANDE heeft hem echter later 
verweten, van er niet voor 
te durven uitkomen, dat hij 

| een godloochenaar was. Het 
schijnt dat NAÏGEON er-aan-
spraak op maakte om séüa-
teur te worden , én dat -hij 
vreesde, dat den naam van 
godloochenaar hem. nadeelig 
mogt zijn, op deze wijze ver
viel hij in dieblobhartigheid» 
welke hij op eene bittere wijze 
in zijn Woordenboek .aan 
BAYIE , YoiXAIRË'i D?AXEM-
BERt en zélfs1 aan DIDÉROT 
verweet. NATGÉON heeft - Vela 
berigten geleverd !aan ? "den 
schrijver van het Woorden.-
boek van ongenoemde schrij
vers, over de Wézenlijke 
schrijvers der wijsgeerige wér-. 
ken, gedurende dé laatste 

•helft*' der 18.e.eeuw. Dèzë 
inlichtingen zijn; aan véle per
sonen verdacht voorgekomen 
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en- men is rap gevoelen dat» beroemde familie v a n ; ^ 
ttuffljjw, 1*19 *rt.örer voor Hij voerde hulp «88, «w 
de gedachffwvan den vrij» SIMSWTOGS, koningvan^ 
heer nnBwum-, hetzij om- | .£*r#f, tegen den sultan Bi-
eemge andere reden, hem de- J ^ E I , kjgenaamd' * » » 
eer heeft bewezen, yan hem 
schriften toe te kennen, aan-
weJJce de vrijheer van HOJ> 
BACH geen ander deel had, 
dan dat, hij dezelve aanmoe
digde en betaalde. Verschei* 
den zijner kunstbroeders van-
Het instituut zagen niet dans 
raet weerzin NAIGEQN onder, 
hen zitting nemen; LAHARPE 
beeft hem in; een belagche-
lijklicht gesteld iq zijneii^er-
kundige fy'iej"wisseling tnet 
den groot-hertog van Mus-
land, 2.e dl„ hh< 235 en302,* 
maar wat is de belagchehjk-
heid, in vergeljjking bij de 
verschrikkelijke leer „ welke 
'NAIGJBQÏT predikte „ en der 
gruwelijke wensch.en,, welke 
hij in zijne 6v.de en nieuwere 
wijsbegeerte, 'heeft durven 
fcoekstayen ?": ÏÏQg heeft men 
Tan NAIGEOIÏ eene Lofrede 
op LJFONTAINP, Bouillon, 
1775, in 8vo; en eeneZevetfs-
schets van JEAN BACINE, 
*7Q4, in 4.to Hij is te Pa
rijs, den 28 Februarjj 1810 
overleden. 

NAILUC (PHILIBERTÜS DE) , 
drie en dertigste grootmees
ter der orde van den H Jo-
ANNES van Jeruzalem, welke 
toenmaals, te Bhodus haar 
verblijf hield, sproot uit ecne 

sem. H$ streed in 1396, ia 
den naodiottigen< slag van Ni* 
copolis, aan het hoofd zijner 
ridders r waarvan de meeste 
inde pan gehakt werden*. 
Hij was bij de, kerkvergade
ring van Pisa in 1409t, te
genwoordig, en overleed te 
B/wdus M 1421, den roem 
van een even; zoo moedige 
als beraden krijgsman te zijn 
gefeest nalatende. , 

SAILOR; (JACOBÜS) , een be
drieger uit hel diocese w» 
York, omhelsde, na gedu* 
rende eenigen tyd ir» hoeda
nigheid van kwartiermeester, 
in he| regimeat .«aj» den ko
lonel JGAMBERX te hebben ge« 
diend, de sekte der ICwu-
kers'. Hij 1r°k. W 16,56 de 
stad BristolMirnxiy beklom 
een paard:, waarvan een ma» 
en een;e vrouw de teugel* 
hielden,, en die, door eene 
menigte aanhangers gewk&> 
schreeuwden; Meilig, && 
lig, heilig, is, * at» 
God mn SctfaotA. De over
deden maakten zich vao hem 
meester, en verzonden hes» 
tot het parlement, dat hem.» 
1657, als e*jnen:r«r&«*r 

veroordeelde, 01» d* »«* 
m e t e e n g l é e i j e n i ^ / ^ ; 
boord aa hetvoorhoofd «*» 
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•3e letter B gebrandmerkt té 
worden, om daar door den 
godslasteraar (Blasphémer) 
aan te duiden. Hij werd 
vervolgens mede naar Bris-
ipl gevoerd, welke stad men 
hefli te, paard deed binnen 
trekken, met het aangezigt 
naar den staart gekeerd. 
Men Sloot hem daarna in eene 
naauwe gevangenis ó p , om 
hem voor zijne drooinerijen 
te doen boeten ; maar hij 
werd door dit alles nog dweep-
auchtiger. Later weder in 
vrijheid gesteld zijnde, hield 
hy, ondank» zijne verminking 
niet op, onder zijneaanhan-
gelingen te prediken, tot 
-aan zijnen dood in 1660, 
voorgevallen. 

NAOT DB TlMEMONT (Lo-
DEWIJK SEBASTIAAN M ) , in 
1637, te Parijs geboren , 
was de zoon van eenen re-
kwesimeester, en wijdde zich 
toe aan de beoefening der 
kerkelijke oudheid. SACT , 
zijn vriend en raadsman, be
woog hem in 1676, de pries
terlijke waardigheid te aan
vaarden , en BuzANTAt, bis
schop van Beauvais, hoop* 
te hem tot opvolger te heb
ben. Hij ging te\ Port-Boy-
al'des-Chamjps wonen. Zij-
He verkleefdheid aan het Jan-
wnismus, haalde hem on-
Mngenaamheden op den hals, 
e» noodzaakte hem de hoofd-
tod, te verlaten. Hij begaf 

zich tiaar •TiUeihont bij Vin-, 
cennes,, alwaar hij zich be
reidwillig toonde voor al de
gene , die zijne inlichtingen; 
noodig hadden, vooral aan 
degene, die aart de par lij, 
waren toegedaan. TILLEMONX? 
verliet zijne schuilplaats niet, 
dan om in Vlaanderen den 
beru'chten ARNAÜUO , en ift 
Hollandden bisschop van 
Castorië te bezoeken., In 
zijn eenzaam verblijf terug
gekeerd , hield hij zicb.be* 
zig met nuttige werken en 
sekte-kuiperijen , en overleed 
te Parijs, na eene driemaand-
sche kwijnende ziekte, in, 
1698. 'Men heeft hem te. 
danken : 1..° Mémoires etcr 

(Gedenkschriften om te die-, 
nen tot de kerkelijke ge-, 
schiedenis der zes eerste eeu
wen) , 16 dl.», in 4.to *— 
2.° JBistoire éto. (Geschie
denis der keizers); 6 d l , n , 
in 4. t0 Deze beide werken, 
uit de oorspronkelijke schrij
vers ontleend, dikwerf uit 
hunne eigene bewoordingen 
zamengesteld, drukken hun-s 
nen zin met getrouwheid uil. 
Dezelve zijn geschreven met 
eene orde, eene naauwkeu-
righexd en juistheid, waaï-
van de verdienste enkel.be? 
hoorlijk gevoeld wordt, dooj: 
diegenen, Welke door zich 
zelve hebben, ondervonden, 
hoe vele moeiten dergelijke 
werken kosten. Hét laatste 
deel zijner Geschiedenis der. 
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keiiers - eiaêigt met * de re-: J- Zijn ijver voor •' de parfiy 
gering ran iiöSTASius. Zijne aan welker belangen hij zich' 
kerkelijk* gedenkschriften r. Terbohden had ; g W zoo ver / 
beratteu slechts een gedeelte dat hij zelfs de meest kie-! 

Ta» de 6.e eeuw en de twaalf sche aangelegenheden krent-' 
JaaWe deelen werden eerst 
na zijnen dood gedrukt. Of
schoon de partijgeest, waar
mede hij bezield was, uit 
dit werk niet openlijk blijkt, 
ontwaren oplettende lezers er 
echter hier en daar eenigen 
zweem Tan. — 3.° Lettre 
{Brief) tegen het gevoelen van 
pater LAMI, » dat J . ' C. 
daags vóór zijn lijden het 
pascha niet gevierd had." 
IficotE beschouwde denzel-
yen als een voorbeeld van 
de wijze, waarop de Chris
tenen met elkander behoor
den te zintwisten. Dezelve 
wordt gevonden achter het 
2 . é 'deel der Mémoires etc. 
— 4.° Eenige werken *in 
handschrift, waarvan 'het 
voornaamste is de Geschie
denis der koningen van Si
cilië , uit het huis van An-

jou. De abt TRONCHAI, ka-
nonik van Laval, heeft zijrc 
Zenen beschreven, 1711, in 
12.mo Jlen' vindt achter dit 
•werk godvruchtige Overwe
gingen en stich telij ke Brie
ven. Indien men bij de deug- j 
'den, waarvan hetzelve het ' 
tafereel aanbiedt, de onder

der 

te. Toen de heer DE RANCÉ 
afstand van zijne beneficiën 
dacht te doen-, om.zich in 
de eenzaamheid van la Trap* 
f e aan God. toe te wijden, 
raadde TIUEMONX hem aan,; 
dezelve te, behouden, om èt* 
de inkomsten _ van aan die
gene uit te deelen, welh 
in de vervolging.] waren.' 
Eèn verzoek, dat op den 
geest van den heer DE RAN-
CÉ , géenen gunstigen indruk 

• ten opzigte van de leerlingen 
van JANSÉNIÜS maakte:;» Ik 
kon niet begrijpen, zeide 
hij , dat lieden, die willen 
doorgaan,, als geheel los, 
van. al het ondermaansche, 
in staat waren, een zoo baat
zuchtig gevoelen als het onder
havige aan,den dag te leggen." 

; NAIN (dom PETRUS I E ) , 
broeder van den voorgaande, 
te Parijs in 1640 geboren, 
werd ten huize zijns groot
vaders opgevoed. Hij ontving 
er •'. eene- heilige opvoeding, 
ondec de oogen van mevrouw 
DE BR'AGEtOGNE, zijne groot
moeder, eene deugdzame 
vrouw , vroeger door den hei
ligen FRANCISCUS VAN SALES 

werping aan de besluiten— . u „ , „m 
kerk konde voegen, zou de opgeleid. Het verlangen, om 
lof van dezen geleerden man zijne zaligheid verre Tan a 
niets té wensehen overlaten. « Wereld te bevorderen, dew. 
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liem zijnen.intrek nemen in 
het gesticht, van den H.TïC-
•ÏOU te Parijs, en later in 
ia Trappe, alwaar hij een 
voorbeeld van boetvaardig
heid , van nederigheid met 
één woord van'alle christen
en kloosterdeugden was. Tot 
onder-prioor dier abdij be
noemd, won hij door zijne 
bescheidenheid alle harten. 
Hij' overleed in dezelve in 
•1713. Ofschoon de abt DE 
RANCÉ de vijand der kloqs-
terstudiën was, stond hij ech
ter zonder twijfel aan IK 
$fAiN toe, te studeren, en 
zijne werken aan het publiek 
mede te deelen. ' Men heeft 
van hem: "1.° Jiïssai etc. 
{Proeve van geschiedenis 
van de Cistercienser-orde), 
9 d.n, in l'2.mo J)e stijl van 
dit;werk is eenvoudig en on
gekunsteld, maar treffend. De 
in hetzelve voorkomende daad
zaken zijn slecht gekozen, 
en de fakkel der critiek 
heeft deze geschiedenis niet 
toegelicht, welke men veel
eer moet beschouwen als een 
stichtelijk boek, dan als een 
diep doordacht werk..—. 2.o 
Sómilien op JEREMIAS , 2 
dl.», in.8.-vo — 3>. Eene 
Vertaling in het JYansch 
*an den heiligen DOROTHE-
t s , vader der Grieksche kerk, 
ln8.vo__ kfiVie etc. (Leven 
*«* den keer DE\ JRANCÊ , 
** e» hervormer, van la 
i nw«),-.a.di.a, in ia,»» 

Dit leven door den beroem
den BossuÊT herzieden ver
beterd, is niet zoodanig tiit-
.gegeven.,' als hetzelve door 
dom LE NAW geschreven ; 
en uit de handen van den ver-
beterenden prelaat gekomen 
was. Men heeft er hekelach
tige trekken ingelascht, die 
van het karakter des schrij
vers verre verwijderd zijn. \ 
— 5.o Rèlation etc. (Ver
haal van hel leven én den 
dood van verscheiden reli
gieuzen van la Trapjpe) , 6 
dl.n , in 12.mo, een werk vol 
treffende voorbeelden, en 
•waarvan de bijzonderheden, 
echter aanleiding tot critiek 
hebben gegeven. Sommige 
personen hebben er overdre-
verie gestrengheid, en eene 
soort van krenking in gemeend 
te zien , der wet, diel he t 
zelfbehoud voorschrijft. Di$ 
heeft ongetwijfeld eenigever-v 
zachting in de gestrengheid 
der hervorming doen bren
gen, zoodanig als zij in de 
eerste jaren was.'—6.° Twee 
kleine verhandelingen, de 
eene, over den staal. der 
wereld na het laatste oor
deel , en de andere lover de 
ergernis, die zelfs in de 
best geregelde kloosters kan 

plaats hebben , enz> . 7.o 
•Elêvaiion etc, • (Verhef

fing tot God, om %ich tot 
den dood voor te bereiden): 
dezelve boezemt, die teedere 

U en zieIroeren.de godsvrucht in, 
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welks door den scboonen geest 
Biet kan nagebootst worden* 

NAIBOOT (ANTOJVIÜS FAÜ§-
TDS) , een geleerde maroni-
ter-flionnik, en hoogleeraar 
in de Syrische taal, aan het 
collegie Sapiencia te Rome > 
van 1666 tot 1604; op den. 
berg Libanon geboren, neef 
van ABRAHAM ECCHEIXENSIS , 
door zijne moeder te Rome, 
in 1711 in eenen bijna 80ja-
rigen ouderdom- overleden, 
is de schrijver van twee wer
ken , getiteld, het êerje E,u-
oplia Jidei Catholicce ex 
Syrorum monumentis adver** 
*ws oevi nostri novalores, 
Home, 1694, in 8J°; het 
andere Dissertatie de ori
gine , nomine ac religione 
Maronitarum , ib. 1679, in 
8.vo Hij tracht ia deze bei
de- werken te bewijzen , dat 
de maroniten van af de tij
den der Apostelen het geloof 
hebben behouden, en dat 
hun naam niet afstamt van 
zekeren JOANNES MARON , een 
monotholiet, in 707 overle
den, "maar van den heiligen 
MARON, een' kluizenaar, 
die op het einde der 4e eeuw 
leefde. Zijne redenen hebben 
niet aan alle geleerden over
tuigend toegeschenen ; maar 
dezelve strekken zijner kun
de tot eer, en worden door 
eene zeer eenvoudige doch 
bondige aanmerking bekrach
tigd, te welen, dat indien ' 

de naam van Marönikn eené 
sekte-naam was, die volken 
dehzelven zouden hebben lâ  
ten varen, zoodra zij tót de 
waarheid teruggekomen, on 
zich aan de Caih olijke kerk 
verbonden hebben, met welke 
zij, ten minste sedert 1182, 
ten nöauwste vereenigd zijn, 
ZieMARÓN. 

: * JSfAMAN (JACOBts), J » 
rtfenjsche patriarch van J/Ton-
stantinopel, omtrent het 
einde der 17.e eeuw, te Zi-
maraj; een dorp van Klein' •. 
Armenie, bij den Huphraal ! 
geboren. Door zijne ver
diensten, in netelige tijden 
tot het patriarchaatgekomen 
bestuurde, hij zijne kerk met ] 
zoo vele wijsheid, dat hij er 
de rjust in handhaafde; . Hij 
was in briefwisseling mei 
Paus CLEMENS XIII, en an
dere beroemde personen zoo 
wel uit A%xè &\smi JEuropd, 
In 1764 legde hg zijne pa
triarchalen waardigheid ne
der, en het gelukte hom, 
zich eenen opvolger van zijne 
keuze te doen geven. Twee 
maanden daarna overleed hij 
te JConstantinopel (den 18 
Julij 1764), verscheideneer* 
ken nalatende, waarin zijn* 
begaafd- en geleerdheid door
stralen. De voornaamste zijn! 
lo Kandsaran of de schatjef 
geleerde uittreksels, A«J 
stantinopel, 1158, m «• 
Dit werk heeft hem eenen 



N AL." — N A N . ' . 3 8 5 

aanzienlijken rang onder de 
ietterkunndigen, zijner .natie 
bezorgd ; Jijj' stelt in hetzel
ve' een overzigt vopr,'. van 
hebene., wat de zedekunde 
het leerzaamst; de natuur? 
kunde het zeldzaamst, de .ge
schiedenis en ,de aardrijks
kunde van zijn land Jhet be-
Japgrijls(t aanbiedt. — 2.°, 
Êet geestelijke wapen , een 
ver-k., in Turksche en Ar
menische onrijm en dichtr 
maat, — 3,P J)e grondslag 
des geloofs , in 4. t0 r— 4,° 
• Verklaring van Nareg, éen 
onder de Armeniërs beroem^ 
boek, en zamcngesteld door 
een' iunner beroemdste leer
aars^ --, 5.0 Over de zeven 
Sacramenten der jterk ,• in 
handschrift' gebleken. -±~ ,6*° 
De Christelijke leer, ten 
gebruike.der Armeniërs, Km? 
staniiwpel, 1757', in 12.*»9 
— 7.o Ver%ameling van een 
aantal gemeenzame en leer-
aame brieven, — 8.° Ver" 
aameling van liederen en 
anecdoten, in het Turksch 
en in het Armenisch. — 9.° 
Gebedenboeken enz. NAHAN 
was zeer liefdadig; van al 
zijne vyerken maakte hij een 
fonds, waarvan hij de op
brengst aan de verschillende 
soorten van armen, zieken 
en behoeftigen van zijn pa
triarchaat vermaakte. 

gANCE&(NlCOUAS»E),dus 

genoemd naar zijne.gebopr-
teglaats ÏÏancel',*' tnsscheri 
'Noyon en Éqissons, onder
wees de htimanïorf( aan de 
universiteit van Qouai. Door 
zijne vrienden naar , Pfirys 
beroepen , werd hij hppgleer-
aar aan het collegie van Presr 
Ie, alwaar hij onderwezen, 
fead, en deed zich lot doc
tor in de geneeskupde be
vorderen. JÖeze wetenscb.a|) 
had voor hem oneindige be
koorlijkheden. JJij ging de
zelve uitoefenen te Soissons, 
daarna te Tours, alwaar hij 
zich zeer voordeelig geplaatst 
vond. Eindelijk werd bij in 
1587 geneesheer van de ab-
,dij :van Font&vrault, en pver-
|ee.d in 1610, in den- óu-
jderdom vem 71 jaren,.Óen 
roem: nalatende van een ger 
Jeerd dpqti eigenzinnig naaii. 
JMfen heeft v,an hem: 1,9 
iStichologia grqscct, latinayue, 
informanda et reformatida, 
in 8.v°: een werk, waarin, 
hij de Fransche dichtkunde, 
aan de regels der Griek'sche 
en Latijnsche dichtkunst wil 
onderwerpen. Dit zonderlin
ge plan, waarvan hij'de eer
ste ontwerper niet was (zie 
MpussEx), stelde deszelfs voor
stander in het belagchelijk-
ste licht. — 2 , o P | f f l ^ 
MI mta, in 8.yo} pmijs t 

1^99. Er komen belangrijke 
daadzaken ; en gezochte bij-
zpnderheden in voor | mm 
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RAMÜS wordt er eemgzins al komst te Venetië, opper-
te schoon in afgeschilderd. bewindhebber der zaken San 
— 3.o De Deo; de immor- oorlog en financiën; in 1654 
talite animce, contra G4- werd'hij afgezant aan het kei-
ZENÜM; de sede animce in 
corpore, in 8.vo Hij heeft 
deze drie verhandelingen ook 
in het Fransch geleverd. — 
4.° Discours etc. (Verhan
deling óver de pest), in 8J° 
— 5.° Declamationes, in 
8.v° Dit zijn redevoeringen, 
•welke hij gedurende zijn re
gentschap had uitgesproken. 

NANGIS. 

DE NATSGIS. 
Zie WILLEM 

NANI (JOANNES BAPTISTA I 
I t o x GASPARD), een geschied
schrijver te Venetië, in 1616 
geboren. Zijn vader joroc«- dïe taak tot tevredenhei 
r«^or van den heiligen_MAR- Venetianen; maar hij werf 

zerhjke hoi, en bewees ,aau 
zijne republiek al de diens
ten, •welke zij van eenen zoo 

-ijverigen als schranderen bur
ger kon verwachten. In 1660: 
keerde hij naar Frankrijï 
terug, verzocht nieuwe hülj) 
voor Candia, en yeikreeg 
bij zijne terugkomst in zijn 
vaderland, den post vanp"0« 
curator van den heiligen 
MARCUS. Hij qverleedin 1678, 
door al zijne landgenöc-teu 
betreurd. De senaat had hem 
belast met het schrijven der 
Geschiedenis van de . «pw* 
bliek. Hij kweet zich vatt 

CüS, en afgezant van Vene-
neti'é te Rome, gaf hem'eene 
zorgvuldige opvoeding, en 
vormde hem reeds vroegtij
dig tot het beheer van za
ken., URBANUS VIII , een 
naauwkeurig waardeerder van 
verdiensten, kondigde die van 
den jongen NANI aan. Hij 
•werd in 1641 in het colle-
gie der senators opgenomen, 
en kort daarna tot afgezant 
in Frankrijk benoemd, al
waar hij zich door de buig
zaamheid van zijnen geest on
derscheidde. Hij verkreeg aan
zienlijke ondersteuningtqtden 
oorlog voor Candia tegen de 
Turken ; werd bij zijne terug

door de vreemdelingen miO' 
der toegejuicht. Zij zagen '» 
zijn werk niet genoegzame 
getrouwheid in de daada-
ken, zuiverheid in de voor* 
dragt en eenvoudigheid in 
den stijl; de aaneenschake
ling van zijn verhaal wordt 
belemmerd en afgebroken, 
door de veelvuldige tusschen-
zinnen. Deze Geschiedenis, 
'die van het jaar 1613 w 
het jaar 1671 loopt, w«J 
te Venetië, tm - 1 6 J 
in 2 dl.*, in 4.*° g e d * 
De uitgave is zeer fraai. 1»» 
heeft aan NAM het denkheeW 
te danken van de verzaffl* 
lio§ aller vieUen der rep»' 
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bliek , welke door de zór
gen van den rëgtsgeleerde MA
RINO ASGEH, is in het licht 
gegeven, onder den titel van. 
Legum venelarum compila-
tarum methodus, 1678, in 
4 . t ° ] . * 

HAIVOT. ,—! Zie ANNIÜS van, 
Fiterbo. , . 

NANNI of NANNINI. - ^ Zie 
REMIGIO. 

NANKING (PETRUS), tedlk~ 
maar, in 1500 geboren, on
derwees gedurende 18 jaren, 
met Töem de humaniora te 
Leuven, en verkreeg vervol
gens een canonikaat iedtreckt, 
hetwelk hij tot aan zijnen 
dood, in 1557 voorgevallen , 
behield; Zijne werken zijn : 
1.° Predikaiiën, — Z,° Jan-
teekeningen op, eenige clas-
sische schrijvers, en op ver
handelingen van eenige kerk
vaders — 3.° Miscellaneo-
rum decas, Leuven, 1548 , 
in 12,»°, en in de Thesau-
rus criticus van GROTER. Dit 
is een critisch werk, waarin 
hij fouten aanwijst, welke 
in de uitgayen van verschei
den ouden voorkomen, en 
waarin hij de duistere plaat
sen tracht op te helderen. 
~- 4.o Yijf Samenspraken 
derheldinnen, 1541, in i.to, 
een werk, dat voor zijn mees-
wwnk gehouden wordt. Het

zelve is'in het Fransch ver
taald , 1550 ,• in 8 > _ 5.o 
hertalingen in het Latijn, 
van een gedeelte van DE~ 
MOSTHENES', ÏESCHINES, SfNE-
SIDS , A P O U O N I U S , P lüTAR-
CHÜS , en den heiligen BASI-
LIÜS , den heiligen JOHRTSOS-
ÏOMUS , ATHENAGORAS eü van 
bijna al de werken van den ET. 
ATHANASIÜS. Deze Jaatste ver
taling is ontrouw. — 6.°lene:, 
vertaling van Tijftien psal
men, in schóone verzen, in 
de P salmi XL versibus ex<-
pressi van JACOBUS LATOMDS , 
Leuven, 1558. De schrijver 
heeft de bevalligheden der 
dichtkunst, met de verhe
vene eenvoudigheid van den 
gewijden tekst weten te ver
binden. 7.° In Cantica. 
canticorum paraphrases et 
Scholia, Leuven, 1554, in. 
4.to NANNING heeft in zijne 
omschrijvingen den letterlij
ken mefc den verbloemden 
zin vereenigd: dit werk is 
eene der beste Commenta-
ri'èn, welke men op het ff oog-
lied bezit. Het kan naast dat 
van BOSSDET geplaatst wor
den (Zie SALOJHON). NAN-
NING, een bekwame criticus 
een goede taaikenner, een 
achtbaar dichter, was slechts 
een middelmatige redenaar. 
Zijne werken verraden eenen 
man, die in alle wetenschap
pen ervaren was, dezelve 
maakten hem algemeen he-

Z 2 
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roemd* ftofië wilde hem 
aan de Meerlanden óntWel-
digen; maar hij offerde alle 
vooruiteigten van fortuin aan 
zijne vaderlands-liefde op. 
Zijne inborst was gematigd , 
zijne zeden zacht en zijne 

. geest aangenaam, 

., * NANNONI (ANGEto), een 
'beroemde heelmeester te Flo
rence, denl Junij 1715 ge
boren. In den ouderdom van 
16 jaren beoefende hij de 
heel- en ontleedkunde, in 

'het ziekenhuis van SteMaria 
del Nuova te Florence., Na 
verschillende examens te heb
hen ondergaan reisde hij door 
Italië en Frankrijk, be
zocht de ziekenhuizen van 
:JSólogna , Milane, JRome, 
Montpellier, Rouanen en 
Parijs, fen aneende misbrui
ken in de 'geneesmiddelen., 
en eene al <te omslagtige en 
al te pijnlijke praktijk in de 
opefatiën te ontdekken5 'ïh 
zijöe geboorteplaats terugge
keerd, «voerde hij voorbelde 
eene nieuwe methode in. Hij 
zeide, dat de kunst om te 
genezen, voornamelijk daarin 
•bestond om de natnur te ge-
moet te komen, door haar 
•somtijds behulpzaam te zijn, 
en door de geneeskunde tot 
derzelvec eenvoudigste grond
beginselen terug te brengen. 
Hij heeft een aantal werken 
nagelaten, waarvan de voor
naamste zijn: l,oDella sim-

pliviih del inedicare, V&*. j 
netïê 1761 —1776, 3dl.», \ 
in 4.t0 Dit vcerk heeft w 
nagedachtenis des schrijvers 
onsterfelijk gemaakt. In «8 
laatste uitgave heeft men het
zelve met uitmuntende grond* j 
regels verrijkt. 2° Trat- i 
toto sopraimali dellemim" < 
melle,Flormce,l1W,mW\ 
3 o Dissertaaioni chtrur- \. 
«iche doe della fistokja i 
srimale, della catamtie; j 
% medicamentis ex siccan- \ 
tiius, de med. vauthm, 
Parijs, 1748,-4.° , f' 

dmione ml aorso dell <£ 
rasioni da dimostram^ 
pmdeUadavere,Florencj, 
JÏSO - 5.o Suil' **«» \ 
ma della P^g^^JelJ" 
bito, Florence, 1784.»*: 
NONI overleed te Florenei,: 
den 30 April 179* -~W 
ZoonFRANCiscns,dieinl8 
nogleefdev'beeftmeteer 

Italië., en heeft.. ^ h S . 
beroemd gemaakt i n ^ r o 
kunde,.eninden0peaujvj( 

het oogvlies en net S' 

l a t i j n ^ ö ü E B T T S , ^ ^ 

VOor -de latijnsche -d*M>. 
de, en de verewcbte 8 
om in dezelve t e ^ n , 
.3? men zulks «et door 
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dichtstukken, welke wij van 
hem bezitten, Het eerste in 
treurdichten, voert ten titel: 
De lubrico temporis curri
cula f deque hominis miseHa ; 
tol goede zedelessen, en eene 
gezonde wijsbegeerte bevat
tende. Het tweede is in hel
dendichten bij wijze van her
derszang , Parijs, 15Ö5 , in 
8w>, Zyon, 1557, Parijs, 
1565, in 8.VQ Hetzelve han
delt over den dood van KA-
IREi "VIII, koning van Frank
rijk. Nog heeft men van 
NANQDIER eenige Puntdicht 
ten, met Zijne andere Dicht-
•stukken, bij. JEHAN P E Ï I I ," 
ïn 4.'*°zonder jaartal, in het 
begin -der ï:6.e eeuw gedrukt; 
•deze dichter leefde omtrent 
het einde der lö.ceeuw. 

* NANSOUTT (STEPHATOS 
tetMüs MARIA CHAMPION, 
graaf van), wiens ware fami-
iie-ïiaatn was CHAMPION »K 
•NAITS-SOÜS-THII. , door ver
bastering in dien van NAN* 
SOÜXT "veranderd, werd in 
de maand Mei 1768 teitor-
deaux geboren, alwaar zijn 
'vader, te J)jjon geboren, 
bevelhebber van t^hüteau- \ 
Trompette was. In 1780 be- '• 
gaf zich de jonge NANSOÜTY: 
Haar de «mliiaire school., en 
8% Tan flaar in 178.3 ov^r, 
*n, hoedanigheid van onder-
senaat , bij het regiment 
ï ö l N van Bourgondiër ©rie 

'Z 

ijaren 'later ontving hi j , dooi
de bescherming van den maar-
schalk DE BEAUVEAÜ, een 
brevet van plaatsvervangend 
kapitein bij het regiment rui
terij van Franche-oomté; 
maar naauwelijks verscheen 
hij bij dit corps; want in 
hetzelfde jaar ging hij over 
tot het 6.è regiment hüssaren, 
door d.en hertog van LAUZÜN 
ttaügevberd. 'Te Nancy vond 
hij zich betrokken in de zaak 
~van het regiment van CM-
teau-vieux, ett liep gevaar, 
door aan de bevelen des ko* 
nings getrouw te blijven. Tij
dens de omwenteling werd 
hij achtereenvolgend luite
nant-kolonel der karabiniers 
en kolonel van het regiment 
ruiterij van Jfrtois. Hij on
derscheidde zich in 1806 te 
Wertingen, alwaar hij het 
bevel Voerde over het corps 
kurassiers. In den oorlog 
tegen dePruissen, in 1807 
had hij onder 2ijne bevelen» 
de corps karabiniers en ku
rassiers, die zich met roem 
overlaadden. Hij spreidde 
dezelfde onverschrokkenheid 
-ten toon te Mylau e n t e 
Früdland. In 1808 werd 
hij tot divisie-generaal be
noemd, ien was in 1809, bij 
de veldslagen van Eclimühl, 
JEssling en Wagram te
genwoordig. In 1812 tot 
kolonel-generaal der dragon^ 
ders benoemd, verkreeg hij 
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het gfoöt-iruis van het le*-
.gïoen van eer, en diende in 
den ongelukkigen Russischen 
veJdlogt. Hij bewees in .1813 
en 1814 gewigtige diensten 
te Presden, ïjfaekau, Leip-
»ig en Manau ; overlaadde 
zich met, roem, te, Champ-
Aubert y te Montmirail en 
te Craone. Hij was een der 
eersten, die de vervallen verr-
Idaring van BONAPARTE toe
stemde (6 April 1814). De 
"koning zond hem in hoeda
nigheid van buitengewoon 
commissaris,naar de 18.emi
litaire afdeeling, benoemde 
hem tot ridder van den H. 
XODEWIJK, later tot luite
nant-kapitein der l . e com
pagnie zijner musketiers of 
loerruiters. Deze veldheer 
stierf in de armen der Gods
dienst , . te Parijs , den 12 
Februari" 1815. Hij was dap
per , menschlievend en on
baatzuchtig. Toen de inwo
ners van Tyrol hem eene 
aanzienlijke som hadden doen 
aanbieden , uit erkentenis, 
dat hij hen voor plundering 
had bevrijd, liet hij deze 
som aan de gasthuizen uit
deden. Hij redde steeds,het 
leven der uitgewekenen, welke 
het lot der wapens, in zijne 
handea stelde. 

TÏANTEÜIL. — Zie SCBOM:-

BBRG. 

NANTBUIÜ (ROBERT) , een 

graveur te* JSezms,' in 1630 
geboren, was 'de zoon van 
eenen armen, koopman, die 
hem alle opvoeding gaf -, Welke 
•in zijne magt stond. De smaak, 
welken hij voor de teeken-
kunde bezat, openbaarde zich \ 
reeds • vroegtijdig. Hij be-; 
oefende dezelve tot zijne uit- . 
spanning., en vond zich ii / 
staat, om Zelf de thesis, welke 
hiji in de wijsbegeerte ver
dedigde, te teekenen en te 
graveren. NANTEÜU «legde ; 
zich ook op de krijtteeke- ] 
ning toe, maar. zonder de j 
graveerkunst te verzuimen, die | 

ziin hoofdtalent was.< IODÏ' 
WIJK XIV gaf hem den post 
>an teekenaar vatt zijn ka
binet , . met eene jaarwedde 
van, duizend livres. w® 
meester heeft enkel portret
ten gegraveerd, doch met 
eene naauwkeurigheid onzui
verheid, die men niet f 
noes kan bewonderen. Zijn* 
verzameling, die zeer aan
zienlijkis, bewijst.;•zijne bui
tengewone. gemattelijkM. 
Hij won meer dan 50,0" 
toonen, die hij op delfde 

wiize verteerde, als i"J 
^wonnen had ,-en oyerleel 

te Parijs in, 1678. 

NAïfTiesT(LoDBWJKCW 

Sox DE) - -Me CHASOL 

koningin ^Franhnjl^ 
ia 632, in den echt, » 
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koning DAGOBERT I , en be-, 
stuurde het rijk met beleid, 
gedurende de minderjarigheid 
van CLOVIS I I , haren zoon. 
Zij overleed in * 642, den 
roem nalatende eener vors
tin , die zich door hare staat
kunde en hare deugden, even
zeer onderscheidde. 

JYAOGEORGE (THOMAS),een 
godgeleerde van de zooge
naamde hervormde godsdienst 
te Straubing in Beijeren, in 
1511 geboren, heette KIRCH» 
MATER maar kleedde, vol
gens de verwaande gewoonte 
van dien tijd, zijnen naam 
in een Grieksch gewaad. Hij, 
maakte zich beroemd bij zijne 
partij, door hekeldichten 
tegen de Catholijke kerk.' 
Het beruchtste dier gedich
ten is dat hetwelk ten titel 
voert; Bëgnum Papisticum, 
1553 en 1559 in 8.*°, zon
der drukoord, niet zeer al
gemeen. Nog heeft men van 
hem 1 .o Pamachius, ira-
gcedia, 1538 in 8.vo _ 
2.° Incendïa, sive Pyropo~ 
tynices, tragmdia, 1538, 
in S.vo — 3,o JgHcultura 
saora, 1558, in 8.vo-i-4,o 
Eieremias, tragmdia, 1551, 
in 8.vo — 5.0, Mercator 
iragcedia, 1560, in g.vo 
6.0 Commentarium op' de 
brieven van den II. JOANNES , 
en eenige andere werken, 
waarin meer dweepzucht dan 

smaak en rede- doorstralen. 
Deze opvliegende man- over
leed in 1578. 

NAPIER —• Zie NÉPER. 

* NAPOLEON BONAPARTE, of 
BOONAPARTE , keizer der Fran-
schen,den 15 Augustus 1769, 
te Jtjacciq. op Ctorsika ge
boren , was de zoon. van KA-
REI. BONAPARTE en van L E -
TIZIA RAMOMNO , die beide 
van'eene aanzienlijke famir 
lie afstamden. Zijn vader i 
wiens voorouders van; San-
Miniato uit Toskanen af
komstig waren, was bijzitter 
aan het hooge geregtshof te 

•djaccio., hij werd in 1776 
verkozen om den adel van 
het eiland Corsika te ver
tegenwoordigen, in de be
zending, welke dit eiland aan 
den koning • van Frankrijk 
zond. Zijne, door hare schoon
heid beroemde, moeder bragt 
acht kinderen ter wereld > van 
welke NAPOLEON de tweede 
was, en die;bijna allen den 
schepter hebben gevoerd. Ern
stige neigingen, eene vroege, 
volwassenheid, en eene groote 
werkzaamheid onderscheid
den de kindschheid van den 
jeugdigen BONAPARTE en de
den in hem vroeg, den man, 
die tot groote dingen geroepen 
was, voorgevoelen. Toen zijne 
ouders zagen, dat hem zijne 
genegenheden en zijne s e -
4 * 
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"ÏToonten tot de ühüwkéiiiïfte 
•wetenschappen voerde*», be
zigden zij het aanzien van 
den graaf van MARBEÜF , land
voogd van Corsika, oni hem 
op de militaire school van 
jBrienne te doen plaatsen, waar 
hij in 1777 opgenomen Werd. 
Baar ontwikkelden zich, zijn. 
smaak voor de studie en de o-
verweging. Onverschillig om
trent de eenvoudig letterkun
dige bekwaamheden en de 
hevallige kunsten, legde hij 
zijnen geheelen geest toé óp' 
de wiskunde, de aardrijks-
3cunde en de geschiedenis. 
Het lezen van PLÜXARCHÜS 
•werd eene zijner geliefkoosde 
uitspanningen. Yan zijne mak
kers afgezonderd, wierverma-

,len hij versmaadde, en alleen 
raet den geschiedschrijver van 
Cheronea, behaagde het hem 
om zijne inbeeldingskraeht te 
onderhouden met die zeer 
groote togten der oudheid, 
die hij alleen het vermogen 
gehad heeft, oni in nieuwe
re tijden te doen herleven. 
Zijne meesters zoowel als 
zijne medeleerlingen bemerk
ten zijnen lust voor dé een
zaamheid en zijne diepzin
nige vooringenoménheden,en 
terwijl er eenige misschien het 
I e wijs van eenen ëigenzinni-
gen en wilden aard in zagen, 
erkenden er anderen den weg
wijzer tot een krachtvolle ge
nie en eene boven al wat hem 
omringde verhevene schran

derheid in. lÉêvilÈ, een'zij* 
ner professoren, schreef, toeii 
hij. getuigenis van het gedrag 
van NAPÓLEOK gaf, op eene 
danteekening deze voorzeggen
de woorden • >> Eén Corsikaan 
van afkomst en van aard, hl 
hij eens zeef vergaan, indien 
de omstandigheden hem be-
gunstigpn." Eenige woorden, 
die hem in verschillende tijd
perken, zijner jeugd ontvie
len , openbaarden in hém die 
krachtvolle ziel, die de groot
ste daden en de gfootsle mis
daden voortbrengt. Toen hij 
eens eene dame,die over Tu-
RENNE sprak , hoorde zéggen: 
» Ja , dit was eengroot man, 
maar ik zou nog meer van hem 
houden , indien hij den Fait» 
niet verhrand had." Wat is 
daar aan gelegen, antwoordde 
NAPOLEON op eene levendige . 
wijze, indien die brand voor 
zijne oogmerken noodzakelijk 
was? Toen BONAPARTE in 
1784 van de militaire school 
van Bfienne naar die van j°«-
ryYwas overgegaan,stondhjj 
schitterende examens door, die 
hem in 1785 deden benoemen 
tot tweeden luitenant bij het 
regiment af tillerie van la Fère 
(£.de regiment). Toen de om
wenteling uitbarstte, vermeed 
hij in den beginne zijne mee-
hing te zeggen en wachtte 
tot dat de loop der gebeur
tenissen hem had doen ken
nen van welke zijde zich f 
gunstigste kanssen tot z'Jn 



jsi'-A f. m' 
geluk bevonden. » Men moet 
zien, stéide hij eens tot <ién 
kapitein zijner könijpagnié; 
daarenboven zijn de omwen
telingen een goede tijd voor de 
militairen, die moed en dap
perheid bezitten."' De snel
le uitslagen der hervormers 
hadden weldra zijnen twijfel 
bepaald. Daar hij tweede lui-* 
tenant en zonder fortuin was, 
ifgaf hij zich in" dië partij, 
die overwinnen moest, en hij 
verklaarde zich voor de om
wenteling. i n 1 7 9 0 w e r d 

hem een verlof toegestaan, 

• 6 V 8 h g a f z i c h »™ zijn 
gebo#elarid, dat ih dien 
tijd door verdeeldheden ver-
scheurd werd. PA0ll w e r d 

daTP , - r / / e g e r i n« b e I a s t 0I» 

™Vtoeidhtj verdedigd had, 
weder tn rust te bïengen, 

den t S e e h n g , ^ H t i e > » « 
raal i ; - a a l H Ï t e n a n t -gene . 

aahe door oude vriend 
schapsbetrekkingen a a n vT 
o«verbondenw°as, werd bel 
«oemd tot provisioneel com-
mandant over een b a t a i C 
J a n W e n d e burgerwach-
^ , die bezoldigd warenen 
Jie men in Corsiku op»e-

y n had de ng;e 

S Weld {e gebruiken tegen 

de inwoners van Jjacció^ 
die dóór PERALDI, opper
hoofd van de anti-Franschë 
partij , tot opstand aangezet 
waren i werd zijn gedrag ón-
de'i* een niét gunstig daglicht 
bij de regering gesteld en de 
jonge bevelhebber kwam zich 
XéPccfijs regtv,aardigëö, waar 
hij door den verschrik kelijkeif 
dag van den 10 Augustus over-» 
vallen werd» De gruwelen 
Van welke hij getuige was,, 
én wélké hij zonder twijfel 
naar de machiavelische grond--
regels, dié wij vroeger aan
gehaald hébben , beoordeelde, 
scheidde hem geenszins" vari. 
de omwentelings-partij af. 
BONAPARTE , in Corsika te
rug gekomen, brak op èene 
schitterende wijze met PAÓLI 
af, die ten gevolge van hei
melijke kuiperijen met Enge~ 
land aangeknoopt, den stan
daard van muiterij ophief. 
De oorlog brak uit ; een 
krijgstogt, door de volksver
tegenwoordigers SALÏCETTI en 
IA COMEK SAINT MICHEJC aan
gevoerd, werd verslagen, dó 
opstandelingen, eerst over
winnaars •, verbanden de aan
hangers van Frankryk, Toen 
de familie van BONAPARTE ge
noodzaakt was, haar vader
land te verlaten, ging zij 
zich in de omstreken van 
Toulon nederzetten, en NA
POLEON kwam te Mee weder 

Z 5 
i.. .. - *" j.ftw weaer 
/HF ztjn regiment in den rang 
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van kapitein. In dezen rang 
werd hij weldra gebruikt in 
het leger ran KKLLERMAN , 

.dat Zyon belegerde, van 
daar werd hij naar Toulon 
gezonden, dat een republi-
teinsch leger belegerde, het
welk belast was door de com
missie tot algemeen welzijn, 
om aan de Engelschen die 
stad, die het verraad hun 

•overgeleverd had, te ontne
men. Voor deze plaats werd 
hij door AIBITTE, SALICETTI' 
en BARRAS tot opperhoofd van 
het bataillon, benoemd > ter
wijl hij de artillerie van be
leg commandeerde, in plaats 
van DCTHEIL, door eene 
zware ziekte, aan hel hed 
gekluisterd. BONAPARTE had 
.beloofd, de stad tot de over
gaaf te dwingen, en de ge
beurtenis bewaarheidde zijn 
vertrouwen. Den 19 Decem
ber 1793 yrerd. Toulon we
der Fransch en op dienzelf-
den dag ontving BONAPARTE 
tot belooning van zijne uit
stekende dienst, welke hij 
aan de republiek bewezen 
had, den titel van brigade-
generaal , de artillerie van 
het Itaiiaansch leger, kom-
manderende. Tan toen af be
gonnen zijne talenten, die 
zich op, eene schitterende 
wijze ontwikkelden, de aan
dacht van het publiek tof zich 
te trekken, en door; zijne 
schitterende hoedanigheden , 
oefende hij, op alle personen , 

die hem"omringden eene on-
wederstaanbare heerschappij 
uit. Toen hij echter met eenen 
knjgstögt tegen Gorsika be
laste werd, stiet hij geheel en 
al het hoofd. De revolutie 
Van den 9 Thermidor (27 
Julij), had bijna de toeneming 
van zijne fortuin belemmerd; 
zijne verbindtenissen metfio-
BESPIERRE den Jonge, deden 
hem te Ni%za als terrorist in 
hechtenis nemen. Maar men 
bemerkte weldra het ledige, 
welke zijne afwezenheid in 
het Italiaansche leger liet, 
en BONAPARTE werd na veer
tien dagen gevangenis, weder 
in vrijheid gesteld. De inne
ming van Oneille, die van 
de hergengte van Tende en 
het gevecht del Cairo j die 
zijnen terugtögt in het mid
den zijner strijdmakkers.volg- , 
den, bewezen, dat de ach
ting, die men aan zijne talen
ten bewees, niet te groot was. 
De tegenkantingen, welke 
hem de jaloerschheidvanden 
afgevaardigde AÜBRY, voor
zitter van de militaire com
missie, verwekte, belette-
den hem den loop zijner ze
gepralen te vervolgen. Om 
zijnen ontluikenden roem te 
doen dalen, zond men hem 
naar het westen om te vech
ten: maar BONAPARTE wei
gerde deze zending; hij wees 
evenzeer de aanbieding WB 
de hand, die men hem deed 
van hel bevel over eene iJgne-
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brfaadeY en scheen de ver^ 
getèlheid van het eenzaame 
leven, boven eene vernede
rende ambtsverplaatsing te 
kiezen. Men zegt zelfs, dat 
hij het voornemen maakte-
om zijne diensten den sultan 
aan te gaan bieden. De ge
beurtenissen van, fendemi' 
aire, die daarop invielen, 
deden al zijne hoop op for
tuin weder ontwaken. Op dit 
tijdstip waren de afdèelingen 

• van Parijs tegen de conven
tie opgestaan, en de opstand, 
welken de onbekwaamheid 
van den generaal MENOÜ niet 
had kunnen bedwingen, werd 
iederen opgenblik dreigender. 
Eenige vertegenwoordigers 
stelden voor, om BONAPARTE 
aan BARRAS , in het bevel over 
de conventie-troepen toetevoe-
gen. De overwinnaar van Tou-
lon nam dezen post aan, en 
sloeg het leger der Sectiona-
rissen op de vlugt. Dit gevecht 
deed hem doorzijne.vijanden 
den titel van mitrailleur ge
ven en verwierf hem nader
hand dien van opperbevelheb
ber over het binnenlandsche 
leger. Bijna gelijktijdig huwde 
BONAPARTE met mevrouw DE 
BEAÜHARNAIS, wier bevallig
heid en aanlokkende manie
ren hem verleid hadden. Het 
uitvoerend bewind werd in
gevoerd; CARNOT , die er een 
lid van was, stelde de aan
dacht zijner - ambtgenooten 
°P den jongen generaal, én 

stelde hem voor, omScHERER 
te vervangen, die in hetbe-
"vël van het Italiaansche leger 
zeer slecht aan de hoop der 
regering beantwoordde. BO
NAPARTE nam met vreugde 
dezen post aan, die hem een 
nieuw middel, om- zich be-
roerrid te maken, aanbood , 
en hij vertrok den 21 Maart 
.1796 uit Parijs, met het 
•vaste vertrouwen, dat hij de 
overwinning, die zich van hen 
scheen te verwijderen, onder 
de Fransche vaandels, zou te
rugbrengen. Toen hij 26jaren 
oud was, ging hij over oude 
bevelhebbers bevelen , en om 
zijne jeugd te doen vergeten, 
was er de begoocheling van 
den goeden uitslag noodig. 
Toen hij bij het leger kwam, 
dat in eenen volkomen staat 
van verval Was, beloofde hij 
zijnen soldaten, hun de rijke 
landstreken, die zij onder 
hun gezigt hadden , te leve
ren , 'en de gebeurtenis be
krachtigde zijne verzekering» 
Het uit Oostenrijkers enSar-
diniërs zamengesteïde leger, 
dat, van den 11 tot den 22 
April 1796, in vijf verschillen
de gevechten geslagen werd, 
in dat van Montenötte, van 
Mitlesimo , van Dego, van 
Fico en van Mondovi, liet 
de sterkten van Coni en Tor» 
torie, van Jlexandrië en van 
Ceva door de Franschen in-

"nemen. PROVERA, de opper
ste generaal, werd gevangen 
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génöffleri , en de koning van 
Sardinië, Was verpligt een 
verdrag tot overgaaf in zijne 
hoofdplaats te teeltenen. Toen 
BOEAWKÏJÏ meester van Pic-
9ti<mt was, trok hij naat Op*-
per-Itali'è om de Keizerlijken 
te vervolgen. Het Fransche 
leger trok të Piazenza over 
den JPÜ» en door densèhit* 
lerenden slag van £odit 'tfef-
Bekerde het zich dé verove
ring va» jLöMbardyëé Dö zev 
geviereöde bevelhebber deöd 
plegtig zijne intrede te Mi<-
la'ne, den 15 Mei 1796. Ift 
den zoo snellen loop zijns ge* 
lu i s , had BONAPARTE zich 
niet bepaald tot de besturing 
der troepen op het slagveld, 
hij had stilstanden van Wa
pens gesloten, tractaten ge-
teekend, zegevieringen gere
geld,<éA zich dusdoende tot 
eenigen scheidsman over het 
lot van Italië gesteld. 2ijne 
staatkundige inzigten, en , 
misschien ook Wel eenigeken» 
teekens zijner heerschzuch'tigê 
o ut werpen, die men in zijne 
daden én in zijne briefwisse
ling meende opgemerkt te 
hebben, verontrustten- het 
fcewind,, hetwelk besloot hem 
KEMERMAN tot medehelper 
in het bevel van het Itali-
aansehe leger tö geven. Maar 
de levendige tegenyer'togeh 
van BONAPARÏE , door CAR-
NOSr «ttdersteund , deden van 
dit ontwerp afzien. #m de 
verovering vat» Opper-Italië 

te verzekeren, dacht NAFO-
ïiÈON om zich van Mantm 
meester te maken. Op den 
oogenhlik dat hij 'deze plaató 
Wilde laten blokkeren, stond 
JLtmbardijé tegen de Fran* 
schen op. Verbitterd om het 
uitwerksel zijner mme over
winningen, aldus aan h«t 
gevaar blootgesteld te zien, 
toefde hij niet om'de grootste 
gestrengheid tégen de muite-
lingén te doen blijken, en 
krijgsstraffen troffen geheel 
het Miluansche met ver* 
scbrikking» Weldra trekt hij 
Üe Mitoviöbwt en jaagt BEA^ 
ÜEÜ uit. Italië, die het m 
ver gebragt heeft, dertien 
duizend man in Mantua te 
feijgen, waarmede de gê  
neraal 5ERRÜRIEB het heieg 
heeft begonnen, met hon
derd vijftig stukken geschat, 
die te Milanê geroofd zijn. 
Het kabinet vaa Weenen, 
dat deze pltöts ie regt als 
den sleutel van geheel 
'MiUcKland beschouwde, 
zond WÜRMSÉR aan het hoofd 
van zestig duizend man om 
dezelve te verdedigen. De 
Oostehrijksche bevelhebber 
verdeelt dit leger, waarvan 
hij een gedeelte aaar Jfo«* 
Ma geleidt, terwijl vijf- en 
twintig duizend man, onder 
bevel Van QüosJfADOvlCHzich 
naar Brescfct rigten. BW-
PARÏE van dezen misstap zij
ner tegenpartij gebruik wa
kende , breekt het beleg vw 
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Mantua op en gaat Qoos-
KADOTICH haastelijk met al 
mjne raagt te gemoet, 'drijft 
hem in de doorgang van #fy-
jwi terug, na hem bij Salo 
-en JLonato volkomen geslagen 
te hebben; toen hij vervol» 
gens onverwachts op WpRM-
SBR viel, die meende, dat 
Jnj" tegen zijnen ambtgenoot 
bezig was, won hij op hem 
den beruchten slag van Ca$-
tiglione , alwaar AUGEREAÜ 
zijnen titel van adeldom ver
kreeg. Deze veldslag; van 
vijf Magen genaamd, -kost
te den Oostenrijkers meer 
dan twintig duizend man en 
vijftig stukken geschuts. De 
Fransche armee, -die QüAS» 
NADOVICH vervolgde, behaal
de nieuwe overwinningen te 
Serravalle, te San-Marco, 
te Moveredo en in de engten 
van Caliano. Het gelukte 
WURMSBR, echter in weer
wil der vlijt van zijne tegen
partij , om hulp naar Man
tua te doen doordringen. Ter
wijl BONAPARTE de belege
ring dezer stad sterk door
zet , zit hij voor bij de stich
ting der Cispadanische en 
Transpadanische Republie
ken , en doet de Engelschen 
wit Corsika jagen. Weldra 
heeft hij een nieuw keizer
lijk leger, van vijf en veer
tig duizend man sterk, en 
door AtviNZl gecommandeerd, 
te bevechten. Deze generaal 
^rdeelt zijn leger, als zijn 

voorganger in twee benden \ 
in eenige dagen j worden zij 
door den Franschen generaal .,_ 
die bij Jrcole, na eenen 
veldslag van drie dagen , eene 
zijner gedenkwaardigste over
winningen behaalde, vernie
tigd . WÜRMSER , door .de 
Franschen vervolgd, is ge

noodzaakt in Mantua té.ylogc 
ten. Atviira.en PROVERA , 
die weder met nieuwe krach-, 
ten verschenen , worden ver^ 
slagen, de eerste te Mivoli 
de tweede in de gevechten 
van St. Gearge en van la 
jFavorite, na welke .hij ga--
noodzaakt is , de wapens ne-< 
der ie leggen; en-eenige da-? 
gen daarna ziet zich WÜRM-
SER zelf genoodzaakt om Man*> 
tua, het bolwerk van de 
Oostenrijisché magt in Ita
lië > aan de Franschen over 
te geven. — Het hof'van 
Weeneti wilde , ofschoon het 
in één jaar zoo vele neder
lagen ondergaan had, het 
geluk der wapens nog eens 
beproeven. Tot hiertoe had. 
het in Italië taljóoze mag
ten door onbekwame oversten 
bestuurd , gezonden, ditmaal 
zond hetzelve er een zwak 
leger heen, met èenen be
velhebber , wiens bekwaam
heid zijnen moed evenaarde, 
aan het hoofd. Maar de aarts
hertog KAREI, , die te wor
stelen had, tegen een leger 
dat grooter in getal was., dat 
door deszelïs versche over» 



398 , IV A P. 

winningen opgewonden was, fl hescherming van den 
en door BOKAPARTE aange- J man gesticht, die 
voerd werd, schoen slechts | twijfel reeds 
in Italië te komen om de ver 
nederingr van het huis van 
Oostenrijk, door eene laatste 

nederlaag te voltooijen. Na
dat BONAPARTE op de oejers 
van de Tagliamento èene 
overwinning behaald had , die 
hem Tyrol. opent en hem 
meester maakt van de ^ e -
neiiaansche Staten, doet hij 
prins KAREL terug deinzen, 
en, ' terwijl hij voortgaat tot 
op dertig mijlen afstands van 
PFeenen, dwingt hij het Oos-
tenrijksche hof oni den vrede 
aan te nemen, die den 17 
October 1797 , door het ver
drag van Campo-iïormio be
krachtigd werd. Nadat hij 
alzoo den oorlog geëindigd 
h a d , dacht BONAPARTE om 
Venetië te straffen, dat de 
Oostenrijkers 'begunstigd had, 
en waareen groot getal Fran-
schen gedurende het Paasch-
feest vermoord waren, gedu
rende het gelui der klok, 
welk de geloovigen; tot het 
gebed uitnoodigde. De adel
lijken namen de vlugt bij 
zijne aankomst, de doge leide 
zijn ambt neder , en eene 
democratische regering werd 
op de bouwvallen van eene 
oude aristocratische gesticht; 
eene belangrijke omwenteling, 
die te Genua werd nagevolgd. 
Aldus %erden er twee repu
blieken M JCtattë onder de 

zondet 
,, dacht aan de 

omverstooting der republi-
| keinsche regering j n zija 

eigen land. Het was de tijd, 
in welken de verschillende 
partijen in Frankrijk bezig 
waren, om zich van het gezag, \ 
dat het directorium scheen te 
laten varen, meester temaken. 
BONAPARTE had in het Itah'-
aansche leger den cowpd'État 
van Fructidor aangemoedigd 
in de hoop : om. denzelven. 
ten zijnen vpordeele te doen 
uitlo.open; maar de meerder
heid van het directorium wa& 
toen bereid om hem het 
gezag te betwisten, en toen 
BoNAPiRTE erkende > dat hij 
zijne hoop moest uitstellen, 
wachtte hij geduldig een gun
stiger oogenblik af. Nadat 
hij te Rastadt eene militaire 
overeenkomst betrekkelijk de : 
ontruiming der beide legers ' 
getcekend had , • kwam NA
POLEON te Parijs terug, waar : 
zijne tegenwoordigheid eene 
algemeene geestdrift 
bragt. Het b'ewiud 
hem pleglig en zegevierend; 
maar over , zijne volks-liefde 
naijverig en ontsteld, dacht 
hejt dadelijk, eenenman,die 
de natie en het leger voor 
zich scheen te hebben, te moe
ten verwijderen. Men bood 
hem het bevel aan over eenea 
togt tegen Engeland be
stemd, e« kort daarna, besloot 

te weeg 
ontving 
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men dien van Egypte ï waar
van zegt men, het oogmerk 
was öm den Europeschen han
del, eenen weg naar.Indi'è 

'door de Mopde %ee te ope
nenen. Terwijl BONAPARTE 
in zijne gedachte deze twee 
groote ondernemingen ver-
eenigde, zeide hij in zijne 
proclamatie, die-hij den 10 
Mei 1798 aan zijn leger deed: 
«Soldaten, gij zijt een der 
vleugels yan het Engelsche 
] e 8 e r ; gij hebt oorlog ge
voerd op de bergen, op de 
vlakten, bij belegeringen; de 
oorlog ter zee blijft u nop 
over; De genie der vrijheid , 
die de republiek van haar be
gin af de meesteresse van Eu~ 

^«heeftgemaakt,wildatzij 
zulks over de verst afgelegene 
f*n. en landen zij.» De ver-
beeldingskrachtvan den held 
van Italië, werd opgewonden 

t t " v d e Z e , | t 0 « l ' die hem 
toescheen als aan het wonder
bare te grenzen. Hijginsde 
plaatsen bezoeken w a a r ! 
groote overwinnaars der oud
heid geweest waren, en hii 
hoopte er eenen naam gelijk 
aan den hunnen te verkrien 
BONAPARTE vertrok den 19 
Meil798vanrOM/0«,doorde 
Wgelezenste krijgshelden en 
ge eerden, die Frankrijk he-
wt, omringt. Het leger werd 
^«blikkelijkzamen'gesteld" 

de ; i ? . °. s o l d a t e n > **&* 
Tereei»ging van verschil

lende • Franschc afdéelingen 
voor de landing, tot 36,000 
man bragt; zonder de zee
lieden te rekenen. Den 9 
Junij verschenen de Franscheo 
voor Malta, dat zich aan 
hen overgaf, en den 9 J u -
lij ontdekte zij de torentjes 
van Alexandrië, dat den 
Tolgenden dag- stormender
hand ingenomen werd. Na
dat BONAPARTE het bevel de
zer stad aan KLEBER over
gelaten had, trok hij naar 
Caïro. In vier dagen bereikt 
te hij de Mamelukken en 
sloeg hen te JSamanich, eri 
weldra behaalde hg in het 
gezigt der pyramiden , eene 
nog schillerender overwin
ning , die hem de poorten, 
van Caïro opende. Hij be
lastte DESAIX , om MOURAD-
B E Ï , die de vlugt i%atf Op
per-Egypte genome^' had > 
te vervolgen, en hij zelf dreef 
IBRAHIM , naar de zandwoes-
tijn van Syrië terug, nadat 
hij hem bij Salakiek gesla
gen had. In het midden van 
dezen voorspoed , vernam hij 
dat de Fransche vloot op de 
reede van Aboukir, door 
NEISON Volkomen geslagen 
-was. » Welnu! riep hij uit, 
dan moet men hier blijven, of 
even als de ouden , groot van 
hier vertrekken." Men be
weert dat alstoen de gedach
te van de stichting van een 
nieuw koningrijk in het Oos
ten , in hem opkwam. Toea 
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hij beproefde jO?rde bescha
ving te doen kerieven' ia die 
plaatsen, #W eertijds hare 
vrieg gestaan had, slichtte 
h'n' ê fl isstitnutnaardew.ijze 
van 4&t ran Parijs en be
noemde commissien ,om zich 
aiet een Arabisch .woorden
boek en een,en driedabh\mi, 
egyptisoben, coptisch.en .en-
europjschen aljnanafc bezig 

"te hooden. Ia dezelfde tijden 
verschelen er tw,ee dagbla
den, een letterkundig .eja^en 
staatkundig in Caïro , p^i&x 
de titels n$ Egyptische De-
sadi en san Egyptis.cfyepqst-
hode in het licht. BONAPARTE' 
deed het feest der vrijheid 
met de grootste pracht vie-
xen, én hij zelf was, in een 
flostersch gewaad gekleed, 
bij het-jaarhjksche/eest,,dat 
-ter gedachtenis van de,ge
boortevan M A H O W gevierd 
werd, tegenwoordig. Mwï 
deze inschikkelijkheid. ;was 
miet voldoende qrn, een vplk 
te winné,n, Verbitterd ;over 
de Jasten, die een vreemde 

sinval aan hen opleide. W&' 
dra. brak' er een opstand te 
€aïro « i t , in de afwezend-
heid van den generaajr-en-
chef. In een enkelen op-

'geoblik aijn de moskeen in 
sterkten veranderd; de ge
neraal DVPVÏS en SAIKOWSKT, 
adjudant van BONAPARTE wor
den ,met eene menigte Fran-
schw: .uesmoord. NAPOIEON, 
die alst©*,t#|ö«^r<*«J'ro yws> 

vond hij z^e terugkowid? 
poorten geslotea, metgerf 
trekt hij er binnen en biet 
alle opstandelingen vergiffenis 
.aan; tijm mistellen worijei 
verworpen, toen deed Ij 
m verschrikkelijk vuur opde 
groote mpskee, in welkeé 
mmleliügen gerlügt , m m 
bosbranden'. Op den?MU& 
tijd kwam een onweder è 
in deze streken altijd hegereji 
hemel verduisteren. Be y$r 
schrikte |tfuzelmannea meen
den er een Heek,en van de 
.goddelijke gramschap in te j 
zien , e,n'.smeekten den over-1 
winnaar o m genade, v Heti 
„uur yap goedertierenheid is 
.voorbij, zeide B.ONAPAW! 

(gij zijt begonnen; het slaati 
aan mg .ooi te eindigen." 
ïpen ftiet hg de deuren van 
de moskee «iel bijj-slagen in-
slaan, en yrreekte door een al
gemeen mqord^oonee) den ver
raderlijken moord der JVan-
:sche, soldaten. Terwijl hij vaf 
,de schijnbare rust, die de» 
.verschrikkelijke straf, in i ; 
gijpte hersteld had, $ebrW 
maakte, ging BONAPABTS, 
van MONGE, BERTHOitsr en 
fCosTAZ vergezeld, de sporen 
van het oude kanaal dat de 
Midéllandsche aee met de 
Moode see moest vereenigeo. 
bezoeken; hij bevond zicfi 
te Suez toen fcfc de inne
ming van het fort aTiU-^ 
rfccl door JftaaWB JACS' 
vernaai. # « < * * bwto* 
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hij om de overwinning tan 
Syrië te beproeven 5 en na
dat hij te Cairo terug ge
keerd was, ging hij aan het 
hoofd van tien duizend man 
naar dat land. Dit leger maakt 
zich van het fort d'El-Jrisch 
meester; Gctm wordt zonder 
slag ólsioot ingenomen , Jaf-

fa Wórdt stormenderhand ver
overd , en deszelfs inwoners 
met het garnizoen springen 
over de kling. Het vermoor
den duurde twee geheele da
gen i en toen deze uitroei-
jing voltooid was, ging Bö-
NAPARïE Si. Jean d'dcfe 
belegeren, welke stad, hij, 
ondaüks de overwinning van 
den betgTaborj verpligt was 
te verlaten, om weder t in
ne Egypte te trekken met 
een, door de veldslagen en 
de besmettig uit den Moord 
van Jttffa ontstaan, verzwakt 
leger. Naauwelijks te "Caïr& 
hpm&m gakoaaea > vernam !>G» 
MAPAMTB dat eene Turksche 
vloot voor Jboukir was, en 
Jlexandrië gemakkelijk kon 
overrompelen. Hij rukte* da
delijk naar deze plaats op, 
alwaar de Franschen eene 
overwinning op MÜSTAPHA-
PAOHA, opperhoofd van de 
expeditie j behaalden ; en de 
tweede slag bij Jboukir werd 
even zoo roemrijk voor de 
ïïansche wapens als de eer
ste voor hen noodlottig was 
geweest, In weerwil van deze 

XVII. D m . 

•gedeeltelijke overwinningen , 
was dè veldtógt van Egypte 
er zeer ver af, van aan de 
hoop van BONAPARTE beant
woord te hébben J en hij 
haakte heimelijk naar Frank'' 
rijk, waar hij eenen post 
voorzag, die .geschikt was-, 
on» aan zijne heèrschzuoht 
té voldoen. Dagbladen, diè-

.hij in handen kroeg of mis
schien geheime berigten van 
zijnen broeder LUCIEN , deden 
hem oordeelend dat de ödgen-
blik van in het bezit der 
opperste magt te geraken g«-
gekomeh Was, én &s\Fran1v~ 
ryk zich gaarne zou bevrijd 
zien van eene versleten re
gering, die op alle partijen 
drukte door der'zelver geweld
dadigheden en zwakheden. 
Tóen BöNAPABiE zijnen te-
•rugtogt besloten had, gaf hij 
voor, dat hij eene reis öaar 
{Delta wilde doen, en ver
trok nit (jiïïYo van de veld-
heferen BBRÏHÏEB , MÜRAT , 
LAÜTOES en MARMONT en van 
de geleerden MÖNGE, BER-
THofcEEï en DENON vergezeld. 
Nadat hij den last van het 
bevel aan KBEBER had over
gelaten, scheepte hij zieh in 
te Jlexandrië, alwaar twee 
fregatten voor zijne reis in 
gereedheid gebragt Waren, 
en , terwijl hij als door éen 
wonder aafi deEngelsche sehe-

| pen, die deMiddellandsche 
• aèe bedekten, ontsnapte, 

a 
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landde hij den 9.e* Octobef l) uitvoering tusschen SiEYiscii 
1799 te ffrejus. Zijn on. hem, op den 18.en Brumrire 
geduld veroorloofde hem niet bepaald is. FOÜCHÉ,TAUET-
de gezondheids-wetten in acht 
te nemen, en hij,vertrok da* 
deïgk naar Parijs. Deze reis 
was een onafgebroken zege-
togt-, en BONAPARTE ver-
ilaarde ten gunste zijner 
heerschzucht, de geestdrift 
van het volk, dat op zijnen 
weg ijlde om hem te groeten. 
Frankrijk was toen in eenen 
hagcbehjken toestand. Sedert 
•het vertrek van den togt naar 
•Egypte scheen de fortuin 
de standaards, van de repu
bliek verlaten te hebben, de 
burger-oorlog was in het wesf 
ten weder ontloken; de re
gering had den algemeenen 
haat op den hals gehaald, 
en iedereen begreep dat de
zelve niet meer- voor Frank
rijk plaste.;. Het Directorium 
.zelf begreep ,dat de oogenblik 
.van deszèlfs ontbinding ge
komen was. BARRAS dacht er 
aan om de BOURBONS terug te 
roepen. SlEYÈS zocht eenen 
generaal, die den steun des 
legers aan het gouvernement 
Iton geven. Ondanks den 
afkeer, dien deze laatste hem 
inboezealde, stemt BONAPAR
TE loe, om zich met hem te 
verzoenen, terwijl hij vreesde 
nergens meer bekwaamheid 
te vinden , om de zamenspan-
ning te doen slagen, welke-
hem de magt moet in han
den geven, en waarvan de 

RAND, LUCIEN voorzitter vaa 
de raad der vijf honderden, 
begunstigden de ontwerpen 
van de generaal. Een be
sluit van den raad der oudea 
beroept de nationale volksver
tegenwoordiging te St. Clod | 
en al de troepen van de mi- | 
litaire afdeeling worden on*' 
der de bevelen van Bomr \ 
PARTE gesteld. SIEYÊS en 
ROGER-DÜCOS vragen hun ont- ; 
slag, zoo als zij overeenge* . 
komen zijn, en BARRAS keert , 
naar zijn landgoed van Gros-
bois terug. BONAPARTE, be- ; 
geleid door de generaals, die 
hem toegedaan zijn, begeeft 
zich naar Saint-Gloud e" 
terwijl hij zich aanstonds voot 
den raad der ouden vertoonde, 
vraagde hij in den naam vaa 
het heil des slaats, de verande-
ring eener dikwijls geschöB- i 
dene staatsregeling. "Vandaar i 
begeeft hij zich naar den raad j. 
der vijf honderden, waarbij) 
toen hij zich door geschreeuw 
van verontwaardiging o«l" 
haald zag, de bajonettenzij-
ner soldaten te hulp riep. 
Grenadiers, die eenen aanval-
lenden gang gingen, verstrooi
den de vertegenwoordigers». 
Op denzelfden dag sprake» 
een dertigtal leden van dj» 
raad der vijf honderden, o» 
des 'avonds om negen o" 
onder voorzitting vanLWW> 
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vergaderd waren > de ontbin
ding van het directorium en 
de daarstelling: eener consu
laire commissie uit, welke,, 
in den beginne zamengesteld 
was uit SIKTÈS', ROGER-DÜCÓS. 
en BONAPARTE (*). Deze revo
lutie van jden 18.en Brumairè 
werd algemeen toegejuicht.; 
Jtfen dacht dat alle vorige ram
pen eindelijk zouden hersteld 
worden. BONAPARIE nam een 
stelsel van gematigdheid aan , 
dat geschikt was, om hem de 
toegenegenheid van het volk 
te verschaffen. De lijst der 
uitgewekenen werd gesloten, 
de vervolging legen de pries
terschap hield op. De ver-
bannenen van Fructidor wer
den terug geroepen en de 
bevredigde Fendée, genoot 
eindelijk een e rust, waarvan 
?ij zoo langen tijd beroofd 
was. BONAPARTE had den 
39,en Brumairè aan den raad 
der ouden gezegd, dat aoodra 
de gevaren, die hem eene 
buitengewone magt hadden 
doen toebetrouwen, voorbij 
souden zijn, hij deae magt 
sóu nederleggen: maar deze 
verklaring van den generaal 
scheen den consul geenszins 
verbindend. Weiverre van 
&ich van zijne magt te ont
doen, dacht hij om dezelve te 
bevestigen door de constitutie 

van het jaar VIII te prock'-
meren. Toen hy tot eersten 
consul voor den tijd van tien 
jaren,benoemd was, liet hij 
zich CAMBACÉRÈS en I E BRÜIT 
toevoegen, die voor hem min-
,der ongemakkelijk waren dan 
SIETÈS , wien hij eene nati
onale belooning liet toeken
nen, om hem te troostenVdat 
men hem om den tuin had 
geleid. Drie andere magten 
werden door de nieuwe con-
siitutie aangesteld 4 het tri* 
bunaat, dat de. wetten door 
de consuls voorgedragen on
derzocht, het wetgevend lig-
ckaam,. dat dezelve zonder 
onderzoek stemde en * de be
hoedende senaat, die er het 
depot, van behield. Ketgerie 

: wat genoegzaam bevfijst, hoe
zeer men met het tvolk den* 
spot dreef is , dat men met 
een Zoodanig geregeld bestuur 
nog het woord van republiek 
behield. "Na de inwendige-
orde aan Frankrijk terug
gegeven te hebben, door zich 
boven alle andere partijen ie 
verheffen, wilde BONAPARTE 
aan hetzelve het aanzien te
rug geven, welke het voor 
den vrede vaaCampo-Formio 
genoten had. Zes maanden, 
waren er naauwehjks verloo-
pen sedert hij consul was of 
hij trok onverwachts over 

a 2 ; • . .. 

wmeZ&eL *""* ** nütoire de '<* révohiüon Framaw,,in het 
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den berg Si, Èernurd, sloeg 
de Oostennj&ers hij Bomano 
en hij Montabelh en maakte 
zich op nieuw de scheids
man van het Iitaliaansche 
sehier-eiJand, door de be
noemde overwinning van Ma-
rengo, waarin DESAIX eènen 
roemrijken dood vond, terwijl 
hij de overwinning aan het 
Fransche leger verzekerde, 
Oostenrijk andermaal tot den 
vrede genoodzaakt, ontruimde 
Piémont en stond Lombardije 
af. BONAPARTE maakte ge
bruik van den wapenstilstand, 
met deze mogendheid geslo
ten , om naar Parijs terug 
te keeren, alwaar het ge
rucht van zijne nieuwe over
winningen hem voorafgegaan 
was. Weinig tijds na-zijnen 
terugtogt, beweerde FOÜCHÉ , 
minister van policie, eene 
zamenzwering tegen het leven 
van den eersten consul, ont
dekt te hebben, die gesmeed 
was door lieden, wier repü-
blikeinsche opwinding be
kend was, en weldra kwam 
de uitbarsting van het helsche 
werktuig, Parijs verschrik-
kern Deze pogingen verschaf
fen BONAPARTE een voorwend
sel om de magt al meer en 
meer tot zich te trekken, en 
om den schrik bij afwisseling, 
in de tegen elkander over
staande partijen te brengen, 
die zijne ontwerpen konden 
tegenwerken. Onder de Re
publikeinen werden CJSRA-

cai , DÏANA * DEÏÏEUV», 
TOPINO-IE-BKÖN én AMIA 
ten ,do*>d gebragt, als mede* i 
pligtig aan de eerste zamen« • 
zwering, en onder de ontb 
Ckoudnen boetten CHORBOI J 
en SAINT-REGENT door de | 
doodstraf den aanslag van Int j 
helsche werktuig. Een be« , 
sluit der consuls sprak daar* j 
enboven de verbanning nit j 
tegen honderd dertig perso*; 
nen, welke men naar i&] 
brandende zandwoestijneu van; 
Guyana zond, om aldaar de» 
dood te vinden. De veldslag ; 
van Marengo, was gevolgd j 
door die van jffochstedt eü 
ffohenlinden, door den ge» 
neraal MOKEAU op Oosjen-
rijk gewonnen. Deze, doof 
zoo vele tegenspoeden , «'j" 
Geputte mogendheid, stemde: 
den 9.ott Februarij 1801 toe,; 
om het traktaat van lw®, 
ville te otiderteekenen, hel-
welk de vastgestelde bepa
lingen van Campo-Forma \ 
bekrachtigde. Op den o o ^ 
blik, dat BONAPARTE, een 
hieuw rijk wilde stichten, 
gevoelde hij zich genoop t 

om zich nader bij 4*j£: 
ligen Stoel aan te starten.: 
D ° e n l 5 J u l i j l 8 0 l , ^ 

te Pari)*, een conoorij. 
gesloten tusschen Paus BJ» 
T H , en den eersten o««* 

Begeren, ^°.rl%a ' lh-
land, Turkije • • l o t » * , 
tereenvolgendienv^d;^ 
geland zelfs, dat zich ; 
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deszelfs afzondering;, te zwak 
gevoelde, stemde toe om de 
papens neer te leggen en.net 
traktaat den 2,4 Maart,1902 
te Jmi'èns'-gesloten,, verze
kerde voor eenigen tijd de 
rust aan -Europa,, Het be
zit .YanJJggpte,: was aan 
frankrijk ontsnapt, en; de 
«font© veldtogt in de door de 
kruisvaarders beroemd ge-
maaktegewesten ondernomen, 
had, zoo als deze godsdiens
tige oorlogen, geen ander 
uitwerksel gehad, dan de 
verwoesting van een schoon le-
#er:, waarvan slechts een 
klein gedeelte in Mttrqpa te
rug kwamy. Intusschen kwam 
BONAPARTE op het denk
beeld, van eenen nieuwen zee-
togt, waarvan de uitslag niet 
minder noodlottig was. Eene 
aeer groote vloot, die bestemd 
was om St. Domingo te her
overen, vertrok van Bresi, 
en van R&ohefori onder be-
•vel van zijnen scboonbroeder 
IECEERC, Deze onderneming 
mislukte., Bijna het geheele 
leger smolt door ziekte, de 
l^htsgesteldheid en den: oor
log, en de eenige vrucht 
van deze poging tot overwin
ning, was de opligting van 
ÏQDSSAIJfï-LODTERÏÜEJG, idie 
wen naar Frankrijk zond, 
«m in de sterkte: Joux, waar
in hij opgesloten; werd; te 
teven. IntHsschentda-GhtBo-
K^tóïB, wiens heerschzucht 

door de voornaamste plaats in 
eene republiek, nog niet vol
komen voldaan was, óm de 
stemmen, die hem tot de kei
zerlijke waardigheid geleiden 
moesten, voor te bereiden. 
Hij begon met deleden, die 
den moed hadden, zich tegen 
zijnen wükenrigen wil te ver
zetten ,„• van den senaat te ver
wijderen j DAÜNOIT , CHENIER , 
BENJAMIN CONSTANT , waren 
van dit getal; hij beijverde 
zich om de aanhangers van de 
monarqhie te winnen, door de 
wederinvoering van de Catho-
lijke Godsdienst, de terugroe
ping der uitgewekenen, en de-
instelling; van het legioen van 
«er. Eensklaps liet hij door 
zijne ambtgenooten-het vraag
stuk voordragen , van het le
venslange consulaat, de uitslag 
va» deze, in schijn aan de 
stem des volks onderworpene», 
vraag beantwoordde aan zij* 
ne inzigten, en de staatsre
geling werd op nieuw, in het 
belang van het gezag, gewij
zigd. Omtrent denzelfden tijd 
liet de eerste consul aan den 
broeder Tan LOBEWIJK XYI 
den afstand van zijne regten 
verzoeken, die dezen= voor
slag ;, met nadruk van de hand 
wees. Weldra^ barstte de oor
log metMngelandweder uit;, 
waaraan de inneming: van 
Parma,. en de hemagliging 
van Zwitserland liet.voor
wendsel; van eene vüedebreafc. 
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had gegeven, ffanover werd 
door de fVauschen bezet, die 
het Engehche leger overvie
len , en hetzelve krijgsgevan
gen maakten. Het'kabinét van 
Zonden poogde binnenland-
sche vijanden tegen BONAPARTE 
op té wekken. De konings-
gezinde legerhoofden, in de 
hoop j welke zij op hem had
den gegrond, te leurgesleld, 
vormden, het ontwerp, öm de 
uitvoering zij nerheerschzuch-
tige ontwerpen voortekomen, 
door hem den voet te ligtön. 
Hunne zaménspanning werd 
ontdekt. GEORGE CADOÜDAE , 
werd ter dood veroordeeld, 
en dit vonnis ten uitvoer ge-
bragt, PICHEGRU, in dezelf
de zamenzwering gewikkeld, 
werd geworgd in zijne gevan
genis gevonden, MOREAÜ van 
medepligtlgheid beschuldigd , 
onderging in weerwil Tan zij
ne republikeinsche grondstel
lingen , de stfaf van verban
ning. Men durfde een door
luchtiger slagtoffer treffen. 
De hertog van ENGHIEN,=dié, 
in spijt van het regt der vol
ken , op een vreemd grondge
bied was opgeligt, werd naar 
Vincennes gebragt en als 
schuldig van de zamenzwering 
van GEOR'GE gekend te heb
ben , in 24 uur veroordeeld en 
doodgeschoten.- Deze moord , 
Welken BONAPARTE te vergeefs 
beproefde te regtvaardigen , 
>vas eene soort van waarborg, 
aan die bloedmenschen ge- II 

geven, die slechts eëne ge-
legenheid afwachtten, om het 
masker van onafhankelijk- ', 
•heid, waarmede zij bedekt 
waren, tegen eene wezenlij- \ 
ke dienstbaarheid te verwis
selen. Kort na detfe teregl-j 
stelling, deed de borger Cu-j 
REE , lid van het tribunail; 
het voorstel, om ten gunsli i 
vap BONAPARTE enïzijn'e fa-I 
milie eene erfelijk keizerlijke 
regering te ••stichten.- $6» 
door de tribunen aangenomen j, 
wensch werd door de overige 
staatsligcharnen met geestdrift 
aangenomen ,' en den 18,81, 
Mei 1804 hervormde een ' 
senatus-consulla de feonstitu-
tie van het jaar VIII enk-
•kleedde NAPOLEON BONAPART* 
met den titel van keizer. Men 
droeg zorg, aan deze veran-; 
dering van regering den schijn; 
te geven', alsof dezelve 3t 
volksgoedkeuring wegdroeg. 
Aldus herrees de alleenheéf1 

schappij in Frankrijk, «»' 
met haar verscheen de .ijdel*; 
heid der titels weder. Aét-
tien generaals werden totfijks" 
maarschalken gemaakt. _ BO
NAPARTE wilde reeds bij «)>« 
•komst tot de keizerlijke waar
digheid eene der schoonste 
voorregten van de opperniagt» 
het regt" der genade, uitoefe
nen. . ARMAND DE POIIG»* 
en verscheiden medepligHg«J 
van GEORGE, die ten dood 
veroordeeld waren, verkreg* 

genade, De nieuwe iei»r 
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werd door de voornaamste 
mogendheden van Europa, 
erkend ; dePanszelfs kwam, 
in de hoop, dat hij dóór dit 
gedrag aan de Godsdienst nut
tig zou zijn, BONAPARTE in 
de hoofdkerk van Parijs 
zalven. Engeland alleen, 
scheen zijne magt te trotse
ren, NAPOLEON besloot, er 
eenen inval te beproeven en 
liet een groot getal transport-
schepen bouwen , • die 'door 
64 linie-schepen moesten be
schermd worden. Maar te 
midden van deze militaire 
voorbereidselen, naijverig om 
de volken door de majesteit 
der titels te verblinden, nam 
hij de ijzeren kroon der oude 
Lombardische koningen, en 
werd den 26 Mei 1805 te 
Milane, als koning van Ita
lië, gekroond. Intusschen hit
ste het kabinet van St. Ja
mes , om den aanval waar
mede bet bedreigd werd af 
te weren , Oostenrijk en Mus-
land tegen Frankrijk op. De 
Jceizer doet zijn leger eens
klaps naar de oevers van 
den Bijn verplaatsen. Hij 
opent, den roemrijken veld-
togt van 1805, die eene aan
eenschakeling van zegepralen 
Werd. Door de vlugheid zij
ner krijgsverrigtingen en de 
dapperheid zijner legers ,[be-
raagtigt hij in weinige 'da-
%^Jugsburg, UlmenJ^ee-
***** MASSENA ondersteunt 

hemï in Italië en den 2 De-; 
cember bragt de beroemde 
veldslag van dusterliia, 
waarin de twee keizers AtEX-
ANDER en FRANCISCUS- over-' 
wonnen werden, de laatste 
slagen toe aan de coalitie, 
die zich al te gelukkig vond, 
om den vrede te .Presburg 
te onderteekenen. Door zij
nen voorspoed verstout, komt 
NAPOLEON op het denkbeeld, 
om de oude dynastiën in Eu
ropa omver te werperi, en 
aan zijne geheele familie troö-
nen uit te deelen. Onmid
dellijk na het traktaat te 
Presburg, had BONAPARTE 
zich naar Munchen begeven.y 
om het huwelijk van EUGE-
NIÜS DE BEATJHARNAIS, zijnen 
aangenomen zoon, met de 
prinses AMELIA van Beijeren, 
te laten vieren. Weldra werd 
de koning van Napels, be
schuldigd van de verdrag
ten geschonden te hebben , 
van den troon gestooten en 
JOZEF BONAPARTE in zij
ne plaats aangesteld. Lo-
DEWIJK beklimt den nieuwge-
vormden Hollandschen troon.. 
MÏJRAT wordt groot - hertog 
van Berg, en BERIHIER prins 
van JVeufchdtel, De keizer 
van BuÜschland, wordt van 
deze waardigheid beroofd en 
tot den enkelen titel gebragt 
Van erfelijk keizer van Oos
tenrijk , door NAPOLEON , die ,• 
onderden naamynn%w-CW-
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fedmUe » mmm h$ zjch; | z e r v m Musland c* de ko, 
de besche/naAeer maakt, de I n % < - m faunen v«wta. 
il§iner-ft Vasten vwBuitschr, neji aldaar voor den peïrooft-
/<?»öf vemen*. J\APOMONhad, den soldaat, die hen. ow* 
Oostenmjk vefnedeijd; maat 

JPmwsenr vol van de her-? 
ipneijing aan'dengrooten IRET. 
jp&iK, en dooi- Mngefani 
aangehitst,, had' het voorne-. 

_ men gemaakt, om Dititmh-, 
land van de lYansche heer-» 
schappij te bevrijden., Er 
Werd een, nieuwe; togt geo-r 
pend, die niet, mindei> sohijr 
terend was, dan de? voor
gaande.. De Fruissisché; mo-v 
narchie werd op het slagveld 
•van. Jmaverpletterd» Na
dat het Fransche leger de 
prachtig© zuil, die da ne.% 
derlaag van Rosbaoh weeur 
Wigde, omvergeworpen had, 
nam het Berlijn, in. Intus-
schen had de koning van* 
JPxüissen., de ondersteuning 
Vsi\, Rusland ingeroepen. De* 
ze. brandde, om den schok 
Van dmterlifeAe, herstellen;; 
enNAEOiEONwas.genoodzaalït, 
onx den veldtogt te: veulen-!. 
gen:. De bloedige veldslag van 
My.lèUji. waarvan de overwin!-
ning- onbeslist bleef, weïdi 
opgevolgd-door die van Mried* 
land, waarin het Russisch 
leger, volkomen de nederlaag 
bekwam. Deze nieuwe over" 
winning van BONAPARTE , had 
de bijeenkomst van Tihit 
ten-gQv,olge, die op ee&houti 
vJot in. het midden van de 
Wiemen, plaais had. De kei-

wonpen» en, die. twee j * -
ren te, wen. den keizer; 

dergelijke, omstandigheid in 
zijn bivoqak Van JustenUh j 
ontvange.n hadv ]J<tt verdjaj j 
van• fihii,. op;den 7 Juljj' 
180:7 onderteekend, ,stelde: 
twee nieuwe. koning,en # a ; 
eene verbrokkeling naMruiS" \ 
sen, vormde het koningrijk I 
Westfalén -en;- gaf- eene kroon. ! 

aan HIBRONÏJÏUS BONAPAR» , 
De getrouwste bondgenoot:A® ] 
franschen y de keurvorst van j 
Saksen, werd koning van 
Sakam en bestuurde een ges 
deefts; van JPotetl, onderden 
titel van groot -* hertog • vaa 
Warschau. Droaken van 
roem, verscheen JSUPOIEOS, 
in zijne hoofdstad en weri 
de Gxootv bijgenaamd. All* 
partijen schenen- Verdwenen. 
De verblinding der keize# 
fce magt scheen de; heritf 
nering deri vijftien jaren tan 
gevechten en van staatkun
dige worstelingen .uitgevr/scJit 
te hebben 5 en de vrijheids» 
liefde- scheen; door diea des 
roems vervangen te zijn. NA* 
PoiEOifwas van zegepraal t» 
zegepraal, tot dezen staat vftB 
vertrouwen op zich zeirj 
gekomen , die voor allenraf* 
ontoegankelijk is, en die»*8 

veroorlooft de noodlottige W'F 
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op, te merken;, Wüar: tegen 
men moét verbrijzelen. Wij 
naderen den oogenblifc, waar* 
ia zyne heersqhzucht bet» 
in onbillijke oorlogen wik-» 
kelt, die zijnen, val zullen 
aaftbreflgen, Om Engeland 
te verdelgen., dat. de; Fmn.-
sche marine aan de kaap Eir 
ni&tene en te Trafalgar, 
geheel en al> ten onder had 
gebragt, had BONAPARTE het 
stelsel van het vaste land uit
gedacht, een reusachtig stel
sel, da* beatond om, al de; ha,-
v îjs van het vaste land voor
de Engelsehe koopwaren *ta 
sjuiteni Dit ontwerp dat aan 
de welvaart van een groot 
getal staten eenig nadeel toe-
bragt, was daar door onmoge«r 
lijk om uitgevoerd te worden* 
Het verdrag van. Tihit had 
de havens van Duitschland 
en van Musland voor En
geland gesloten, waar dit 
laacli aedta aijjjen liandöl met 
Portugal voort, hetwelk het; 
als eene van deszelfs volk
plantingen beschouwde. NA-, 
P̂ HUEON vordert van deze mo
gendheid om hare betrekkin
gen te laten varen» en toen 
hij dit niet kon verkrijgen, 
gaf hij den generaal JONOT 
bevel, om aan het hoofd van 
vijf en twintig duizend man 
naar Lissabon te trekken. 
Maar hij dacht dat de uit-
8lfg van zijne onderneming 
*»** volkomen kon verzekerd 

zijnr dan door de overwinning 
op; het schiereiland, en hij! 
was dus bedacht om. den; 
Spaanschen troon aan de dy~« 
nastie; der BOURBONS te ontp 
nemen. De omstandigheden! 
waren dezen onregtvaardigen, 
r-oof gnnstig, De koninklijke; 
familie Wjas? verdeeld,, Een, 
gnns teling van KAIREJC. IV» 
de prins des vredes had; 
hem den algemeejien geest 
afkeerig gemaakt en deze, 
voüst had zich zelfs ten gê * 
volge van een volksoploop » 

}; verpligt gezien , ten, gunste, 
van zijnen zoon,,, den prins 
van 4sturièy, later ITERD^ 
NAND VII, afstand van deft 
troon te: doen. Maar weldra 

\, bloosde de oud© koning qvqp 
zijne zwakheid- en protesteer-» 
de tegen dezen afstand. BOTT 
NAPARTE stelde ziph als reg* 
ter in dit geschil > en beide? 
vorsten werden naar Bayon-
n& ontboden* Het gelukte, 
d.en keizeif» die veinsde denf 
vadier boven den zoon te ben-
schermen i om KAREÏT, ten z,ij-s 
nen voordeele,, afstand te; 
zien doen, en hij, gaf de o«5 
penstaande kroon aan zijnen? 
oudsten Broeder; JOZEF, , die» 
door MDRAT, in het koning« 
rijk der Beick«Sicüiën ver-, 
vangen werd, De prinsen van, 
de koninklijke, familie van, 
$?«Kj'egingenr, m d;en schijn, 
te hebben gegeven tan in;defZQ» 
Ov.eree.ijk,o,mis.t; toe.tQ hemmen-,, 
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hunne schandelijke verdeeld
heden in de gevangenis boe
ten. Het Spaansche volk was 

, met verontwaardiging vervuld. 
toen het eenen vreemdeling 
tot vorst verkreeg. Hetzelve 
stond van het eene eind van 
het koningrijk tot het andere 
op. Engeland hielp Spanje; 
en Frankrijk zag zich in ee
nen noodlottigen oorlog ge
wikkeld, die zijne legers ver
delgden en'den grenspaal zij
ner overwinningsdagen be
vorderde. Toen Oostenrijk 
één groot gedeelte van de 
Fransche magt in Spanjehe-
üiig zag, meende het, dat de 
óógenbJik gunstig was, oni 
zich uit den staat van verne
dering, waafin het traktaat 
van Presburg hetzelve ge-
hragt had, te kunnen verhef
fen , en verbrak den vrede. NA
POLEON verliet Spanje\, waar 
hij schitterende overwinnin
gen had behaald , en kwam 
den 3 Januarij 1809 te Parijs 
terug, om het beveloverhet 
JNoorderlèger te gaan nemen. 
"Weldra opende hij eenen nieu
wen togt, die veel bloediger, 
veel woedender was dan een 
der voorgaande. Drie ach
tereenvolgende overwinnin
gen , die van • Eckmükl* 
van Essling en van J¥a~ 
gram maaktenhem op nieuw 
den scheidsman des vredes, 
die den 14 October t é /Fee -
Me» geteékend werd. Eenige 
maanden te voren waren dó 

^ Romei.nsche staten ingena-
men, en de uit zijn paleis 
gerukte Opperherder had zich 
naqr Frankrijk zien vervoe-
ren, waar men hem gevangen 
hield, terwijl zijne bezittingen 
met het Fransche rijk ver-
eenigd werden. Pius YU vaar
digde eene bulle uit van kerk-
ban tegen de 'aanleggers en 
uitvoerders, van gewelddadig
heden tegen zijnen persoon 
gepleegd, en hij openbaarde 
in deze omstandigheid eene 
kalme waardigheid en eene 
ónverschrokkene standvastig
heid. De algemeene eerbied, 
waarmede hij op zgnen weg 
overal omringd werd, bewees 
hem dat de Fransche natie niet 
medepligtig was aan den aan- : 
slag, waarmede men zijnen j 
wederstand tegen eene onregt- | 
vaardige overweldiging be- j' 
strafte. De vergrooting van ; 
hét keizerrijk • bepaalde zich ; 
niet alleen bij Rome en Ila- \ 
lië, BONAPARTE vereenigde 
Holland'nog met Frankrijk, 
dat door het vastelandsstelsel 
te gronde gebragt, aijn mis
noegen met luider stemme 
betuigde. Op denzelfden tijd, 
dat hij aldus de grenspalen , 
van Frankrijk uitstrekte, 
was de keizer er op bedacht 
om een eerste huwelijk, dat 
hem geene hoop meer gaf, om 
eenen erfgenaam van zijnen 
rang en zijne magt te beko
men , te verbreken. De ge
dachte om eene keizers doen- -, 
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ter te bezitten streelde daar
enboven ! zijnen hoogmoed. 
De keizerin JOSEPHINE , die 
zich door hare goedheid en 
bescheidenheid bemind had 
gemaakt* werd verstoeten, 
én de öarlshertogin. MAKIA-
hovm kwam : hét lot dee-
Jen van eeneh man , die 
zich slechts door de schok
ken , welke hij aan de Oos-
tenrijksche magt had ioege-
bragt, verlieven had. De se
naat had niet geweifeld, om de 
echtscheiding van BONAPARTE 
te wettigen, en de ontbin
ding van het huwelijk , waar
tegen dé Paus te vergeefs pro
testeerde)» werd door de regt-
bank van Parijs uitgespro
ken. Het -huwelijk, waarbij 
verscheidene koningen tegen
woordig'waren , werd den 2 
April 1810 te Parijs gevierd, 
De feesten, die hetzelve op
volgden j werden door een ver-
séhtikkelijfc voorval, dat het 
droevigste voorgevoel gaf, ge
stoord. Intusschen werdNA-
POLEON , andermaal door de 
fortuin begunstigd , een jaar 
daarna een zoon geboren, 
dien hij reeds in de wieg met 
den titel van koning van Rome 
bestempelde; 'van toen af 
meende hij dat zijne djnastie 
voor altijd verzekerd was. Er 
Werden algemeene verlustin-
gen gevierd over dit grooté 
voorval, dat de grenspaal van 
WÖ voorspoed des keizerrps 
^Wi^, Rusland, M tot 

in 1812 de ongemakken van 
het stelsel van het vasteland 
ondervonden had, scheen op 
dit tijdstip, besloten, om het
zelve te verzaken. Het leende 
'op nieuw het oor aan Enge
land , en de keizer, minder 
geduldig dan ooit, besloot 
om hetzelve den oorlog aan te 
doen. In het begin van Mei 
1812 kondigde de Monifeur. 
aan dat de keizer zijne g'roote, 
aan den oever der PFeixel 
vereenigde, armee zou gaan 
bezigtigén, en dat de kei
zerin hem tot Bresden zou 
vergezellen, om er hare door
luchtige familie te ohtnlöetené 
NAPOLEON hield zich veertien 
dagen in de hoofdstad van 
Saksen op, omringd van eétt 
hof'i dat uit, vorsten zamen-
gesleld was. De IViemèn, 
werd door zijti leger overge-
trokken op de dagen vanden 
23 , 24 en 25 Junij. De kei
zer riep toen hij over deze 
rivier trok uit: Met onheil 
sleept de Russen mede, dat 
het noodlot voltrokken iüor~ 
de! De troepen, die toen ón
der zijne bevelen voorttrok
ken , om hel Möscovische rijk 
te verdelgen, bestonden om
streeks uit viermaal hphdeird 
vijftig duizend krijgslieden, 
die uit 'verschillende natiën 
zamengesteld waren. Den 28 
Junij trok NAPOLEON in Wil-
na en stelde aldaar een provi
sioneel bestuur aan, terwijl 
zich een té Wdrsohau ver-
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gaderde rijksdag; bezig hield, 
qra Polen Ie reconstrueren t 

waaraap ïïoMPsnm beloften 
gedaan had, die niet verwen 
«enhjit werden. Dé keizer yygs 
pngfdöldig om de .Russen te, 
hgreiken. Maar ALEXANJOER 
had zijne yeldheeren bevel 
gegeven, pm bij de aanna-
dering van dea vijaad ach» 
ieruit te deinzen, en om op 
hunne schi|nbare, vjugt alle 
httJpoiiddelen der plaatsen» 
die zij, aan het overwinnen? 
ds leger zonden, prijs gev;en, 
te., verdelgen* Hij liet echter 
•vjredeUevende voorstellen aan 
BoNAP4.ïMI! doen.,, die niet 
aaaneembaar bevonden. w-er-
den» ïfad.aj, de feeizef 4&W-
Ifftisk ingenomen had, fcrofe 
hij n^ar ^o^aw, , indehoop 
Van. d>e, Russen te bereiken , 

. en- hun eenen beslissenden 
slag, te, Uweren., Dei overwin
ning vsan d> fflos/towtK. ^ Q i 

% §epterobeE behaald,, open--
de hem' de poorten van der 
ze, pude. hoofdstad", waar het 
Eraftsche leger, den 1,4 hm? 
nea, trok., Het Tolk had de, 
VJ.ngJi genomen,. en. d© gou
verneur Eo&XOl?CHiif had er 
sJeehts eenigeellendige brand
stichters in gelatens, die be
last -waren,, om deze oude, 
stad. in de. aseh; te leggen ,̂ 
3)fAPorj80N,,,in plaats vanden. 
w?d( zijnen veldheeren op te 
vo lg^^ die hem raadden eer 
nen, verwonen gnond lever-
laten ,t lifei «ip^ d©«r dfthflop. 

Ij op vrede in slaap, wiegen w 
" wachtte er v|jf en dertig da, 

gen pp de rookendepuiöhoQ. 
pen va,n Moshcm, naar\m-
Stellingen die niet kwamen, 
Eindelijk beval, hij, na H 
KremUn* te hebben doen 
springen, den terugtog-t, die 
den 22 Qctober begon, in 
den, tijd zelfs,, waarin zijne 
magt te Parijs, door eene 
zamenzwering in de §mm-
genis; gesmeed, bedreigd èmk 
Weldra, kwam er qene bvaV 
tengwone: koude, died&pa«>« 
dqn en. de menscheiv deed 
omkomen., Eene reeks vaa 
lijken ienleekende den weg 
van het Fransche leger, dal 
door de Russen afgemat en 
door de gestrengheid van de 
hichlsgesleldheid met een 
tiende gedeelte, verminderd) 
te Sere^ina,"x met, deszelfe 

gewone dapperheid vocht 
IS'AjE'QiiEOjfverliethetzelvevrei* 
ijigi tijds daarna,, en sloeg; op 
eene slede deni vyeg naar d* 
hoofdstad in , wjaai; hij dea 
1$ December aankwam.. Zp# 
eerste zorg was eenen uien* 
wenveldtogt, voor te bereiden. 
|)e senaat stemdein eene aan* 
zienlijke 1'gting» en de keizer 
vertrokden 15 April 1813 uit 
Pyrijs,,, om den oorlog aan 
de JEÏB& te gaan voeren, waar 
hém. de. overblijfsels van if 
Qudeleger wachtte. Qrarwin' 
ningen schenen in den beginn* 
de Fransche wapens metnP*; 
wen luiste* te omgeven!, m 
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JLut%m en BaUïzen, sloegen 
fcunne rekruten de vijanden, 
die gewoon waren te vech> 
ten. NAPOLEON kon echter 
den afval van geheel Jiïüropa) 
tan de koningen zelfs, die hij 
gemaakt had, niet beletten. 
Pruissen, Oostenrijk en 
Seijeren Verlieten de gele* 
deren van het Fransen© le
ger. MÜRA-Ï, koning van Na<-
pels, en BERNAÖOTÏE, kroon
prins van Zweden, lieten zich 
door het voorbeeld medeslee
pen. Yeel lafhartiger dan 
zij allen, verlieten de Wur-
tenburgers en de Saksers de 
Franschen zelfs op het slag
veld. Intusscben waren de 
vredes-onderhandelingen aan
gevangen. Maar de • hoog* 
moed van NAPOLEON wilde 
niets afstaan ; hij verloor al
les: de slag van Xeiptnig en 
de terugtogt, waardoor de
zelve gevolgd werd, vernie
tigden alle voordeelen van 
dezen veldtogt De overblijf
selen van het leger kwamen 
zich in Frankrijk weder 
verzamelen. In denzelfden 
tijd noodzaakte Spanje, dat 
door Engeland ondersteund 
werd de Fransche soldaten , 
het sehier-eiland te ontrui
men ; en het Britsche leger 
dat tot aan de Fransche gren
zen doordrong, verbond zij
ne operatien met de'veree-
ö«gde mogendheden. Frank-' 
*!'* was langs België, £o-
ili*ringm en Zwitserland 

1 

aangevallen geworden. Inde* 
ze ernstige omstandigheden 
vraagde BONAPARTE raad aan 
het wetgevend ligchaam. De* 
aa , in de dagen van zijnö 
welvaart stomme vèrgaderingi 
verkreeg eensklaps het spraak*" 
vermogen terug en deed ver* 
Wijtingen aan hel vallende ge
zag. JDezelvie werd eensklaps 
ontbonden ; weldra Werd de 
oorlog in Frankrijk geopend, 
terwijl BONAPARTE met een 
klein leger tegen eene Zeer 
groote magt worstelde»spreid* 
de hij alle hulpmiddelen van 
eene zeer groote militaire be
kwaamheid .ten toon. Toen 
hij bij Chanvp-Aubert, bij 
Mont-Mirail, Fuüehamp, 
Nangis, Montereau., Merij 
aan de S.eine overwinnaar was, 
•noodzaakte hij den bppef-
veldheer SCHWARTZENBERG , 
eenén stilstand van wapens té 
Vragen. Maar zijne zegepralen 
konden den gang der böndge-
nooten, die weldra tot Parijs 
doordrongen, niet tegen hond
den. BONAPARTE, haastte zich 
om toe te snellen. Maar het 
Was te laat; de vreemdelingen 
waren, ten gevolge van een 
verdrag, den 31 Maart 1814 
de hoofdstad binnen getrok
ken , en de senaat had de vet>-
vallenverklaring van den kei
zer uitgesproken. Van alle zij
den verlaten, legde NAPOIÊON, 
te Fontainebleau, den schep-
ter neder, en, door LoöJE-
wiJK XYIII óp den troon Van 
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Fraiikrijk vervaBgen, ging hij 
het eiland Mlha in bezit ne
men, waarvan hem de souve-
reiniteit met twee millioenen 
inkomsten werd toegestaan* 
Te £yon en te P~aïence, met 
toejuiching onthaald, werd hij 

, in de zuidelijke departementen 
gehoond en bedreigd. NAPO-
lEOtf scheen gelaten, en zich 
enkel met zijne nieuwe on
derdanen bezig te houden. 
Hij liet mijnen uitdelven , we
gen openen , bopmen plan
ten, en door zijne zorg werd 
het bestuur van zijn eiland, 
«ven zoo werkzaam als bloei-
jend'. Zijne moeder en zijne 
zuster kwamen hem te mid
den dier werkzaamheden be
zoeken , en zijne bal/ingschap 
verzachten. Intusschen hield 
de herinnering aan de schoo-
ne kroon, die hij had verlo-
ren en de hoop, om dezel
ve terug te bekomen, hem 

i n zijne afzondering nog steeds 
bezig. Door de misnoeg? 
den aangezocht, bereidde hij 
heimelijk zijne terugkeering 
Baar Frankrijk voor. Toen 
hij vernam dat men over zijne 
vervoering naar St. Ifelena 
had beraadslaagd, besloot hij 
om zijn vertrek te verhaas
ten, en maakte gebruik van 
de afwezendheid Tan den 
commodore CAMPBEU, die 
door de vermaken van een 
feest, te Livorno opgehouden 
werd, om in den nacht van 
den 26 op den 2,7 Februarij 

1815 met 900 man.ontieï 
zeil te gaan. Hij kwam den 
1 Maart in de golf van Juan 
aan en landde denzelfden i 
dag té Cannes. Terwijl hij i 
zijnen weg naar Parijs snel j 
vervolgde, sleepte hij door ! 
den invloed van zijnen roem, I 
NET en LABÉDOTÈAE mede, 
die belast waren, hem te ie- ' 

.strijden» Den -20 .Maart 
Jkwam hij in • de: hoofdstad 
terug, die LoMwm £ÏÏIÜ 
.verlaten, had, om. zich naar 
Gend te begevenk In vrei-
nig tijds werd de keizerlij
ke regering bijna door alle 
gewesten van het koninĝ  ; 
rijk herkend. Maar BONA- ! 
TARTK bemerkte weldra-, dat ! 
de algemeene geest veranderd j' 
was, en dat men van hem j 
waarborgen voor de publieke j 
vrijheden verlangde. Toen hij, 
slechts gevaar zag, daar waar 
zijne magt steun zou kunnen 
vinden, onthield hij zich van 
elke milddadige vergunning, 
en vaardigde de tot de'pon-
stitutien des rijks additionneie 
acte uit, die eene soort van 
nieuw charter was, hetwelk 
het keizerlijke regeringsteJsel 
van 18,12 met al deszelfs ge
breken wettigde. Deze daad 
vervreemde het algemeene ge-
voelen, en NAPOIEONtot den. 
eenigen steun van het legef ; 
gebragt,, vertrok den 12 Ju«8 
met hetzelve om de coalitie 
aan de grenzen van het Woor
den te gaan bestrijden. «a 
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«énige voordeden op de ver
bondene mogendheden be
haald te hebben zag hij door 
het verlies van den slag van 
Waterloo al zijne hoop ver
dwijnen. NAPOLEON, die 'zijn 
•leger aan de grenzen niet meer 
,kon verzamelen, sloeg den 
weg naar Parijs in , nadat hij 
laon als het vereenigings-
punt 'had aangewezen. Er 
had zich in de kamer der 
vertegenwoordigers eene drei
gende oppositie •. opgedaan. 
Het woord v&xivervallenver-
Jklaring, door verschillende 
partijen uitgesproken kwam 
ter oore des keizers, die ten 
tweedènmale tot den. aftand 
besloot. CARNÓT raadde hem 
aan, naar Amerika te vlugten, 
en zonder uitstel naar Moohe-

fort te vertrekken, alwaar 
hem, twee fregatten wachtten. 
Eenige in wijfeling verlorene 
dagen, gaven den Engelschen 
den tijd om hunne kruisers 
voor deze haven te plaatsen. 
NAPOLEON , die vreesde om in 
de handen van de mogend
heden van het vaste land te 
vallen, besloot om gastvrij
heid aan hét Engelsche volk 
te verzoeken. Hij werd aan 
boord van den JBellerophon 
opgenomen, en de Engelsche 
regering verklaarde hem als 
gevangene, en liet hem als 
zoodanig, in overeenstemming 
«iet de verbondene mogend-
«eden, naarhet eiland St. ïïe-
"»*•% eene rots in den Eihi? 

opïschen oceaan gelegen, ver
voeren , om daar het overige 
zijns levens naauwkeurig be
waakt te worden. Toen BONA
PARTE dezeuitspraak vernam, 
gaf hij op eene, nadrukkelijke 
wijze, de verwondering en de 
verontwaardiging te kennen, 
die hem het gedrag van het 
kabinet van Si. James veroor-» 
zaakte. Het schip de Nort-r 
hümbertand, werd belast hem 
naar zijne bestemming over 
te brengen. Toen NAPOLEON 
voor kaap la ffogue aange
komen was, riep hij met eene 
ontroerde slem uit: terwijl hij 
den arm naar Frankrijk uit
strekte: » Yaarwel, land der 
dapperen , eenige " verraders 
minder, en gij waart nog de 
gebieder der wereld ! ?'• Hij 
landde den 18 Oetober te 
Sti Selena. De veldheeren 
BERXRAND en GODR&ADD, de 
graven LASCASES en MONTHO-
LON waren hem in, zijne bal
lingschap gevolgd, waarin hij 
zes jaren onder de bewa
king der Engelsche troepen 
leefde , terwijl hij' zich met 
zijne gedenkschriften bezig 

, hield, en zijnen ongeluks
gezellen naauwkeurige on-
derrigtingen, van d« ver
schillende omstandigheden 
zijns levens, gaf. Intusschen 
had de luchtgesteldlieid yan 
St. Belena op zijne sedert 
lang ondermijnde gezondheid> 
eenen zeernadeejigen invloed, 
en de dikwijls onmenschelijkö 
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behandelingen, dis zijn Jbe* 
waker ïïvmwx LOYTE hem 
deed verderen ,„ 'verhaastten 
den voortgang van de kwaal 
die hem verzwakte. Den 5 Mei 

'1$21, des avonds ten zes Ure 
eindigde het leven van dezen 
buitengewonen man, die de 
om wenteling gekluisterd» Ett* 
rojpa overwonnen , en dë ge* 
heele wereld ontroerd had; 
eene magtige en ongelukkige 
genie, geschapen om te rea
geren en te overwinnen, die 
fladat zij * Frankrijk orde en 
rust wedergeven, nog twee* 
maal dengeesel vari vreem
de invallen aan hetzelve be
rokkend had. BONAPARTE i 
vraagde in Zijne laatste oo-
genblikken den bijstand van 
de Godsdienst, en daags vóór 
zijnen dood ontving hij de 
teerspijs uit de hand ran eerlen v 
der aalmoezeniers, die hij || 
uit. (jorsika had doen kö-
rhen. Door zijn testament,, 
dat in het.licht is gegeven, 
verdeelde hij de sommen, 
die , hij. aan eenett bankier 
van Parijs toevertrouwd had, 
aan zijne toegenegenste die
naars. Hij werd met de eer
bewijzen van 'generaal begras-
r e u , de eenigste titel, wel* 
leen heni de Engelsohen toe
kenden , in «en klein dal, 
dat door eene beek besproeid 
wordt, waarin zijne overblijf
sels nog rusten. Zijn sedert 
Jiort op de zuil vau dé plaats 
Fcndöme, weder geplaatst 

I standbeeld getuigt genoegde 
de geestdrift, welke de over-
winningen van den grooteö 
generaal hadden doen ont
staan, op verre na niet v«i> 
doofd is bij een wispelturig 
volk, dat alles behalve de» 
roem vergeet. » De toekomst, 
zegt DE CHATEAUBRIAND, i» 
zijn werk dé BONAPART* tt 
dès BODRBOKS zal twijfelen,of 
deze man door :het kwaad, j 
dat hij gedaan heeitmhfiMi" 
ger is geweest, dan door het 
goede, dat hij heeft kurtnen 
doen, en niet gedaan heèfi, 
•Nooil had een overweldiger 
gemakkelijker en schitteren
der rol te vervullen* Mei«wö 
weinig gematigheid, kon hij 
zich en zijn nageslacht ©p 
den voornaamsten troon der 
wereld plaatsen j niemand ha-
twistte hem dien troon. D& 

•geslachten, sedert de omwen* 
teling geboren , kenden onit 
oude meesters niet, en ha^ i 
den slechts onlusten en on
gelukken gezien, FraMhrjjk 
en Europa waren vermoe»; 
meh haakte slechts naar rust, 
men zou dezelve zeer duur 
gekocht hebben. %w Go» 
wilde niet, dat een dusdanig 

•gevaarlijk voorbeeld aaïl .*! 
wereld gegeven werd, *" 
reen gelukzoeker de konwK" 
slijke opeenvolgingen kon •««• j 
ren, zich den erfgenaam der 
helden maken, en in e«w" j 
dag den buit der g e n i e p 
roeros en destijds toeeigent I 
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0m hem te gronde te doen 

gaan, was het der Voorzie
nigheid genoeg, hem te ver
laten, en hem aaq zijné ei
gene dwaasheid over te laten. 
BONAPARTE heeft eenigé wer
ken nagelaten: 1.» lettre etc. 
{Brief van dm heer BpNA-
pjRTJE'i aan den heer MAT
TE O BÜXTJFUOCÓ ,; afge
vaardigde van Corsikti, bij 
de nationale vergadering), 
1790, in 8 j o , herdrukt in 
n,° 5. — 2.o Le souper etc. 
(Eet avondmaal van BEAÏÏ-
CAIRE), Jvignon, 1793, in 
8.v°, (naamloos) herdrukt in 
n.o 7 hierna — 3 . ° Col-
lection etc (Jlgemeene en 
volledige verzameling van 
brieven, proclamalien,ge
sprekken j enz. verdeeld Vol
gens de orde der tijden, met 
aanmerkingen), door KAREÜ 
AUGUST FISCHER , Zeipaig, 
1808enl813,2dl.n,in8.vo 
— 4,° Correspondance etc. 
(Qmiitgegevene, officiële en 
confidentiële briefwisseling), 
volgens de geloofwaardige af
schriften door NAPOLEON zel-
ven bijeenverzameld en in 
het licht gegeven, Parijs, 
PANCOUCKE , 1819 en 1820, 
7 dl.n, in 8.vo, deze verza
meling verdient alle vertrou
wen. — 5,° OEuvres etc. 
[Werken van NAPOLEON 
BONAPARTE), Parijs, PAN
COUCKE, 1821 en 1822, 5 
«MS in 8.vo, eenige deelen 

van de vorige verzameling, 
maken een gedeelte van deze 
uit, — 6.° Mémoires etci 
(Gedenkschriften om tot de 
geschiedenis van Frankrijk 
in J8J5 te dienen, metéenë 
schets van den veldslag van 
Mont-SI.-Jean), Parijs), 
BARROIS de Oude, 1820, ia 
8,vo _ Y.o Manusèrit ètc. 
(Randschrift van het eiland 
JElba). —• 8.o Des Bour
bons etc. (Over de Bour
bons in d8J5), in het licht 
gegeven door den graaf ••*•**> 
geschreven door den graaf 
van Montholon, uitgegeven 
door den heer O'MEARA; Lón-
den, 1818, in 8,v<V De 
Brusselsche uitgave draagtïea 
oriregte op den titel, den 
naam van den graaf BER-* 
XRAND. Men weet thans, dat 
de heer BERTRAND , officier' 
en bloedverwant van den 
graaf SIMEON , de schrijver 
is, van hel op eene onbe
kende wijze van St, Hele-
na i gekomene handschrift, 
Londen en Brussel,/iS17, 
in 8J° ~ 9.o Mémoires etc, 
(Gedenkschriften otti te die
nen tot de Fransche ge
schiedenis ander* NAPOLE
ON , te St. Eelena géschre
ven door de generaals\, Me 
in mijne gevangenschap ge
deeld hebben, en uitgegeven 

XTO, DEEW ' 

volgens de doomde 

B b 

van NAPomQN^elf,geh'eü 
nage%iene- ' ' ' 

en 
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door dm ^emfiml ^ O K R -
JËAUI> en 4kn gmaf van 
MONTB-OMJT, ïn het licht 
gegeven), Parijs, BossANGE 
JWrw, 1822 — 1825, 8 
&n, in 8.vo De werken 
$yer BONAPARTE, zijn: Meni
ge aanteekeningen ever de-
eerste jaren van BONAPAR
TE ̂  in het Engelsch bij* 
'eenverisameld, door «enen 
aijner medeleerlingen, in het 
JFrartsch gebragt door den 
berger B. (BOUKGOING) , Pa
rij*, 1797, in J8.TO Ge
denkschriften , om tot de 
Jfransche geschiedenis te 
dienen onder de regering 
vw NAP OXE-ONBONAPARTE, 
enz. door den h.ee$ SAI.GU.ES , 
Parijs, 1814 — 1825, 4 dl.n, 
in 8J?° Gedenkschriften, om 
te dienen tot de geschiedenis 
•van het afgezonderde leven, 
van de terugkomst en 'van de 
regering van NAPOÈEON in 
JSdê,,- <üopr, «len heer FLEÜ-
jRy DE „CHA.BGyi.05r", Londen 
en Parijs , 1820 , 2 dl.», 
in, -8.V? Verzameling vant 

geloof waardige stukken over 
den gevangene van St, Se-
lena -, met aanmerkingen, 
.van defl 'beer BEGNACJiT WAR* 
RW, Pary's, CORREAR», 1822, 
.10 dl,1*, in 8.vo. NAPOLEON 
in ballingschap , of echo van 
*£/. Melena, ce# werk dat 
de gevoelens en de aanmer* 
ümgep van NAPOLE-QN , over 
de gei&igiögejte v&ora&llen 
%ijns levens bevat, versa-

meïd, door BAKRÏ, L, Ö'Hfii 
ARA,,: uit 'sfoat 'Engelsch. m» 
4arid., Parijs, 1822 ,'2 J,*, 
in 8.vö , Be Engdsche uitga-
yen 'zij® vollediger. Gedenk-
schrift van»St, ff&lma,èm 
den graaf LAS CASES , Pttrm, 
1823, 8 dl;a, & S.Y0 8B | 
in 12.TOO, herdrukt in 18% j 
•Tot"ide, caitffiantende ven»» 
meting tan het Pfjwilè» ; 
Jittprawe'behoort « i Ut 
werken beslaaïEdeefefl J'ii 
«buitengemeen gffoot 8 J<V (net 
-haerlpe platen en portret* 
itèn, Parijs y.'Dssiu&ï', 1834 
Jfanteèkenïngen' mn drfclè 
•M. jdfmröMAB cm, -èfielM' 
s/e' oQgeribWtken mn «fe» 
-p<iZEit)Jr, Panjs, BAIAOB 
4'ainé, 1SS5, 2*dl.a,>&* ; 
-Staaf- en krijgskundig k- \ 
";w ©aaa iK î? OLEVN , *ft»ï 
DL ARNAOTT, JFW^^S , BA* 

I:BEW,, 1822, in f»]., têii, • 
^Geschiedenis van NA&M& 
Ö-M £ONAPARTE 'i'die m 

'voltiomeh tafereel üapbieèï 
„yarideeèrste'kryg&mstaé' ': 

•Jiundige bedrijveni^tihèws 
^ ; : F . H.(HBNRT). Milütin 
galerij van NJPOMm B& 
,NAP^LRTM , .'gegravesrd eto** 
NottMAOT) feti zoon, P^ijS) 
JPANCOÏÏCEE , in fol. 40 afl«-
. veringen, Zegepralen * 
.overwinningen ^ngdukkWi 
tegenspoeden m burgwoW 
logen der tframvhen, w* 
J7m tot 4845, doét W 
%memd mAvnü en&tt»-
ren, Parijs., "*-——* 

http://Sai.gu.ES
http://�CHA.BGyi.05r
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1*17'-* V82i, 28'dl.*, in 
8.w Gedenkschriften van den 
oorlog in m9 in Duitsch-
land, do r̂ 'den generaal PÈ-
1EI, Parijs, 'BoRfix, 1824, 
f ti '8iVo •Geschiedenis van.WA-
POLEON 'en vim het gröote 
leger, 'in m2; dool- den 
graaf DÉ SfeüR ,- 8 -dl.n } i r a 

S > NHÏ-ÖLEON en hél groote 
leger ih Rusland, of oor
deelkundig •onderdoe/t van 
net werli veen den graaf P ff. 
BE SÉGVR , door den gene
raal <3OTIHUW> , parijs d e 
gebroeders BOSSAKGÉ , 1823 , 
m8.vö Penningkundige ge
schiedenis Wn NAVOLEOH, 

« 1 , 1 8 1 9 , in 4.to. fovier 
^oncoriaten, ^ ^ ^ 

^schouwingen ove*het èe-
f<ur derlCerb in het al-
^"enÓerFranschehérZ 

•ffoW* ïnhmêl van de 

ttll *t tUSS0hen Sn 
^ ^ plaats gehad heb-

? ' d o o r S G H o ^ , / > ^ 
1819 2 dl.n, i n 8 ^ 0 J* 
schièdehis van NAPOLEON 
*>or 'deli heer DE .NORWINS'. 

* * " JOZEF) > hértoa v a n 

^ ^ / 8 o o n n n ° . a a ' 

u » * ftw^, geboren, 
B 

en oritvïhg bi} zijne. geboord 
té den' titel van 'kbning van. 
-ü-ome , welke zijn vader hein-, 
•ten fgevolge 'van de overwel
diging van den ïterlcëlijken 
Staat en van het Opperhoofd 
tier Kerk, meende "te kan
nen geven. ' Den 29 <Ëaart 
•1814, -vertrok deze jonge vorste 
'van "het kasteel der TuïlU* 
'rien , met zij Hè moeder , tot 
•regentes benoemd, om 1ë 
SÏois, eene schuilplaats *tè-
'gen den vreemden inval te 
'gaan Boeken. -De vervalleo-
• verklaring van keizer 'NAPO
LEON , ontnam hem 'het foeer-

iijk'e erfdeel vaïi !dè Fransch.e 
"m bh ar bh ie, 'dat 'hem dtför 
"zijne 'g'ebo'oVtèbèste'md scheen, 
"te zij;n, 'en zijn titel' vankó-
' hing 'van Rome ', werd bij het 
"tractdat van Fontainebleau 
Veranderd, in dien -van'prins 
van Parma ,Yan Piaeenz-a en 
vitn GuastaUa. Ben- \ \Sïei 
verliet 'ê&j onge her log Frank
rijk , om -het hooit we'dèr 
te 'zien , en ging met «ijfte 
moeder het •paleis van Schöen-
'brunn, bij Wetoien bewo
nen. De keizer -van 'Oosteh-

'ryh, ontving'heni 'metfhar-
te'lrjkhèid en deed hém 'dö'èr 
'meesters omringen,'bekwaam 
om zijn hart te vormen 'én 
«ijn verstand te ontwikkelen. 
De teruakomsl idh BoftipA-
ÏE -en zijn afstand ten $u n , 

II Ste van zijneh 'üóoh', vefari-
I derde 'ttiets 'a'aii • den' 'ètand 
b 2 -
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van den prins. Het congres 
van Weenen, ontnam ech-
,ter eenigen tjjd daa rna aan 
den zoon van NABOIEON , dep 
titel van hertog van Parma , 
welke door dien van-hertog 
van Reichstadt, vervangen 
werd. Zelfs zijn naam van NA
POLEON , werd in de openbare 
akten verzwegen. De jonge 
hertog deed zich door bemin
nelijke hoedanigheden, een 
indrukwekkend gelaat en een 
ving verstand onderscheiden. 
In korten tijd verwierf hij 
vrij uitgebreide kundigheden 
in de geschiedenis en in de 
talen. Maar zijne ligchaams-
^esteldheid was zwak; de snel-
Je en buitengewone ontwik
teling zijner gestalte, onder
mijnde zijne gezondheid. De 
ontwenteling van 1830 ont
roerde de verbeeldingskracht 
van den hertog van Reich
stadt, op eene hevige wijze 
en ,deed in zijnen geest eene 
gisting; van gedachten ont
staan, welke hem moeijelijk 
•was te beteugelen. Hij werd 
treurig en afgetrokken ; vol

gens het gebruik } vastgesteld 
„voor alle leden van de kei

zerlijke familie , die zich aan 
den militairen stand toewij
den , had hij alle minde
re rangen bekleed, en er 
de bedieningen achtereenvol
gend van waargenomen. De 
ISiJunij 1831 , werd hij tot 
luitenant - kolonel benoemd, 
«n nam het bevel over een 

bataillon van een regiment 
Hongaarsche infanterie van 
GIOIAT, in garnizoenie PFee-
nen. De militaire axercitiën, 
waaraan hij zich..met lust 
overgaf, putteden zijne krach
ten geheel uit, en weldra 
begon men voor zijn leven 
te. vreezen. Toen de aarts-
hertogin MARÏA JLOUISE , ien 
treurigen toestand yan ha- | 

!ren zoon vernam, yevtrokzij 
dadelijk van Parma, om zich ; 
bij hem te voegen, en kwam j 
op den avond van den, 24 j 
Junij te Weenen -aan. De j 
zamenkomst van de vorstin \ 
en van, haren zoon was ten ! 
uiterste treffend. De hertog j 
van Reichstadt, overleed te ; 
Schoenbrunn, den 22 Julij | 
1832, de verjaardag op wel
ken hij den dood zijns va-
ders had vernomen. Hij was 
21 jaren en 4 maanden oud. ' 

il - * NAPPER-TANDT (JAMES)* 
een Ier, in 1737 geboren, 
verklaarde zich met geest
drift, ten yoordeele der jran-

„sche omwenteling <,. en gaf n 
1791, in naam der vereenig-
de Ieren, eene verklaringm 
het licht, over der hervor
mingen, welke hij.ni üet 

Britsch bestuur noodig oor
deelde. Ofschoon hij een pro
testant was, die niet tot ae , 

.gevestigde kerk behoorde» , 
werd hij secretaris eenerW 
tholijke associatie te Jf«¥^ 
Zijne handelingen kw«en 



N A IV 'N A fiv 421? 

aan het Engelsch bestuur ver- I 
dacht voor, en, Om zich aan » 
de vervolgingen der, policie 

»te onttrekken; stak NAPPER-
TANDY naar Frankrijk over. 
Na zich te Parijs tè hebhen 
gevestigd, nam hij in zijn 
huis al1 der Ylugtelingén op , 
die zijn gevoelen deelde. Hij 
bood zich bij het directorium 
aan,: deed aan dezelve het 
onderwerp aannemen van eene 
landing in Ierland, alwaar, 
zeide hij, al zijne landgenöo-
ten, met ongeduld dé Fran-
schen verwachtten , oin, het 
juk der Engelsche overheer-
sching af te schudden. <•—, 
Het directorium stond hem 
troepen foei eri NAPPER-
TANDT, landde in Augustus 
1798, in Ierland aan de 
•west-kust van JDonegah Hij 
vaardigde oogenblikkelijk eene 
proclamatie ui t , om de ver-
eehigde Ieren, die gereed 
"waren , hem te ondersteu
nen , bij elkander te verza
melen , maar de plaatselijke 
gezagvoerders in tijds onder
ligt van de zamenzwering, 
die er gesmeed werd, verij
delden de ontwerpen van het 
eedgespan. Gedwongen, om 
op eene Fransche brik te vlug
ten, landde hij te Hamburg 
aan, alwaar hij met den broe
der van O'CoNOR, op verzoek 
fan den heer CRAWFORD , mi
nister van Engeland',. in 
aeehtenis werd genomen. 

• • . - • • ' : - . . - 3 8 

Daar de heide Iersche kamers 
ondanks' de vertogen van het 
directorium hem van de am-
nistié-bill hadden uitgesloten, 
werd hij naar Dublin ver--
vervoerd, in 1800, in reg-* 
ten betrokken, en door het 
hof van de bank desk oniDgs, 
ten dood veroordeeld. De 
uit voeringvan dit vonnis werd 
echter uitgesteld, tot dat de" 
heer OTTO hem in den naam 
van het Fransche bestuur 
terugeischte. Zijn rijtuig werd4 

tot Wiscou, door een de
tachement ruiterij begeleid, 
daar scheepte hij zich in 
naar Bordeaux, alwaar hij 
in Maart 1802, aankwam. 
Zijne aankomst werd door een 
burgerlijk feestmaal gevierd, 
bij welke gelegenheid hij ee
ne toast instelde, aan de 
vrienden der vrijheid aller 
landen. Hij overleed in die 
stad den 24 -Augustus 1803. 
NAPPER-TANDT, bezat de» 
titel van kolonel in dienst 
van Frankrijk. 

- . • * NARBONNE-LARA of »B 
LARA (graaf LÖDÈWWB:) , mi
nister van oorlog onder Xö-
PEWUK. XVI, "te; Colórho, 
in het hertogdom Parma, 'm 
de1 maand'Augustus 1755 ge
boren. Zijn vader was eer
ste kamer-heer i en zijne moe
der eer-dame van mevrouw 
ELIZABETH , dochter van -Lo-
myrtm X T , en later 

t> 3 • Vaa 
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mevfEpirw AmH'io^ Jtüe jon*» |•M-mo^ . . . In? 
&e LppEw^ W<*< ir» 1760, | gekeerd,", en Wet • %, 
naar, Fm$ifër$tge voerd, ,vdpor, 
zijne- moeder, dip mevrquvRy 
JSuUBBtfB jhad; vprgezpld ,̂ qp, 
een^ reis >. welke deze naar, 
Jfarma- deed, om met denj 
infant don J f a i p m s in- den; 
èpht te; treden, en h]j werdt 
aan het, hof* met geestdrift 
onthaald , daar geheime ger>\ 
xnchten heip voor, den zooni 
van» LPDEWWK XV,. deden, 
doorgaan., De: dauphin, var, 
der, van, LPPEWIJE XVI,ver-: 

waardige! e zelf zich;,; hem; ini 
^ijne, kindsphhpid eenige les» 
spa; te geven.,, en later gingf; 
ïiij zijne studiën in het cojr 
legie van JufMy maken. ,$a; 
dezelve volbragt te hebben * 
diende hij eerst, onder de ar* 
tillerie JI werd daarna achter-* 
epnyplgend , kapitein der dra
gonders ,t standaarddrager bij 
dptgpndarmerip, fcolpnel van 
hgt regiment \an:4!ttgou?noi&). 
en, later- van dat va;»- Pié* 
mont. Hij \vas« alstpen •,!}$ 
jaren, en voerde bevel over 

.dat regiment :toen dp7 tfra-
•Wenteling losbarstte* Zijne 
ipjlj tajre plig ten?, hadden, hen* 
niei- belet, zich aan de stuf 
die,toe te, Wijden. Gedurende 
zijn verblp te Straatsburg 
was; hijj onder den beroem
den hopgleeraar, KOCH bij de 
lessen over de geschiedenis 
en het openbare regt tegen-
wpordigi, en leerde, de, vpor-
naamste levende talen v&nu 

vian, eenrnaPMterjie, 
tp bekomen; werkte hg, iq 
de bprPauy van dep miojpter 
1-ERGEifiyBS. Ofsehport, hij; zpo 
wel uit pligtbesef; als, 'uit 
erkentenis, aan» het; h gis iet 
•#pMr$ö,K$:yerkp,Qcht, enmei 
yrpa>w<.A0ÉjuapE.,; bij? welke 
hij dep rang: van/ edelriddes 
be.kleedde,, bijzonder :tym* 

l daap; was,; on^efscfe k% ttrft* 
] ter verscheiden; niepvredepl̂  
\ beelden;; ook wrf hij, ondeï 
| de zpiyere kpningsg^iA^s» 
', somtijds, als: eenep, patriot 
beschouwd;,, terwijl üV Ja* 
kobtjnen hem VÖOE: eeoefl 
aristocraat hielden. De in* 
woners van Jfysangw ^ 
noeqjfcden hem» tpt bevelheb» 
ber aller nationaje. gardes* vaft 
het dep,* Jtoiês» Weldra 
werd deze.̂  stad het tponeel 
van eenen opstand», dpor het 
regiment vmPiéinont, waar: 
van-hg ^kolonel /Vfas,; te weeg 
gebragt, 'het getokte aan z$-
np vporzjgtigüeid en OJW$* 
schrokkenheid- denzelven tpt 
bedaren te brengen;, DoosM 
wijz.« gedrag haalde hjj 2>«" 
de. beleedigjng dpr annakt 
patriotóqm, door MBRCM» 
en GARRA geschreven, op de» 
hals. Toen hij in FebruwS 
1791 te Parijs terugkwa»i 
vond hij MESWMBS van Fr<m 
ryk, op het punt om j j 
Rome te vertrekken, InM* 
danigheid van edelman tfl» 
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»slÖe de graaf' haar op» hare 
reis. Hij Was haar zeer' nut
tig té\ Jrnai'le-Buc•,. alwaar 
MESDAMES', ondanks hare pas
poorten , op last van hei ge
meentebestuur in hechtenis 
•Werden genomen. Daar het 
heüï gelukt was té ontsnap
pen snelde ÏÏARBONNE naar 
Pcmjö, vraagde en verkreeg 
van dé vergadering een be
sluit hetwelk ha«U? toestand 
haren- weg te vervolgen. Na-
ia& hij MBSÖA-MËS naar Rome 
had begeleid-, bwatn< hij; in 
FranUryk terug. Eort; daarna 
]*adde-ongèlükkige -reis des ko-
nings naar Farennes plaats; 
teen de graaf'omtrent dezen 
tijd door de- vergadering7 tot 
veldmaarschalk was benoemd, 
nam hij dien rang niet aan, 
dian nadat IOBEWWK XVI de 
eenstitutie had aangenomen. 
Intusschen- nam NARBeiraE 
d^elijk» meer en meer in 
&% volksgunst toe, waarvoor 
hij niet ongevoelig scheen; 
aan dezelve had hij den 6 
December 1791 de porte
feuille? van oorlog te dankem 
Reeds in de eerste dagen 
zijner administratie ging hij 
de grenzen bezoeken, en het 
gelukte hem, bij de meeste 
tifficieren des-legers behagen 
h* de nieuwe* constitutie te 
verwekken , volgens welke, 
«ö«r zijn gevoelen, Frank 

*W T©0rtaan- behoorde be 
BI) 

stuurd- te worden. Hét vfeis 
slag dezer reis,-werd in d'e, 
vergadering algemeen toege
juicht. Zijne werkzaamheid 
was verbazend; hij' alleen 
hield de vergadering meer 
bezig, dan al de overige mi
nisters' te zamen. -Een zijner 
geliefkoosde plannen was, 
zicta tot den oorlog voor te be
reiden , zonder dènzelven uit
te lokken. Hij vormde dus 
een leger van honderd- vijftig 
duizend man, steeds marsch* 
vaardig, en^aan welke 'men-tot 
aanvoerders gaf ROCHAMBAÜD-, 
LTJCKNER en EAFATETTJE. Voor 
de beide eerste verkreeg hij 
den veldmaarschalksstaf- van 
Frankrijk, dien hij hun.aan 
het- hoofd des legers overgaf, 
Zijne herhaalde klagten over 
geheime kuiperijen, welke 
strekten,' om het leger in. 
verwarring te brengen, ver
bitterden de Jacobijnen, die 
Teeds een geducht aanzien ' 
verkregen; en de €firondij» 
non, die hem tot dusverre 
ondersteund hadden, durfden 
hem verder "mèt te* verde
digen. Daar -dé hehoefteö 
des legers spoedige hulpjuuf-ï 
delen1 vereischteh, deed Hij 
verscheiden malen- daartoe 
aanvragen bij de ver gaderïngf; 
welke niet altijd • gezind) "Was 
hem dezelve toe te staan; 
Op den 23 Januarij 1792-, 
herhaalde hij. deze aanvra* 
genv met eenen • nadruk* 
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die, vooral onder de cUè 
gauche (linkerzijde) vele be
weging verwekte. De Jako-
fcijnen hadden werkelijk de 
ontbinding des legers ten doel, 
Biet oogmerk, om een nieuw 
zamen te stellen, dat hun 
was toegedaan; ten einde den 
den afval der troepen voor 
te komen, stelde DE NAR-
BONNE voor, om het bevel 
over dezelve aan den Hertog 
van Brunstoijk te ge ven, die 
zulks van de hand wees. Reeds 
voorzag men zijnen val, die 
nog bespoedigd werd, door het 
misverstand, hetwelk er tus-
schen hem en BERTRAM) DE 
MotiEViitE, toenmaals mi
nister van marine, ontstaan 
was, wiens koningsgezinde 
inzigten geheel met de zijne 
in strijd waren. Hij maakte 
zich gereed om het minis
terie te verlaten,, toen hij 
den 10 Maart 1792 werd 
afgezet. De heer DE NAR-
JJONNE nam de wijk tot het le
ger , van waar de koning hem 
weldra terugriep, en reeds 
den 7 Augustus- was hij we
der te Parijs. Na den nood-
jottigen dagvan den 10, werd 
hij door de vergadering in 
staat van beschuldiging en 
door de gemeente buiten de i 
wet gesteld. Door de goede 
diensten van mevrouw DE 
SxAët gelukte het hem te 
ontsnappen. Naauwelijks was 
hij te Londen aangekomen, 
of hij vernam de wijze, waar

op LODEWIJE XVI behandeld 
werd. Onveranderlijk aan den 
persoon diens ongelukkigen 
vorstès verbonden, wilde hij 
het bewijs eener edele, trouff 
geven. Men weet, dat de 
constitutie, zoo wel als het 
tegenwoordige charter van 
Frankrijk, de ministers, 
voor al hunne ministeriele 
handelingen verantwoordelijk 
stelden. NARBOIWE meende 
den koning te kunnen red' 
den, door,hem te ontheffen 
van de tegen hem ingebragte 
beschuldigingen. Na al, de 
oude [ministers van LODEWIJK 
XVI, welke zich te londw 
bevonden, bijeenverzameld te 
hebben, stelde hij hun voor 
voor » om gemeenschappe* 
lijfc aan de nationale conven
tie , een vnj-geleide te vra- ; 
gen, ten einde tot de balie 
te worden toegelaten, en et • 
gedurende het proces, de ver* | 
antwoordelijkheid in te roe< | 
pen, waarmede zij in hunne 
ministeriele handelingen be
last waren geweest." Hij deed 
hun, door deze verherene 
trouw, eenen zekeren, doch 
roemrijken dood voorzien.... 
Maar de NARBOME was de 
eenige der ministers, die beslo
ten scheen, om denzelven te 
trotseren. Hij vraagde werke- | 
lijk aan de conventie een vrijgê- j 
leide, dat hem, ondanks zij
ne nadrukkelijk aanhouden ge
weigerd werd. Hij koos alstoen 
de partij, aan die vergader^ 



*r;A»; 42s 
eene regtvaardigendè memo* 
rie van LODEWIJK IVI in 
te zenden, waarvan hij een 
afschrift aan den heer DE 
MAMJESHEIUSES deed toeko
men, die hem van wege den 
vorst,, treffende dankbetui
gingen ,'.., en een treurig 
vaarwel terugzond / Deze me
morie komt' voor onder de 
processtukken. De heer DE 
NARBONNE verliet Engeland 
toen de vijandelijkheden tus-
schen die mogendheid, én 
de ïransche republiek be
gonnen-, hij begaf zich naar 
fv^rland, vervolgens naar 
Zwaben en eindelijk naar 

f800' üJdens de oprigting 
van het consulaat, kwam hij 
* ™ ^ terug, alwaar 
ÏÏefl0t

T
in,18(!9 onbekend 

weet. I n dat jaar deed de 
ttimster van oorlog CLARKE, 
Aemzijnenrangvan luitenant-
generaal teruggeven. Tot aan 
dea vrede van Sohönbrunn 
gouverneur van JRaab Zl 
noemd, bekleedde hij ver
bolgens denzelfden poSt te 
Triest, alwaar hij zijnVmoe! 
f er terug vond: ^j L X 

2d v d k e 3 o v e r l a t e n 
Md. Van ^ n W be^af h« 

B h 5 

Zijne beminnelijke manieren 
behaagden aan BONAPARTE , 
die hem tot hoogstdeszelfs 
adjudant benoemde. De heer 
DE NARBONNE bezat dien on* 
gedwongenen en onderschei
den toon van het oude hof, 
zijne kwinkslagen, werden al
om herhaald, en dikwerf 
vond NAPOLEON behagen in 
zijne scherpzinnige en gees
tige antwoorden. Tijdens de 
ergerlijke geschillen van BO
NAPARTE met Paus Pius VII 
zeide de' eerste, terwijl hij 
zich tot den heer DE NAR
BONNE wendde-: » Ik heb 
lust, om eene andere kerk, 
voor mijne rekening in te 
voeren, de Paus kan zich 
dan met zijne kerk en met 
de zijne schikken, zoo als 
hij verkiest."— » Gij zult 
het wel laten, antwoordde 
DE NARBONNE met levendig
heid; er is op dezen oogen-
blik niet genoeg godsdienst in 
Frankrijk) om er twee van 
temaken." Dit gezegde het
welk niet zonder diepzinnig
heid was, bragt deszelfsuit
werksel te weeg, en er werd 
over de nieuwe kerk niet 
weder gesproken. D egraaf DE 
NARBONNE' maakte den nood-
lottigen véldtogt vanRusland 
mede, waarna hij tot afge
zant te preenen werd be
noemd.Hij begaf zich ver
volgens naar Praag, om 

vredes-onderhajideling aan te 5 
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knoppen, -dief «bier, dooje de 
heerscJbzuefctfge; plannen ra» 
&ONAWJM8 schipbreuk lieden, 
Nazïcfcmet eene andere zen
ding, Jjtëar TorgcwriQ; hebben 
Jiegpren, deed hij aldaar eenen 
y*ij gevaarlijken- val, V3B hel 
paard» en, de zorgen, welke 
hy niet ophield aan de zie" 
ken te bewijzen,, ."die met 
duizenden, in de.ze st̂ ad op-r 
eengestapeld lagen- haalde 
hem eene oBgeneeslijke;ziekte, 
©p den, hals, w,elk,e hémde» 
%% ^ovenjber . 18.1,3 ^ in het 
graf, Reepte, ÖfschQon het 
Roemrijker voor den- heej? DB 
NARBOME ware. geweest, van 
ha zich aap- den wettigen 
honing, aoo, geiiecfcj te heb-» 
ben getoond, w h niet om-p 
der de. standiaardi van, M»&-
üdiiEOW; te scha-ren., en of* 
^ejiopn men hen»; vjóór dat 
tijdstip,?j al te ;veel gun«tbe<-
jag, des volks, kan. verwijten, 
veiidiejQit. hij, echter, de: hevige 
aanvallen niet, hemdoorsBE-
.ÏJMiP, DK, jMOLLÉVipEl,, iö 
zijne, Memorièn, o ver: de; onir 
Wjèptfiliftg gedaan» 

• TSSARCISSÜS (Meüige), werd 
sedert; langen tijd y,oor een 
der. deugdzaamste priesters 
der geestelijkheid yaq Jem* 
zalem> gehouden» toen, hij , 
bij, het overlijden de,s bis-
.sdiops, tot deszelfs opvolger 
wjerd yérlpzen: hijwastoen-
i$mk re^ds. 80 jaren, >, %W 
hooge ouderdom belette he$n 

ajwfr-j, al* d«, tfediempga»'w 
eenen, goede» hierder =oitt'*r 
pefenen." Toen op, eeEWjfeZft* 
leren dag de kerk-oüs o* 
brak i liet hij <&>. la«pe»a$ 
water wllen,; 4ÜI na» êm 
zegen es qver ia hebben).üiV 
gesproken,, fee:vq,nd, me»,,èj 
hetzelve; ift olie: veraaW 
was*; I)iiie: boosfflicKtefli 1»<* 
sehnldigden, demi heiligen ] » 
laat: van,. èene« verschfiwfee^^ 
misdaad terw|3i ,%hmmmlm 
tering, door eene gnüvwlflse 
vervloeking bevestigden •$*&• 
CISSJDS vergaf 'huwi 9P ^ 
edelmoedig©, wijze- deze: Ktë 
tering >, die; hen» tok W'? 
windsel diende,, <?m ,het w* 
langen, dat.» hg sëder,ttm 
had' opgeyaA* va® n M W 
in- mm, vHOfistijnt ts §m & 
ven,, ofi tW: volgen, Ko£l 
daarna siiefven. de«e onĝ , 
lnkkigen deni dood, dien «f 
zighf ZiöJven hadden; ta$ge« 
wenscht., God maakte, aa« 
de.zi.en. heiligen 'grijsaard ba» 
iend» ,d£t hij zich; weiet 
met dgzorgszgnérkerkmoeA 
belasten: hij; gehoorzaamd® 
Na- den Efcelr te hebbtatg* 
smeekt;, hen% zijnen opvokei 
bekend te niaien; teneinde 

aichin z p e zwakheid ^ 
eenv gedeelte der hflpderK#« 
mm te kunnnen o n t h e f 
XQÖ werd hem g.eopfn^ 
da% zulks- ds he i l i ge i^ f* 
DER., bisshop ,-w» JF/«g; 
? o u , # i . Reeds, dto ^ 
den dag kwam deze a»^» 

http://de.zi.en
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^$\&$eiW&^? ^stond; 
qje&^/Terba^cjj.Tan -ziek, t $ 
coadjutor'' van, den Bi, If.AK* 
qigstfsi ;te hqoren bencemen; B 
die; nog; vier .jgrén (een leven 
uit&trekte t fee tïfelfc: eene aan* 
houdende -Jess ^lei! deugden, 
-w'ijsi geweest*" -JJij .wertd ,iw 
bet; jaar 346* jn. den- oudere 
dom vaijl?i6 jaren aan zijne, 
kaddejonttrokkeiv, ,na twin-
tig ja)"en tg voren, bgr dfê 
kerkvergadering; van Cesarm 
in Palestina, tegenwoordig *? 
=ïij>i*; pwse&t,,. weike. Wj&s;bijr 
eeiïge-roepeo onj te beslissen, i 
og. Weike» <|ag;. h&X pa^cb? 
feest moest gevierd worden»; 
Ë$ne andepe. merkwaardige: 
gebeurtenis vani zijn bisschop^ 
pejijk:,feqstaury.was? van in 
den persoon vanOmftENEgi > 
een groot; man- tot, de pries
terlijke, waardigheid? te* heb
ben verheven* ; ' 

Bftfwèstej sl̂ aS,, later Secretaris 
*an; Ci,i«Ji>nJS, geraakte on? 
der? d;ienT keizer, tot: den;boog-
sten trap, vaïii magt Terwijl 
ieh. laaghartige! hoveling van 
zijne gunst, en. van de- zwak-
heid van zgne» onnooze-? 
len meester gebruik maak
te» hedien.de bij. ?ich en-
H\ van ; dezelve j , .on* die
gene,; te doen,.vallen s welfce 
*#oer fortuin jonden. in den 
T^& Z P ,t :en\ om, zichr door 
S®Vtóft buit; t^!, Vierr.ijlöfini 
m*k ^ ©poer, dm Sprir 

bon%sigede(rnptw^s, M. bi | 
a,an,'.'.'fa.'zijde, 'de.f kejzers^ 
voor,, & 'de vecoArdeeling 
der, .beschuldigden,, e»" jieft. 
zich. hunne goederen tfiewij-» 
zen. > J$.ijne," wreede,, kney^ 
larijen .verrijkten hem» zegt 
rpen,. • niet; vijftig; miUiQene.n, 
inkomsten. Hij was, niets 
minder verkwistend,' dan hij 
gretig was,,, om ,op, een te sta-
palen s. en, zijne. ujtgaven- bpw 
hoefden bij dj-edes keizscsnièt; 
onder ts doen, IJe, k^izepn. 
M^SSAEIJSA,;, naijverig op dit 

!• everdrevene, gezag» wilde de-
\. zenv irotschen, gunsteling doen, 
: vallen; zij: werd er het slagt-
; offer, van ,en : sneefde;, aan" z.ij>« 

ne wraak opgeofferd. Terwijl 
C^AUMIJS zich te-,0sfoaYmet 
eene offerande bezig hield, 

I; begeeft NAJ5CISSÜS: zich; der-r 
wa.arts.^ e,n; openbaart hetn 
het schandelijke huwelijltdoor* 
MESS-^LINA., met SIMÜS aan
gegaan. Hij feragfc hen* ver
bolgens naar he£ h»is Y;an 
SlMljS,,, •. alwaar- MESSALWA 
eene slen>per-ij\ vierde, $qj 
gaf aan den hondeirdmanV be]v 
vel haar te dooden., HAR? 
CISSUS. werd voop deze djènsj; 
met het schatmeesterschap 
beloond, AGRIPPINA' was ger 
lnkkiger. %n«odzaafete KA,% 
eïssüs, van zich',•'om,, zijne 
gezondheid^ naar de watere» 
v a I \ Pm^Wië ê begeven, 
en dwong hem vervolgens 
m zich, ip^bj&fcjaar; H n a 

II J,, Qi van ^ Je^eri tgï JJS? 
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rooven. Deze onbeschaamde 
en opgeblazen vrijgemaakte 
werd door JYERO betreurd, 
die in hem eenen zeer ge-
pasten vertrouweling voor 
zijne nog bedekte misdaden 
vond; Cujas abditis adhuc 
vitiis mire congruebat, zegt 
TACITÜS. 

* KAREJNT. (BASIIJÜS) , een-
Russische letterkundige, in 
de maand Junij 1825, in 
eenen jeugdigeu leeftijd over
leden , is de schrijver van 
een treurspel in onrijm, ge* 
titeld: Dmifri Samo&vanetse, 
of de valsche Drnitri; maar 
de werken, waarmede hij 
zich in Rusland het meeste .. 
heeft bekend gemaakt, zijn | 
zedelijke romans, waarvan de " 
voornaamste zijn ; l,o Jris-
tion, 2 dl.", in 12.»°, St. 
Petersburg, 1822. — 2.o 
JBoursak, Moskau, 1824, 
4 (jï.n — 3,0 J)e beide Ivans, 
ibïd, 1825, 3 dl.» — 4.o 
De Slavonische avondston
den , 1826, 'St. Petersburg', 
2 dl.» Hij heeft een werk 
nagelaten hetwelk men zegt, 
de vorige te overtreffen, ert 
en dat den titel voert van 
Jtussischen Gilblas. De Re-
vue Encyclopèdique heeft 
verslag gedaan van de wer
ken van NAREJjvr, 44.e -dl;., 
1829, 4e afl., blz. 111. 

* NARI (CORNEUCS) * een ,, 
Catholijke lersche priester, | 

in 1660 > in het graafschap-
' Kildare geboren, volbrajl 
zijne humaniora té Naat,, 
een stadje van dat graafschap, 
ontving in 1684 de priester
wijding, in de stad Kilfaii '•• 
en vertrok in het volgende 
jaar naar Parijs, alwaar hij 
zijne studiën aan het lersclw | 
cóllegie, waarvan hij proYi-
sör. werd , volbragt. In 16W 
werd hij tot doctor ia het' 
burgerlijke en kerMp&mi 
bevorderd. Twee jaren later 
werd hij met de opvoeding, 
belast van den graaf nx^M' 
IRIM, een' Catholijken heet, 
met wien hij réisde. _«'J 
keerde vervolgens naar 16)'" 
land terug, alwaar hem de 
pastorij van St. Michatt, » 
de stad Dublin ten deel nel 
In deze niéuwe betrekking 
ging hij voort, de algemeen 
achting i zelfs van den kan' 
der Protestanten te genieten, 
die aan zijne verdienste 
en gemagtigdheid.regtdedfii 
wedervaren. Hij bezat %f 
vrucht, ïjver, begaafdW 
en alle kerkelijke deugden» 
en is de schrijver van devo; 
gende werken : 1.° f**» 
den en getrouwe sta^ 

de voornaamste gesohW 
ten tusschen de CathobjW 

en de Protestanten,^ 

nieuwe testament in hei 
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gelach, met kantteekingen, 
Zonden, 1705 -r- 1708, in 
12,Ö>O — 4,0 Regelen^god-
vruchtige onderrigtingen, 
ter geestelijke bevordering 
eener vrome weduwe enz. 
Dublin ,1716, 16.»K» __ 5.0 
jjntwoord op eene brochure 
getiteld: Conferentie tus-
se/ien den heer CLAYTON , 
domheer der kerk van St, 
Michan., te Dublin, en doc
tor NARI. Catholijk pries
ter, Dublin, 1722, in 4 > 
—- 6.° Brief aan mij lord 
JEDVARO, Aartsbisschop van 
Tuam, ter beantwoording 
zijner liefdadige raadge
ving, aan al degene, die tot 
de gemeenschap der kerk van 
Rome behooren, Dublin, 1730 
in 8.vo — 7,o Beknopte 
geschiedenis van het vage
vuur van den heiligen PA-
micius en van de bede
vaarten derwaarts, ten be
hoeve van diegenen, wel
ke de bijzonderheden , van dit 
beruchte, reeds in de oud
heid gevierde bedevaartsoord 
wenschen te kennen, Du
blin , 1710. Men schrijft hem 
daarenboven de vertaling toe 
der werken van den door 
BOSSDET bekeerden PAPIN , 
Parys, 1723, 3 dl.n, in 
l2.mo, met het leven des 
schrijvers. NARI overleed den 
3 Maart 1738. 'Hij was een 
uitmuntend controversïst. 

^AiaijQ (don AKIONIO), 

i-t : m . ' : '" 
I een der eerste aanvoerders 

van den opstand des koning-" 
rijks Grenada, in: jlmerika 
(Colombia), werd; in 1760 
te Santa-fê-de-Bögota ge
boren, en openbaarde reeds 
vroegtijdig grondbeginselen, 
van onafhankelijkheid , wel
ke door het berigt der ^Fran-
sche omwenteling nog ver
sterkt werdeq. Zijne verbind-
tenissen met jonge lieden, 
even zoo opgewonden als hij , 
maakten hem weldra ver
dacht •, hij stond op het punt 
van in hechtenis te worden 
genomen, toen hij naar Ca-
dix, overstak en zich van daar 
naar Madrid begaf. In die 
hoofdstad bood hij zich aan 
bij den gouverneur van dea 
raad, hopende dat die daad 
van onderwerping, de tegen 
.hem gerigte vervolgingen zou 
doen ophouden. Hij had zich 
bedrogen; hij kon echter nog 
ontsnappen en hij nam de 
wijk naar Frankrijk. Eeni-
gen tijd daarna stak hij naar 'V 
Engeland over , toen de oor-
jog tusschen dat land en Span- \ 
je losbarstte, overtuigd, dat 
het londensche kabinet zijne 
ontwerpen zou ondersteunen, 
welks goede uitslag, de ver-
•zwakking dezer vijandelijke 
mogendheid, moest ten ge
volge hebben. Men verzekert 
dat P I I I aan NARINO , eenige 

.instructiën gaf, daagde laatste 
heimelijk naar Meuw-Gre^ 
/^« terugkeerde , oi«eenei| 
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opstand te regelen. Herkend' 
en in hechtenis genome'n;,' 
vrerd htj in eene gevangenis 
geworpen; waarin hij ver
scheiden jaren bleef opge
sloten ; hij verkreeg de ver
gunning, om dezelve 'ie ver
laten ^ enkel op 'voorwaar
de , dat hij , Santa-fé 'niét 
zoude verlaten, en dat hij 
'altijd door ,eene'n—soldaat 
moest'vefgeireld 'zijn. "Wel
dra deed 'JVÏIJIANBA, -die ad
judant van', Bu'siopuiEfc ,W«s 
geweest, de"n opstand 'van' 
'Carttcas losbarsten (181 ï) ; 
het bevel Werd 'alstoen gege
ven om NARIJVÖ, naar Car-
thagena te vervoeren. Hij 
kwam er de uitvoermg van 
voor, door de wijt te ne<-
men naar Santa,-Mürta, a'I-
Waar hij o,p nieuw werd her
kend en dn hechtenis geno
men. Middelerwijl "barstte er 
in de 'stad Bocachica, al-
•Waar hij .gevangen zat, mede 
een opstand lo's, • zijwe bóei-
jen werden geslaakt en 'hij 
nam dadelijk deel aan den 
tfpstafid zijner landgenooten. 
Tot secretaris van het Con
gres van Nieuw-Gr'enuda 
benoemd veinsde hij , om 
ïréter zrjn doe,l te bereiken , 
'vato in den naam, en ten 
eutiste van FEUDINAND VII te 
handelen , die 'toenmaals "de 
ë̂ vffügen-e van BÓKfAPAtillE 
^K) maar NARHro,.die 1§~ 
neta" "Wttrgen meester wilde 
onttroowen, en ajjf regeren, 

verwijderde rderi 'pr&itat 
D. JüAïf LOZANO •, van de in 
de provincie vdn Cntidinn-
marca, -onder den naamtafl 
'constituerend' •hies^kolkgk, 
©pgerigle Junta. Hij stelde zich 
ïn zijne'pJaatsc/'èn begon M 
een souverein gezag te bere-
le'ii.' Hij droeg 'alstoen nkawe 
plannen Voor 'en scheert zic% 
«tegeh de -uitspraken" van toet 
"algemeen eöögres ie verafrt-
"tën.- A'ls eeffenieuwe RoBBs» 
TIERDE, -wilde NAMKO «ene 
•republiek oprig'ten 'éêU én tw« 
verdëelbaar, waarvan hij iic 
Vator zoü Worden. Hij vd** 
echter <eeh aantal vijawAïfl, 
ïn de provinciale "federalisten; 
en, op den oog-enblik, ***" 
•op bij erèh sterk '{jenosg 
waande, om het • congres ie 

irötsèren, Ver-klaarde-een 2§" 
-ner legercorpsen , -e-nder & 
bevelen van den generaal Bi' 
1UYA,' zich vofrr 'het congtf 
en maalite zich meë'stè^"l»,1 

;d'e''stad Tünjö-, hoofde 
van het'gèwestva'n dien na»* 
Het duurde -niet-lang »f * 
burger-oorlog barstte lo9'(J«" 
nuarij 1812). <NA*W «l<*» 
zich aan het hoofd tet** 

'pen •die 'hem' «etrouw We-
ven, leverde slag aan J» 

o'rerwonnen': toen verliet* 
verscheiden sleden zijne »* 
•en verklaarden zieh vo<*W 
congres. Ten wee*mffl«» J 
verwonnen, sloot hij zich 
•Santa-fé op, alwaar hij «"' 

i i 
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trfle aahtaö^ei-s tad. BAfeAYA 
•kwam hem 'aldaar feëïëgërén, 
Van alle vërdedigingnïMdële'n 
ontblootf, (lacht NMiiirö te kun-
•tfètf slagen ^dööf de'valschè 
Tol' van held te spelen , hij 
"beloofde das hët; Voorzitter-
sëhap 'flëdëf té ' leggëto , ish 
ïïëJdë' ivèïVio'Jgens vpbr, info 
tïëh i.elf üilWieUw^Grénada 
te verbaöriëli, hiïts inen de 
"J""""•ë'fi eü' het leven der 
inwoners eerbiedigde': geë» 
Pfizer 'voófffleiïeh werd" aan* 
genomen , eh fteifeotidgënoöt-
sëhappelijkèaanvoerders,1 vör*-
'derden, dat hij en "4ëinwö>-
Tièrs? 'van *9rèrefe-/(3'j2ièh'op 
genade 'of ongenade «ouden 
•overgeven.«Men begon de bè-
stbrMhg; 'de èeleigei'dèny-dóffr 
Wanhoop aèngèvèürdv'dfev<5ti 
€e belegeraars tërügj en in 
%erien hevigen nitval\ gaven 
fcij aan dezelve Volkomen de 
nederlaag. Ter gedachtenis 
'èeiter- ^eireurtenis, Werd er 
liQ-Santa-féecn gerdentoeètón 
fo^gërigti c Intusschen \kwahi 
ïéën koninklijk- Spaanscli' le
ider , onder < W.bërèlën van 
SlöOTüFAli een "einde naaten 
aan de inwendige verdeeld* 
heden. Deze veldheer, door 
SÏoifirÈs ondersteund, Versloeg 
'dé onaf hankëlijkeh 'té Quii* 
to en te Popatyué "én thaakté 
*»cfe ïneèsfer tah Biè beide 
steden. Het * - congres, van 

y*5*8? gewesten, vëreëhigdëtt \ 

«h sBlidéni aanr hel -hoofd 
hühhèï tröëpèn' NlftÏNÖ , dïè 
van zijne heerschznöh'tigëonti 

vfërpen scheen té hebben^f-
gezien. Hij had o/ndefc^iite 
bevelen -twee andere • fë'ge'r*-
hoofden, OABÜ éö! :

 MÖÏÏ^ 
SALVO. ïïij fcèhaaïde eehïgè 
voordeëlën op de kjoniqgsge* 
zinden te Popa^an , èlWaat 
hij eëh voltsbestunr aanstel* 
3e , fen te Jtfatièa>van waaiv 
hïj naar Paêtös yértrök v ëene 
aan de andere, zijde ëërrS£#-
'des gelegene stad / 'vvëlke" hij 
niet een corps van het Spaato* 
'schë. leger, dat er in; grëcatt-
'tonhëérd v? a's, hoop te' fè ovër-
ïön)pe}'enV' ÏÏQ i ro ï pp ihët 
zijne 'voorhoede, terwijl hët 
bv$rigë van 'zijn ïeger hëni 
bp ëefriigéh' afstand,, volgde. 
"Weldra verspreidt ; zich 'het 

•"gerucht dat dat corps d'öóï 
•de ^oningsgëdtode'n'is^vteft 
•s.lagën , en deze vallen bïjïia 
op denzelfden oogenfylik, zij
ne voorhoede ' aan /'Werpen 
dezelve.overhoop, éri;nëmën 
HSTARINÖ gevangen; H$: wbidt 
sriaar ^tósif,os'vérvoe!fd, alwë'aï 
hij tot1 zijne gfüotè verwon
dering:.de straf der .muite-
lingeh^iirét «ntfarigt; 'rna,ar 
liij vifórdt.taaa'r ^m'l/fo,, daari 
na naar"'•JEiink éii èitt'delp; 
waar Vk^isag&io'a&ëix,laivvirai: 
* | ,ia dezèlM-e; ^evangehfe 
^irdj^pgeshitin] weMü~10-
tMÏA,,"• 'ps |arén ïè ioiëti 
h o r v e n tras.-Zijfr zooh'^ll-
dë!;fcipi!!R>t? Öëèleril : fatóro 
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overleed in de gevangenis, 
in den ouderdom van omtrent 
drie en zestig jaren. Men weet 
•welke de gevolgen van zij
nen opstand zijn geweest. Mo-
K I U O , die in 1814 tegen 
over BOLIVAR stond, had in 
den beginne veel voorspoed; 
maar die veldheer en zijn 
opvolger TORRE , door de me
nigte overvallen, moesten 
zwichten, na de, regten van 
hunnen vorst tot het uiterste 
verdedigd te hebben. Nieuw-
Grenada, riep onder den 
nieuwen naam van Colombia, 
in 1823 zijne onafhankelijk
heid uit, en werd twee jaren 
later door Engeland erkend. 
Daar de opstand, ziqh door 
geheel Amerika verspreid 
had, zoo hebben de beide 
Mexico-'s, Peru, en einde
lijk al dè Spaansche volk
plantingen, met uitzondering 
van Cuba ,,zich aan het gezag 
van den, koning van Spanje 
onttrokken, die. op dit uit
gestrekte .vaste land, waar 
zijne heerschappij zich over 
onmetelijke landen uitstrekte, 
thans niets meer bezit. 

* NARO (BENEDICXÜS), kar
dinaal, prefekt. van de con
gregatie der reguliere kerk-
tucht, en aartspriester van 
de B. MARIA de Meerdere, 
te Rome , den 26 Julij 1744 
wit eene adellijke familie ge
boren, begaf zich in den 
geestelijken staat, en verhief U 

zich in korten tijd, doonij-
ne verdiensten en zijne deug» 
den, tot de verhevenste waar
digheden der Kerk; in den 
beginne' kanonik vanhet^a* 
tikaan , werd hij onder Cu-
MENS XIII, ook geheim ka
merheer. Pius VI benoemde 
hem; tot huisprelaat, en re
ferendaris der beide hand-
teekeningen ; later gaf de H. 
Vader hem plaats onder de 
ponents van iet goede ie-
stuur en der consulta, Pms 
VII benoemde hem in 1807 
tot opp^xhofawester en pre-

| fekt der apostolische palei
zen. Den 8 Maart,1816,on
der den titel van den hei
ligen CLEMENS , kardinaal 
geworden zijnde, onderscheid
de zich NAKO, d o o r * ' 1 

ij ver voor den luister van de 
goddelijke dienst, en doorde 
giften, welke hij deed , aan 
de kerk van zijnen titelt 
aan de kerk van de B.Ml' 
MA de Meerdere, en aas 
andere . kerken en liefdadige 
gestichten, waarvan Iff «fi 
beschermer was. De kardi
naal NARO is Xe,Rome, ^ 
6 October 1832 overleden. 

NARSESofNARsi,zevede 
jSassanidische koning van W" 
«ir, na VARANES, zijnen ra
der, beklom den troon, 
het jaar 296. Ha *& 
zich meester van. J g i t f * 
mië en Jrmenïê. JU*» 
OTS-GAHKM, door Diocw 
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TÏAÏTOS tegen hèm opgezon
den, werd "in, den beginne 
geslagen; maar later gaf hij 
den Perzers de nederlaag, 
noodzaakte hunnen koning de 
tlügt te nemen, en zond 
hem zijne vrouwen en kin
deren. NARSES koos de par
t i j , om den vrede met de 
Romeinen te maken. Zulks 
kostte hem *njf gewesten aan 
den Figer, en hij overleed 
in 303, qa eene zevenjarige 
regering. Hij behoorde niet 
tot die koningen, welke er 
hunnen roem in stellen, hun
ne onderdanen gelukkig te 
maken. De heerschzucht was 
het eenige beweegrad zijner 
daden, eü deze heerschzucht 
was de oorzaak van zijnen 
?al. Zijn zoon HORMISDAS 
Tolgde hem opa 

NARSES , een Perzische ge
snedene , en een der groot
aio veldheeren zijner eeuw, 
[onder keizer JCSTINUNÜS, 
was van zeer geringe afkomt, 
reeds in zijne jeugd nam hij 
huissölijke bezigheden bij dien 
keizer waar, die hem wel
dra onderscheidde, en hem 
de loopbaan tot de eer open
de. In den beginne nam hij 
verschillende gezantschappen 
waar. Nadat BELÏSARIÜS in 
ongenade was vervallen] , 
poerde NARSES het bevel over 
*jel Romeinsche leger tegen 
«e Gothen, versloeg hen in 

X VH. ÖEEÏ,. • • 0 

552 in twee veldslagen, en' 
doodde hunnen koning To-
TUA. NARSES ging -voort^ 
overwinningen te behalen; 
[hij onderwierp al de steden 
van Italië, en werd töt 
exarch benoemd, eene waar
digheid , welke hij veertien 
jarén behield. JüSTlNUS neef 
en opvolger van JüSTlïTÏAM'ÜS j 
riep hem terug,] Men zegt, 
dat de keizerin SOFHIA, op 
hem verstoord, hem liet zeg
gen , » van de wapens neder te 
leggen en met de vrouwen 
té komen spinnen :" bemal-
zoo verwijtende , • dat hij een 
gesnedene was. Men voegt er 
bij, dat deze groote man 
antwoordde, dat hij hdél* 
ven webbe sou scheren, wel* 
ke zij niet ligt zou verslif» 
ten. [NARSES begaf zich naar 
Napels van waar hij met 
vreugde de Lombarden //«» 
li'è zag bedreigen. De ver
schrikte Romeinen verkregen 
van den Paus, dat hij zijne 
bemiddeling bij NARSES zou-i 
de aanwenden. De oüdeveldi 

1 heer ging zich op het" ka^ 
pilool vestigen, en overleed 
hoog bejaard te ïiome]. » De*; 
ze ontmande, zegt een geJ 

schiedschrijver , voegde bij de 
schitterende talenten, eene1 

Zeer onkreukbare trouw, die 
niet dan voor de beleedigend» 
ste ongenade week. Eene bui-
tengemeene zucht voor de 
fegtvaardigheid en tucht, 

•C ' : • • • • '•'•••' 
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duldde niet de minste onge
regeldheid in zijn leger. Hij 

" deed vooral in zich eene op-
regte godsvrucht bewonderen, 
die, terwijl dezelve het be
ginsel zijner eerste verkleefd
heid aan de Romeinen was 
geweest, de ziel van al zij-
jie dengden was. Zijn ver
trouwen op God, en de le
vendigheid van zijn geloof, 
hadden dien graad bereikt, 
welke wonderen wrocht; en 
ziedaar nog, meer dan zijne 
gewone bekwaamheid, hoe 
verheven dezelve ook was, 
de oorzaak, van zijnen ver
bazenden voorspoed," De 
kardinaal BARONIÜS beweert, 
dat NARSES dezelfde is, als 
degene, die, na tegen PHO-
CAS te zijn opgestaan, op het 
einde der 6. e , of in het be
gin der 7.e eeuw, de dood
straf onderging. Dit echter 
schijnt met alle waarschijn
lijkheid in tegenspraak. De 
Perzische gesnedene zou alsr 
toen honderd jaren zijn ge
weest , wijl hij in 528 onder 
de troepen van keizer jrjs-
ÏINIANDS diende. Daarenbo
ven was de NARSES , die PHO-
CAS in 604 deed verbran
den, een der lijfwachten van 
CoMMENTiotus, veldheer van 
keizer MAURITIUS geweest: 
zou het wel mogelijk kunnen 
zijn, dat NARSES , die zoo veel 
roem in Italïè tegen deGo-
then had verworven, dezelfde 
jinan was, en dat hij tot de 

eenvoudige hoedanigheid van 
.lijfwacht van eenen provin
cialen gouverneur zou zijn 
vervallen. 

* NARUSZEWICZ (ADAM STA-
NISLAÜSJ , een geschiedschrij
ver en beroemde dichter, 
bisschop van' Smolenk, en 
later van Luck, werd in 
Litthauwén, in 1733 ge
boren. Hij ontving zj/ne op
voeding bij de jesuifen, en 
begaf zich 1748 in hunne 
maatschappij j aan welke zijne 
begaafdheden van het groot
ste nut konden zijn. Tijdens 
de vernietiging dier orde » 
1778, begaf hij zich naat 
FFarschau, en verdiende de 
welwillendheid van den on-
gelukkigen SrANlsi.AUS-lfi-
GÜSTUS, die hem verscheiden 
beneficië'n verleende, en hem 
achtereenvolgend tot de waar
digheid van bisschop verhief, 
NAROSZEWICZ vergezelde die» 
vorst op zijne reis door Ctv. 
mea., op welke de ontmoe
ting deszelven met zijneoude 
beschermster, CAXHARINAU» 
plaats had, die hem f 
daarna van den troon stiet, 
Deze prelaat overleed i« W 
diocees van: luch, de" 
Julij 1796. I r ^taatwn 
hem: \.o GesoMefms ^ 
Polen, 6 dl.* in 8.vo JJJ 
zelve loopt over de reger^ 

g e„ van de tojjej * 
ISTEN, en eindigt met ' 
jaar 1386. Het eerste deel, 
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J787 , tijdens &ijne ontmoe
ting met 'de (keizerin ' G>A' 
TOARINA II. Men ^indt irr 
dit verhaal belangrijke bij* 
zonderheden ewr den oor*' 
sprong der Kozakken. •— 8i°; 
Minnedichten:y waarvan ^ e l 
eenige groote gebrek is in 
de keuze des önderwerps, ge? 
legen i dat.de pen van eenen 
bedienaar des altaars }i en nog 
minder van eenen'prelaat der: 
Catholijke kerk , weinig^waar* 
dig is —-Zijne cjesclirift&ti 
komen voor' in het werk getin
teld r Keuze"van Poolschë 
schrijvers 4 fiTarschau, 1803 

— 1805 , '26;dl.a,-in 8.T? i 
dppj den< heer=o ?Mo.T,owsKit. 
Welke begaafdheid r.NAREST 
ZEWICZ als geschiedschrijver en
door de d.u:idelij|Lheid^ de. 
kracht;. des' stijls,., door de 
wijsheid, des plans > ? én de 
orde der onderwerpen, jopk? 

I

aan den dag hebbe gelegd', 
wordt hij echterr als" dichter* 
nog hooger geschat. JPFARÜSS' 
ZEWICZ, had, pp bevel d^s 
konings, /een .aantalj Jbouw-
stofïen itojt de, GescMèdénis 

l van Polen, verzameld : ; deze' 
verzameling meest 360 dee,-; 
len , in fpl.- uitmaken. :: ^s. 

dat wer de fabelachtige tij
den , en den oorsprong der 
Polen moest handelen, 'is.; 
onder : de handsejiriften des! 
schrij vers gebleven,:,; ben evens 
.de overige kostbare, bouw
stoffen,,, ter voortzetting .van 
dit werk verzameld. In 1780 
verscheen , liet tweede deel 
in,het ;licht i hetzelve begint 
met de invoering des Chris
tendom? in' Polen ,, in 965. 
Het zevende deel, werd in 
1786 in het licht gegeYen.. 
Het werk is verrijkt met aan-, 
teekeningen, waarin een aan
tal schrijvers worden:aange
haald ,, die vóór hem ; óver, 
Polen ihaddefl geschreven, —-• 
2.o'Il^venvm,M'4^Efi: CHÓD-
iïmmos.hetmdn (grooir-veld-
heer) van Litthauwen, over
winnaar der. Zweden, Sus
sen en Turken, flTarschau, 
1805,2 dl.n, in8.w-—3.o 
Eene uitmuntende Vertaling 
van TACITVS, 1772,2dl . n , 
in 4.to — 4.° Beschrijving 
van "Taurioeai oj'geschie
denisrder Tartaren in Cri-
tnea. rr-,5v° Oorspronkelijke 
Mengeldichten 4 Oden en He
keldichten , die vele verdiens"-; 
ten bezitten, Herders%an-
gen , 'Brieven, enz,, 2,dl.n^ 
in 8.v°' -— 6,° Berijmde /^er-
taling van al de Oden van 
HOKAÏIÜS m, JNACRE ON ,; 
met regt op prijs gesteld.—; 
' j 0 Reis .vtin r. "Si.dNls-LA üs; 
*VGU!!WS,: nmkManiou'in. 

- . .••••:••: , - > v i i ! n v . V . 

* IfASUEDiDTIfrHADJA, eejn 
fabelschrijver,, bijgenaamd de 
Tyrksche.:MsopuSy\n 1300 

; te;fTeneslieïr. jjin Natolië ge-
\ toreayJ verwierf :dpor zijde 
fabels eenen ..ftrooten roem. 

http://dat.de
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Even' gelijk Msovvs en zijne, 
navolgers, had hij alle die
ren gemonsterd, aan welke, 
hij eene taal leende, waarnit 
hij nuttige zedelijke lessen 
trok. Bij eenéiv scherpzinni-
gén en bevalligen geest, voeg
de hij een wijs en voorzigtig 
gedrag, dat zich nooit lo
genstrafte. De geschiedschrij» 
ter CANÏEMIR., verhaalt eene 
bijzonderheid, strekkende ter 
bevestiging van het aange
voerde, en die een-gedeelte 
Tan Natólië, van de woede 
des bloeddorstiger! TAMÈR-
IANS redde. De inwoners van 

. Yëheskèïr wilde zich wape
nen, en den doortogt aan 
dea overwinnaar betwisten; 
maar hét gelakte aan NAS-
KEDDTN, hen daarvan terug 
te; houden,, door ^het voor 
de vuist voordragen- eener fa-
Kei y . die hun. op eene ver
bloemde wijze, het gevaar 
deed inzien, waaraan zij zich 
blootstelden* Door hen' tot 
afgevaardigde bij den Tar-
taarschen vorst benoemd, 

< wenschte hij -• eenigé gesbhen» 
ken aan zijne voeten neder 
te, legden, en kw9.ni op het 
denkbeeld, hem vruchten aan 
te bieden. Hij, ging zijne 
vrouw raadplegen, om te we
ten of dit geschenk, uit eené 
mftnói inet kweperen of-vij
gen moest bestaan. Zij ver
klaarde zich voor de kween: 
» Het ia nooit goed, zeide 
alstoen NASREDDTK , den raad 

eener vrouw te volgen >"tii 
hij nam vijgen mede; en de 
uitkomst bewees, dat hij wet 
had gedaan. Hij begaf zich 
naar de legerplaats van den 
Tartaarschen vorst, die, na 
vernomen te hebben, dat de 
beroemde TurkscheJÉsofos, 
in gezantschap kwam, hem 
pogenblikkélijk in zijne te
genwoordigheid toeliet. Toen 
TAMËREAN zag, dat het ge
schenk, hetwelkhjj hem bragt, 
enkel uit vijgen bestond, be
val hij , dat men dezelve een 
voor één naar het hoofd Tan 
NASREDDYN zoude werpen, 
die bij eiken worp, mei 
vreugde uitriep: » God ïij 
geloofd!. . . . Waarom, riep 
hem de geheel verstoorde TA-
MER1AN toe, waarom bedank 
gij den Hemel. . . ? — Om
dat Hij mij heeft ingegeven, 
antwoordde de fabeldichter, 
van: vden raad mijner yrouir 
niëV-te volgen ; want zij• Wil-
de 1 dat ik 'u, in plaats w» 
vijgen, kwepei'en" ZOÜ bren
gen, en zeker indien d«ó 

vijgen, kween waren, ^ 
mijn hoofd reeds verki/Wd 
zijn; ik heb dus rede» om 
den Hemel te danken-,..• 
De woeste TAMERÜAN g"1»" 
lachte, en Tenesheïr^ 
voor -de plundering *•. 
krijgslieden gespaard. W» 
niet de eerste maal, aai " 
tegenwoordigheid van geest, 
eene schrandere hst, * • 
kwinkslag, den toorn een-

http://kw9.ni
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achtige.'' voorstellingen' des 
doods , etf ware; meesterstuk» 
ken in dat. soort: van »de 
vier zijdelingsche beelden, 
zijn die van REGUXÜS en van 

, JULIUS G/ESAR , mede van de
zen grooten meester, het ge
heel van gipsachtig en door
schijnend albast; de bladen 
zijn van toetssteen. 

zegepralenden overwinnaars, 
hebben, bevredigd* -

, ' NASSAUÖ.— ZieMATiHEüsi 
» E t . ; . : • ' . ' • • : • • • ' 

NASSAU (ENGEIBERT , graaf 
Van), in de 15.Q eeuw ge-

• boren, gouverneur van Bra-
band, ridder van het gul-
den vlies, was zeer nuttig 
aan KAREI, den Stoute, laat-
stên hertog van Bourgondië, 
vooral in den oorlog van dien 
vorst, tegen de oproerige Gen-

- ténaars. Yoor Nancy gevan
gen genomen, betaalde hij 
zijnen losprijs, en ging zijnen 
degen aanbieden aan de jon
ge erfgename van Bourgon
dië y later echtgenoote van 
MAXKUIIAAN. In 1479 on
derscheidde hij zich in den 
slag van Guinegate, bewees 
groote diensten aan keizer 
MAXIMILIAAN, en overleed te 
Breda, in 1504. Zijn praal
graf wordt nog in de groote 
kerk dier stad gevonden, een 
heerlijk gedenkteeken, het
welk de Calvinisten, bij de 
omwenteling hebben gespaard, 
ofschoon' zij bijna al de ove
rige hebben vernield, het ver
diende werkelijk deze uitzon
dering, zelfs bij de meest 
verwoestende dweepzucht. De 
heelden van ENGELBERT en 
*a« zijne echtgenoote Lnr-
jttJRGA vAN BADEN , zijn van 
MiCHABi, ANGEXO J schilder-

0 

NASSAU" (WULEH TAN), — 
Zie WILLEM. 

NASSAU (MACRITS VAN). — 
Zie MAÜRITS, 

NASSAU (FREDERIK HEN
DRIK VAN). — Zie FREDERIK 
HEISBRIK. 

NATAU (MARTINÜS) , re
gulier geestelijke der god
vruchtige scholen, in 1730^ 
in het diocees van Jfbenga, 
in den staat van Genua ge
boren , legde in 1749 te Èo-
me, zijne gelofte af. Met 
het onderwijs der godgeleerd
heid aan het Nazareiseh col-
legie belast, haalde hij zich 
aldaar onder CLEHENS XIII4 
netelige zaken op den hals, 
door eene thesis, waarin men 
bérispelijke gevoelens meende 
te bespeuren. Hij werd van 
zijnen leerstoel beroofd j maar 
de beweegreden, die hem te 
Rome in ongenade deed ver
vallen, werd door hem te 
Payïct, eene oorzaak van ver-

- Ö ;• .... * .: 
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dienste, yvijl men aldaar een 
nieuw onderwijs trachtte in 
te voeren. Hij werd derwaarts 
geroepen en verkreeg een 
hoogleeraars-post; Hij leer
aarde aldaar gevoelens, welke 
bij verpligt was geweest te 
Rome te ontveinzen , en hield 
zijne neiging voor de leer 
van JANSENIUS niet verborgen. 
Toen de catechismus van BEL-
lARSHNDS , aan hem ,in zijne 
hoedanigheid'van censor, ter 
goedkeuring werd voorgelegd, 
weigerde hij dezelve goed te 
keuren, ten zij er verande
ringen in werden aangebragt. 
Hij wi.st zich zoo weinig te 
bedwingen, dat de bisschop 
van Pavia, den 5 Mei 1775, 
hem excommuniceerde. Te 
.vergeefs vorderde de Paus, 
dat hij van zijn hoogleeraars-
ambt zou worden ontzet, het 
stelsel van keizer JOZEI II be-
bield de overhand,* in de 
.staten van het huis van Oosr 
tenrijk in Italië , en, dit 
was de reden, waarom dat 
WATAM gehandhaafd werd. 
Niet alleen werd hij niet af
gezet /maar integendeel ver
bande men een' dominikaner 
die hem had "aangerand. Hij 
overleed te Pavia, den 28 
Junij 1791, en heeft nage
laten : ... i.o Gevoelens van 
^enen Oaiholijke over de 
'voorbeschikking, 1782. -— 
2.° Gebeden der Kerk om, 
de genade te verkrijgen, 
1783, — 3,o Complexiones 

augustiniance de grutto. Mi 
2 dl.a,— .4.0' Verhandeling 
over het bestaan en de eigen,' 
schappen van God, over è 
Drieèenheid }> de schepping 
en de genade, 3 dl.n — 5.° 
'Brief, 'van ïpater MAMACSI 
over den voorburg den hè, 
—6.° Brieven tégen deeede' j 
kundige godgeleerdheid va® ' 
CoLLJETem.j— Zie MiMACHr. 

, NAÏALIS. —Zie Humé, 
de Bretagner, of Ie Breton, 

NATAXIS-COKES, TT Zie 

pOMES. 

- NAÏALIS (HIERONWHTS), een 
Vlaamsche Jesuit, in 1583 
overleden, enkel h&wdt 
door een vrij middelmatig 
werk, maar. dat om dé af" 
beeldingen, waarmede lw' 
versierd is, gezocht wordt, 
Het is getiteld* Meditatie 
nes in JEvangelica, totiiï 
anni, in fol. Jntwerpen, 
1591. 

• NATALIS (MICHAEI), e e n 

graveur, in. 1609 te lm f 
boren, maakte, reeds in zijne 
vroegste jeugd, zijne uits/>aI1" 
•ning van de teekenknnda, 
waarin hij zeer bekwaara 
werd.: In den ouderdom va 
11 jaren behandelde hij .ree« 
de graveernaald. Zijn vader, 
muntgraveur, was «gn,* 
ste meester. Om zijne *BJ[ 

grondiger te Jeeren Kennen, 
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Begaf hij zich naar Parijs en 
van daar naar Rome, alwaar 
hij onder het opzigt van Jo-
AOTES SANDRARÏ, een ge
deelte der standbeelden van 
de Justiniaansche galerij gra
veerde. Men heeft vele platen 
van hem volgens TITIAAN"; R I K 

BENS, W PODSSIN, B Ë R T H O L E Ï , 

en volgens zijne eigene. tee-
keningen. Men stelt voorna
melijk op prijs eenen heili
gen BRÜNO , en het borst
beeld van den heiligen ,LAM-
BEUits, Men verzekert dat 
op den oogenblik toen hij , in 
1670, met den dood worstel
de, er te Luik een renbode 
aankwam met het berigt, dat 
LODEWIJK XIV, hém eene 
inwoning in het Zouvre en 
eene jaarwedde aanbood. 

JNFAÏHANJ een profeet, die 
ten tijde van DAVID in Israël 
verscheen, aan dien vorst 
verklaarde, dat hij den Heer 
geenen tempel zoude bouwen, 
en dat die eer voor zijnen zoon 
SAIÓMON was weggelegd. Deze 
zelfde profeet ontving in het 
1035 vóór J. C. van God het 
bevel, om, na den moord 
van UKIAS , zich naar DAVID 
te begeven, ten einde hem 
die misdaad en de echtbreuk 
te verwijten, welke er aan
leiding toe had gegeven. NA-
ïHAif herinnerde hem aan 
*ijne zonden ondei? een ge
werd beeld, » van een rijk 

man , die verscheiden scha
pen had , en echter met „ge-, 
weid, dat van eenen arme 
had weggenomen, die er 
slechts één had." Zoodra DA
VID het. verhaal van:NATHAN 
had aangehoord, antwoordde 
hij hem s » de man r die dit 

' gedaan heeft, is den dood 
schuldig; hij zal het schaap 
viervoudig • teruggeven."— 
» Gij zelf zijt die man (her
namNAXHAN). Gij hebt de 
vrouw van UEIAS , den He-
thiter, geroofd ; gij hebt de
zelve voor u genomen, en 
hem zelven hebt gij door het 
zwaard der kinderen van AM-
MON doen omkomen." Déze 
woorden waren een licht
straal, die DAVID met het le
vendigste berouw doordrong; 
dit leedwezen verwierf hem 
de vergeving zijner misdaden, 

NAIHAN, of RABBI IZAAK 
NATHAN , een rabbijn der 
15.« eeuw, heeft zich be
roemd gemaakt door zijne 
Hebreeuwsche Overeenstem
ming , aan welke hij gedu
rende tien jaren arbeidde. 
Deze Overeenstemming, is in 
het Latijn vertaald en later 
verbeterd door RnXTORl? en 
te Bazel'., in 1632, in fol., 
gedrukt. [Het is zeker , dat 
NATHAN zijne Overeenstem
mingvolgens diegene ver
vaardigde , welke Aaiox, 
overste der Franciskanen , 

c 4 
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ia het Latijn heeft geschre
ven. Dit werk is gedrukt ón
der den titel xmMeir netiv-
JËiicht der voetpaden. —] 
Deze rabbijn wordt nu IZAAK 
en danMAKD.ocffJSUs genoemd, 
volgens het gebruik der' Jo
den , om in ernstige ziekten 
van naam te veranderen; in
dien zij herstellen, behouden 
zij dén laatsten naam, als 
een teeken van Boetvaardig
heid en der verandering hun
ner zeden, een gebruik, dat 
niet ongerijmd zoude ,zgh-, 
om ook onder de Christenen 
in te voeren, dat zoo vele 
lafhartige en valsehe men-
schen, die .in den tijd van 
lijden en wederwaardigheden 
hunne. boosheden afzweren, 
om oogenblikkehjk bij hunne 
herstelling weder in dezelve 
te vervallen , aan hunne on
trouw en schijnheiligheid zou 
herinneren. 

BfATHANAët., een leerling 
van J. C. uit het stadje ICana 
in Galilea. PJMHPPÜS hem 
ontmoet hebbende zeide hem, 
dat hij den MESSIAS gevonden 
had ,' en brast hem tot JESÜS. 
Toen de Zaligmaker hem zag, 
zeide Hij tan hem: Zie
daar een ware Israëliet, in 
wien veinzerij noch bedrog 
is. Toen NATHANAëi. Hem 
vraagde, van waar Hij hem 
leende, antwoordde hem de 
Verlosser, dat Hij hem onder 
den vijgenboom had gezien, 

alvorens dat pHiorrts lei» 
riep. . Bij deze woorden er« 
kende NAXHAffAë'i Hem als i 
meester, als den Zoon Gods 
en den waren Koning Tan : 
Israël. Verscheiden schrij- '• 
vers hebben beweerd ,' dat ' 
de heilige/BARTHOMMEüs de» 
zelfde was als 3N:AïflAirA& j 
pater ROBERII , een Jesuit, 
in Nathanaël Bartfiolomteüh 
Bouai, 1619, ItPflOJfSDS 
TosiATr CoRumvs A LA-
PIDE , HÉJVMIK HAMMOND r 

GAVANÏÜS, FABRÏCIO PIGNA-
TBtM,. een Napolitaansche 
Jesüit in dë JpostolalU Bi 
Nathanaelis Batholomcei, 
Parys, 1660, en pater SïK-
TISG in éeJcta SanGtorim, 
Augustus, 5 dl., hebben 
dit gevoelen aangenomen, Be 
H. JOANNJES noemt nooit den j 
H. BARTHOLOMEPS onder de ; 
Apostelen j maar ook vindt ' 
men den; naam van JYATHA' j 
NAëLniet bij de overige Eva»- j 
gelisten* Jöeze voegen steed» 
te zamen PHIIIFPÏÏS en BiH-
XHOLOMEÜSJ en de heilig ; 
JOANNES zegt, dat PHttffPfS 
en NAIHANAÖI, te zamen Wj 
JESUS kwamen.' NAïflAiVAët 
was bij de Apostelen, t"en 

de verrezen Zaligmaker h«n 

aan den oever.var^ het rneer 

van Galilea verscheen, en 
indien hij niet reeds toen
maals lid van het heilig col-
legie was geweest, waarom 
zou hij dan niet voorgestel 
zijn gorden, om de ioot 
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den1 dood van JUDAS open-r 
staande plaats te bekleeden?—-
Zie BARTHOIOMEÜS (heilige), 

NATIVBIXE (PETRUS), een 
beroemde ïïansche bouw
kunstenaar, waarvan er eene 
Bouwkunde {Jrchitecturë), 
met platen bestaat, te" Parijs, 
in ï729, in 2.dl.», in fóh, 
gedrukt; "een werk dat zeef 
op prijs wordt gesteld. 

* NATIVITÉ (JOANNA I E 
ROVER, zuster DE I A ) , den 
24 Januari} 1732 te la Gha-
pellêrSanson, bij ffougères, 
geboren, behoorde tot eene 
landbouwende familie. In den 
ouderdom van achttien jaren , 
begaf zij zich als dienstbode 
bij de religieuzen der orde 
Tan de heilige CIARA , Urba-
nistén genaamd , en' te Fou-
gbres gevestigd. Ofschoon zij 
niets Voor hare intrede kon 
aanbrengen, werd zij echter 
als leekezuster aangenomen en 
maakte groote vorderingen in 
de deugd. Zuster DÉ XA'NA-
TIVITÉ, verbeeldde zich-ver
schijningen en openbaringen 
te hebben , welke zij aan ha
re elkander opvolgende biecht
vaders mededeelde, welke 
haar omtrent zulke teedere 
punten zochten te onderrig-
tcn. Een nieuwe gewetens-
bestuurder des kloosters, de 
flbt GENET, week echter van 
den weg zijner voorgangers 

C 

af, en bevestigde de zuster 
in haar godsdienstig geloof» 
zij gaf hem in de pen, het-
gene wat zij beweerde gezien 
of géhoord te hebben j maar 
de omwenteling scheidde hen. 
De zuster,, genoodzaakt van 
haar klooster te verlaten, 
nam de wijk bij haren broe
der, 'daarna bij eenen Jief~ 
dadigen inwoner van Fou-
gères, alwaar zij den 15-
Augustus 1798; overleed. Ge
durende haar verblijf in En
geland, had de abt GENET 
aan verscheiden personen zij
ne handschriften medegedeeld, 
die zeer van gevoelen ver
schilden omtrent den graad 
van vertrouwen, welke de 
voorzeggingen verdienden, die 
zij bevatten. Er werden zelfs 
verscheiden afschriften van 
uitgedeeld. Bij den dood van 
dien geestelijke, in 1817 
Voorgevallen, werden de hand
schriften verkocht aan eenen 
boekdrukker , die dezelve in 
hetzelfde jaar in het licht 
gaf, onder den titel van Fie 
etc* \Lcven en openbaringen, 
üan-zuster Ï>E LA NATIVI-
TÉ), 3 dl.», in 12.H»o Dit 
werk bestaat uit eene voor
rede van den abt GENET, 
waarin hij tracht te bewij
zen , dat de zuster door inge
ving gesproken heeft; uit eene 
Korte levenssc/iets der Zus
ter', door denzelfden • uit een 
inwendig leven van genoem* 

c 5 
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de zuster , door haai* geschre
ven of liever gedicteerd ; uit 
hare • talrijke en buitengewo
ne ^ewöara^ew, door welke 
zij veie zaken, betrekkelijk de 
Kerk en het einde der wereld 
voorzeide. Deze openbarin
gen bevatten bijzonderheden 
vol godsvrucht en verheven
heid, en andere, welke aan 
eene strenge critiék zouden 
kunnen onderworpen worden. 
In het derde deel vindt.men 
eene Verzameling van., ff e-
%ag hebbende aanhalingen t 

ten voordeele dier zelfde open
baringen , Janmerkingen van 
den abt GENET over hetzelf
de onderwerp, en een door 
hem geschreven Verslag be
trekkelijk de acht laatste 

jaren der zuster. In 1819 
verscheen er eene nieuwe uit
gave van dit werk in het 
licht, 4 dl.» in B,^°> en in 
12.»10 Het vierde deel is door 
de zuster aan religieuzen voor
gezegd , die haar vertrouwen 
had weten te winnen. Ver-
Jichte personen zijn met den 
Jmi de la Heligion et du 
roii 23.e en 24.* dl. van 
gevoelen , » dat men niet al 
de openbaringen der zuster, 
•als ontegensprekelijk geloof
waardig moet houden." —-
Eene andere JOANNA DE IA 
NATITITÜ , eene urseliner re-
ligieuse, is de schrijfster van 
de Triomphe etc. (Zegepraal 
der goddelijke liefde > in het 
leven der goede JRMELLE) , 

Panjs,l683, in 12.ma 

f NATOIRE (KAREL), .een 
bekwame schilder, bestuur
der der Fransche akademie 
te Home, te Nimes,in 1700 
geboren, en te Castel-Gan-
dolfo, in 1777 overleden, 
was de kweek eling van Lu-
MOINE en de meester van F/W 
(zie die ' art.) Zijne meest 
geachte stukken, zijn die jvel-
ke de vertrekken der. eerste \ 
verdieping van het kasteel Van ; 
Versailles, eene zaal in het . 
Miei van SODBISE endevon-
delings-kapel versierden. Ee> , 
nige zijner schilderijen zijn ; 
door de bekwaamste graveurs : 
van dien tijd, zoo als FESSARI, 
AVEUNE, J. J. J?UWt> 
enz. in het koper overgebragt. 

WATXA (MARCÜS AJTIONIDS)» 
een beroemde regtsgeleerde 
der zestiende eeuw, te Js' 
ti, in Italië geboren, vras 
overheidspersoon te Genua, 
alwaar hij zich door zijne 
deugden en zijne zucht voor 
de studie onderscheidde, De 

senaat van jPavia, bood hem 
eenen leerstoel aan /n ^ t 
kerkelijke regt; maar hij wil
de Genua, van zijne kunde 
niet berooven. Men heeft van 
hem verscheiden werken over 
de god- en regtsgeleerdheid. 
Zijne verhandeling De D*t 
in 15 boeken te Fenehe, 
in 1559 gedrukt, behoort 
tot de typographische tfM-
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zaainheden. Zgne oyerigewer-> 
leen zijn: 1.° Concilioruni 
tomi IIIy Venetië, 1587 , 
in f oh -r- 2;° De immorta-
•litate anima!) libri V. — 3,0 

De passioneDomini; 1570 , 
va M,^-i.°Dedoctrinaj)iin-
pipum, libriIX, 1564, in fol. 
*~- 5.° Depulchro, Venetië, 
1553, in fol. , 

• NAÏTA (HTACINTHUS) , zoon 
van GABRiëi. HECTOR NAT-
Ï A , graaf van JIJiano, en 
van PüMXENE DE BlANDRATE , 
gravin van St. George , werd 
in 1575 te Casal, hoofdstad 
vanMontferrat, geboren. Hij. 
ging van de universiteit van 
Pavia, alwaar hij zijne stu
diën begon , tot die van Sa-r 
lamanka, en later tot die 
van Bologna over, alwaar 
hij den doctoralen hoed. in 
de regtsgeleerdheid bekwam. 
In den ouderdom van 25 ja
ren , in de orde der capu-
cijnen getreden, onderscheid
de hij zich weldra in dezel
ve onder de beroemdste pre
dikers : Home, Milane , Na
pels , Gehua , Bologna enz, 
werden achtereenvolgend het 
tooneel zijner welsprekend
heid. In 1606 , predikte hij 
de Taste te Venetië, uit 
welke stad hij verbannen werd, 
•wijl hij in zijne leerreden 
eenige trekken had doen voor
komen i betrekkelijk de ge
schillen , die tusschen Paus 
Prints ? en deze republiek 

bestonden. Vervolgens dooï 
het hof van Home tot ver
schillende vorsten, gezonden, 
spreidde pater: NATTA alom 
verhevene talenten ten toon : 
hij „verzoende keizer RuDOLff 
i r met den aartshertog MAÏ-
THEDS , uit hoofde vari fa
milie-belangen verdeeld^, en 
waarvan de schok voor den 
staat noodlottig had kunnen 
worden; hij bewoog üeze 
laatste, toen hij keizer was 
geWorden , de vergunning in 
te trekken, aan de ketters 
verleend , om tempels te bou
wen , en verzette zich uit al 
zijne magt tegen hunne kui
perijen, die tot niets minder 
strekten, dan tot de volsla
gene vernietiging der Calho-
lijke'Godsdienst. Hij was het, 
die aan het hof van Spanje 
de ontwerpen* van den"prins 
van Wallis óntsluijerde , die 
onder voorwendsel van zijn 
huwelijk met de prinses MA
RIA , zuster van PHIMPPTJS IV, 
te onderhandelen, zich met 
den vrijheer van DiGBT,.en
kel naar Madrid had bege
ven ,, om den koning van de 
belangen der overige Catho-
lijke vorsten af te trekken. 
Te Brussel, verkreeg hij van 
de infante ISABEIXA , ten gun
ste der paters van het Ora
torium, het erf, hetwelk zij 
in die stad bewonen: van 
daar begaf hij zich naar Pa
rijs, alwaar hij even zeer 
ten goede de bewijzen van 
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aanzien en vertrouwen aan
wendde , welke hg aan het 
hof en in de stad ontving. 
In I62é keerde hij naaf Mo* 
me terug, en wijdde zich 
aan de predikdienst toe, tot 
aan zijnen dood ^ te Casal 
in 1627 voorgevallen. Men 
heeft hem verscheiden stichte
lijke werken te danken, alle in 
het Italiaansch geschreven. 

f NATÏER (JOAÏWES LAÜREN:-
TIPS) , een beroemde steensnij-
der te Biberaeh, in Zwaben, 
in het begin der achttiende 
eeuw geboren , en te St. Pe
tersburg, in 1763 oydrleden, 
met den titel van eersten gra
veur der keizerin CATBAKÏ-
HA II j hij bekleedde ookeeni-
gen tijd den post van opper-
Kjedailleur bij de Staten van 
ffolland. Hij is de schrijver 
©ener 1.° Verhandeling ober. 
de oude gesneden steenen, 
in het Hoogduitsch, en van 
— 2.0 Verhandeling over 
•de oude wijze om fijne stee
nen te besnijden, vergele
ken met de nieuwere wijze, 
Zonden, 1755, in fol. met 
37 platen, in het Fransch, 
doch mede in het Engelsen 
vertaald. Onder de doorhem 
uitgevoerde medailles, word
den die van Sir ROBERT 
WAIPOLE en van den prins van 
Oranje, bijzonder geroemd. 

NATTIER (JOANNES MA'R-
CDS), gewoon schilder des 

jj ionings van FïanÏÏHjR;W 
hoogleöraar zijner akademië, 
te Parijs, in 1685 gehot 
ren, overleed in 1766, De 
beroemdheid van dézen ka* \ 
teaaar was hem; door JLODJ-
WIJE XIV voorzegd, die ter
wijl, hij zijne "teékeningan 
vafl de galerij van"het Zua- \ 
embourg zag, en na hem ii ' 
vergunning te hebben toege
staan van dezelve doordebe' \ 
kwaamste meesters tedoengra* 
veren, hem zeide.' » Ga dus 
voort NAIIIER, engtj zulteen : 
groot man worden." De czar : 
FEIER liet hem het voorstel | 
doen, van hem nm Rusland j 
te volgen., Over de weige- j 
ring van INATÏIER 'gebelgd, \ 
liet die vorst het door oen ] 
kunstenaar vervaardigde por- i 
tret van de keizerin CiTHk* •' 
aiMA, hetwelk de ezar bij 
eenen brandschilder had doen 
brengen, wegnemen, en ver» 
trok, zonder hem den lij'' ; 
te laten van hetzelve te vol-
tooijen» NAIIIER bezat eene 
vlugge penseelstreek , een 
•liefelijk koloriet, en de kunst, 
om de voorwerpen die uit zön 

Ij penseel vloeiden, te verfraa1" 
jen. Zijne teekeningen det 
galerij van het ZuxemboWg* 
verschenen gegraveerd in «<» 
licht, in 1 dl., infol.,1710' 

* NADBÉRX (BENEDICÏA)> 
eene roman-schrijfster, M 
1755 te Zeip&ig geboren, 
was de dochter van den hoog-
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ïeeraar HEBËNSTREIÏ, onder '•', 
wien zij de schoone letteren 
•beoefende, en -verscheiden :; 
levende talen leerde.-In den 
•ouderdom van 18 jaren trad 
zij in den echt met den koop
man NAUBERÏ van JVauin- • 
"burg. Jfet eene rijke ver-" 
beeld ingskracht begaafd, gaf 
zij een aantal- Romans in 
iiet licht, en werd,in dat 
vak de vruchtbaarste van al 
de duitsche schrijvers. Zij 
heeft in hare werken dik* 
werf nuttige lessen gegeven; 
dezelve zijn echter niël zon-
der gevaar, aan zulke schrif
ten gewoonlijk eigen; want 
men vindt er'bijzonderheden 
in, • die tiiets minder dan 
zedelijk zgn, en Welke strek- > 
ken, om de Godsdienst verf 
aóhtelijk te maken, door der-
zelver dienaren te verlagen. 
Haar eerste voortbrengsel ver
scheen in 1785 in het licht, 
en eerst 32 jaren later na
melijk , in 1817, gelukte het, 
den naam van de schrijfster 
dezer Romans te ontdekken. 
Be voornaamste derzelve zijn • 
PFulter' von Montbarnj; —.: 
Theïila vóm Thurn ;•—JdeU 
gunder konïgïn v<m ïta-
lïënf — Mlisabeth, Mïbïn-' 
von- Toggenbürg; .'•<•*•- tfer* • 
mann von -TInnü>; i-~ Goii-
radin van Sc/iwaben; —. 
Salto Risschèf vonMamzj' 
G-e5AarcZ} Truchses& von-
w<*ldburg;~ïeitdeïFotk$~t 
m«nhen en dmrw^^x^ 

", gezarnenhjke werken., bestaaïi 
uit 55 deelen; Mevrouvr 

; NAtTBERÏ , is té ZëipZÏgy 
'den 12 Januariji 1819 over
leden. :. " v 

NAUCI.EB.US.-^-Zie GABATO» 
I • • ' . • • • • 

NAüCiERUS (JoANNES FaER;* 
; MANN meer bekend ónder . 
! den naani van), een beroem:-! 
de kronijkschrijver, in 143Ö 
geboren, proost der kerk 
van TuUngen, en höoglee-
raar in de regten aan de uni
versiteit dier stad, behoorde? 

• tot eene adellijke familie vaii 
Zwctben, Hij veranderde zij
nen duitschen i naam van 
EaflRMANN i in den griek-
sehen van NATJCILEROS , diel 
hetzelfde beteekeüt. Hij leefde 
nog in 1501, Men heeft 
van hem eene latijnsche kro- • 
nijk van ADAM , tot het jaar 
1500, door BASIIIÜS, tot 
1514, en door SÜRIÜS tot 
1566 voortgezet. (Zie SDRICS). 
Dezelve is naauwkeuriger dah, 
alle geschiedkundige cohlpi-
latiën, welke tot dusverre1 

in het lichC waren versche* 
nen; maar zij ; is ook niet 
meer dan eene compilatie*' 

' Men- stelt; dezelve vooral; epv 
prijs onji de gebeurtenissen;, • 
die in de 15« -eeuw hebben 
plaats gehad. .Dezelve werd 

; gedrukt te'Reul&ii 2 d l^y 
infoli, 1Ö64 — 1579) unet 

: het. vewolg van LAtKENbtó': 
'SüftlOS,!'-:» •••.•'.'• v-v; v;,,,,V, 

http://Nauci.eb.us
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NAÜM (GABRIÖL) , een be
roemde geleerde te Parij's 
in 1600 geboren ,-maakte, 
snelle vorderingen ia de; wè-: 
ienschappen , in de critiek ,' 

, ia de kennis der schrijvers 
en falen. HENDRIK DE MES
MES , president bij het par
lement van Parijs, benoemde 
hem tot zijnen bibliothekaris. 
Zijne neiging lot, de genees
kunde ,* bewoog herri eenigen 
tijd daarna, .zichhaajf i'öoftó 
te begeven; hij wijdde zich-
aldaar,toe aan de beoefening 
dier kunst , en aanvaardde 
ei: deri doctoralen hoed. De 
kardinaal BAGNI verkoos' hem 
tot zijnen bibliothekaris, en 
nam hem met zich naar Rome. 
3Va den. dood van den kar
dinaal BAGJYI, was de kar
dinaal BARBERÏJVI verheugd, 
hem aan zich te verbinden. 
NAUDÉ was ,te Home toen 
de,',generaal; der•Benediktij-
nen van den H. MAURUS, te 
Parijs', -de] Navolging'van 
J. C, onder den naam van 

JpANNES GERSEN, 'GESM of 
GESSEN, eenen religieus' dei-
orde van den Bf. BENEDICTÜS, 
wilde doen; drukken, dom 
TABJSSE (dus was de naam 
van dezen overste), wilde hem 
voor den waren schrijver van 
dat werk doen doorgaan. Hij 
ieriep zich op.i'bet gezag 
vsnuw'er handschriften, wel-
k©!*icfe te Ronie bevonden. 
De ;*«r«JiBa^] DE RïCBEUEü 
schreef" naar Mome aan MVDÉ: 

: om dezelve: te onderzoekei, 
iHet kwam den onderzoeker 
voor, dat de naam,van GES
SEN, aan het hoofd vaneenigt 
dezer handschriften geplaatst, 

•; een verscher schrift was, dan 
de handschriften zelve. Jij 

• zond deze aanmerkingen aan 
de geleerden DU Par, die 

; dezelve mededeelden aan pa-
: Ier FfiONTEAü, regulier h-
nonik van de heilige GMNO-
TEVA, zeer venronderd, dat 
men dit werk der Navol* 
ging., aan zijnen ordebroe
der THOMAS a KEMHS » des-
zelfs waren schrijver, wilde 
onttrekken. Hij liet onver» 
wijld dit werk drukken, on- i 
der dezen titel: Dè vier 
boeken der Navolging«» 
J, C., door TEOMASU EB' 
pis, met de overtuiging^ 
het bedrog, hetwelk, id 
werk aan den Benediktijtö 
JOJNNES Gmsm; h.4 
doen toeschrijven. De Gen»-
vevaansche uitgever liet aW 
na, het verslag aan te voe
ren , door den heer Jfaf»*' 
aan den heeren Dtr Pc* $' 
zonden, over de vier Awj»' 
schriften, die in Italië *I)»I 
betrekkelijk het boek dér#" 
volging van J. C. > oS*e' 
den naam van . JOA0& 
GJERSEN, abt van Fereal' 
De geheele congregatie «B 

den H. MADRÜS stond Wn 

den. schrijver van dit .«««* 
op. Pater JOAMES BOBSEH» 
ÖWIM-f tBi ) haar vow 
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isaamste verdediger, beschul
digde NAÜDÈ, de handschrif
ten vervalscht, en dezelve 
aan de reguliere 'kanoniken 
vcor eene eenvoudige priorij 
hunner orde verkocht te heb
ben. Dit belagchelijk sprookje 
scheen de redenen van NAÜDÉ 
te versterken, en de zwak
heid te verraden van die
gene , welke men hem, tegen 
wilde stellen. Pater FRANCIS-
cus VAIGRAVE, een "andere 
Benediktijner, kwam zijnen 
orde-broeder te hulp, en ver
weet insgelijks aan NAUDÉ 
kwade trouw in het onder
zoek der handschriften, en in 
zijn verhaal. Een eenvoudig 
letterkundig geschil.werd als-
tpen een crimineel proces. 
NAÜDÉ liet bij de regtbank het 
Chateht een verzoekschrift in 
dienen, strekkende om de 
exemplaren der schriften van 
QÜATRE-MAIRE en YAI,GRAVE 
in beslag te doen nemen. De 
Benediktijnen ontdoken deze 
regtsmagt, en bragten de zaak 
in requisitie voor het paleis. 
Alstoen verschenen er van 
beide zijden faclums. Alle 
geletterden stelden belang in 
«AÜDÉ. De reguliere kano
niken traden in het proces 
tusschen beide: het werd op 
de lange baan geschoven. Na 
"n de advokaten tot onder
werp van vele boerterijen te 
«hben gediend, volgde de 
*f»praak eindelijk op den 12 
*ebro«Ö 1652. Men beval 

dat de beleedigende woorden 
van weerszijden gebezigd, in
getrokken moesten worden ; 
dat men het beslag van het 
boek van YALGRAVE zoude op
heffen ; dat men het boek der. 
Navolging tan J. C niet 
meer onder den naam van Jo» 
ANNÉS GERSEN , abt van Fèrr 
ceil, maar onder dien van 
THOMAS a , KEMPIS, ZOU doen 
drukken . . .' . D e tijd,- de 
rëgtvaardigheid en de goede 
critiek hebben dit geschil, op 
eene meer afdoende wijze be
slist, dan zulks voor de balie 
der regtsgeleerdheid kon ge
schieden. De menigte gerina* 
nismen , Waarvan liet werk 
wemelt, is alleen een klaarblij-! 
keiijk en ontegensprekelijk be
wijs, tegen de aanmatigingen 
der Gersenisteh. (Zie AMORT , 
GERSEN , KEMPIS , QvAXRE* 
MAIRÈ enz). Daar NAUDÉmet 
den titel van lijfarts van Lor 
JJEWIJK XlII , eene jaarwedde 
aan het hof van Frankrijk 
genoot, zoo beriep de kardi
naal DE RICHEIÏED , hem naar, 
Parijs terug, alwaar hij in 
1642 weder aankwam. Na den 
dood van dien staatsman", ver
bond de kardinaal MAZARIN,^ 
hem in hoedanigheid van bi<-
blióthekaris aan zich, en gaf 
hem een kanonikaat van.^er-r 
dun, en de priorij van £ar-
lige in Zimoüsin. De; bibli
otheek dier eminentie, werd 
onder zijn beheer met; 40, Q00 
boekdeelen vermeerderd^ De 
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koningin CHBISOTA van Zwe-
*?e«, van zijne verdienste on-
derrigt, beriep hem aan haar 
hof. NAVBÉ begaf zich der* 
waarls, maar de'bewijzen van 
achting en vriendschap, -waar-, 
mede die vorstiii hein over-* 
laadde, konden hém een land, 
hetwelk zijne gezondheid zoo. 
zeer ondermijnde, niet doen 
beminnen. Jlij overleed op 
zijne terngreize , te Abbevil-, 
/ e , in 1653i ïfjiüDJÊ bezat 
veel geest en kunde; maar 
zijne oordeelvellingen steu
nen niet altijd op waarheid 
of goede gronden. Hij was 
bözonder levendig,, en deze 
levendigheid, deed hemsoms 
tot gevaarlijke zonderlinghe-
den vervallen. Hij sprak met 
eene vrijheid die zelfs zich 
tol godsdienstige onderwer
pen uitstrekte, ofschoon hij, 
naar men verzekert', der Gods
dienst met hart en Jziel was 
toegedaan :. eene ongerijmd
heid , welke hem gemeen was, 
met zoo vele gewaande wij
zen, die om den filozoof uit 
te hangen eerbiedwaardige ge-
yoélens, waarvan zij de bon
digheid en den prijs zeer wel 
kennen, opofferen. Zijne voor
naamste werken zijn: I.o J-
poïogie, eta (Verdediging 
van .aanzienlijke personen, 
valschelijk vaw iooverij ver* 
dacht), Parijs, 1625, in 
I2,»w, herdrukt te Amster
dam j in 1712. Er' komen 
goede aanmerkingen in voor, 

| maar ook andere, die voor 
" eene gezonde critiek niet aan

nemelijk zijn. Verscheidende-
zer verdachten zijn zeer wel 
geregtvaardigd ; 'dit zijn de
gene", welke zulks niet k« , 
hoefden te zijn ; andere zijn 
zulks.zeer slecht, en blijven 
altijd besmet. •— 2." Jvi$ 
etc. (.Raadgevingen om eens 
bibliotheek op te rigien), 
1644, in 8.v°, goed rooi 
dien 'tijd. — 3." Jddition 
etc. (Aanhangsel tot het h* 
ven van LODMWUK XI), 
1630., in 8.TO , zeer belang 
rijk. ~ - 4.o BibliogrwphU 
politica, Leijden,^®, 
een geleerd , "maar niet zeer 
naauwkeurig werk. — &° 
Syntagma de studio /t'flew 
li, 1632 , in 4.*° jgrUometi 
goede voorschriften in voor, 
over de wijze, om te stade* 
ren. — 6.° Syntagma & 
studio militari ;J$omè, 1637, 
in 4 . t 0 ; een niet zeer alge* • 
meen werk, en dat 2"^ 
weinig verdient te zij». -"* 
7.o: Be antiqtdtaitB seim 
medicce Parisiensis, Pa}'¥' 
1628 , in 8.vo —8.°^ 
tolce, Carmina, in ^,m ' 
1667. .— 9.o Considéraii' 
ons etc. (Staatkundig* *£ 
spiegelingen, over de sta"" 
kundige streken), een »»•« 
voorthrengsel,in eenenü 

den en onnaauwkeungen m 
geschreven, en te /Wjj ' 
onder den naam van Hom 

1 6 3 9 , in 4."> *£'faKI" in geen 
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öeise uitgave vrördt • op prijs 
gesteld. Louis VO MAY, Ie* 
verde in 1673 eene andere", 
onder den titel' Tan Weten
schappen ' der vorsten,' en 
voegde er zijrie aantnerkingen 
bij.' — 10*0 Eenige -liefheb-
bers boeken zijne Mstruc* 
'tion etc. {Onderrigting aan 
Frankrijk over de waar
heid der geschiedenis van de 
broeders van Mose-Croix), 
Parijs, 1623, in 8.™ De-
zelre bewijst, dat NAÜDÉ , 
met dit genootschap bekend 
was; en indien Frankrijk 
aan deze onderrigting het oor 
had geleend, zou heter zich 
wel hij bevonden hebben.* 
{Zie Odmtf.) <-- ll.o Juge* 
Ment etc. (Beöordeeling van 
al het gedrukte tegen den 
kardinaal MJZJRIN), 1650, 
in 4.'°': dit werk is zeld
zaam geworden, en echter 
hebben er twee uitgaven Van 
bestaan , de eêne van 492 , 
€n de andere van 717 blad
zijden. — 12.o jvi$ elCt 
(Berigt aan ome heeren van 
het parlement, over het ver~ 
koopen der bibliotheek, van 
den kardinaal MJZJRIN) , 
1652, in 4. t°, niet zeer ge
meen. -— 18.o Renlise etc. 
{Overgave der Bibliotheek, 
in handen van den heer Tu-
ÜOEVÏ), 1651, in 4>,nog 
zeldzamer, ertz. Pater JA-
«oïi, een karmeliet, heeft 
ïn Jlf} 15cht gegeven eefle 

vérafdtwöliïiör, van Loftedèn ï 
door 3e geleerden op NAÜ-
DË vervaardigd, met de lijst 
zijner Werkeu, Parijs t 1659> 
in 4.t0 Men heeft Verschel* 
den trekken uit het leven ëiï 
deN gedachten van NATJDÈ bij
eenverzameld j onder den ti
tel vön 'Nöudèana j Parijs, 
1701 j éïiJtnsterdam, 1703,' 
in 12.til°, met de bijvoegselen; -' 

NAÜDÉ (PHIHPPÜS)S een 
ProtestantSch schrijver"/ tö 
Met*, in 1654 van arme 
ouders geboren /begaf zich, 
na de intrekking Van het edikt 
van Nantes, naar JBèrlijïu 
Door" de maatschappij vatt 
wéteMsöhappen Werd hij in 
1701 als lid aangenomen, en 
als hoögleefaar der wiskunde' 
in 1704, aan de akademié 
der prinsen verbonden. Méü 
heeft van hem eefle Meet-* 
kunde, ia 4.fo, in het Hoóg-
duitsch > en eenigó ïösse stuk~ 
jes in dé Miscellanea der 
maatschappij van Berlijn. Hij 
heeft öo'k vele godgeleerde 
werken nagelaten^ die veel-* 
eer het voortbrengsel zijn van-
eenen door dë sektë-dweep« 
zuölït medegesleeptett man j 
dan vaa eeneh Söhrijver, die 
godsdienstige onderwörpefi ? 
zoekt töé te lichten* Dezel
ve zijn daarenboven met eene 
stuitende dofheid, en in ee-
üeri stijl geschreven, die dé 
innerlijke gebreken, geens-
d 
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zins goedmaakt of bedekt. 
Hij overleed te Berlijn, in, 
1729. Men .heeft van hem 
verscheiden verhandelingen, 
in de Miscellanea Beroli-
nensia. 

, NAUDET (THOMAS KAREI.), 
een landschapsschilder, te Pa
rijs ; in 1774 geboren, was 
de zoon van eenen koopman 
in plaatwerken. Na, zich reeds 
vroegtijdig op de teekenkun-
de toegelegd, en zich geoe-• 
fend te hebben, om de mees
terstukken van SAITATOR-
ROSA, ÏÏERMANN, LE POüS-
SiN, enz. te copiëren , nam 
hij les in de schilderkunde 
onder HUBERTÜS ROBERXJ 
schilder des koning?. Er be
staan een aantal werken van 
dezen kunstenaar, onder, wel
ke wij willen aanvoeren: 1.° 
Zijne Statistieke teekeningen 
van het departement der Oi*. 
se, door CAMBRAY , toenmaals 
prefekt, in het licht gege-: 
ven. — 2 . o Eene uitmunten
de P^eraameling van omtrent 
drie, duizend teekeningen., 
devoornaamste plaatsgelegen-
heden van Italië, Spanje, 
JDuitsc/ilandea Zwitserland, 
en de meeste der oude en nieu
were gedenkteekenen, welke 
in die gewesten voorkomen, 
voorstellende. NAÜDEX, had 
deze verzameling bijeen ge-
bragt, op de reizen , welke 
hij deed met eenen Zweed-
Achen edelman, den natuur- J 

kundige NEERGARD , die de> 
zelve,, met eenen verklaren-
den tekst in het licht gaf, 
in de maand Januarij 1812, 
NAÜDET , overleed te Parijs, 
den 10 Julij 1810. Zijne land
schappen zijn met even zoo 
veel bevalligheid als naauw-
keurigheid uitgevoerd. j 

NAÜGERIÜS. •-*• Zie JVAVA' 
C T E R O . • 

* NAOTAOT (JOAMES AMA- : 
DEUS) , een beroemde com
ponist, opper-kapeldirecteur 
van den keurvorst van Sak
sen, werd in 1745, te Bh-
sewita bij Bresden geboren,, 
en was de zoon jan eenea 
eenvoudigen landman, 2i)n 
vader, dien het zeer ter «ar
te ging, om hem eene goe-
de muzijkale opvoeding <6 • 
geven , zond hem eiken mor
gen naar de, stad , om les op 
het klavier te nemen; ffaar' 
in hij snelle vorderingen maf 
te. NAUMAOTI waspasveerW 
jaren, toen het toeval eene» 
aan het Zweedsche ho «Jj 
bonden virtuoos, in het«» 
zijns vaders.bragt,^ * ï 
hij de reis: n a a r / / ^ o n 

dernam: deze toonkunsten»r 

bragt hem naar Pd^ 
waar toenmaals de fiere 
TARTIM woonde , die ƒ 

ze onthaalde. Nadat de f 
ge Duitscher zich door 
scheiden stukten had JH*«» 
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^smaaki, werd hij tot keur-
vorstelijké kapelmeester be
noemd. Maar hij verkreeg de 
vergunning, om naar Italië 
terug te keeren, alwaar hij 
werkte voor de tooneelen 
van Bologna, Florence, Ve*--
nette en Napels, en steeds 
met denzelfden roem» Hij 
was in Italië bekend onder 
den naam van il Sdssone 
(de Sakser), en zijn roem 
breidde zich uit van het zui
den tot het noorden van Ww-
ropa. Dringend uitgenoodigd 
door GÜSTAAF I I I , begaf hij 
zich naar Stokholm, alwaar; 
hem' eene eer ten deel viel, 
die nog aan geenen anderen 
componist was te beurt ger 
vallend. Het was Zijne Zweed-
sche Majesteit zelve, die voor 
NATJMANN het lierdicht van' 
GÜSTAAF YASA schreef. Tan 
Stokholm begaf NAÜHAMN , 
zich naar Koppenhagen, ver-

. volgens naar Berlijn en naar 
Weenen, en componeerde 
achtereenvolgend ernstige en 
boertige opera's in het Ita-
aansch, Zweedsch , Deensch 
en Hoogduitsch. Te Bresden 
teruggekeerd •, wijdde hij zich 
geheel en al toe aan de ge
wijde toonkunst, in welke 
hij zich zelven ovejrtrof, voor* 
namelijk in de oraiorio, zoo 
als het lijden, Giuseppe of 
Jozef herkend, en andere 
""«gelijke voortbrengselen van 
*«n onsterfelijken METASTA' 

TIUS. Hij "vervaardigde twee
malen > de * muzijk', voor de 
beide genoemde oraiorifs i 
voor het. eerste, de;eene te 
Bresden , en , de andere te 
Paduai en voor Étet tweer 
de , vervaardigde hij dezel
ve , op Italiaansche woor
den .voor Bresden, en voor 
Parijs op Fransche woorden. 
Het zou moeijelijk zijn, de lijst 
zijner talrijke operarS, öra-
toriën , missen , motetten ï 
sonaten voor het klavier, 
met en zonder accompagné-: 

ment,, en zelfs voor de itar-
rnonica , welke hij zeer wel 
bespeelde, op te geven. De' 
stijl vanNAÜMANN iè bevallig; 
ongedwongen , : krachtyöl en, 
is een van het klein getal 
meesters', die zich voorname
lijk, op de zuiverheid én wel
luidendheid v^n het gezang 
hebben toegelegd. Hij Wan
delde in het (park van het 
keurvorstelijk paleis, toen hij 
door eenen verschikkelijken 
aanval van beroerte werd ge
troffen ,; waaraan hij den 27 
Mei 1801 overleed. : ! ; , 

NAÜSEA (FBEDERIK) i bijgei' 
naamd Blancicampianiis, by 
PTurzburgy in 1480 gebo
ren , onderwees in den be
ginne de schoone letteren, 
daarna de regts-, en godge-i 
leerdheid.; tater verscheen 
hij met luister op den kansel 

D d 2 
en was gedurende twaalf j a -
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ren prediker, ie Menta, In 
1533 aan het hof van Wee* 
nen beroepen, werd hij in 
1541, door ÊUREL V , die 
zijnen roem op den predifc-

4 stoel en ip het geschilvoeren 
behaald „ wilde beloonen, tot 
bisschop dier stad benoemd. 
Deze prelaat overleed t&Tren-
tfi, gedttrende.dat. de kerk-r 
vergadering aldaar gehouden 
•werd » den 6 Eebruarij 1552. 
?ijne zeden, waren een Ie* 
vende regel, voor de bis* 
schoppen en de geloovigen. 
Er bestaan van hem verschei
den werken; in het Latijn, 
tegen de ketters, onder an* 
deren j 1.» De missce sacri-

jSeto; •—2,°eenige zedekun-
dige werken , onder- welke I 
men onderscheidt, zijne ver- ' 
handeling over de opstanding:, 
onder dezen titel: DeJ.'C. 
ei omnium morfyorumresur-
vectione, 1551, Weenen, 
4J° y een, zonderling belang
rijk en Weinig.bekend werk. 
•~~ St.P Zeven boeken, over 
wonderdadige naken, Keu
len, 1532,, in 4.ta De schrij
ver spreekt- hierin over ge-
drogten, won derteekenen, ko
meten enz. Dit werk is zeer 
belangrijk, maar de schrijver 
schijnt somtijds wat al teligt-
geloovig, — 4.o Catechismus 
Caiholicus. — 5.° Gonsilia 
de puero litteris instïtuendo, 
~ 6.» Zibri quinque in con* 
cffia. — 7.o Beknopte Le<* 
vensschets van Paus PJXJSII \ 

en die van keizer FAEDS-
RIK III. -~ 8.o Vrij zwakh 
Gedichten. In 1550 heeft 
men te Bazel eene Ferm-
meling van Brieven gedrukt, 
aan dezen geleerde over ver* 
schillende onderwerpen ge
schreven. Deze verzameling 
bevat ook de lijst zijner wer- : 
ken.. 

. NAYJEUS; (Mxnims), te 
Hesb'aye, m het prinsdom 
Luik, geboren, waslicenci-
aat in de godgeleerdheid, pa- ; 
sloor van de &.Piefers^er£ \ 
te Bouai, en vervolgens kano- ; 
nik der kerk van Doornik en 
hoekenkeurden Zijne nauw
gezette pligtvervulling en *«• 
ne kunde verwierven hemeen' 
algemeen aanzien. Hij over
leed omtrent het midden de/ 
zeventiende eeuw. Zijne voor
naamste werken zijn: l.°JUer-
reden op de feesten van eew 
ge Heiligen, onder den tiie' 
van: Prwlibatio ThêotyM 
in festa Sanctorurn, in »• 
- ^ 2.o JnnotationesinstMf-
mce Theologie et sacrjt 
Scripturce prcecipuas (W 
cultates, in W - *f f'a' 
tiones de signi orueaj*»* 
UonesefficSciaetD.Ï^ 
Jquinatis laudihus, l°a' > 
inVHijgafookikir . J 

Ücht Chronicon a0aft, 
num et gestorum sancli & 
CHABLIS archangelt, 
werk van zijnen wol MICH* 
N A T ^ - t e ^ g ^ 1 1 ' 
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achtereenvolgend Jcononlk en 
geestelijke regier \sasdtreqhti 
aartsdiaken en groot-vikaris 
van Doornik, in 1620, in 
den ouderdom van 87 jaren 
overleden zoo als zulks op 
-zijn portret gezegd wórdt, ; 

\ NAYMÜS (JOZEF) , priester 
•en kanonik Van de St, Pau» 
ius-ketk te Luik, in 1651 , 
in het dorp Viesme, vijf 
mijlen van die stad .gelegen, 
geboren , volbragt zijne eer? 
ste studiën met eenen uit
stekenden roem. In de wijs
begeerte en godgeleerdheid 
klaagde hij niet minder. Ge
durende eenigen tijd on
derwees hij de dichtkunde 
in het Drieëenheids-collegie 
te Leuven. JVa den rang van 
•licentiaat in de godgeleerd
heid , aan de universiteit dier 
stad te hebben bekomen, 
Werd hij naar Luik beroe
pen, om in het seminarie 
aldaar de wijsbegeerte te on
derwijzen. Eenige der the<-
sis, welke hij aldaar onder 
zijn voorzitterschap liet ver
dedigen, zijn gedrukt. Hij 
had vrij hevige geschillen met 
de Jesuiten, ten opzigte van 
het seminarie, waarover die 
•vaders het beheer zochten te 
bekomen. In 1699 nam hij 
de verdediging op zich van 
den heer DEOTS , hoogleer-
ö « der godgeleerdheid te 
wik, beschuldigd van stel-

D 

lingen voor te dragen, die 
niet regtzinnigi Waren \ de 
heer DE^XS bevond; zich als-
toen te Rome, NAViÊus zie
kelijk geworden zijnde j leg
de zijnen hooglèeraarspost né* 
der, en ; werd tot dx>mhe6f 
der hoofdkerk van den Iï» 
PAULUS benoemd* Hij behield 
dit beneficie 2oo lang als hij 
•er'-de pligten van kon ver* 
vullen; maar daar zijn ge* 
zondsheid^toestarid steeds ver
ergerde , legde hij hetzelve 
neder. Hij overleed te buik 
den 10 April 1705. Er be
staat van hem: 1.° 'Mémoire 
etc. (Memorie, bevattendede 
redenen, om welke het %eer 
belangrijk is, het semina
rie van Luik, niet aan het 
beheer der Wereldlijke god" 
geleerden te onttrekken , en 
het opzigt van hetzelve niet 
aan de paters 'Jesuiten te 
geven). • Deze in het Latijn 
geschreven memorie, werd 
door pater QOESMX in het 
Fransch vertaald t in 4.to en 
in 12.mo gedrukt. Dezelve 
had het uitwerksel niet, het-
welke de schrijver er van 
verwachtte. De Jesuiten na
men bezit van het semina
rie j hetwelk aanleiding gaf 
tot een ander geschrift van 
NAY^EUS , getiteld t Twee 
brieven van eenen Luiksohen 
geestelijke, betrekkelijk de ge
welddadige, indringing van 

v pater SJBRAN, eenen JEn-
d' 3 
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•gekeken Jesuit, als presi
dent van kei seminarie van 
Xuik, in het Latijn, 1699. 
Deze brieven werden mede 
in het JYansch vertaald, in 
4.» en in 12.m» — 2.» E-
pistola opologetica ad auc-
tores et Suscriptoresresotu-
iionis sacree (ut ipsiquidem 
éxislimari volunt), faculta-
tis Lovaniensis ad qucestiO' 
nes quasdarh dogmaticas da-
tce die J2 Septembris J609, 
el Lovani editee per quos-
dam sacree tkeologice stu-
diosos , ex 'S* ,L. pro pro

fessor e. suo~ absente. Dit is 
de boven aangehaalde verde
diging van DESYS, onder den 
.naam der studenten in de 
godgeleerdheid van JLeuven, j 
gebragt. — S.° Sacreefa-
cultatis theologie colonien-
sis sapienfissimum judicium 
pro doctrina perillustris D. 
MENRICI DENYS, r'S.-.T. 
licenciati Lovaniensis, in 
seminario leodiensi profes,--
soris', necnon in ecclesia 
leodiensi canonici theologi, 
adversus ineptiaS, cavilla-
iiones, aberrationes et im-
posturas doctoris FRANCJS-
CI MARTIN , in Kbello cui 
titulus : REFUÏATIO justl-
FiCATlowis, etc, vindica-
tum per Christianum ab'I-
rendaël tkeplogüm, Maria-
nopoti, 1661, in 4. t0 Dit 
stuk werd algemeen aan NA-
VJEVS toegeschreven, die er . 
ten minste grootelijks deel Ij 

aan had enz.. Hij heeft lf 
gedragen tot de reglementen 
van het ziekenhuis der on-
geneesbaren' (incurables) tt 
Luik, en tot de oprigting 
van het gesticht der boet* 
vaardige meisjes (flits .«<• 
penties). Zijne vertrouwelijke 
gemeenschap met ARiVACiD, 
QÜESSTEI., OPSIRAET,enz.be
wijst genoegzaam; dat hij in 
hunne gevoelens deelde, — 
Zie GsoKim-SüRiEi (JOAN~ 

NES TStMiST.) , • 

JSfAVAGERO (ASDUEAS), N A Ü « 
GEBIÜS , een adellijke en ge-
leerde Venetiaan, in 1483 
geboren, verdierf hoogach
ting door zijne geleerdheid 
en welsprekendheid , en aoj 
meer door de belangrijke dien
sten , welke hij aan zijn va
derland bewees. Hij was de 
kweekeling van den beroem
den SABÈÜIICUS , MirsuRüSe" 
PDMPONACIÜSJ en was lid W 
het letterkundig genootschap 
door BARTHOLOMEÜS AIVIA^I 
toenmaals de held van A«' 
netië, te F'ordenone, in *n" 
oul opgerigt. Na den doof 
van SABEILKÜS, verring H 
hem, in 1506, in bet be
stuur der bibliotheek van den 
H. MARCUS, en op eenereis 
naar Home, won hij de vriend
schap van BJEMBO en SADO' 
IET. Hij werd door de »«' , 
netianen in gezantschap '° 
keizer KAREL T gezonden» 
en bleef bij dien vorst, »a 
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j te Venetië, in fol. in hét 
licht gegeven. Men vindt er 
in gedichten, redevoeringen 
en brieven. De meeste zijner 
Latijnsche verzen ademen den 
smaak der oudheid ; en of-
schppn de Italiaansche het 
bij'dezelve moeten onderdoen, 
zijn zij toch niet te verwer
pen. BENARDTJS NATA&EROJ 
bisschop van F'erona, die bij 
de kerkvergadering van Treh-
te tegenwoordig was, én die 
in 1665, in den ouderdom: 
van 58 jaren overleed , be
hoorde tot dezelfde familie. 
Hij was mede een man van 
verdienste , werd met het pur
per vereerd, en met ver
scheiden gezantschappen be
last, waarin hij zijnen' geest 
en zijne welsprekendheid deed 
schitteren. Men heeft van 
hem Redevoeringen, ent een 

| Levenvan PausPAULUS IV» 

af den slag van Pavid, tot 
in 1528. In zijn vaderland 
teruggekeerd, werd hij tot 
afgezant benoemd bij Fiuir-
CISCÜS I. Hij overleed te Blois, 
in 1529. NAVAGÉRO paarde 
met een bondig oordeel en 
eene schoone letterkunde, 
de deugden des burgers en 
des Christens. Hij was een 
vriend der afzondering; een 
zijner vermaken was, zich op 
zijne landgoederen verre van 
de menschen en het gedruisch 
verwijderd , < te gaaö verber
gen; aldaar beoefende hij te 
gelijkertijd den landbouw, de 
oudheid en de wijsbegeerte. 
Hij bezorgde de uitgaven, door 
ALDUS MANUIIDS, van de La
tijnsche classieke schrijvers 
geleverd. Wijl hij voor eenen 
man doorging, die eene on-
krenkbare deugd en eene die
pe kunde bezat, werd hij 
belast met het schrijven der 
geschiedenis van zijn vader
land , van af 1486 ; in zijne 
laatste ziekte liet hij dit werk 
verbranden. Hij gaf ook twee 
zeer geachte dichtstukken, De 
Venatione en een ander De 

Jine.orUs, aan de vlammen 
ter prooi. Zijne overige schrif
ten zijn te Padua in 1718, 
in 8.VÖ, onder dezen titel in 
het licht gegeven : ANBREJE 
NATAGERIT, paricii Fene-
ti} orator is et poetce cla~ 
rissimi opera omnia. De
zelve waren reeds in 1530, 

D 

NAVAIUES. — Zie MoN-
XAULX (PHÏWPPÜS DE). 

NAVARRE. — Zie Azpii-
CUEIA (MARXINÜS DE).. , 

NATARRE (PETRUS) , een 
groot veldheer der 15.e. en 
16.e eeuw, vooral bekwaam 
in de knnst, om mijnen, te 
graven en te leiden , was een 
Biskaaijer en van geringe af
komst. Volgens PAÜLÜS J O -
vius, die zegt zelfs uit zij* 
nen mond die bijzonderhei-

d - 4 ' 
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den vernomen te hebben, 
iegön hij met matroos te .zijn. 
Dit beroep moede, kwam hij 
in Italië fortuin zoeken , al
waar de armoede hem dwong , 
voetknecht van den kardinaal 
van dragon te worden. Bij 
begaf zich in dienst onder 
de FJoreritijnsche trpepei), 
en na eenïgen tijd bij dezel
ve gestaan te hebben, begaf 
hij zich weder onder de zee
dienst, en onderscheidde zich 
door zijnen moed. De roem 
zijner dapperheid was tot Goff-
SALVE DE CÖRDOVA doorge- , 
drongen ; deze veldheer ge* 
bruikte hem met den titel 
van kapitein in den JNapo» 
jfitaanschen oorlog. Hij droeg 
veel bij tot de inneming van 
Mapels,. door eene 'O 

mijn, 
•welke hij van pas deed sprin
gen. De. keizer beloonde hem 
voor déze dienst, door hem 
de beleening te geven van 
het • graafschap Jlveto, in 
dat rijk gelegen, van waar 
hij graaf PEDRO DE NAVAR-
•Rk genoemd werd. Terwijl 
hij het bef el voerde ̂  ^over 
eenen zeetogt tegen de Moo-
ren vmjfrika, hadhijzij-
ïièn voorspoed grootelijks te 
danken aan den kardinaal 
XIMEÏTES, die bij het leger 
tegenwoordig was t hij vero
verde Orari, Tripoli en an
dere plaatsen ; maar stiet het 
hoofd tegen het eiland Ger-

gedeelte van zijn léger ver« 
nielde. Hij was in 1 talie, 
niet gelukkiger. In 1512 werf 
hij in den slag van Saven-
na gevangen genomen, e»; 
liet hij zich bewegen, om de 
wapens tegen zijn vaderlaod 
te dragen» Hij wierf voor: 
FRANCISCÜS I , twintig vaan
dels voetgangers aan, uit Gas-; 
konjers, Biskaaijers en Pjre» 
nesche bergbewoner* bestaan* •. 
de. Hij onderscheidde zich 
doot verscheiden ondernemin* 
gen tot in 1522. Genua, te , 
hulp gezonden zijnde, werd hij j 
door de keizerlijken gevangen l 
genomen. Hij werd na'arJV"«. ! 
pels gezonden, alwaar men 
hem drie , jaren opgesloten 
hield. Door het verdrag» 
Madrid ontslagen, diende hij 
in 1528, onder LAÜTREC, Wj 
het beleg van Napels, Maar 
bij den ongelukkigen aftogt 
van AVERSA, andermaal <$• 
vangen genomen, werd hij ffe* 
der naar Napels gevoerd. Teen 
de prins van. Oranje op hö* 
vel des keizers, in die«'«" 
verscheiden personen van de 
oproerige factie deed onlhooi' 
den, zou hij als meineedige> 
en verrader van zijnen voW» 
hetzelfde lot hebben onder
gaan, indien de gouvewe»ri 
die hem gevaarlijk ziek Be
vond , hem de schande der 
doodstraf niet had gespaard, 
door hem zijnen natnurJped 

'bes, alwaar de groote hitte I dood te laten sterven. And?' 
en de Moorsche ruiterij* een J ren beweren, dat hij,in «U 
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bed geworgd, werd, terwijl 
hij reeds eetien hoogen ou
derdom had bereikt, PAULÜS 
GIOVIO en Pflitippos TOMA-
SINI hebben zijn leven beschre
ven; Een hertog van Sessa, 
die in de 17.e eeuw zijne na
gedachtenis en die van den, 
maarschalk LAÜÏREC ,- wilde 
vereéren Het voor elk hun
ner in de kerk van St. Maria 
del 'Nuova te JVapels, alwaar 
zij zonder eenig uiterlijk ken-
teeken begraven lagen, een 
praalgraf oprigten. . 

- NAVARREIXE ofNAYARETTE 
(FERDNUND) , een Spaansche 
dominikaner, onderscheidde 
zich in zijne orde, doorzijpe 
begaafdheid voor den kansel-, 
en door zijnen ijver voor het 
zielenheil. In 1659 ging hij 
het 'geloof in Sina planten , 
en had er eenige geschillen 
met de overige missionarissen, 
ter oorzake van de Sinesohe 
plegtigneden. Na die pleg-
tighéid te hebben veroordeeld; 
scheen hij van zijn gevoelen 
.terug te komen, ten opzigte 
van een geschrift van den je-
suit BRANCAÏI. Hij schreef in 
1669, aan pater GOYEA , vice-
provjnciaal der jesuiten in 
Sina, iq deze bewoordingÏ 
» Wat de overledenen, de 
opschriften en de lijkplegtig-
«eden betreft, zoo volgen wij 
letterlijk, zonder er ons in het 
wimste van te verwijderen, 

• . . ' • ' • D 

alles Wat bepaald wdrd in de 
Vergadering uwer vaderen, te 
ffang-Tchèou, in de maand 
April 1642 gehouden. Ten 
opzigte Van CONFUCIÜS , staan 
wij datgene toe, wat uwe pa
ters toestaan uit te oefenen, 
de beide plegtstatigheden ech
ter verbiedende, die de maat
schappij evenzeer niet toè-
Staat." Om het geloof naar 
Canton verbannen, en aldaar 
gevangengezet, ontsnapte hij 
uit de gevangenis, en nam de 
vlugt naar Macao, Pater; GRI-
MAtDl, een jesuit, nam zijne 
plaats in, in de gevangenis, 
ten einde het getal aan te vul
len, en opdat men het ont
snappen van pater NAVARREÏ-
TE niet mogt ontdekken. Hij 
kwam vervolgens tot zijn 
eerste gevoelen, omtrent de 
Sinesche plegtigbeden terug» 
en randde de jesuiten met vuur 
aan, in werken, die welligt 
niet dan al te wel aan de 
vijanden dier maatschappij ge
diend hebben, om dezelve te 
bezwalken, ofschoon, volgens 
verscheiden schrijvers r die het 
zich ten taak hebben gesteld» 
om dezejve tö wederleggen , 
de hartstogt en de vooringe
nomenheid er zich openlijk 
in vertoonden. Zijne orde
broeders legden er hun mis
noegen over aan den dag, 
onder anderen pater PBXRDS 
D'AICAU , die, terwijl hij aan 

»' pater IÏTIORCEIIA, een jesuit, 
4 5 -, • -:
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eenén briefschreef, gédagteê-
kend Lan-ki, den 14 Maart 
1680, over het werk van pa
ter JVAVARRETÏE sprekende, 
seide: » God is mij getuige, 
hoezeer ik er over veront
waardigd bén, en dat ik, in
dien het in mijne magt stond, 
hetzelve met mijn bloed wilde 
uitwisschen." Eenigen tijd na 
zijne terugkomst in Europa 
(1672), verhief KAKEL I I , 
koning van Spanje., hem tot 
het aartsbisdom St< Domin
go, in Amerika. Na dezen 
stoel in bezit te hebben ge
nomen, scheen hij van zijne 
vooringenomenheden terug te 
komen ; hij schreef aan den 
koning van Spanje, en aan 
den landvoogd van Si. Do
mingo , om hen te verzoeken, 
hunnen invloed in het werk 
te stellen, ten einde de j e -
suiten te bewegen, om in zijne 
aartsbisschoppelijke stad te 
blijven, alwaar zij, onder 
eenen prelaat\ die zoo vele 
vijandschap tegen hen had aan 
den dag gelegd, voor het pu
bliek niet meer van rtut meen
den te kunnen zijn. Deze 
brieven zijn vol lofspraken op 
de maatschappij. Weinig bis
schoppen hebben met meer 
uitgebreidheid over het nut 
gesproken, dat de herders en 
de volken uit de diensten dezer 
religieusen trekken, om ein
delijk zijne lofspraken' door 
daadzaken te bekrachtigen, II 
stichtte hij voor hen een col- » 

legie en éenen leerstoel voor 
de godgeleerdheid. Defce pre-
laat overleed in 1689, na zijn 
diocees gesticht en onderwe-
zen te hebben, Men heeft van 
hem eene Geschied- Staal-
en Zedekundigeverhandeling 
over de Sinesche monprchk 
Het 'l.e, deel van dit werk, 
verscheenin fol. in 1676, te 
Madrid, in het Spaansch ia j 
licht. Et .waren nog twee \ 
deelen van, waarvan hef eene / 
door.de inquisitie werd ver* j 
nietigd, en het andere nooit 
in het licht is verschenen, 
Men vindt eenbelangrijk uit
treksel van dit werk,,ia de. 
Dist. gen. des voyages door 
den abt PRË>ÓT. Hij i» ook 
de schrijver van de Ferhak» 
der vier reizen, door CHRIS' 
ToPffORUS COLUMBÜS on
dernomen (Zie Revue ehcy 
c^.l828j3 iedl.,blz.200). 
Men moet' hem niet verwar
ren met pater BALTHASARIIA" 
VAREXXE, van dezelfde orw 
van wien er een werk in ƒ 
dl.», in fol. bestaat, getiteld: 
Gontroversice, in D. ThoM® 
ejusdemque sckolcedefenso' 
res, 1634, ' noch met pater 
AtPHONsos NATARETIE, «Jf 
eendominikaner, diem W.' 
in Japan het leven voor W 
geloof heeft gelaten. 

te Laino, een f f l h 
stadje, geboren, hegaf^o 
onder de Jesuiten, en w 
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trok, nog zeer jong zijnde, 
naar Japan, alwaar hij in 
1585' aankwam. Tol van den 
geest van den H. FRANCISCÜS 
XAVERIUS,I werkte hij 36 ja
ren , om in die afgelegene 
gewesten het geloof door dien 
ïï. Apostel aldaar geplant, 
te doen wortel schieten en 
welig groeijen. De vervolging 
noodzaakte hem langen tijd, 
om van het eene gewest naar 
het andere te dwalen, en het 
Evangelische zaad, hetwelk 
h i j in dezelve uitstrooide, 
scheen, in dien tijd van lij
den , zich op eene bijzondere 
•wijze te ontwikkelen en te 
vermenigvuldigen; .maar in 
1621, werd hij te Timabara 
an hechtenis genomen, alwaar 
hg, na eenjaar gevangen te 
«ebben gezeten, 0p den 1 No
vember 1622, levend ver
brand werd, tot groot leed
wezenvan BUGONDONO, prins 
van Ximabara, die de be
velen des keizers niet durfde 
te wederstreven, en die, na 
een gesprek met den missio
naris, m tegenwoordigheid 
van verscheiden personen zei-
de , » dat hij niet geloofde, 
dat men de rust des gemoeds, 

of het heil der ziel, in eeüigê 
üer Japonnesche sekten kon 
Tinden." 

NAVIÈKES(KAREIDE), een 
^ c h e dichter, in 1544, 
* S ^ geboren , was Cal-

n,s t > en dienstdoend edel

man bij den hertog van Boütt-
toiï. Hij werd volgens som
migen gedood te Parijs, in 
1572, bij den moord van 
denBarthelsnacht; maar COL- . 
IETEX is van gevoelen, dat 
hij denzelvén 40 jaren over
leefde, en dit gevoelen wordt 
door zijne werken .bevestigd. 
Men heeft van hem een dicht-
stuk la Renommëe {de Faam), 
Parijs, 1571 , in &J° , en 
een treurspel, hetwelk den 
titel van Philandre voert, 

* NAVIIAE (FR ANCISCÜS Air* 
DREAs), advokaat te Gerieve, 
alwaar hij den 25 Februari} 
1752 geboren werd. Hij be-

.hoorde tot eene fatsoenlijke 
familie, en werd in 1775 
tot advokaat bevorderd. Zij
ne, redeneerkundige talenten, 
en zijne diepe wetgeleerdheid*, 
deden hem in het begin van 
1782 tot procureur-generaal 
zijner republiek benoemen, 
en weinig maanden daarna 
werd hem het voorzitter
schap, der bij besluit van 
den 21 November deszelfden 
jaars,'nieuw gevormde voog* 
dijschaps-karrier opgedragen. 
Bij het eindigen.der zes ja
ren , aan den post van pro-
kureur-generaal verbonden, 
werd NAVIME tot staatsraad 
benoemd» In 1790 gaf hij 
in het licht: DEtat etc. 
[Dé Burgerlijke Staat van 
Gerieve), in 8.vo: dit met aan-
teekeningen verrijkte Werk, 
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bevat even zoo nieuwe als 
diepzinnige inzigten,- over de 
maeijelijkste punten der regts-
geleerdheid. Na vruchtelooze 
pogingen te hebben gedaan 
om de Genevenaars, aanhunr 
ne instellingen te verbinden, 
zag HAYILLE niet dan met 
Jeedwezen, de constitutie der 
republiek onder de slagen der 
Franschen vallen (29Decem? 
ber,1792). Hij verwijderde 
zich van de plèhzaal, en 
leidde een afgezonderd leven» 

"In Juhj 1794 barstte er te 
Geneve een hevige opstand, 
uit. De menners van den-
zelven wisten zeer wel, dat 
de leden der oude magistra
tuur, de nieuwe orde van 
zaken niet hadden goedge
keurd: men maakte zich van 
hen en van HAVIIXE meester, 
henevens van verscheiden an* 
dere burgers, die alle in eene 
gevangenis opeengestapeld. j en 
door eene , revolutionnaire 
regtbank gëvonnisd of liever 
veroordeeld werden^ De per
soonlijke hoedanigheden van 
NAVittE, de door hem aan 
zijn vaderland bewezen dieni 
sten, de edele welsprekend-

• beid, waarmede hij zich voor 
zijne onwettige rcgters ver
dedigde , niets was in staat, 
hem van de woede zijner ver
volgers te redden, en bij 
de meerderheid eener enkele 
stem, hoorde hij zijn dood-
.vonnis uitspreken, Met moed 
beklpm hij het schavot, en •, 

deze ijverige en, reglschapet 
overheidspersoon, sneefde rad 
verscheiden andere dagtoffers,; 
door het zwaard der regering
loosheid, den 2 Augustus 
1794. 

NAXEKA ' (EiuorAKirEt DE) ,: 
een Jesuit van Tokdo> .ia' 
,1680, in den. ouderdom ran 
75 jaren overleden, onder
scheidde zich in de maat
schappij door zijne maren-
heid in .de godgeleerdheid. 
Hij heeft Comwentarien na
gelaten op Jo^ i» de Boeken 
der Regteren en der .Ko
ningen, Leerreden voor è 
Faste, in 4. t0 enz, 

* HAT (PETRUS), eengees
telijke , den 3 December 1753 
te Molléges in Neder-?ro> 
vence geboren ; zijne ouden | 
waren landbouwers, en o0' • 
hij hield zich in den begin» | 
met dat beroep bezig. M* \ 
hij echter roeping voor bet 
priesterschap gevoelde, «" 
van alle geldelijke midde«« 
ontbloot was, zoo vormde 1»J 
het besluit, otn alleen je 
tot dien staat onvermyd^lF 
voorbereidende kundigheden 
aan te leeren, en hij ™n(t 

het middel, om eenige boe
ken te kóopen, .met. «e»» 
behulp hij het Latijn zonder 
meester 'leerde. HA? "* «>i 

reeds'l7 jaren , toen hgm» 
zijnen pastoor ow zijn/00^ 
nemen en zijne poging»» 
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•sprak. Daar de heef DotAO 
den gelukkigen aanleg des 
jongelings vernam, plaatste' 
hij hem op zijne eigene kos
ten , in hel seminarie van 
Avignoti, alwaar hij een voor
beeld van ijver en godsvrucht' 
was. Na tot priester te zijn 
gevrijd, werd hij als kapel
laan naar1 J/iramas, en ver
volgens als pastoor naar Rove 
gezonden. Eene zijner eerste 
«orgen in deze laatste betrek
king was, om aari den op
bouw eener kerk te Verken y 
in ruimte aan de bevolking 
geëvenredlgd , en door zijnen 
ijver gelokte het hem, de tot 
dit gewijde gebouw vèreischte 
fondsen te bekomen. Even 
gelijk de minste zijner werk-
gasten sloeg ook hij de hén-
den aan den arbeid, en ein
delijk was de kerk vani?ow? 
voltooid; maar de omwen
teling noodzaakte hem, ëene' 
schuilplaats in Italië te gaan 
zoeken ; de gevaren , welke 
hem genoodzaakt hadden zich 
van zijne kudde te verwijde
ren , bestonden nog, toen hij 
in Róve terug kwam. Hij 
bragt het geheiligde woord en 
de troostmiddèlen der gods
dienst , zoowel lot zijne pa
rochianen, als tot de inwo
ners der naburige dorpen. 
Later zonden zijne oversten 
hem naar Saintes-Maries, 
611 toen de heer BK,CIC| , 
^«sbisschop van Jix was 
Sjorden, benoemde deze 

prelaat hem tot overste van 
een klein seminarie bij Sa
lon , hetwelk men later on
gelukkiglijk genoodzaakt was, 
te sluiten. Een godvruchtig 
genootschap, door dézen vro
men geestelijke opgerigt, werd 
evenzeer ontbonden. Pastoor 
van Pellissane en later van 
Mdrignane geworden zijnde, 
is N i t in deze laatste stad, 
den I I December 1827over
leden , na: de stichting van 
al diegene te zijn geweest,-
welke hem gekend hébben» 
De abt GINOÜX heeft te Jix 
in het licht gegeven en aan 
de inwoners van Marigndne 
opgedragen , een geschrift, 
dal ten titel voert: Soirees 
ètc. (Christelijke Avondston
den , of Geschiedenis van 
ket leven en de deugden van 
den Heer NAY, door eenm 
vader aan zijn ge&in- ver
haald), 1830, in 12.»»o. De 
schrijver heeft bij dit leven 
Van zijnen voorganger eenige 
korte uittreksels zijner ge
schriften gevoegd. 

*NAZAM.I (IGNATIÜS), kar
dinaal , te Partna, den 7 
Octobèr 1750 geboren, werd' 
door Pius T H töt hoogstdès-
zelfs huisprelaat, en referen
daris der beide handteeke-* 
ningen verheven, vervolgens 
tot burgerlijk luitenant der 
regtbank van het stadhou
derschap , en afs een der pre* 
laten van de kerkelijke oot-
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moedigheid benoemd. Op den 
27 December 1819 , benoem
de de H. Vader hem tot 
aartsbisschop van Cyrus en 
nuntius bij de Zwitsersche 
confederatie. In 1826 werd 
NAZALLI , met eene buiten
gewone zending bij het Ne-
derlandsche hof* belast. LEO 

"XII, verhief hem den 25 Jnnij 
1827 tot de waardigheid van 
kjardinaal, met den priester
lijken titel van de heilige' 
AGNËS buiten de muren. De 
nieuwe kardinaal handhaafde 
met eer zijne: verhevene waar-, 
digheid, en gaf gedurende 
zijn geheele leven voorbeel
den van deugd. Na op de 
stichtelijkste wijze de troost-
middelen der Godsdienst te 
hebben ontvangen, is hij te 
Rome , den 2 December 1831 
overleden. 

NEAI (DANiê'L) een Angli-
kaansche godgeleerde, werd 
in 1672 (*) te Londen gebo- , 
ren, en putte de grondregels 
van het presbyterianismus in 
eene academie van Dissen-
ters, dat door den heer Ro-
WE bestuurd werd. Toen zijne 
opvoeding voltooid was, be
gaf hij zich naar Holland, 
en verbleef te Utrecht en te 
Leijden. In 1706 werd hij 
benoemd tot leeraar eener 

congregatie van onafhankelijk 
ken, hij overleed in April 
1743. Men heeft van hem 1,« 
eenegeschiedenis van Meurt" 
Engeland, 2 dl.»,- in ,8> -
2.o Geschiedenis der Puri
teinen , 4 dl.n, in '8.T°. MAD-
DOX, later bisschop van PPttt* 
cester beantwoordde deze ge
schiedenis , door een geschrift, 
getiteld:, F'indication of tM 
church ofJSnglandaguinsty 
Neals history of the purt-* 
tains, NJEAÜ antwoordde daar
op. — 3.° Leerreden, waarvan 
veel tegen de Catholijke Kerk 
gerigt, voorgedragen te, Old" 
Jewrij tijdens de stichting, 
die in 1735 door de #o«-
conformisten tpt dat einde 
gevestigd was. Dé geschie
denis der Puriteinen heeft 
eene tweede uitgave gehad» 
door TouiMiN in het licht ge
geven. Deze doctor ondernam 
om niet alleen MARDOX , maar 
ook WARBPBTONen GRAT,dj<j 
déze geschiedenis beoordeeld 
hadden, te beantwoorden. 

NEANDER (MicHAè'i), Pro" 
testantsche godgeleerde, rec
tor van Ilfeldt, ïnDuitsch-
land, in 1525, te' ^ ^ ' J 
'Silezië geboren, en ia *5a& 

in den ouderdom van 70 jaren 
overleden, was de schrijver van 

verschillende werken: 1.° f" 

. £ { , . WATKINS BiograpUcal and hitlorial Dictionnary* Al 
Sfipo•,,f„„"'ïd"S>Woordenboek (PRUDHOMME) uitgegeven 1678, 
aere lcvenalse«ehrgvers in 1679. 

en a«-
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mtemata' linguae graecae, 
j n g j 0 r - 2.° Bebreeuiosche 
spwakkunst, in 8.v° —' 3.o 
ffindanca aristologia et a-
mstologiaËuripidis, Bazel, 
1556, in 8.vo — i.° Gno-
rnologia e stobeo confecta in 
,8,vo _ 5.o Uitgaven van ver
scheiden, grieksche. schrijvers 
enz. (Zie het 30.e deel van 
NiCKROlf.) Deze geleerde was 
vele talen meester. Men moet 
hem niet verwarren met Jp-
ANNES' NEANDER', geneesheer 
van Breme, den schrijver van 
een fraai en niet algemeen 
boek, getiteld , Tabacologia 
Xeijden, 1622, in4>; dit is 
eene beschrijving vanden ta
bak, met aanmerkingen over 
het gebruik dat men er in 
de geneeskunst van kan.ma-,. 
ken. Men heeft nog van hem: 
1.° Sassafrologia ,1627. —• 
2.o Syntagma, inquo mede' 
cince laudes , natalitia , sec-
tce, etc. depinguntur 1623. 
—• Men moet van den vori-
gen ook MicHA.ëi MEANDER 
onder-scheiden , die in 1529 
te Joachimêtal in Bohème 
geboren, en achtereenvol
gend professor in de wis
kunde, in de grieksche taal 
en in de geneeskunde XeJêna 
was, 'alwaarjiij in 15.81 over
leed. Wij hebben van hem : 
Synopsismensurarmn et pon-
*now,i?a«e/,-1555, in'4.tf> 
"U-werk is zeer geleerd. 

NURi LCïrcs, een van de veld-

heeren van ALEXANDEK den 
Groote, die hem met ONE-
SICRITTS , in de Indische zee 
liet varen. Toen hij van den 
mond van de Indus , langs de 
kusten voer, kwam hij tol Jffar-
mltsiu, tegenwoordig Ormus. 
AMXANDER was daar slechts 
vijf dagreizen van verwijderd ; 
NEARCHOS volgde hem en 
werd daarvoor beloond, op 
eene wijze , die zijne werken 
waardig was. Men heeft van 
hem Beschrijving van zijne 
zeevaart. Deze is zeer fraai» 

, NEBRISSENSIS. — Zie AN-> 
ÏONIÜS NEBRISSENSIS. 

NEBIJ&ADIJEZAR, -rZieNA-
BüCHODONOSOR. 

NÊCHAO I , koning van 
Egxjpte, begon in 722 , vóór 
J .C . te regeren , en werd acht 
jaren daarna door SABACO , 
koning van Ethiopië, ge*-
dood. PSAMMEXICHÜS zijn zoon, 
volgde hem op , en was de 
vader van NÊCHAO II , die volgt. 

NÊCHAO I I , koning van 
•Egypte, in de heilige Schrift 
PHARAO NÊCHAO genaamd, 
Was de zoon van PSAMMEÏI-

CHÜS , dien hij in 616 vóór 
J . C. op den Egyptischen 
troon volgde. Deze vorst on
dernam van het begin zper 
regering, om een kanaal i e 

graven van\den Nijl naar de 
Xoode~&ee>, maar hij werd ge-
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noodzaakt dit werk te staken 
wegens het zeer groot getal 
menschen (honderd twintig 
duizend) die er bij omgeko
men waren. Hij rustte ver
scheiden violen uit, die hij 
afzond om de verschillende' 
oevers van de Hoode eia Mid~ 
dellandsohe nee te ontdekken. 
Men zegt, dat zijne schepen 
de\ Stille'Zuid-nee doorkruis
ten, en tóen zij tot de straat, 
die Gibraltar genoemd wórdt 
doorgedrongen waren, kwa
aien zij in AeMiddeUandsche-
%ee\ en kwamen drie jaren na 
hun vertrek in Egypte tertig. 
Men kan naauweïijks geloo-
ven, dat men in dien tijd 
Zalke lange en gevaarlijke tog-
ten heeft durven ondernemen; 
maar indien men in aanmer
king neemt,'dat deze waar
nemers, die slechts langs 'de 
kusten voeren, en dat zij drie 
jaren noodig hadden, om Jfri-
ka rond te zeilen, wordt de 
geschiedenis van deze reis, 
die ons door. HERODOTUS is 
medegedeeld, waarschijnlijk. 
NECHAO, naijverig op den roem 
van JfABüCHODONOSÓK., die 
bet rijk van Jtssyrïè bemag-
tigd had, trok naar den Eu-
phraat, om hem te bestrij
den. Toen hij door het land 
van Juda trok, kwam de 
vrome JOSIAS ; die aan den 
koning van Babyloni'è cijns-
baar was, met zijn leger orn 
hém den doortogt te betwis
ten. NECIUO, die met den 

"koning.van Juda nietsie 
doen had, liet hem zéggen, 
dat zijn voornemen was, ÖID 
naar den kant van den Ëu-
phraat te gaan, en dat hij 
hem verzocht , hem niet te 
dwingen om hem té bestrijden, 
Maar JöSlAS sloeg geen acht 
op de beden van NECHAÖ. 
Hij leverde hem slag bij Ma» 
geddo,' aan de grenzen van 
den stam ;Manasse en hij 
verloor denzelven mei helle-* 
ven. De koning van Egyfte-
Vervolgde zijnen >. weg, vól« 
tooide gelukkig zijne onder
neming tegen de Assyriërs; 
maar hij werd 'op zijne beurt 
door NABücHöDöjfóSoft owf-
wonnen, dié hérrt weder in 
zijne oude grenspalen sloot. 
Hij overleed in het jaar 600 
Vóór J . C. 

NECKASI, 'NË'ÖÜAM of B -
KAM (AtEXANDER), een Ei ' 
gèlsch godgeleerde, stadeerde 
te Parijs, ert wilde in de abdij 
vanSl.Jlbanus gaan; maar 
toen hij eenig misnoegen vj10 

den abt ondervonden f^'{ 
werd hij regulier kanonik e» 
tot de abdij van fixcesW' 
benoemd. Hij overleed •"» 
1227. : Men' heeft van hem 
in het LatijnV 'lfi. fwm' 
ringen van de psalmen» de 

spreuken van den Ecclesia*-
tes, van het Hooglied e« f 
Evangeliën. — 2.° Eene ver
handeling : De nomïnibus «*' 
temilüm ; cene andere ovei 
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•da deugden. — Een $.° De 
naturis ferum, 

NJËCKER (KAREL FREDERIK 
oÈ CüTiRiïf), in4700gebo
ren,, was hoogleeraar in de 
régten in Duüschlandi kwam 
zich te Geneve neerzetten, 
alwaar hij denzélfden post bij 
de academie dier stad uit
oefende, welke hem in 1724 
de burgerregten toestond; hij 
overleed aldaar in 1760, na 
in het licht te hebben gege
ten : 1.°'Lettre etc. {-Brie
ven over de kerkelijke tucht) 
vier in getal, Utrecht, 1740, 
in 12.mo — 2.o Description 
etc. (Beschrijving van de te
genwoordige regering • van 
het JDuitsohe verbond) Gene 
ve ,1742 in 8.vo in de Tempe 
helveiica 6.de Deel — 3.<> Mes-
ponsio adqueestionem qüissit 
verus sensus commatis; salus 
populi suprema lex esto, 

KECKEU (LODEWIJK), de 
jongste zoon van den vorige, 
werd in 1730 te Geneve ge
boren , hij kwam jong te Pa
rijs, alwaar hij. stadeerde, 
en de wiskunde bij den bè-
ruöhten D'AIEMBERT leerde. 
In ,1747, was hp te Gene
ve- hoogleeraar in deze we
tenschap ; kwam te Parijs 
jerag, legde zich op den koop
handel toe onder den naam 
T?n GERMANT, in vereehj-
gmg met de bankiers GJJSAR-, 

A V ' l DKEIT,, ........ u 

DOT en HAUER , ging in 1762 
naar Marseille, en negen ja
ren daarna k<?erde hij naar 
Gerieve terug, alwaar hij in 
1795 is overleden. Men heeft 
van hem: Theses de elec-
tricitate, 1747, ïn 4.*° Hij 
leverde aan de Encyclopédie 
de artikelen krachten en wrij
vingen ; en men vindt ook 
van hem in het vierde deel 
iet Mémoires etc. (Gedenk
schriften van vreemde ge
leerden), eene fjeleerdë op
lossing van een algebraïsch 
voorstel. 

NECKER (JACOBTJS) , voor
naamste minister van staat van 
LODEWIJK XVI, en broeder 
van den voorgaande, werd 
den 30 September 1732 te 
Geneve, in eene oude, uit het 
noorden van JDuitschland oor
spronkelijke, familie, geboren. 
Nadat hij in zijn land eeni-
gen tijd reisbediende van eenen 
Zwitserscheri koopman was ge
weest, kwam hij te Parijs ara 
er eenige betrekking: te zoe
ken , én door zijnen broeder 
LODEWIJK geholpen, kwam hij 
bij den bankier THEiiissoïr. 
Zonder een gelukkig toeval, 
dat de eerste aanleiding tot 
zijne fortuin was, zou hij 
misschien in de duisterheid 
gekwijnd hebben. Hij verving 
eens de plaats van den eer
sten reisbédiende van THE-
Ï-DSSOA', met belangrijke on-
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afhandelingen aan de beurs 
belast. Er moest een aan
zienlijke koop: gesloten wor
den, en NECKER volbragt dett-
zelven zoo. gelukkiglijk i ter
wijl hij zelfs van de voorschrif
ten -t 'die: hij fan den bankier 
ontvangen had, afweek, dat 
hij dezen • een voordeel van 
500,000 livres verschafte. Hij 
ontving 12,000 livres tot be-
Jopning. Langzamerhand ver
wierf hij het vertrouwen van 
THELÜSSOÏJ , die hem tot zijnen 
deelgenoot? in zijne zaken 
maakte. De fortuin van NEC-
KER ging snel vooruit, en bin
nen vijftien jaren was hij be
zitter van eene som van zes 
millioenen. . Volgens eenigen 
verzamelde hij door schran-

" dere winstberekeningen; vol
gens anderen was hij dezelve 
verschuldigd aan bedriegelijke 
Onderhandelingen met de oost-
Indische-compagnie, en vooral 
aan handelingen met de En-
gelsche fondsen, in den oogen-
blik van den vrede van 1763, 
waarvan PA VIER , ambtenaar 
bij het ministerie van buiten-
Jandsche zaken, hem vooruit 
verwittigde. Toen hij rijk ge
worden was, zocht hij zich 
te verheffen, en om zich een 
eenigzins gunstig bekend te 
maken, gaf hij in 1769 een 
werk over de Oost-Indische 
compagnie in het licht, waar
in hij deze maatschappij ver
dedigde, endegewigtigedien-

' .sten, die dezelve aan den staat 

bewezen had, herinnerde* Hij 
was het daarin niet eens met 
den abt MOREUEÏ en den 
heer LAWETELIE, die de uil
sluitendevoorregten van deze. 
; maatschappij aanrandden en 
de vrijheid van den koophandel 
terug vorderden. Hoe over
eenstemmend deze grondre
gels met den algemeenen geest 
ook waren, verschafte het 
stelsel van NECKER hem ech
ter zeer vele aanhangers. Jn-
tusschen biedt zijn geschrift, 
dat vol van snoeverij is, slechts 
oppervlakkige kunde aan. Of 
dit werk volgde een ander van 
denzelfden schrij ver getiteld: 
Lègislation etc. (Wetgeving 
voor het graan), dat dezelfde 
verdiensten heeft als het eer
ste , en waarvan het eenigste 
doel was, om de aandachtvan 
de lieden van hoogen stand 
tot zich te trekken. Behalve 
de drukfouten en den gedwon
gen stijl, bemerkt men daarin 
eenen wijsgéerigen en mensen-
Jievenden toon, die hetzelve 
door het gros der lezers wel
deed onthalen. Aldus gewend-
de NECKER, door zijne deös-
beelden populair te maken» 
de minste onderwezene khs' 
sen om over geldmiddelen te 
spreken^ even als VoiWiR* 
BIDEROX enz., hen hadden 
gewend om over wijsbegeen» 
te spreken. Hij had reeds if 
1773 een Eloge enz. (L°f 
rede FJN COXJSJSRT) H» öet 

licht gegeven, die hem eene 
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zekeren letterkundigen roem 
had verworven. Hij -werd in 
den beginne aangesteld als 
eersten ambtenaar bij de finan
ciën onder TÜRGOT en &.U-
GNï. Toen de eerste in on
genade gevallen was,, wist 
JS[ECKEH van de verstrooijing <, 
in welke de tweede leefde, 
gebruik' te maken, door aan 
den heer DE MAORÉFAS Ge
denkschriften ter hand te 
stellen, in welke hij de tot 
dusverre onbekende hulpmid
delen van Frankrijk over
dreef. De snel«toenemende 
fortuin van NECKER scheen 
zijne bekwaamheid in de za
ken te staven. Hij had den 
markgraaf van Pesayiti zijne 
belangen gewonnen t die /Zon
der eenigen post te bekleeden, 
eenen grooten invloed op al de 
ministeriën uitoefende, en op 
het einde van 1776, en na den 
dood van CMJGNT , werd hij 
TABOÜREAU-DES-REAÜX, alge
meen controleur, toegevoegd. 
De minister MAÜREPAS, on
der den. last des ouderdoms 
gebukt en ofschoon van na
tuur zeê r zorgeloos, meende, 
toen hij desniettegenstaande 
z p gezag, aan hetwelk hij door 
eene lange gewoonte gehecht 
was, niet wilde afstaan van 
NECKER een onderworpen en 
erkentelijk voorwerp te ma-
*en, en begunstigde zijne ver-
«effing. TABOUREAÜ werd na 
acht maanden genoodzaakt, 

; .; . • • . E 

zijnen post aan den behendi-
gen Genever af te staan op 
den 10 Jülij 1777. Men moet 
bekennen, dat hij in het moei-
jeiijkste tijdstip aan het hoofd 
der financiën geplaatst werd , 
maar deze zelfde reden geeft 
aanleiding tot de kritiek op 
de laatdunkende eerzucht van 
KECKER. Zijne voornaamste 
zorg was altijd, om zich bij 
het volk bemind te maken f. 
en om zijne volksliefde niet 
te verliezen, durfde hij in de 
nieuwe uitgaven, die de oor
log van Amerika na zich sleep
ten, geene toevlugt tot de be
lasting nemen. Hij beproefde 
om daarin te voozien door 
leening en afdanking, zonder 
te denken dat hij, daar de 
behoeftige klasse, slechts van 
de rijkdommen der partiku-
lieren leefde, door deze mid
delen aan te wenden, einde
lijk den staat zou ondermijnen, 
en dit zelfde volk dat hij 
meende te vleijen, onder den 
last zou verdrukken. De ver
anderingen van den nieuwen 
controleur werden strengelijk 
berispt en 'voornamelijk door 
TÜRGOT, » Men verweet aan 
NEOKER , zegt een schrijver, 
eene buitengewoon groote 
voorliefde voor de es-compto-
kas, men stelde de afdanking 
der algemeene ontvangers voor 
als een middel, om den vorst 
onder toezigt der financiers te 
stellen; die der schatmeesters. 

e 2 
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als de 'vernieuwing eens ont-
werps van den Schot LAW , 
wiens herinnering aan de 
droevigste ongelukken verbon
den was; de hervorming van 
het huis des konings,alsden 
aanslag eens. republikeinschen 
geestes tegen de majesteit van 
den troon; de leengelden als 
een geschikt middel, om den 
staat in den grond te boren, 
door voor denzelven bedriege-. 
lijke en onbestendige hulpmid
delen te scheppen, die aan
houdende lasten aan het vol
gende geslacht opleggen , of 
den vorst tot de droevige nood
zakelijkheid van een bankroet 
brengen zouden." En al deze 
middelen waren slechts voor-
teekens, welk eehe droevige on-1 

dervinding verwezenlijkt heeft. 
In 1781 gaf hij de Gompie 
rendu (rekening en verant
woording) van zijn beheer in 
het licht, die men zeer juist 
de blaaüwe rekening noemde, 
om dé brochuren, welke allen 
in blaauwe omslagen waren. 
Ter gelijker tijd,'vernieuwde 

• hij volgens TDRGOT, het ont
werp der provinciale verga
deringen , hetwelk dé voor
standers van de monarchie ver
ontrustte. Maar NECKER was 
een sterke geest, en indien 
hij magtige vijanden had, ont
braken hem ook geene ijverige 
•verdedigers onder de ongods
dienstige ' lieden , » die zijne 
verheffing als eene der over
winningen van de wijsbegeerte 

beschouwden." Door zijn ge-
luk verblind, poogde hij in 
den raad te komen/Men wierp 
hem zijne Godsdienst tegen, 
daar hij meende, dat hij een 
man was, die noodig voor den 
staat is, stelde hij nieuwe po
gingen in het werk, vergezeld 
met de bedreiging om • zijn 
ontslag te nemen. Dit maal 
werd hij door zijne ijdelheid 
bedrogen, en men liet hem 
gaan. Zijn ontslag werd den 
25.en Mei 1781 aangenomen. 
Hij begaf zich naar Zwitser
land, en hij kocht daar de 
vrij-heerlijkheid van Copet, 
Weinig tijds daarna gaf hij 
zijn werk over het Beheerder 

financiën 'm het licht , 3 dee-
len in8>° , waarin men epen 
als in zijne andere voortbreng
sels dezelfde hoogdravendheid 
van stijl, denzelfden hoog
moed en dezelfde kwakzal' 
verij vindt* Dit geschriftver
grootte slechts de vijanden» 
welke hem zijn rekening eD 

verantwoording reeds verwekt 
had,' en men schetste hem 
toen af, zoo als hij het ver
diende, dat is te zeggen »ajs 

een heerschzuchtige, die de 
algemeene aandacht op,2"* 
wilde vestigen; die defolKs-
liefde voor den prijs der er
kentelijkheid kocht; die «e 
grondslagen van de rege«»S 
ondermijnde, door de gehei
men van het bestuur te ont-
sluijeren, en die, d a a r Jv 
de rol van een' tribun met die 
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van raad van den Vorst gelijk 
stelde, zich tegen den vorst op 
•het volk scheen te beroepen." 
Ongelukkiglijk te gelijker
tijd dat CAMOTE hem- be
schuldigde wegens het deficit, 
hetwelk op Frankrijk druk
te, deden de gebreken van 
dezen minister den ouden goe
den naam van zijne tegen
partij herleven , ofschoon de 
gebreken van CALONNE vooi; 
het grootste gedeelte slechts. 
het uitwerksel van, die Van 
NECKER waren. Deze kwam 
in 1787 te Parijs, en schreef 
tegeni zijne tegenpartij, die 
hem openlijk aangerand, had. 
Het gevolg van, dezen twist 
was de > verbanning van NEC-
KÈR en eenigè maanden daarna 
werd CALONNE teruggezonden. 
Beheer DE BRIENNE kwam in 
zijne plaats. De gisting welke 
de nieuwe minister tegen zich 
deed ontstaan, maakte het hof 
bekommerd, dat in de ver
beelding \an dezelve te doen 
bedaren, besloot om NECKER 
terug te roepen, deze door 
die zegepraal opgeblazen, 
nam den post van algemeen 
controleur enkel aan,op voor
waarde van niet met den eer
sten minister te werken. Men 
had de zwakheid hem zulks 
toe te staan. » Wij zullen 
*ien, schreef toenmaals MIRA-
EEAD , dien kwakzalver MEO 
KER> dien koning van het ge-
^nPel; indien hij baaswas, 

E 

zou, hij eindelijk alles onder 
zijn "bewind verdelgen." Ml-
RABEAV had hem zeer juist 
beoordeeld', maar had hij zich 
zelven wel beoordeeld, toen 
hij in ie vergadering op zich 
nam om ditzelfde gepeupel te 
verstouten, door de konink
lijke magt aan te randen? 
NECKER , die tusschen den 
vorst en hèt volk geplaatst 
was, vleide zich alles te re
geren: door aan den eersten 
eene vermeerdering van .ge
zag » en aan het volk eene 
nabijzijnde democratie te doen 
voorzien, en wel door de 
eerste, standen/ en de parle
menten te vernederen. •, Het 
gelukte hem, om LODEWUK 
XVI eindelijk te bewegen de 
algemeene staten; te doen ver
gaderen', en het verslag dat hij 
den 27.^ December 1788 aan 
den raad deed, over de vor
ming dezer staten was» als de 
eerste vonk, die deze sedert 
lang voorbereidde brandbare 
sloffen aanstak." ïntusschen 
scheen NECKER zich.tot gpen 
plan te bepalen ; hij. dwaal
de bestendig van ontwerp 
tot ontwerp; en, het steeds 
op de vernedering der eerste 
standen geladen- hebbende, 
verloor hij nooit de hoop om 
en Frankrijk en den vorst 
willekeurig te besturen. In 
het begin van 1789 verspreid-
de hij de ongegronde vrees over 

« f1 S ^ e k aan graan; men 
e .o 
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beweerde alstoen dat er van de 
39 millioenen, die tot aankoop 
van koren gebruikt waran, 28 
weder binnengekomen waren 
«loor den verkoop van dit
zelfde koren , vedarvan hij geen 
rekening gedaan had; en het 
schijnt niet,' dat hij er ooit 
rekening van gedaan heeft. 
Ben 5.en Mei hield hij eene 
redevoering bij de Opening 
der algemeene staten, waarin 
hij , nadat hij zich en voor 
den koning en voor het volk 
in de' lafste] lofspraken uit
gelaten had , een werk-plan 
voor deze vergadering voor
stelde. Zijne eigenliefde ver
blindde hem zoo zeer , dat zij 
hem in den waan bragt, dat 
het hem gelukken zoude de
zelve te bebeerschen en dat 
hij zoo doende de lotgeval
len van Frankrijk in handen 
zou krijgen. Hoe onbestendig 
zijn gedrag ook mogt schijnen, 
zag' men hem echter altijd 
datgene ondersteunen, wat de 
belangen des volks tegen die 
van den vorst kon^treélen. 
Zijne volksgunst, die zoo doen
de aangroeide, boezemde ein
delijk aan het hof een bil
lijk wantrouwen in; en in
derdaad , hij was geworden 
als het schild der muiterijen 
zelfs, in den schoot van den 
raad des fconings, Den ï l Ju-
lij gaf men hem të kennen, 
dat hij zijn ontslag moest ne
men , Hij keerde naar Zwür 
serland terug'; maar de mui-

telingen , die hem tot hunne 
ontwerpen noodig achtten, de
den allen hun misnoegen open-
lijk blijken. CAMILLE-DES-
MOUJÏINS was een van de eer* 
sten, die er de leus toega
ven'; hij stelde den 12 h-
lij al de groepen van het 
Palais-Hoyal in beweging, 
de schouwburgen werden ge
sloten en men droeg door al 
de straten van JParys, het 
borstbeeld van JVÏÏCKEK , naast 
dat van den hertog van Or-
leuns rond. Ben 16 schreef 
de vergadering aan NEGEER, 
als om hare goedkeuring of 
oogluiking tot dit volksoproer 
te bewijzen, en om hem hun 
leedivezen over zijn ontslag 
en zijne verwijdering te iw? 
tuigen, hem te berigten><ttt 
zij zijne terugroeping vfiï" 
worven hadden. In de of 
winding, waarin de geesten 
waren, meende de koning 
in dit verzoek te moeten be
willigen, Ben 27 las '»"* 
in de vergadering den btm ^ 

van dankzegging voor, £ieD ; 
NEGEER aan dezelve-geschre' ; 
ven had. Zijne terugkomst i 
tan Bct&el naar Parijs schew j 
een onafgebroken zegetogt 
zijn. Op denzelfden dag V>? 
zijne aankomst haastte 'hlzlC 

om aijnë•.erkentelijkheid op 
het stadhuis te gaan'bejnj 
gen, en den volgende-,W 
aan de vergadering, waa» 
hij te midden van toejuich", 
gen, welke voor den tors 
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beledigend waren, ontvan
gen werd. Men plaatste bo
ven de deur van zijn hotel 
dit (opschrift :• Aan den aan
gebeden minister....EU mi
nisterie van NECKER: was niet 
van jangeo duur, Terwijl hij 
zijn oude stelsel geheel en al 
volgde, en terwijl hij niet 
yrist wat beter te doen, stel
de' hij gedurende den loop 
dés jaars steeds nieuwe JWe« 
morïéti voor, over de hulp
middelen der finantiën, dic_ 
noch aan de partij,' diQ hij 
wilde te niet brengen, noch 
aan, die welke hem reeds be
gonnen was te verlaten, kon
den behagen. In de maand 
September schreef hij over 
de koninklijke bekrachtiging 

. en verklaarde zich voor het 
Opschortend veto. Hij ver
klaarde zich nog veel stelli
ger den val van het alge-
nieene crediet, toen hij eene 
leening van 80,000,000 Hvres 
vraagde. MIRABEAÜ bragt het 
zijne toe, om hem deze ver
trouwelijke leening te doen 
toestaan, ten einde hem in 
jeene verantwoordelijkheid te 
wikkelen „ die hem móest te 
gronde brengen. Het,roorfe.' 
Jioek, hetwelk in April in 
het licht .-verscheen,, bragt 
hem, bij het volk geheel e;n 
(d in ongenade. CAJUOS deed 
«e uitgave van dit register 
^ t aanmerkingen vergezeld 
5aa«, dieden fllgemeenen cpn-

. :.-•-::••• ; . ' E 

troleür oneindig schokten, en 
hij durfde in zijn antwoord 
de leden van de commissie 
der jaarwedden mannen noe
men , die onervaren in de zal
hen en nog in de leerjaren, 
der openbare deugden wa-> 
ren. Het volk on vooral de 
opperhopfden der muitelin
gen , die hem nooit bemind» 
en zich slechts van zijnen 
naam bediend hadden ooi 
onrust te verwekken» verliet 
ten hem eensklaps'toen hij 
min nutteloos werd» ïn zijne 
berekeningen bedrogen» sid
derde hij daarover, en men 
zag hem in Julij (tegen zijne 
welbekende grondregels) zich 
verzetten, dat I^ODEWIJKXVI 
het besluit, hetwelk de af» 
schaöing van den adeldom 
bevatte, bekrachtigde, en hij 
gaf Waarnemingen over dit 
onderwerp in het licht, Den 
17 Augustus bood hij der ver
gadering eene memorie aan» 
in welke hij vorderde»dat de 
besluiten, betrekkelijk de jaar
wedden, zooden gewijzigd 
worden, terwijl hij daarbij 
opmerkte % dat het Wetgevend 
ligohaam de beschikking over 
de genaden, waardoor de re* 
gering verzwakt yyetd, niet 
moest bezitten. Te gelijker 
tijd gehaat en veracht door 
d e ^rgaderingi die hij had 
SWeendtO hestoren, dóór het 
volk, waarvan hij delievelion-
WgeweestVendoorhethrS 
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dat hij in" den afgrond ge
sleept had, besloot hij, om 
zich aan nog noodlottige* ge-* 
volgen te onttrekken.' Vóór 
dat hij Frankrijk 'verliet, 
zag hij te midden van ver-
wenschingen, hel opschrift 
(Aan den aangebeden staats
dienaar), hetwelk het volk 
te zijner eer boven de deur 

- van zijn hotel geplaatst had, 
•wegrukken; en hij liet tot 
onderpand van zijn beheer, 
2,400,000 livres, dié hij op 
de koninklijke schatkist uit
gesteld had, een buitengoed en 
zijn hotel te Parijs. Door be
schimpingen en uitjouwingen 
vervolgd, had hij ged uren-
de zijne reis, duizenden on
aangenaamheden te verduren. 
Toen hij te Arcis-sur-^Aube, 
aangehouden werd, verkreeg 
hij niet dan door een besluit 
der nationale vergadering, zij-
m vrijheid terug. Te Fesóïil 
braakte hetzelfde volk, dat 
onlangs zijnen wagen getrok-
ken had, duizenden verWen-
schingen tegen hem : uit , en 

,was op het punt om zijne 
knechten om te brengen. Al
dus: wreekt het volk zich 
over den wierook , waarmede 
het verkwistend is geweest 
jegens den afgod, wien de 
ijdelheid, de bewondering of 
de vrees hetzelve had doen 
aanbidden. In Ï792 , gaf hij 
een Wg r k j n h e t l i o h l g e t i . . 
teld: pu pouvoir etc. (Over 
de uitvoerende magt in de 

C 

groote stalen). Op heleinde 
van hetzelfde jaar, noodigde 
hij de vrienden van LODE-
WIJK XVI uit, om denzelven 
voor de balie der conventie 
te verdedigen. MONTJOIE re
dacteur van óenAmiduroi; 
antwoordde hem toenmaals, 
oni hem te bewegen, »zich 
niet meer met'de zaken eens 
Vorsten te beriioeijen , die zij
ne raadgevingen in de diep
ste ongelukken gestort had
den, en bij wien zijne te
genwoordigheid de ïéus' der 
onheilen geweest was." NEC-
KER bleef niet zonder on
gerustheid op zijn landgoed 
Cobét wonen. De titel vao 
vrijheer, waarmede hij zij
nen hoogmoed gevleid had, 
werd tegen hem eene beweeg
reden van haat en van ver
volging. Daar hij niet kon 
besluiten om zijnen verlede-
nen roem te vergeten , tracht
te hij denzelven te doen her
leven door talrijke geschriften, 
die in 1802, Voor het grootste 
gedeelte, door' zijne dochter 
in het licht gegeven werden 
Dat zelfde verlangen, het
welk den reiziger beweegt, om 
de bouwvallen van een eer
tijds beroemd gedenkstuk °P 
te sporen, bewoog BONAPAR
TE in 1800, om NEcKEReen 
bezoek te geven. Deze meen
de in dien stap eene hum 
te zien , door eenenheld^n 

den grooten man gegeven. 
Maar de geringe bewondering 



N E C . 473 

van den held voor den groo- l 
ten man, en de vergetelheid, 
waarin hij hem liet, verij
delden deze vleijende begoo
cheling. Van dit tijdstip af 
dagteekent de haat van me
vrouw DB Sun, tegen NA-
PWEOtf; een haat echter, die 
'hij onder elke andere betrek
king had kunnen verdienen, 
NECKER wreekte zich Van zij
nen kant als naar gewoonte, 
.door in 1802, een nieuw 
werk tegen het consulaat in 
het licht te doen verschijnen, 
in hetwelk men republikein-
sche grondregels en monar
chale denkbeelden onder el
kander vindt. Het maakte 
eénen oogenblikkelijken in
druk ; maar het had nergens 
invloed op, en kon op het 
lot van Frankrijk geeri in
vloed hebben. Men zegt dat 
NECKER üitgenoodigd was ge
worden , om zich in de za
ken van Zwitserland te men
gen , hetwelk hij om reden 
van gezondheid van de hand 
gewezen had; maar NECKER 
wilde slechts in de voorname 
posten schitteren, elke ah-? 
dere bediening was zijne ta
lenten onwaardig. Hij over
leed te Geneve, den 9 April 
1804. JMfcn kan noch de we
zenlijke- verdiensten noch de 
misslagen Van dezen minister 
kennen, uit dé wérken zijner 
«ouw en zijner dochter, die 
«echts overdreven lofreden 

zijn, tegen welke zich lange 
en treurige herinneringen ver
heffen. Als men al toestemt, 
dat demisslagen vanNECKER, 
eenigermaie die der omstan
digheden waren, kan men 
echter niet ontkennen, dat 
zijn naam zich al te onge
lukkiglijk aan de geschiede
nis der ongelukken van Frank
rijk verbindt. » Deze minis
ter, zegt een oordeelkundige 
en onpartijdige schrijver, deze 
minister, meer genegen om 
zijn hof bij de menigte, dan 
bij den voist te ma&n \ dïe 
hem zijn vertrouwen geschon
ken had ; deze man, greti
ger naar volksgunst dan naar 
'achting / scheen slechts bij 
het ministerie terug te kee-
ren, om de laatste schokken, 
die men den troon ging toe
brengen gemakkelijker tema
ken. Hij was het , die de re
glementen voor dezamenroe-
pïng der algemeenestaten deed 
aannemen, en die aan den 
derden stand zoo veel over-
gewigt verschafte. Men be
schuldigt hem zelfs van in 
den tijd,' schriften» te heb
ben ' verspreid, om het volk 
tegen de geestelijkheid en den 
adel op te hitsen. Dé heer 
SALIÏER haalt in zijne Jaar* 
boeken, een aantal daadza-
ten Taan, die strekken om 
w NBCKER, het beweend 
van derolkSopwi„diDg t e d o e o 

zien.-' Men heeft van hem 
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behalve de aangehaalde wer
ken en die welke door zijne 
dochter in het licht gegeven 
zijn: l . a Rèponsé etc, (Jnt-
woord op de memorie van 
den heer MORELLET , over 
de Indische compagnie), 
1769. —• 2.0 Mémoire etc, 
(Verhandeling over de pro
vinciale besturen), 1781, —. 
3.° Réponse etc, (Jnlwoord 
van NE CKER , op de rede* 
voering door den heer Ü4-, 
Z ON NE, in de vergadering 
der aanzienlijken uitgespro
ken,1787. —• 4,e Nouveau® 
etc. (Nieuwe inlichtingen 
over de rekening en verant
woording) , 1788. — 5.o 
De Vimportance etc. (Over 
het belangrijkeder'godsdienst 
tige gevoelens), 1788 , een 
deel in.8jo en in-12.»ó — 
6,0 Observationsetc, (FFaar-
nemingen over de voorrede 
van het roode boek), 1790, 
7,o Sur Vadministration etc, 
(Over hei beheer van NEC-
KER, door hem zelven), 1791, 
.— 8.° De la révolution etc. 
(Over de Fransohe omwente-
hng) ,1797. ~~ 9.o Gedenk* 
schriften, enz. Al deze schrif-
tea kunnen; aan dezelfde M r 
tiek onderworpen worden, 
als die, welke men in den 
Joop van dit artikel vermeld 
heeft, Onafgebrokene on
nauwkeurigheden, opgepas
te hevigheid, veel ledigs in 
de denkbeelden, eenevalsche 
gevoeligheid, een onverstoor

bare eigenliefde en kwak
zalverij. 

* NECKER (SÜSANNA CORCHOD 
DE NASSE) , echtgenoote van 
den voorgaande, werd in 1746, 
te Geneve geboren, was de 
dochter van eenen armen pro< 
testantsch predikant; maar die 
zijne dochter eene zorgvuldig* 
ge opvoeding deed geven, Me» 
jufvrouw NASSE, verwierf 
eene menigte kundigheden,, 
helasttezich met het onder
wijs van eene jonge jufvrouw 
van Geneve, welke zvj ver
liet om met NECKER in den 
echt te treden , toen hg slechts 
eenvoudig kantoorbediende 
was, en volgde getrpuw het 
geluk van haren gemaal. Me
vrouw NECKER, bezat eene 
bescheidene en weldadige in
borst, en bediende zich en
kel van haaf aanzien om W 
Ie doen ; zij, spreidde «Je 
zorg .ten. tooii, om het'»' 
wendige ,beheer, der zieK«n' 
huizen te verbeteren, ensticl"" 
te er een nabij Parijs, op 
hare kosten , hetwelk ziji»»' 
ye bestuurde. Mevrouw fl*£ 
KER had de zwakheid, vvel* 
i e de meeste geleerde vrou
wen hebben, aanmatig»§T 
verstand; maar zij had en
ter de bescheidenheid om » 
meeningen van anderen M 
te kwetsen; daar zij de eeî  
genoote van eenen »«»»«*' 
en eene vriendin der letter? 
was, kan men haar noch?» 

i 
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hoogmoed noch van pedan
terie beschuldigen. Jtfevrouw 
NJSCKER, had ook eene an
dere , onder de lieden van ha
re kunne, welke eene schit
terende opvoeding ontvangen 
hebben, zeldzame hoedanig
heid; zij vernederde de ei
genliefde der andere vrouwen 
niet door dien toon van meer
derheid, welke de zwakhe
den der ijdelheid verraadt: 
echter vergrootte het verlan
gen om eene rol té spelen, 
haren roem, maar verminder
de haar geluk, Zij had vele 
vrienden onder de geleerden, 
en stond in .zeer naauwe 
vriendschapsbetrekkingen met 
THOMAS en BÜEFOH. Zij 
noemde den eerste en vrij 
juist, den man der eeuw, 
en den tweeden denman der 
eeuwen, THOMAS droeg haar 
verzen op, en in de Poeve 
over de vrouwen, schreef hij 
hare lofrede. Zoj vergeielde 
haren gemaal in zijne afzon
dering naar Cobet, alwaar 
zij in 1796 overleed» Men 
heeft van haar: l.o Des in* 
hütnatipns etc, ( Over de ver~ 
haaste begi-avingen) ± 1798, 
^•••:2fi Mémoire etc, {Fer* 
handeling over de sticMng 
der ziekenhuizen), in 8.V0 
— 3,o Rèfiexions etc., {Over 
nagingen over de ecUschei-
% e « ) , 1798 , in 8.vo Of
schoon zij i»d eene Gedsdieut 
geboren was. ^JA J" -i-L-
s c Wi n a 

was, i»e de ficht. 
g toeliet, verdedigde 

zij niettemin de onverbreck* 
baarheid van het huwelijk» 
en zij bekrachtigt haar ge
voelen met even zoo veel na
druk als gevoeligheid. — 4,° 
iïlèlangcs etc. {Mengelingen 
uit de handschriften van 
mevrouw JVECKER on'leond), 
1798, 3 dl,», in 8 J » , die 
men na den dood der schrijf
ster in het licht gegeven heeft. 
Men vindt in deze geschrif
ten «aast «enige gebreken * 
juiste denkbeelden» schoons 

!

beschrijvingen en "wijze raad* 
gevingen. 

* NECREK (NAXAIIS JOZEF) 
in 1729 m Vlaanderen ge
boren , maakte zich beroemd 
doof de verscheidenheid zij
ner kundigheden. Hij sras 
doctor in de geneeskunde aan 
de hoogeschqol van Douaif, 
kruidkenner van den palts
keurvorst , geschiedschrijver 
van het paltsgraafschap , van 
de hertogdommen vau Berg 
en van Guliisk, honorair 
lid van het geneeskundig col-
legie van Wancy. Tele ge
leerde genootschappen namen, 
hem in hun midden op, zoo 
als die van Holland, Tan 
Braband', van 'Beijeren, van 
Manheim, tan i?o?«me?i, van 
Chalons enz, Hij reisde door 
Frankrijk t en Ümtschfand 
en gaf de volgende weriea 
v* het J i c h t ; lko Beiicm 
<*ctlfcBe!gim Silmtmt 
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tarum Gallo-Belgicarum ad 
genera relatarum, citmdiffe-
rentiis nominbus trivialibus 
etc , Straatsburg, 1768 , 2 
deelen, in 12>o.JDit werk,het-
welk de Flora der Nederlan
den is , is naar het stelsel 
van LINNEDS behandeld, en 
bevat de kehteekens «welke 
elk geslacht en elke soort 
van planten onderscheiden 
derzelver 'algemëene en ge
neeskundige namen, de plaat
sen , waar zij natuurlijk bloei-
jen, derzelver geneeskundige 
eigenschappen, met aanmer
kingen volgens de wetten der 
scheikunde. — 2.°^ Meiho-
dus MuSQorum, per 'classes 
ordines , genera ac species, 
cum synonymis nominibus 
trivialibus-, observationibus 
digestorum, ainisque figu-
ris illustraiorum, Manheim, 
1775, in 8.VQ De schrijver, 
diei de mossen zeer grondig 
beoefend had, neemt er slechts 
eene eenige soort van geslacht 
van aan, welke hij in drie 
rangen verdeeld, waarvan de 
onderscheidende kenmerken 
naar de uitwerkselen der uit
spruiting zijri genomen. Men 
moet alle mos als overstaan
de (+) beschouwen, maar des-
zélfs ontkieming is niet altijd 
dezelfde, in eenige soorten 
is zij gebladerd, in andere 

is dezelve vederachtig en iö 
sommige bestaat dezelve uit 
eenvoudige knoppen. Deze 
wijze is in Buitschland\aan
genomen geworden. Het werk 
is Xe Regensburg en in Mn-
geland herdrukt. — 3,° Phf 
siologia müscórum per exa-
men analyticum de corpo" 
ribus variis naturalibus in-
ter se collatis continuilatein 
próximamve animalis cum 
vegetabili concatenationem 
indicantibus, Manheim, in 
8.v°; in het Fransch. vertaald 
onder den titel van; Physio-
logie etc. (Physiologie der 
met zintuigen voorziene lig' 
c/iamen) "of Examen etc. 
(Ontledend onder&oek der 
dieren en der planten te 
zamen vergeleken] met .oog-
werk om de schakel van on
afgebrokenheid aan te ico
nen , welke de verschillende 
rijken der natuur vereenigt)) 
Bouillon , 1775 , in 8.w -
4.Ö Histoire etc, (Natuur
lijke historie van het hoef' 
blad en van den pestilentie 
wortel, om ; tot de kruid' 
kunde van het paltsgraaf" 
schap van den Rijn, ^ 
de hertogdommen van «*" 
lick en van Berg te dienen), 
ibid, 1779, in 8 . ^ Mf 
heeft deze verhandeling i° 
het, 4.e deel der Gedenk' 

O Pérenelles, hoedanigheid der planten, waarvan d& 
bladeren in den herfst niet afvallen, maar die verse/i**' 

*•«»« *./,•„•„./,» Vertaler. den,jaren groen blijven. 
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'schriften van de hooge school 
-van Manheim, 'gedrukt. — 
5.o Traite etc. (Ferhande-
ling over de mycitologie, 
of over de paddestoelen in 
het algemeen), Mdnheim, 
1783, in 8J° — 6.°. Ele-
menta botaniea, genera ge-
mina , species naturales om
nium vegetabilium deleclo-
rum, eorumque characterès 
diagnoslicos i ac peculiares 
exhibenüa, secundtm sysie-
ma omologium, seu matu-
rale, evulgata Cum tahulis 
separatis, Newied aan den 
Mijn , 1790, 3 deelen, in 
8.vo Dit is eene verhande
ling over de eerste grondre
gels, de vrucht van tien ja
ren nasporéüs en overwegin
gen. NECKEK is den 10 De
cember 1793 in den ouder
dom van 64 jaren overleden. 

- NECIARIÜS geboortig van 
Tarsea, uit een doorluchtig 
huis, werd in 881 door dé 
vergadering der vaders van 
Konstantinopd in de plaats 
van den H. GREGOMDS van 
Na&ian&e op den bisschoppe-
Ipen stoel van die stad ge-
plaatst. Toen was hij slechts 
geloofs-leerling; hij. werd dus 
bisschop vóór dat hij Christen 
was. Keizer THEo»osius;had 
«en bisschoppehjken zetel voor 
nem gevraagd, en men kon 
nem denzelven niet weigeren; 
"Wer zijn bestuur werd-de 

aaïdl8h«d van péenitentia.' 

rius in de kerk van /{onstan-
iinopel afgeschaft. Toen eene 
vrouw van aanzien, zich door 
een zeer onvoorzigtig [bevel 
van den pcenitentiarius open
lijk beschuldigd had van eene 
geheime misdaad, welke eene 
ergernis voor het volk werd, 
liet NECTARIUS elk een de 
vrijheid om volgens de ge
steldheid van zijn geweten in 
de heilige geheimen te dee
len; hetwelk verstaan moet 
worden als betrekkelijk tot 
de openbare, boetdoen ing en 
tot de zonden, welke aard 
eene dusdanige voldoening 
scheen te vorderen ; trant het 
is door het geheele vervolg 
der geschiedenis, zoo wel als 
door de getuigenis van Sozo-
MENDS , zeker bewezen, dat 
de afschaffing van den .boete 
priester geene inbreuk heeft 
gemaakt, noch op de gehei
me belijdenis, noch zelfs op 
de openbare boetvaardigheid» 
welkenog zoo lang na'deze ge
beurtenis zélfs, in de kerk Tan 
Konstdntinopel is in gebruik 
geweest, met dit onderscheid 
alleen, dat dezelve niet tot 
het régtsgebied van den "pce
nitentiarius behoorde, die uit
drukkelijk tot dat einde be
noemd was. De meesten ker
ken van het Oosten volgden 
het voorbeeld van de kerk van 
Konstanünopel, en elk een 
vras vrij in de keuze van ee-
nen biechtvader. JVECTARIÜS 
overleed in #02 en had tot 
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opvolger den H. JOANNÉS 
CHRTSOSTOMOS Hij was van 
aanzien en bezat vele begaafd-
heden voor het beheer van 
zaken ! maar zijne kunde was 
zeer beperkt, en zijne deugd 

. had dien graad van verheven
heid niét welken men van 
eenen bisschop kan vorderen. 
[Men schrijft hem eene Leer~ 
rede toe over de aalmoes en 
het vasten in hef Grieksoh, 
Parijs, 1554 in 8.V0,enin 
het Latijn met 6 homiliën 
van den H. JOANMS CHRT> 
SOSXOMÜS.] • 

NEEDHAM (JOANNES TÜR-
'BERVIME) kanonik van Soi* 
gnies geboren te Zonden, 
uit eene Engelsehe familie 
(en geen Ier of Jesuit, zoo 
als TOLTAIRE gezegd heeft) 
overleden in 1781 te Brus-> 
sel, waar hij rector van de 
akademie van wetenschappen 
en fraaije letteren was, heeft 
eenen beroemden naam ver
worven, door uitgebreide 
en verschillende kundigheden 
vooral in de natuurkunde en 
de algemeene geschiedenis. 
Moeijelijke waarnemingen o-
ver voorwerpen , die voor dés 
menschen oog en verstand bij
na ongenaakbaar zijn , hebben 
hem als een van de werk
zaamste medewerkers van den 
heer BÜFEON doen beschou
wen, en hebben het stelsel 
over de voortplanting der le
vende wezens door den Fran-

schèn PtitfïüS in hef tfdit 
gegeven, en waarvan men de 
voornaamste trekken in veel 
oudere schrijvers vindt, voor
bereid, (zie VExamen eio, 
Onpartijdig onderzoek van dt 
tijdperken der natuur bladz. 
1 7 5 , uitgave van 1780 —n.° 
140 uitgaven van 1792.) Of
schoon zijne proefnemingen 
op de, door het mikroscoop» 
vergrootte dieren, dien uit
slag niet hebben opgeleverd, 
welke hij er van verwacht 
heeft, en dat de'abt SPAt-
IANZANI dezelve beter dan 
de heer BDFFON gewaardeerd 
heeft, verdienen zij echter de 
verachting niet, welke Toi-
ïAIRE daarover heeft aan den 
dag gelegd , veel minder de 
smaadwoorden welke deze 
zeer onbeleefde groot-papa 
der wijsbegeerte ten opzig'e 
van dezen beroemden geleerde 
niet gespaard heeft.. NEED" 
HAM was in weerwil der mis
bruiken welke oppervlakkige 
menschen van eenige zijner 

grondstellingen zouden k«n" 
nen maken ,'onwrikbaar, w 
de goede grondbeginselen; 
zijne gehechtheid aan ne' 
Christendom was levende" 
opregt. Hij bezat meer we
tenschap, dan hij talenten 
had, om dezelve te doen Wij
ken. 'Het zij bescheidenheid» 
het zij natuurlijke verwijde
ring van het gerucht en van 
den luister, die aan dezwaK-
ken en halfgeleerden zoo dier-
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baat zijn,het zij de moeijelijk- j 
heid om zich in eene vreem
de taal uittedrukken of ik 
weet niet welke tegenkanting, 
die zich somwijlen tusschen 
de menigte en de naauwkeu-
righeid der denkbeelden be
vindt, scheen de achtingwaar-
dige academicus, hetzij hij 
sprak of schreef altijd bene
den hetgeen hij in de daad 
was. Men heeft van hem: 
l.o Verscheidene aanmerkin-
gen in de natuurlijke histo
rie van den heer BüFFöN opge
nomen. — 2.o Nouvettes etc. 
{Nieuwe Nasporingen over 
de door het mikroscoop ver-
groote ontdekkingen, en dé 
voortplanting der met zin
tuigen voorziene Hgchamen, 
•met aanteekeningen, natuur
kundige en bovennatuurkun-
dige nasporingen over de 
natuur en de Godsdienst, 
en eene nieuwe bespiegeling 
der aarde) s onder den naam 
van Londen, Parijs, 1769 , 
2 dl.»in8.vo~ 3.o Een klein 
geschrift in 1773 in het lioht 
gegeven, onder den titel van 
Fue générale (algemeen in-
xigt), waarin hij op eene 
duistere en verwarde wijze 
eenige stellingen, die in het 
voorgaande werk. vervat aijn , 
schijnt te verklaren, te wij
den en zelfs weder' te her
roepen. ~? 4,o Verscheiden 
T^delinffen in de Ge-
^boeken van de Brussel 

NEEL (LODEWIJK BAlïHA" 
SAR), geboren te Momnen » 
overleden in 1754, is de 
schrijver van 1.° Foyageelc. 
(Reis van Parijs naar Si. 
Cloud, Ie water en te land), 
1751, in 12.ro» — %,° Bis-
toire etat (Geschiedenis van 
den maarschalk van Sak» 
sen), 1152, 3 ül.*,'m 12.™® 
8.o Jïistoire etc. (Geschie
denis van LoDEJFim, her
tog van Orkans) overleden 
in 1752. — 4.o En van ver
scheidene dichtstukken, over 
verschillende onderwerpen» 
Zijn stijl is somtijds gedwon
gen , en zijn dichttalent zwak 
men vindt daarin echter eeni
ge goede verzen. 

NEEtS (NlCOlAAS ofNEEL-
sius), een dominilraner, ge
boren te üampenkoui, in 
de Belgische provincie Zuid-
Braband» doctor in de god
geleerdheid , onderwees niet 
roem deze wetenschap aan 
de hoogeschool van Dmiay» 
en werd provinciaal van zij
ne orde. Men heeft van hem 
in het Latijn: Ferktarin-
gen over Genesis ,het JSodg--
lied, de Brieven van dm 
B. PAVLVS en de Openba
ring. Hij overleed den 29 
Januarij 1600, in den on-
derdomvaneOjarentefiW, 
waar men zijne werken in 
handschrift bewaard. 

NEERCASSEIi(JoAroESTMJ?
: 

http://12.ro�
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bisschop van Castorïê, te 
Gorinchem, in 1623 gebo
ren , begaf zich in 1655, in 
de congregatie van het Ora-, 
torium te Parijs. Na in 1652 
niet roem de godgeleerdheid 
in het aartsbisschoppelijk se
minarie te Meohelen, en in 
het collegie der heilige Wit-
IEBRORDÜS en BONIFACIÜS te 
Keulen, dat het semina
rie van het Hollandsche huis 
was, te hebben onderwe
zen (*)., werd hij pauselijke 
yikaris. AUEXANÖÈR VII, be
noemde hem in 1622, tot 
coadjutor van BALDÜINÜS CATZ, 
aartsbisechop Van Philippe, 
en apostolische yikaris in Hol-
land, dien.,hij in het jaar 
1663 , onder' den titel van 
Bisschop van Castori'ê op
volgde, In 1670 begaf hij 
zich. naar Rome, om aan 
CtEMENS X, verslag te doen 
van den toestand der Catho-
lijke Godsdienst in Holland. 
Hij werd; door den H. Va
der wel onthaald, en onder-
teekende op eene plegtige wijze 
en onder eeden, het formu
lier van AIEXANDER VII, Hij 
hield zich te Home niet lang 
op, en kwam in Holland 
terug, alwaar men door zijne 

- (*) Volgens de Batavia Sacra zou NEERCASSEL -v>el ^ 
deze bestemming beroepen zijn, maar aan dezelve, w 
beantwoord hebben, vermits men oordeelde, dathyjW*®* 
vaderland blijvende, van meer nut kon zijn. ff aar op lJ 
te Rotterdam, Utrecht enz. kapellaan zou zijn gewoW • 

V e r t a l e r . 

verbindtenissen met de hoof
den der sekte-parij , al te zeer 
ontdekte, dat zijne onder
werping niet opregt was ge
weest. Hij overleed te Zwolh 
den 6 Junij 1686, en had 
tot opvolger PETRUS CODDE, 
(zie dat art.) Men heeft van 
hem drie verhandelingen in 
het Latijn : dé eerste over 
de vereering der 'heiligWi 
der heilige Maagd, l/trecht, 
1675, in het Fransoh.rer-
taald,P«r^,1679,in8.vo; 
het tweede over het lezen 
der ff. Schrift, en het derde 
getiteld: De boetvaardige 
liefde , hetwelk, eene verhan
deling is, over de liefde Gods, 
in het Sacrament van boet
vaardigheid., De beste uitgave 
van den Amor pcénitens, is 
die van 1684, 2 dl.n, lD 

12.mo Het doel van het werk 
is , om de noodzakelijkheid 
der liefde Gods, in het Sa
crament van boetvaardigheid 
te ontwikkelen , tegen de god
geleerden , die beweren, o" 
een onvolmaakt (of uit vrees 
voor de straf voortkomend) 

berouw voldoende is- **eö 

weet, dat beide gevoelens op 
gewigtige gronden steunen. 
Indien het van'den eenen 
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kant ongerijmd schijnt, dat | 
ben zonder goddelijke Iiet-
de , geregtvaardigd en de 
vriend Gods worden kan, 
zoo schijnt het Van dén an
deren: kafit, dat het Sacra-
ment' van boetvaardigheid des-
zells kracht en uitwerksel. 
zoo verliezen, indien de god-
dö/ijle JieTde noodzakelijk is, 
Wijl déze alléén voldoende is 
'orn de menigte der zonden 
tt bedekken. Wölligt zijn de 
beide gevoelens' gélukkiglijk 
overeentèbrengen , als" tóen 
Kégt, dat het onvolmaakt be
rouw', door de kracht endé 
genade dés Saorarheritè, in 
een-volmaakt (een bil de lief
de Ööds voortkomend berouw) 
verandert, zoo da t öns niet 
de regtVaardiging ook de lief
de Gods wordt geschonken ; 
ew dit iè welligt de ware 
zin'van het concilie van 
Trènte> dat of er hét onvol
maakt" berouw sprekende, I 
zegt: Ad JDei gratiam in \ 

pUtMdaw, disponit. Het is 
zeker de eeiiige redelijke zin, 
welken nten aan'deze school-
sprenlc' kan geven: Jtiritus 

even gelijk hét 'de eenige is', 
die zich hatuürlijk opdoet, 
«j den titel vart § 4 7 , de 
Ptenitenm, in dèn Roöttiw 
BChén Ga'tèchismus Gontriti-

w \ 8 l e c h t 'vé'rtlaa'rdeW-

tel, Volgens welken ei' $up<* 
plet behoorde te staan. >> De 
lieer (zegt een godgeleerde), 
steeds rijk in barmhartighe
den , neemt den beschroom-
den en vreesachligen zondaar 
aan; door de opregtheid zij
tier bekentenissen, e n d o o r 
zijnen wi l , om op -welke 
wijze ook, aan God too te 
behooren, getroffen, volein
digt , zuivert en volmaaktHïj 
dit alles; doet zijne liefde 
in zijn hart ontvlammen, dat 
zich tot de ontvangst derzelve 
geschikt toont; en dit «Hes 
geschiedt in het Sacrament 
zelven." Wat hier ook van 
wezen^moge, men vindt in 
den Jm0r poenüens eemVe 
voor de dwalingen van JAK-
SENIÜS gunstige plaatsen j en 
om deze reden is degeke 
döor AtËSANDEh V I Ü , »e« 
censureerd, en bij een fe-
j « t der H. Congregatie ver
boden. INNOCKNÏÏDSXI, a a ö 

TO^het w a s opgedragen, 
*üde het n i e t veroordee e n • 
•»»« «etgene wat men " e dien öpZ l g t e ftan d ^ 

heeft doen ze^en* n; *ï 
e öuono e p mt0 , 
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PAULUS JSorNCK ?AN PA-
PENDRECBÏ, naar het La
tijn, Utrecht, 1740,infol). 
Men moet geen geloof hech
ten aan hetgene wat HUGO 
TAN HEÜSSEN of HEÜSENIÜS , 
zegt ih zijne Batavia Sacra, 
of Kerkelijke Historie en 
oudheden van Batavia, I. 
deel blz. 458 — 470, der 
Xèijdsche uitgave in fol, van 
1726 : men weet dat hij der 
Janseniste partij geheel en 
al was toegedaan. NEERCAS-
SÉt.moet echter, niet onder 
de voornaamste voorstanders 
van het Jansenismus geteld 
•worden, niet alleen wijl hij 
het formulier onderteekend 
heeft, maar ook, wijl hij 
,de meeste hunner gevoelens 
niet aannam, en wijlhij ijver
de voor zaken, die hun voor 
het minst onverschillig zijn: 
jzoo, als men zulks ziet in 
de, verhandeling over de F'er-
.eering der heiligen en der 
M. Maagd. Men verzekert, 
dat hij langen tijd zeer te
gen de sekte is ingenomen 
geweest, maar dat eene^zaak, 
waarin belang en eerzucht 
tusschen beidekwamen, hem 
tot dezelve heeft doen nade
ren. , Men is van gevoelen , 
dat de heer; ARNATJID , die 
zich eenigen tijd bij hem heeft 
opgehouden, deel aan zijne 
werken heeft gehad. 

/ * NEKRGAAKD (T . 'CHRIS-
fiAAN BRIWN) , een Deensche 

natuurkundige, den 26 No
vember 1776 , op het eiland 
Zeeland geboren , werd ka
merheer des konings van J)c 
nemarken. Daar hij uit smaak 
de delfstofkunde beoefende, 
reisde hij doovDuitschland, 
Rusland, Noorwegen, Itd' 
li'ê en Frankrijk. NEER-
GAARD is te Parijs, in het 
laatst van 1824 overleden, 
na de volgende werken te 
hebben geschreven: 1.° Over 
den toestand der schoone 
kunsten in Frankrijk, of 
Brieven van eenenBeen aan 
aijnen vriend, Parijs, 1802, 
in 8.v° , dit werk heeft voor
namelijk ten onderwerp, de 
toenmaals in hetZouvrt uitge
stelde schilderijen. De schrij
ver legt alom in dit boek 
eene groote voorliefde voor 
de Frarische school aan den 
dag. — 2,o Dagverhaaldef 
laatste reis, van DoLOMtfQ 
in de Alpen, Sambrnf^ 
MenU; 1S02, in 8.*> »0' 
IOMIEÜ (zie dat art.) was de 
vriend van NEERGAARD ; n 
hadden gezamenlijk, eene ^ 
door Zwitserland gelaan. 
.-*- 3.o Dé • ledige .#*«*» 
eenen vreemdeling te f ^ ' 
1802, in 1 8 . » ° - ^ 
den iegenwoordigen sw 
der schoone kunsten te\'0 

neve, 1803, in 8.v"— J' 
Schilderachtige reis doof'* 
noorden van Italië, Pf" l 
1 8 1 2 — 1813, in .foJ-JJ* 
platen versierd, door JttA" 
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BiSRï ̂ geteekend., De vijf eer- . 
ste afleveringen, de eenige, | 
welke in het licht zijn ver
schenen;, hehbèn - de ' alge-
meene goedkeuring wegge
dragen/ - 6.°'Mijne ge-
dac/iteq, 1813, iff 8.v° — 
7;° JFerhandeling óver de 
fonteinen 'van kokend wa
ter,, van den Geyser en de 
Strok in Tsland, door den 
luitenant OtSEN, uit l l e l 

Deensch {in het Iranscb) ver
taald, 1813, in Lto 

• NBESSKN (LATOENIIDS)•,". in 
1611" te St, Trmjen, in het 
Belgische gedeelte der pro
vincie Limburg geboren, ka-> 
noniken theologaal der hoofd
kerk fah'Mec&ekn, was pre
sident van het seminarie dier 
stad. Hij vermeerderde op 
eene ; aanzienlijke wijze de 
inkomsten van dat seminarie, 
op voorwaarde dat men er 
enkel wereldlijke geestelijken 
als hoogleeraars in zou be
noemen. Hij overleed in 1679. 
Men heeft van hem:eene God
geleerdheid , liijssel ,1693, 
2 d.V'.in. foJ. Over de leer
stellige, .onderwerpen wordt 
ligtelp heen geloopen ; som
migen vinden hem al te ge
streng, ten opzigte van ze
kere punten de zedekunde 
^treffende,/ 

NWRI (JÜWUS) > , een je-
«H te Ferrare,;, in 1648 

, :••'••. M 7 . E ; f 

geboren, trad nog jong zijn
de in de sociëteit, en on
derscheidde zich bij dezeke, 
door zijne godsvrucht, zijne 
zucht tot den arbeid en zij
ne geleerdheid. Men heeft 
van hem j Istoria degli $crii~ 
tori fiorentini, laquale ah-
braccia intorno a dm müa 
autoH \ colla nota delïe lo-
ro opere si stampate olie ma-
noscritte, 1722 , infol . ,een 
geacht werk, doch dat van 
drukfouten wemelt, daar de 
schrijver, door den dood ver» 
rast, noch opzigt over den druk 
Icon houden , noch de proeven, 
verbeteren. ,Pater NEGRlhad 
den tol aan de natuur betaald, 
-den 21 September 1720. Het 
ware te wenschen geweest, 
dat eene bekwame hand, zich 
zijnen arbeid had aangetrok
ken, hetzij door hetzelve te 
hergieten, hetzij ten minste 

, door het verbeteren der fou
ten, die zich in denzehert 
bevinden. Het werk biedt 
goede bouwstoffen aan , tot 
de geschiedenis der JFloren-
tij nsche letterkunde. 

;NEGHÓ ofNEGRlBASSANESE 
(FflANcisCüs), dus bijgenaamd 
naar zijne geboorteplaats Sas-
sano, een stadje der Tene-
tiaansche staten, overleed na 
he t j a a r ; i560 , . teC ' /«W«^ 
% de Graauwbunders, al-

m begaf zich eerst in de 
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orde Tan den H. BENEDICTOS , 
welke hij verliet om in 1525 
de dwalingen der zoogenaam
de hervormers te omhelzen. 
Bij gin8 'naar: DuitscManct 
alwaar hij zich met ZWIN-» 
«ttiüs" verbond, en dien hij 
aaar deconferentienvan Jftór-
burg vergezelde. Later was 
hij op den rijksdag van Augs-
burg tegenwoordig, en ein
delijk nam hij de wijk naar 
Vhiavennd\. Men heeft van 
hem een verbloemd treur-* 
•spel in onrijm, getiteld': II 
tibero arbitrio, 1546, in 
4.to, en 1550, in 8.v» De 
schrijver, die men beweert 
een leerling van den ouden 
Socirós te zijn geweest, be
strijdt in hetzelve versohei
den leerstellingen der Catho* 
lijke Kerk, en stort zich uit 
in smaadwoorden tegen hare 
dienaren. JOANNÉS DE LA CA* 
SA , die, in Tioedanigheid van | 
nuntius te 'Veneiïè het regts-
geding had aangesteld van 
PAÜIXJS VERGERIO , bisschop 
van Capo iïlstria ; STELLA , 
die dezen afvalligen bisschop 
vervangen had, en HIERQNT-
MBS Muzzio, die tegen hem 
schreef, worden er zeer in ge
havend. Hetwelk sommigen 
op het denkbeeld heeft ge-
bragt,'.; dat YERGERIO zelf, 
de schrijver van dit stuk wel 
kpn zijn. De liefhebbers, 
die datgene op prijs stellen , 
wat zeldzaam i s , hoe slecht 

-het'ook wezen moge, zoe

ken de uitgave van 1550, 
alsmede de Fransche verta
ling, te Geneve, in 1558, 
in S.vo, onder den titel van 
Tragédie du roi Franc 
Arbitre; (Treurspel van den 
Aonïng vryè-ïvil) gedrukt. 
Nog" .bestaat" er van NEGBO: 
De fanni faventini ao -Do-
mini Bassanensis morte, m 
8.vo 1550. 

NEHEMIAS, een vrome en 
geleerde jood, verwierf de 
gunst van ARTAXERXES XOW 
gomanu&, koning van Per-
%ië, wiens schenker hij Was, 
en verwierf van dien vorst 
de vergunning, om Jerum* 
lem weder op te bouwen. 
De vijanden der Joden stel* . 
den alles in het werk, om 
er zich tegen te verzetten, 
(Zie SEMEÏAS). Zij kwamen 
gewapend, met oogmerk, om j 
hert bij den arbeid te over* i 
rompelen: maar nadat W* .; 
HEMIAS een gedeelte van zij" , 
volk evenzeer had doe» «** \ 
penen, plaatste hij hen m 
gelederen achter den m™> 
Zij bouwden met degene 
hand, en verdedigden Bjo 
met de andere. Al de £ * 
gingen der vijanden van J* " 
HEMIAS , waren niet i« s* . 
om den ijver van dien ea 
moedigen aanvoerder teio 
verflaauwen. Na eenen on , 
afgebroken arbeid van W 
en-vijftig dagen , warefl••** 
delijk de muren van «/«»" 
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a«?e»«, ia het jaar 454, vóór 
Jè 0. voltooid. Men maakte 
zich gereed, om dezelve op 
eene plegtige wijze intewij-
den, NEHEJHAS scheidde de 
priesters, de levieten en de 
voornaamsten des volks in twee 
afdeelingen. De eene trok 
naar don kant van het noor
den, ca de andere naar den 
iaat van het «uiden op de 
muren. Dezelve ontmoetten 
elkander in den tempel, al» 
waar, men vreugdedronken > 
grooteslagtoffers opdroeg. Hij 
stelde vervolgens eene orde 
in voor de wacht en de vei
ligheid-der stad. Hij wilde, 
dat dé voorflaamsten der na
tie en het tiende gedeelte 
van het volk yan Juda, er 
hun verblijf zouden vestigen., 
daarna legde hij zich toe, 
op de verbetering der mis
bruiken, die in het bestuur 
geslopen waren, ett het ge
lukte hem voomameUjkóm 
de huwelijken met Heidensohe 
vroawen aangegaan te doen 
verbreken. Na de goede or
de hersteld te hebben, wil
de hij dezelve doen voort-
duren* door de voornaam-
stea;4der natie te bewegen, 
om o|> eene plegtige wijze 
«et, verbond met den Heer 
te vernieuwen. De plegtia-
«eid daarvan had in den tem~ 
H plaats ï er werdeene akte 
* a opgemaakt, die door de 
'"'«ïnaMiasten des volks en der 

priesters onderteekend werd, 
en iedereen beloofde onder 
eeden, dat hij getrouw 2óu 
zijn, in het nakomen der-
zelve. NEHÊMÏAS keerde ein
delijk terug naar het hof va» 
AETAXEBXES , alwaar hij , na 
aldaar eenige jaren vertoefd 
te hebben, op zijn dringend 
aanzoek, weder de vergun
ning bekwam, van naar ƒ«-.. 
ruzalém terug te keeren. Bij 
zijne terugkomst bevond bïj, 
dat er gedurende zijne afwe
zigheid verscheiden misbruk 
ken waren ingeslopen, welke 
hij zich beijverde om vit te 
roeijen, Na het Joodsché 
volk gedurende omtrent 30 
jaren bestuurd te hebben> 
overleed, hij in vrede, in het 
jaar 430 Vóór J, C, NEHE-
HIAS wordt voor den schrij* ' 
ver van het tweede boek van 
IsDRAS gehouden, hetwelk 
aldus begint: Dit%ij de ivoor* 
den van JSfESEmjiS. ïjït 
boek is kanooiek» De schrij* 
ver spreekt in hetzelve bijna 
altijd in den eersten persoon» 
Indien men dit boek echter 
met aandacht leest, «al men 
er verscheiden dingen m op» 

| merken, die niet door NJJ» 
1 HEMrAskunnengèsehrevenzijn, 

het isl ten tijde van -S ta* 
MIASJ dat het gewijde ynm 
weder ten voorsehiin., werd 

igebragt,^hetwelk de prim 
:ter8* vóór de Babylonische 
l*m^hp, m.het diep* 
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! ste van eenen droogen put 
I hadden verborgen. Degene, 

welke deze heilige man ter 
| opsporing van hetzelve had 

uitgezonden , bragten niet an
ders ,'• dan een dik water te-

i ing,'hetwelk hij ;op het al-
! taar deed uitstorten: Het hout 

ii dat er mede besproeid was 
geweest,; vloog, zoodra de 
zon, ten voorschijn kwam, 
dadelijk in 'den' brand ; het-, 

\ welk al degene,!die er bij 
\ tegenwoordig waren, met ver-

iazing 'vervulde. , Zoodra dit 
• wonder ter kennisse van den 

koning van Perkte was ge-
ikomen, liet die vorst, de 
plaats, waar het vuur ver-

t, Borgen was geweest, door 
/ eenen muur omringen , en 
' verleeiade'groote voprregten 

| aan de priesters. 

KNEIN» ^.Zie-DMEIN.: ,;.•; 

li ' iNEIPPJSECf'Of NEÜPERG ("VYffi-
ij IEM REINHARD:•„ graaf von), 

Oostenrykseh Veldmaarschalk, 
in 1684, uit eene adellijke 
Zwabische familie-geboren, 
onderscheiddezichin de loop
baan der wapens, en diende: 
het Oostenrijksche huis met 
•veel ijver en trouw. [Hij on
derscheidde zich te Ternes-
-war 'eni te; Belgrado , en 
"werd gouverneur van den her
tog' van Lotharingen , FRAN-
ciscts, laterkeizer;In 1734 
ontzette hij i,A J I I R A N D 0 I I E ; 

in 1738, onderscheidde hij 

zich in het gevecht vanifor-
neet', tegen de .Turken.].Hij 
was het , die, in 1739 j met 
vaardigheid en heimelijk het 
verdrag sloot, dat Belgra
do , weder in handen der 
Turken stelde, om den groot-
hertog FRANciSCüs , laterkei-
zer * te bevrijden ,,die ,op 
een& jagtpartij was gevangen 
genomen. (Zie KAREI U > 
tweqde zoon van keizer LE* 
OFOLD.) Men nam den schijn 
aan alsof men er hem door 
gevangenis over \wilde. straf
fen , maar het verdrag werd 
niettemin bekrachtigd; en de 
veldheer met gunstbewijzen r 
overladen , werd vervolgens 
aan het hoofd van het leger 
geplaatst, waarrn'ede 'Mifitt 
THERESIA, tegen den koning 
van JPruissen optrok, \^Y 
dens, den oorlog , wegens de 
Beijersche erfopvolging •,'.."} 
1741, werd hij anderflM 
asan het hoofd van. een leger 
geplaatst.] Maar te MolwM 
bekwam hij de nederlaag, 
en eenigen tijd' daarna begal 
hij zich naaf luxembiirg' 
waarvan, hij in 1730,re$dsa» 
gouverneur benoemd vv^' y 
verbleef aldaar tot in 1W' 
door" de 'inwoners van °* 
gewest bemind en geacht. " 

, menschlievende inzigtfn w • 
i hij , in overeenstemming ffle 

! den: maars.chalk BfiUE-Is^> 
gouverneur van Mefa, te® i 
den des oorlogs, het w»u 

aan zijne zorgen toevertrouw» 

file:///wilde
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voor db vernielende verwoes
tingen te behoeden, welke 
even strijdig met den roem 
der vorsten, die den oorlog 
voeren, als met de belangen 
des ajraen volks zijn , dat er de 

, gevaren en de lasten van draagt. 
Hij was een man, die met ge
strenge zeden, eeneonkrenk-
iare regtschapenheid paarde. 
In de Luthersche ketterijen 
opgevoed, verliet hij dezelve 
uit volle overtuiging, om de 
Catholijke Godsdienst te 'om
helzen, welker pligten, hij 
met naauwgezetheid en stich
ting waarnam. [ln.1753 werd 
hij naar Weienen beroepen , 
om lid Van den krijgsraad te 
Worden, en. hij overleed in 
die stad, den 26 Mei 1774]. 

* NEIFPERG (IEOPOSD graaf 
pon), Oostenrijksch kamer-* 
neej:, zoon van den voor
gaande, in 1728 geboren» 
was langen tijd afgezant van 
Oostenrijk te Napels. Hij 
vond in 1762 een werktuig 
uit1, om de brieven afteschrij-
ven, onder den naam van </e-
heimen. afschrijver bekend, 
waarvan hij in 1764, te JVee* 
tien, eene beschrijving in 4.to, 
met zes platen in fol. in het 
licht gaf. Ook heeft men hem 
te danken: Geschiedenis,, ge
grond op de oorspronkelij
ke oorkonden van alle over* 
Knhmten, betrekkelijk den 
•""«fe, Am J8 September 

.:" . F 

J7S8, tusschen keizer MJ» 
REI VI', Rusland en de 
Ottomanische Porie geslo
ten. Frankfort en Lcipaig* 
1790, in S.vo NEIPPERG on
dernam dit werk, om het 
gedrag zijns vaders te rcgt-
vaardigen, aan wien de o-
penbare slem verweet, van 
door het sluiten den vrede 
van Belgrado (zie liet voor
gaande artikel), tegen de be
langen des vaderlands gehan
deld te hebben, Negen-en-
zesüg oorspronkelijke stukken 
alle zeer belangrijk voor dö 
geschiedenis van dien tijd, 
zijn bij dit geschrift gevoegd* 
De graaf vON NEÏPPERG over
leed te Schweiger, bij ffeü-
brunn, den 5 Januanj 1792. 

".NBIRAC (ANTONIOSXAVE-
Rius DE) , den 13 December 
1757 , te Irrth™« —« I*Ï~ 

M l l i dep.^ dvcyron geboren. 
Zijne eerste opvoeding werd 
door zijnen vader, eenen man 
van groote verdiensten aan ee
nen bekwamen Jezuil toe
vertrouwd, die sedert de ont
binding zijner maatschappij ± 
pastoor aan de poorten van 
Fabres was. De jonge DË 
NÉIRAC werd vervolgens naar 
Parijs gezonden v om er ee
nen cursus in de schoone let
teren te volgen. Hij maalde 
in dit gedeelte even gelijk 

II later in de godgeleerdheid de 
f 4:;,; : ' : , ' • 
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schoonste vorderingen, In het 
seminarie van Saint-Sulpice 
gekomen zijnde, volgde hij 
de lassen der Sqrbonne, ep, 
werd licentiaat in de god
geleerdheid ; maai? zijne ge
zondheid ondermijnd zijnde, 
verwijderde hij zich zonder 
den doctoralen hoed te out-
yahgen. Naauwelijks was hij 
ir» zijn geboorteland terugge-» 
tomen , of de bisschop van 
Vabres, die de verdienste 
van zulk; een geschikt voor-> 
Ferp óp prijs stelde, benoem* 
de hem tot zijnen groot-vi-
karis, en stond hem tot al" 
genieën genoegen;, bijna het 
geheele beheer van zijn dio* 
c"ees af. De kwade dagen na-» 
derden ,• en dê  abt DE NEÏ-
RAC bewees hoezeer hij het, 
hoogë ter trouwen waardig 
was, waarmede men hem 
vereerd had. Door zijnen* 
rig geloof oridérschraagd, trot
seerde hij hetschayot; en nooit 
was zijn ijver om gevaren be
kommerd, die enkel zijnen 
persoon bedreigden. iHij werd 
in hechtenis genomen, en zon 
de vèrbanningsstraf hebben 
ondergaan, toen de dood van 
RoPESPlERRE een einde aan 
-zijne gevangenschap 'kwam 
maken. Behalve de doofheid, 
die zijne opsluiting bij hem 
had te weeg gebragt, was hij 
in de gevangenissen van Fi-
g?a?, door andere ongesteld-
heden bezocht. Men heeft 
valsehelijk beweerd, dat hij, 

gedurende de omwenteling, 
aan de onlusten in het westen 
van Frankrijk deelgenomen, 
en, als een ervaren veldheer) 
Yendeesche. colonnes aanga* 
voerd had: nooit had hij zich 
van zijn gewest verwijderd, al» 
waar hij zich in on4erscheide' 
ne parochiën zeer nuttig had 
gemaakt. Zoodra de vrijheid 
aan de kerk van Frankrijk 
was wedergegeven j werd èe 
abt DE NEÏRAC door den bis
schop van Cahors, aan het 
hoofd van het oude diocees van 
Vahres geplaatst, "Van 1814 
tot 1817, fcekleede hij de 
waardigheid van groot-vicaris 
te Roden. Omtrent dezen tijd 
werd hij tot het bisdom van 
T-arbès:benoemd, welfo ze
tel door het concordaat van 
1817 hersteld, en doordat 
van 1822 gehandhaafdyerd» 
maar hij hield niet op, d_e 

bedieningen van groot-vica»? 
waar té nemen, dan toenhy 
zich in 1823 naar fan» 
begaf. Het zoumoeijelijfcs5!In 

om het uitgebreide nat te ver' 
halen, dat hij in zijn diocees , 
Stichtte, hetwelk vóór 18*J 

met dat van Bmjonne ver-
eemgd, deszelfs al tegroo'e 

verwijdering- van den *>1S* 
schoppelijkeu zetel niet d»u 

nadeeüg kon gevoelen. fle 

diocees van Tarbes,: dan» 
zij der zorg, den onvermoei-
den ijver der onwrikbaf? 
standvastigheid en het ged«'« 
yan DB NEIKAC,wedijver 
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Lij zijnen dood met de ove
rige dioceesen, in regelma
tigheid en geleerdheid der 
geestelijkheid. Ofschoon on
der zielcelijlheden gebukt,en 
bijna van alle krachten be* 
roofd, week deze waardig» 
prelaat in het minst niet van 
zijne waakzaamheid en ge« 
strenge levenswijze. Hij on-* 
dernam twee maanden voor 
zijnen dood, een nieuw al-
gemeen bezoek van zijn dio* 
cees, ten eindje op. al het 
door hem gestichte goede, 
het zegel te drukken. Dit 
bezoek werd met nadruk door» 
gezet, toen een val, welken 
hij deed, de ongemakken des 
prëlaats vermeerderden, en 
hem naar het graf sleepte; 
Reeds in de éérste dagen zijt' 
ner ziekte overtuigd, dat zijn 
einde naderde, verzocht hij 
zelf, het Sacrament des Ö-
liesels te mogen ontvangen ^ 
hetwelk Kern werd toegediend 
door een jongen en kundigen 
hoogleeraar van zijn semina
rie', die hij kortelings met 
zijn gewetens-bestuur belast 
had-, -De zieke, wilde zelfde 
toebèreidselen tot deze heilige 
plegligheid maken. lenige 
dagen later ontving hij uit de 
handen van den deken van 
zijn kapittel dé heilige teer
spijs , en rigtte tot zijne eer* 
üiedwaardige ckahoniken, en 
^rcenigde geïoovigeri, woor-
den•', die ongelukkiglp dèor 

weinige personen verstaan 
'werden. Met veel kalmte dic
teerde hij zijnen uitersten wil. 
Zijn testament bevat de edel
moedigste beschikkingen ten 
voordeele van de araten, wel
ke, hij wolgens het Evangelie 
als zijne broedersi en vrien
den heeft beschouwd. , Zijns 
erfgenamen zijn de zieken-
huizen van Tarbes, Bagnè-
res, Fio, Saint-Jfrique ea 
Fabres. Zulke loffelijke he-» 
schikkingen zijn door eenige 
zijner: bloedverwanten aange
rand en eindelijk door het 
bestuur in derzelver onschend
baarheid erkend. Voorts had 
hij , aan priesters, die zijn 
vertrouwen waardig waren, 
al het geld, dat hij bezat, 
ter hand gesteld, om hein 
zelve onmiddellijk tot goede 
Werken aanCëwenden. Mét 
uitzondering -van den dag e» 
den vooravond van zijn over* 
lijden, hield hij zich gedu
rende zijne laatste ziekte steeds 
met de zaken van zijn dlo* 
ceea bezig: een half uur vóór 
dat hij den geest gaf, onder* 
teekende hij een zeier belang
rijk bevelschrift, maar de 
zwakheid zijner hand * stond 
hem niet toe al de letters 
zijner handteekening dolde* 
lijk uittedrukken.: Zijne laat
ste oogenblikken waren held; 
haf tig; het was; de kalmte 
van den stervenden Soctó» 

ffh mm m den Ckrnl^ 
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lijken SOCRATES. Eenige 'mi--
nuten voor zijnen dood bragt 
hij de hand aan zijnen pols, 
en terwijl hij zijne blikken met 
gerustheid? op diegene Jièt valr 
len, welke hem omringden ; 
zeide hij: » Mijn pols staat stilj 
ik sterf: in uwe handen ,• o 
God, beveel ik mijnen geest."* 
Steeds standvastig en onwrik-* 
baar in zijne grondbeginsé-! 
len, deed hij zich te mid« 
den »der staatkundige stor
men , door eénen onbuigza-
men wil onderscheiden ::mén 
heeft, hem mét regt den NA
POLEON der bisschoppelijke 
waardigheid genoemd; hij 
had werkelijk met dezen groo
tenveldheer verscheiden over
eenkomstige trekken: even 
als hij wilde en wist hij te 
regeren ; even als hij ,'was 
hij ontoegankelijk voor raad
gevingen , die mét zijne in-
zigteh streden. Hij beeft een 
klein getal mandementen en 
ordonnantien nagelaten : in 
dé eerste ontwaart men ee-
neh krachtvóllen en beknop-
ten stijl, en in de tweede 
sporen zijner groote onder
vinding en uitgebreide kun
digheden. Ondanks de na
tuurlijke scherpheid van zij
nen' geest, was hij bemin
nelijk in gezelschap ; zijne 
bitterste vijanden, stemden 
aelfstoe, dat zijn hoofd op eenè 
bewonderenswaardige wijze 
georganiseerd was, en dat, 
zonder de aanhoudende en ver> 

• N B I . 

schrikkelijke zenuwtoevaHen,. 
die zijn leven verbitterden, 
hij in staat was om voor zijn 
diocees een onberekenbaar 
nut te stichten. Zijne gestalte 
was majestueus, en zijn in
drukwekkend uiterlijk gebood 
den eerbied^ Hij heeft zijn 
diocees steeds door zich zelven 
bestuurd, ook was hij het, die 
het seminarie beheerde, waar
van hij in wezenlijkheid ie 
overste en huisverzorger was< 
Deze uitmuntende kerkvoogd 
overleed den 28 januarij 1833, 
veertien dagen na zijnen val. 
Hij werd voorlbopig onderde 
gewone geloovigen begraven} 
maar op magtigihg van het 
hoogere bestuur, werden zijne 
overblijfselen opgedolven, en 
in den grafkelder van het koor 
der hoofdkerk, de gewone 
begraafplaats zijner voorgan
gers, bijgezet. 

NEKAM. —Zie NECKAHi ^ 

NELDEMOS (JOANNES) ,-W 
peripatetisch wijsgeer van &•/«• 
gau In Sih&ïè, onderwees 
de logica en zedekunde te 
Leipzig ; alwaar hij in 16**> 
in den ouderdom van 5'8jfl" 
ren overleed. Hij heeft na
gelaten : Institutio de «f» 
organi Jristótelici in dts' 
ciphnis oMmbus, in °' ' 
hetwelk veel opgang heeft ge
maakt in den tijd tóen « 
wijsbegeerte van AMSTOTB"? 
in de scholen gevolgd WB«U 
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i * SBMS (COKNÉMS FRAK-
ciscosDEj, bisschop van^wf-
«/eH?e«, te Mechelen, den 
5 Junij 1736, uit eene fat
soenlijke familie'geboren, wel
ke orn hare bewezene dien
sten , door de keizerin MAKU 
THERESJA tof den adelstand 
was verheven. Hij Volbragt 
zi/ne studiën aan de univer
siteit van Leuven, alwaar hij 
den eersten prijs behaalde. 
Tot den geestelijken staat be
stemd beoefende hij de god
geleerdheid, en verkreeg in 
die faculteit, de doctorale, 
waardigheid met zoo veel 
roem,; dat op. denzelfden dag 
de universieteit hem tot di-
re.cteurjhaïe,r! bibliotheek be* 
noemde. Weidira maakte hij 
zich idóor verscheiden Fer* 
handelingen, die" hij over 
verschillende geschied- en ze-
dekundige onderwerpen in het 
licht gaf, gunstig als schrij
ver bekend. Zijne talenten 
werden beloond: het Oosten-
rij ksche bestuur gaf hem een 
kanonikaat in de hoofdkerk 
van Doornik, en de bisschop 
van dat diocees benoemde 
hem tot hoogstdeszelfs groot-
vikaris, In die hoedanigheid 
zat hij; gedurende; verscheiden 
jaren de staten vim dat ge-
ivest voor; hij werd e.en der 
eerste leden der akademie, van 
wetenschappen, en schoone 
ytwee te Btusseh Nadat 
y Jesuiten in, 1767vern,ie-
W Waren, vertrouwde,tttfn. 

hém, met den titel van ko
ninklijk commissaris, de re
geling der studiën toe. In 
1783, werd hij verkozen, 
om den aartshertog MAXÜÜ-
MAAN (later keurvorst van 
Keulen), op hoogstdeszelfs 
bezoek der Belgische gewes
ten te vergezellen. Zijn on
derhoud behaagde aan den 
aartshertog., die, wijl hij daar
enboven in NEUS deugden « i 
eene wezenlijke bekwaamheid 
qntwaarde, er toe bijdroeg» 
om hem het bidom Jniwcr-
pen te bezorgen, alwaar Mj 
in 1784 werd geïnstalleerd. 
Ofschoon hij zijne verheffing 
aaR het huis van Oostenrijk 

|; te danken had,' werd zijn 
geweten echter verontrust» 
bij de godsdienstige nieuwig
heden, welke J O Z E F I I , wil
de invoeren» Hij vereenigde 
zich met den Jestiit VAN É S -
EEN, om zich tegen de wil
lekeurige maatregelen des kei
zers , die de angstvallige gees
ten verontrustten , te verzet
ten., XEQFOXD I I , opvolger 
van" JOZEF, bragt de in op
stand zijnde gewesten tot be
daren j maar de bisschop van* 
Antmf'pen genoot niet lan<* 
rust. Hij loonde zich als een 
der vurigste vijanden van de 
üransehe omwenteling, wel
ker volksmenners üich in £ei~ 
gtë vele aanhangers hadden 
gemaakt, J n 1 7 9 4 ^ j 
aannaderen der fe J l e n , 

» smoimkt om zijn diocees 
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t« Verlaten, begaf bij zich 
naar Parmet, alwaar hij zij
nen intrek nam inhetcamal-
dulenzer klooster. Hij over
leed in hetzelve, den 21 Au
gustus 1798. .Behalve de reed& 
aangevoerde verhandelingen* 
heeft hij nagelaten: l.o Lijk
rede van MARUTUERESIA, 
beoordeeld als verheven ho
ven die van den abt BOISMONT, 
- ^ 2.» Be blinde van den> 
Berg i of FFijsgeerige </e-> 
sprekken, Parma, 1795» 
Tweede uitgave, Mome}1796, 
in ÜJo « 3,o Be Mistoria 
belgiccl et ejus dem serip~ 
ioribus proecipuis cotnmen-> 
tatiö, Parma, 1795. Onder 
de talrijke, door hem nage* 
latene handschriften, noemt 
men er een ten titel voeren
de : Europas fata, mores, 
disciplina, etc ab ineunte, 
séculb XP, usque ddfinem 
scóculi XFlir. Deze pre-i 
laat* schreef flïet even veel ge-
makkehjkheid in - he t Latijn 
en in het lYansch, en bezat' 
uitgebreide kundigheden. -

NEMER (GEORGE GHRISTOF-
FEL), in Ï709 , té Jube-
ganerbial in Fmnltenland. 
geboren, völbragt met roem 
zijhö eerste studiën en zijnen 
wijsgeerigen cursus. Hij was 
in den beginne van meening 
«m zich onder1 de «fesuiten, 
t? begeven, daarna onder de 
Kanhwizets, e n deed noch 
mMn no«h hot andere. Il* 

den ouderdom van 16;Jaren 
bepaalde hijaichtothetgees-i 
telijke leven, en legde zich 
toe op de beoefening der ca
nons en der godgeleerdheid t 
zoo dat hij, 22 jaren oud 
zijnde j met zoo veel roem 
thesis verdedigde, dat hij, 
zonder: vérdér onderzoek» 
werd toegelaten, om derigfaa^ 
van. doctor in de godgeleerd" 
heid te bekomen. Na zijw 

'• studiën völbragt te hebben, 
legdö hij zich te Wurzlutg 
bijzonder toe op het natuur-: 
burger- en kerkelijk regt, 
en het regt der volken, eü 
wel onder de leiding van be
kwame hoogleerareü, ender-
welke zich bevond de beroem
de BARTHEÜS, onlangs van 
Rome terug gekomen j -alwaar 
hij den doctoralen hoed had 
ontvangen, NELIER was dezen 
geleerde behulpzaam, iö oV 
zamenstelling der verzak 
ling.na uittreksels vanViN 
Bspislr, GÉRièriANtrs lv^ 
en Sfoët ALEXMDKE , wef-
wérken toenmaals te Jptitof 
burg zeet in zwang-'waren* 
Priester gew|jd zijnde, #aS 

hij eenigen tijd in bediening» 
en werd vervolgen» nte( "ö 

opvoeding van; eenen joögetl-
heer :bèlast. Door de oper1^ 
bare nieuwstijdingen onder-
rigt, dat de prins DoRî »' 
pauselijke nuntius te 'Wt<xm*^ 
fort, • ter verkiezing van KA* 
RKÏ, VII , voor deü j*>«|en 

adel, - dia- hem vergezelde * 
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Degenuina ideu et signispo* 
rochiaUtaHsprimilivcer4

us-' 
que principio in corporali-
one,ex chartis trevirensibus, 
confecta, 1752. — 5«° Do 
juribus parochi frirnilivi, 
1752. — 6.0 Desacro elec« 
tionisprocessu, 1756.—'7,° 
Dissertatio de varielaie re-

..... „„.«..v. - .- , -- sidentiarum canonicalium, 
legde ér zich op toe, omhel 1759, — 8.0 Statu i'esig-
archief van het beroemde haia nantium ad favorem apud 
van Schönborh, in orde te Gernianos, 1765,, -— 9.Q 
brengen. Toen eindelijk in ÈxercitiumjuridicumMdo-
1748, de leerstoel voor het rico-chronologianm de Sam 

eeneri gouverneur zocht, bood 
hij zich voor dien post aan» 
en werd aangenomen. Daar 
hem een kanonikaat te Spiera 
was ten deel gevallen, zoo 
ging hij K na zijne diensten 
bij prins JDofik voleindigd te 
hebben, bezit' van- hetzelve 
nëman, maar kort daarna deed 
hij afsland van hetfcelve, ett 

kerkelijke regt aan de uni 
versifeit van Trier kwam o-
pen te slaan, verkreeg NEL* 
IER denzelven, en bekleed
de dien met veel roem, tot 
in 1780, ik welk jaar de* 
zelve aan zijnen neef overging. 
NÉUER verkreeg alstoén dien 
van het openbare regt, en 
bekleedde denzelven tot 'op 
het einde van 1783, als wan
neer hij overleed, na eeü 
aantal verhandelingen, over 
geleerde en critischeonder
werpen, in het licht te heb. 
ben gegeven, zoo als onder 
anderen: lo Dissertatio de 
üecretis basïleensibus. ••ƒ-— 
2.0 De' PHmatu safietce ec-
aksioè Trevifensis. ««- 3,<? 
Bwmenia ïinaugurctlis in 
mgni BalMni Trevirensis 
documentum anecdotum. Hij 
Zweert in deze beide veri 

Wingen, dat devoörranft 
,!!Tf s c^«^>aandekerI 
* * * W toebehoort, w 4,0 

te ffjSNRico imperaiore 
Bambergensis episcojpalus 
fundatoretmi, dat in 1772 
en 1773, door twee verde» 
digschriften gevolgd werd. — 
10.° Colhctio methodica 
suiïètomm canonum.-— I l , 0 

Yerscheiden Verhandelingen 
óver de munten: De solidö 
ficta i 1759 j de solido spe-
dei urgenteae, 1759; de »»o» 
neta rotata, 1760; de gros* 
so tyronensi et trevirensi, 
1760, énz, Eene zijne ver* 
handelingen over Paus JXJAN-
NES XII, Is den 25 Mei 
1767, te Mome op den/u-* 
des? geplaatst. Men kan zich 
niet ontveinzen, dat deze ge* 
leerde man , eenigzins naar 
systematische lèn paradoxa
le denkbeelden overheldê  
Men heeft herft, gedurende 
eemgenüjd,degedrogfeJMe 
oomprlaUetoegesiev^^! 
ke^ondQr deQ TérWoemdm 
naam 
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MIDS "is in het licht "versche
nen; maar men weet thans, 
dat zulks eene lastering is. 
Men was in 1787 begonnen 
eene Verzameling zijner wer
ken in het licht te geven; 
maar tot dusverre is slechts 
het eerste deel in 4 . t 0 , én 
eene bijlage, ter aanvulling 
van dat deel, verschenen, 

NEISON (ROBERT), eenEn-
gelsche edelman, in 1656 te 
Londen geboren, verdiende, 
'zoo door den aard zijner wer
ken ,'-. als door zijn gedrag, 
den bijnaam van den Vrome, 
In 1680 begon hij zijne rei
zen door het vaste land met 
doctor HDIAY , en begaf zich 
naar Rome, alwaar hij in 
den, echt trad met lady THE-
OPHILA LTJCT, door BOSSUET 
tot de Catholijke Godsdienst 
bekeerd, in welke zij het ge
luk had: te sterven.. Wel verre 
dat JVEISOIS' zich een voor
stander toonde van de om
wenteling, welke in -Enge
land in het midden de 17.*».' 
eeuw .losbarstte, weigerde hij j 
om den eed aan koning Wiï-
MAM af te leggen, en voegde 
zich bij de Catholijken , wier 
geloofsbelijdenis hij omhelsde. 
Maar in 1709 keerde hij tot 
de Anglikaansch'e kerk terug 
en overleed te Kmsingtoni, 
den 16 Januarij .1714. NEI,-
SON was Hd van al de liefda
dige genootschappen , die in 
ingeland bestonden, en hij 

zijnen dood Vermaakte hij een 
aantal legaten tot het doen 
van goede werken. In 1680 
was hij tot lid der konink
lijke maatschappij van 'Zon* 
den verkozen. Men heeft van 
hem onderscheidene werken, 
te weten : 1.° Oefening dei' 
ware godsvrucht, 1708, in 
8.vo— 2.° Zeven van doe-
tor GEORGEBÜLL,bisschop 
van St. David, aan het hooft 
der-leerreden van dien pre
laat geplaatst, 1713, in 8,vo' 
ent. 

'- •* NELSON(TAÏ,ENTIJN), een 
Anglikaansche. predikant, in 
1671 AëMalton, in het graaf
schap Xork geboren, maakte 
zich door zijne vroegrijpe ta" 
lenten beroemd' aan de uni
versiteit van Camhridge, Tot 
eene prove der hoofdkerk van 
Mippon, en later tot de pa
storij van. den H, MAB«^*7 
in 'hetzelfde graafschap^ 
noemd, overleed hij aldaai 
in 1724.: NEWON heefteene 
zeer gezochte verzamelingen 
Leerreden nagelaten. 

* N E I S O N (SAMÜEI,),•••?»» 
Iersche dagbladschrijver, m 

1759 in het g r a a f s c h a p ^ 
geboren, werd in den "e" 
ginne tot den handel bestenid» 
en dien te gevolge bij zijne" 
broeder, eenen handelaar ; 
JBelfast,, geplaatst. In *» 
stad, alwaar men onder dein 
woners eenen verklaarden P» 



N'E.L 495 

ie^en* het Engelsen bestuur, 
be°speurde, had de vurige ver
beeldingskracht van den jon
gen NEISON weldra, dezelfde 
gevoelens omhelsd. Op het 
tijdstip, dat Noord'Jmerijia 
zich van het moederland los-
scheurde-, dacht hij de om
standigheden gunstig, om ook 
in zijn land eene omwenteling 
te weeg te brengen , en gaf 
te dien einde een blad in 
het licht, de Noord-star ge 
naamd , hetwelk door geheel 
Ierland verspreid werd; maar 
niet lang duurde het of dit 

• ongelukkige land werd," na 
eenen weinig beradenen schok 
en slecht zaSmyerbondene po' 
gingen,' om de onafhankelijk
heid terug te bekomen, door 
de Engelsche krijgsmagt be
teugeld. NKLS'ON vermeed door 
de vlugt de straf, hem door 
het Engelsche bestuur toege
dacht ; maar tijdens de Fran-
sche omwenteling trad hij in 
eene briefwisseling met de 
Parijsche patriotten , en re
gelde met.hen eenen nieuwen 
opstand in Ierland, die niet 
gelukkiger was dan de voor
gaande (Zie NAPPER-TANDY), 
Achtervolgd en in hechtenis 
genomen, werd hij in 1796 
in een gevangenhok van het 
Jort George, in dé Schotsche 
oergen, geworpen-, waaruit hij 

'<*** in 1802, bij het sluiten 
*n den vrede van Amiens, 

^«.oWslagenwerdriVBH-

SON nam de wijk n a a r d e * 
riha; uit New-York d.oor 
de pest verdreven , ging mj 
zich aan de kusten der Mud-
son-baai vestigen, alwaar hij 
in 1808 overleed. 

NEI-SOK (HORATIOS) , een 
beroemde Engelsche admiraal, 
den 29 September 1758 te 
Burnham - Thorpe, in het 
graafschap Norfolk, alwaar 
zijn vader predikant was, ge
boren. Reeds in den ouder
dom van 12 jaren ging hij 
scheep aan boord van een 
oorlogschip, the Raisonnctbh 
genaamd, onder bevel van 
den heer SÜCKLMTG , een zij
ner : moederlijke ooms. Hij 
diende omtrent driejaren op 
hetzelve, en werd daarna be
last met het bevel over eene 
kotter voor Chattam" gesta-
tionneerd; hij hield uien als* 
toen bezig met het onderzoe
ken der zandbanken van de 
T e e m , eene moeijelijke en 
gevaarlijke scheepvaart, • die 
hem in de scheepsbewegingen 
zeer bekwaam maakte.. In 
1773 werd NEISÖN, op ver
zoek der koninklijke maat
schappij van Zonden, gebruikt 
bij den naarden Noord-pool 
gezonden togt, onder bevel van 
den schout-bij-nacht PHIFPS. 
HIJ onderscheidde zioh op dien 
togt door zijne schranderheid, 
en door verscheiden trekken 
{5"^°^»,waardoor hij; in 
1777 den rang van luitenant 
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verwierf. Later het bevel Voe
rende over eenen kotter'van 
twintig stuks, die tot het 
smaldeel behoorde, dat on
der de bevelen van den ad
miraal EDWARD HffGHÈS, èene 
reis naar Oost-Indië onder
nam, kwam hij uit hoofde 
van ziekte in Engeland terug, 
doch herstelde reeds Op zij-* 
pen terggtogt; hij vertrok 
bijna dadelijk met een korvet 
andermaal naar Oost-Indië, 
werd tot scheepsvaandrig be
noemd j en ontving achter* 
eenvolgend het bevel over ver
scheiden zóo gfoote als kleine 
schepen. Tijdens den vrede van 
1793, werd hij óp halve sol
dij gesteld, stak naar Frank* 
rijk over, en vestigde zich ie 
Saini-Otner, alwaar hij bijna 
een jaar ver bleef. In het vol
gende jaar' wëfd hem het be
vel óver den JSoreas, een 
Itorvet van acht en twintig 
stukken,- toevertrouwd, welk 
voor de-, standplaats {station) 
dër Qnder de wind eilanden 
bestemd was;'hij had alstoen 
dé eer den hertog Van Clct-
rencë onder zijne bevelen te 
hebben. Na dezen zeetogt 
werd NEMON andermaal op 
halve soldij gesteld, en hij leef
de afgezonderd in het graaf
schap Norfolk, toen een be
vel der admiraliteit, hem tot 
het bevelhebberschap van den 
dgamemnmi beriep , een 
schip van vier en zestig stuk
ke», dat tot het sraaldeel 

van" den admiraal, HÓOD be« ' 
hoorde, hetwelk bestemd was 
om tegen Frankrijk te han< 
delen. Hij kruiste in de Mi- \ 
dellandsche zee••, en droeg bij | 
tot de inneming van Toidon, 
Basiïa en Galvi; in dit laat
ste gevecht verloor hij een 
oog. In 1796 verkreeg hij 
den rang van commodore: .! 
bij ging op de MïnermoWi ' 
en in de maand Augustus vaü 
hetzelfde jaar beproefde 'hij 
eenen aanval tegen de JT#* 
narische eilanden, van' Waar 
hij» met een: vrij- aanaienlijk i 
verlies teruggedreven werd» j 
Gedurende detf oorlog van j 
•Engeland tegen Frankrijk \ 
en Spanje, vocht lij? «iet ; 
de grootste onderscheiding, ; 

onder de bevelen van den : 
admiraal JoHtr JfiRVis j ert op 
eene vermogende wijze droeg 
hij bij r tot den goeden uit
slag van het gevecht,"dp fle 

hoogte van. St. Fmcentm ; 
de Spaansche vloot, ondel' . 
het bevel Van D. ••ƒ«• W j 
COUDOVA geleverd.' De 8e" ! 
wigtige diensten" door ;»«"» ; 
aanzijn land bewezen wer- > 
den waardiglijfc beloond door , 
de titels van schout-bij-»80"1 

en ridder van de Baih-^ 
Bet stad Londen zond he» 
brieven van burgerschap» "J j 
eené gouden doos ter jswjjnj J 
van honderd guiajes*; ^ ! 
voorspoed werd echter ge : 
volgd, door verscheiden te ' ; 
genspoeden. In 1798 «'<*" 
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hij aan liet hoofd van een 
smaldeel geplaatst, dat Ca-
4ix kwam blokkeren ; maar 
, na een bombardement van 
eenige dageö, rustten de koop-
lieden dier stad, een aantal 
kanonheerbaten uit, dóór kun
dige zeelieden bemand, die 
bet Hogelsche smaldeel gin
gen aanvallen; deridderNEi.-
soir, zag zich, na een aan* 
zienelijk verlies te hebben ge
leden i genoodzaakt, om af | 
te deinzen. Eenige maanden J] 
later was hij nög ongelukki
ger ; hij wilde zich bij ver
gassing van het eiland Tene-
riffe meester maken, maar 
vond van den kant der Span-
jaards den krachtdadigsten te
genstand, ifij verloor daarbij' 
zijne beste officieren, en hem 
zelven werd de regier-arm 
weggeschoten, la Engeland 
teruggekeerd, werd hij al
daar met eerbewijzen en be-
loomogen overladen! het hof' 
schonk hem eene jaarwedde, 
van 1000 ponden sterlings. 
Kaauwelijks was hij van zijne 
verwonding genezen , of hij 
ontving bevel, om zich met 
den admiraal JERVIS , lord* 
graaf van St, Vincent ge» 
naamd, die in de Middel* 
hndscke zee kruiste, te gaan 
weenig^v Kadat die officier 
«em belast had, om de vloot 
fa hetFra.nsche.leger, onder 
•jwl van.BONAPARTE, n a a r 

veren en aantevallen, vertrok 
KELSON den 2 Mei met drie 
schepen en verscheidene fre
gatten, om de haven van Tmi* 
Ion te gaan verkennen. Een 
hevige wind verwijderde hem 
den 17.»a van dezelve, ea 
den 19.«» vertrok het Franseh 
smaldeel uit die haven, ter
wijl de Engelsche schepen in 
bardinië ten anker W , 
Den 26.^ g i n g M u m ^ 
der onderzei l , e n , daar hij 
onbekend was, met he tvef t 
ï ' r dt» ^ a n d c lP« tloot, 
kwana h i j , , n a den 1 0 . o j u * 
np «oh vereenigd te hebben, 
«?et.-de.elf schepen, d i e & Z 
smaldeel moesten voltallicr m l . 
ten, op nieuw voor Tou/*»? 
^ - . J ) a a r h | e S $ 
«ij met volle zeilen naar Mes-

waar hem een VQOY 2H»1 
r o e m S a a ? k e v i j a n d w S 

en in 1 i r ï /fS*wewno«, 

Mpeh vocn. ank r 3 ^ ' * 
e« aldaar k é n S l ? e s e n » 

f *«*;(** dat nrt S At 
We Siren» »« z e r nteu« d e n^Se oj t o e n4 tóWsi„vdTSiat*-
«Aen w? - ^ ^ f t t t t -
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dérzeil nawJSgf/pte. Na ver
schillende zijdelingsche tog-
ten , «it verlangen onderno
men, om Fransche schepen 
te ontmoeten , kwam hij aan 
de [Egyptische kusten, en, 
den 1 Augustus 1798, ont
moette hij in de baai van 
Aboukir, deze zoo lang door 
hem vruchteloos gezochte 
vloot. . Dezelve bestond uit 
dertien linieschepen, drie fre
gatten , en een advijs-jagt; 

• daar kwam het tot een moord
dadig, gerécht, gedurende 
hetwelke de admiraal BRUÉÏS 
misslagen beging, waarvan de 
Èngelsche vlootvoogd partij 
wist te trekken. De zege
praal, welke deze laatste be
haalde is eene der beslissend-
ste, welke op zee sedert de 
uitvinding van het buskruid 
zijn behaald, daar er van de 

• dertien Fransche schepen', 
' slechts twee konden ontsnap
pen. NEISON was door ee-
nen Biskajer aan het hoofd 
gewond, en de groote hoe
veelheid bloeds, welke hij 
verloor, deed eenen oogen-
blik het denkbeeld ontstaan , 
dat de slag doodelijk was. 
Hij begaf zich naar Napels, 
alwaar hij den 22 September 
1798 zegevierend ontvangen 
werd. De Èngelsche natie riep 
hem uit als de held der zee-
roagt; en de koning van -Mn? 
geland, verhief hem tot vrij-
heer van den Nijl en v&nBurn-
Aam-Thorpe, zijne geboor

teplaats , én legde hem eeria 
jaarwedde van 2000- ponden 
slerlings toe, terugvallend op 
zijne erfgenamen tot in het 
derde geslacht. Delndische 
maatschappij, stemde hem 
een geschenk van 10,000 pon
den sterlings tóe, endestad 
Londen, zond hem eenen rij
ken degen, benevens aan elk: 
der kapiteins, die onder zij
ne bevelen gevochten hadden. 
De kooplieden, welke den 
Levantschen handel dreven, 
gaven hem een prachtig zil
veren servies ten geschenke. 
Na eenige in de vermaken 
doórgebragte maanden, ont
waakte NEISON, die .zijnen 
roem vergat in de wellMlen 
van dien onteerènden harts-
togt, welke hij voor lady 
HAHttior, de ziel aller tees
ten, welke hem te N«W 
werden' gegeven, gedompj 
was, eindelijk, uit de?esoo« 
van bedwelming. De .Fr*-
schen stonden voor *i>e's> 
hij was genoodzaakt, def°" 
ninklijke familie.; naar tfw* 
overtebrengen ; maar de r a ' 
thenopeaansche republiek "aj 
niet van langen duur. «*" 
dat de Franschen door.ü 

Oostenrijkers en Russen ver
dreven waren, bragtNfl*» 
den koning met zijn .gehee» 
hof naar zijne hoofdstad W* 
rug. Hier werd de roem va« 
dezen zeeheld met eenige vJa» 
ken bezoedeld: men verWS' 
hem, het bloed van eemge 
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Napolitanen te hebben doen 
stroomen, die meenden ge
nade te hebben verworven, 
door met den kardinaal ROF-
FÓ, die over het koninklijke 

• leger het bever roerde, te 
capituleren, zonder te spre
ken over zijne ergerlijke ver
bintenis met lady HAMMTON', 
welke steeds voortduurde, en 
die "hem bewoog, om zijn 
ontslag als bevelhebber te 
vragen. Toen het Britsch be
stuur lord HAMILTOÜT , des-
zelfs gezant terugriep, ver
liet ook NEISON het hof van 
Napels, alwaar hij met rijk
dommen was overladen, en 
van den vorst den titel tan 
hertog van Bronte had be
komen. In September 1800 
keerde'hij, door zijne onaf
scheidelijke vrienden sïr Wk-
XIAM en lady HAMILTON ver
gezeld, naar Londen terug, 
alwaar de volksgeestdrift hem 
onthaalde. Baar het Engel-
sche bestuur, in het begin 
Tan 1801, het bondgenoot
schap wilde verbreken, dat 
-nieuwlings, tusschen Mus-
land, Zweden en Denemar
ken gesloten was, zoo beval 
het de uitrusting eener vloot, 
voor de Oost %ee bestemd , 
en waarvan het opperbevel 
aan den admiraal sir HÏDE 
PARKER werd toevertrouwd. 
«M.SQN, die, juist tot den 
'ang van vice-admiraal was | 
^fteven, ontving bevel,om f 

zich in hoedanigheid van on
der-bevelhebber aan boord 
derz.elve te begeven. Men kent 
de bijzonderheden van den 
aanval der Deensche vloot, 
en den tegenstand, welke de 
Deenen, aan den onverwach-
ten inval der Engelschen bo
den. NEMON, die de voor
hoede commandeerde , had de 
geheele eer van dit gerecht, 
daar de admiraal PAKKER» 
door zijne positie, geen deel 
aan den strijd kon nemen. 
Denemarken sloot een ver
drag , waardoor het afstand, 
deed van het bondgenoot
schap , dat omtrent dezen 
tijd, door den dood van PAUL 
I , geheel verbroken werd. 
De titel van burggraaf was 
de belooning van het gedrag 
van JNELSON bij "deze gelegen

heid. Op het einde van Ju-
lij 1801 ging NEtsoïT, aan 
boord van het schip the £ey-
den van 68 stukken, en den 
6 Augustus, deed hij eene 
eerste poging, om de Fran-
sche vloot te Bpulogne in 
brand te steken, den 15 ver
nieuwde hij den aanval, en 
werd op" nieuw met een groot 
verlies aan dooden en gekwet
sten teruggeslagen. Hij was 
destemeer verbitterd over de
ze dubbele nederlaag, daar 
bij in üeker opzigt beloofd 
JJ«a» de geheele uitrusjiW 
der'haven van Bolome te 
zullen verdelgen. Delredes-



500 N -El L, 

artikelen met Frankrijk in 
de maand October daarop
volgende gesloten, veroorloof
den hem eenige rust i& ne
men, en hij bega.f zich naar 
Jfferion, in het graafschap 
Surrey, Hij was nog aldaar 
in 1803, toen het vredes
verdrag van Amiens verbro
ken werd. Ten gevolge van 
bevelen van de admiraliteit, 
kwam hij te Portsmouth, 
alwaar hij zijne vlag op the 
Victory van 110 stukken 
heesch. In 1804, faragt hij 
eene kruisersvjoot in de Mid-
dellahdsche nee, maar hij 
kon de vereeniging der bei
de Fransche en Spaansche 
smaldeelen niet beletten: hij 
achtervolgde dezelve te ver
geefs (in Junij 1804), toen 
aij zich naar de Jntillische 
eilanden begaven. In het
zelfde jaar werd hij tot op
perbevelhebber benoemd Tan 
het smaldeel voor Cadix, 
alwaar de Fransche en Spaan
sche vloten, bij derzelver te
rugkomst uit Amerika zich 
vereenigd bevonden. Daar de
ze den 19 November 1805, 
gedurende het onstuimige we
der, onder zeil waren ge
gaan , ontmoetten dezelve het 
JBngelsche smaldeel den 2 1 , 
bij kaap trafalgar. NJËIT 
SON randde dezelve des na
middags aan, en , Ondanks 
den hardnekkigsten tegen
stand , versloeg hij dezelve 
geheel en al. Het Fransche 

smaldeel werd gecoifmiatf' 
deerd doof den admiraal Til-
LÉNEUVE en het Spaansche 
door den admiraal hertog van 
GRAYINA (zie dat artikel) 
NEISON, die aan boord was 
van the Victory, legde er 
zich voornamelijk op toe, ooi 
de Santa Trinidad, zijnen 
ouden tegenstrever te jbevecü» 
ten, maar hij kon zich van 
denzelven niet meester ma
ken. Dé vereende smal
deelen waren in voUen af« 
togt, toen een musketkogel, 
uit de mars der Santa*Tri' 
nidad gelost, hem aan het 
bovenste gedeelte van den 
linkerarm trof: hij overleed 
twee uren daarna, even ge
lijk EPAMINONPAS, te midden 
van de schitterendste over
winning. Alvorens den geest 
te geven ; overlaadde höaii} 
lofspraken den admiraaJ'Col-
LINGWOOD, dien n ' j a »^" 
nen opvolger in het bevei-
hebberschap aanduid»^ u 

admiraal VittENEtTÈ (^ J« 
artikel) werd bijna .in"» 
begin van het gevechtm. 
gevangen gemaakt: de 
miraal GRAVINA, zwaar j * 
wond aan den arm, °r 

leed twee dagen daarna w 
de gevolgen der afzetting. » 
danks den heldenmoed ,J 

>ij deze gelejjwJJj 
ken bij 
de Franschen en Spanjaarj» 
aan den dag legden, ^ i 
17 hunner schepen vetow 
of vernield. Het gelukte ^ 
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der heeft het andere gedeelte 
geërfd, benevens verscheiden 
zijner titels, ook is deze den 
21 Juij 1806, in het hoo-

CHARD SïMCHAN in het ge-
zigt van Rochêfort werden 
buit gemaakt; zesi andere 
liepen in den erbarmehjksten 
staat C'adixbinnen. De dood „ n 7 
vau JVfiisoif pervulde geheel gerhuis toegelaten. Rel. teven 
Engeland met rouw. zajn 
lijk werd derwaarts gebragt 
aan boord van zijn /schip, 
na hetzelve in de doodkist 
te hebben geplaatst, die hem 
op al zijne reizen volgde. De
ze, kist was vervaardigd yan 
de stoaip des mastbooms van 
een der schepen, waarvan 
hij zich op zijne eerste tög-
Jen had meester gemaakt. Zij
ne* overblijfselen werden ge
durende eenige dagen in het' 
hospitaal te -Greenynchy op 
een pronkbed, voor het pu* 
bliek ten toon gesteld, en 
vervolgens met grooten luis
ter in de St. Paulus~kerk 
gegraven , alwaar men te zij
ner eer een prachtig gedenk-
teeken oprigtte. NEISON was 
in 1779 gehuwd met de we
duwe* van doctor HESBII, een' 
geneesheer van het eiland Tfe-
vis, én dochier vanWÏUIAM 
WOOMVARD , schildknaap, bij 
welke hij geene kinderen heeft 
verwekt.. Hij heeft?een groot 
gedeelte zijner fortuin nage 

van NELSOJT is beschreven door 
S'AHuëi G U R & Ë , Zonden t 

1810,2 dl.», in '4 . to , doof 
CHüRCHit, 1813 , in 4 > ; 
door ROBERT SOBÏBKÏ , 1813 , 
in 8 j o , enz. 

WEMESIANDS (Heilige), en 
zijne gezellen, bisschoppen/ 
belijders en martelaars in 
Afrika, gedurende de ver
volging van. YALERIANOS , in 
het jaar 257 na J , C. De 
heilige CFPRIANÜS zwaait aan 
de deugden en de standvas
tigheid dier beroemde bloed
getuigen grooten lof toe. 

NEMESIAKÜS (*) (MARCÖS AU-
RELIUS OXYMPIÜS), een La-
tijnsch dichter, te Kartïm-
ga gejboren , leefde omtrent 
het jaar 281 , en'bloeide OTR 
der het rijksbestuur van Cl-
Rüs CARINÜS en NÜMERIANUS , 
die voor den prijs der dicht
kunde met hem wel in wed-

, strijd wilde (reden. flfen weet 
gniets bijzonders van zijn ie-

G 
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ven, dan dat hij de hoeda
nigheden des harten met die 
des geestes verbond. Er be
staan nog van hem fragmen
ten, van een dichtstuk geti
teld : Cynegetica, sive de 
Venatione aan CARINUS en 
NUMERIANÜS gerigt, na den 
dood van hunnen vader CA-
KUS ; [wij bezitten 325 dicht
regels van hetzelve. Hij had 
twee andere dicktstukken ge
schreven over de visscherij 
[ffalieutica), en over de 
scheepvaart {Nautica)', wij 
hezitten er slechts eenige ver
zen van], Maar hij is meer 
bekend, door vier 'Herders-
Hangen, die niet te verach
ten zijn. De schets derzelve 
is vrij regelmatig, de denk
beelden fijn, en het ont
breekt de verzen noch aan 
zwier noch aan verhevenheid. 
Ten tijde van KARÉI. den 
Groote behoorde dezelve on
der de klassieke werken. De 
schriften van JVEMESIANÜS zijn 
met die van CALPURNIUS en 
(JRATIÜS {jedrukt, in de Poe-
tce rei venaticce,, Zeijden, 
1728, in 4.1» Dezelve wa
ren in 1471, voor de eerste 
maal te Mome gedrukt. De 
heer LEMAIHE heeft dezelve 
opgenomen, in het 52.e deel 
der Bibliotheque classique, 
NEMMSIANUS is de eerste der 
Poetce minores, 

NEMESIÜS , een Christen ,, 
wijsgeer van Emesd in Sy- 1 

roe, en volgens sommigen 
bisschop dier stad, leefde op 
het einde der 4.e, of in het 
begin der 5.0 eeuw. jEr be
staat nog van hem een werk 
over de natuur des menschen, 
voor de eerste maal, in 1565, 
te Antwerpen , in 8.vo ge
drukt , met eene Lati/'nscne 
vertaling, welke ia fat 
Grieksch en in het Latijn voor
komt in de Bibliotheek der 
kerkvaders, nitg. van lyon, 
8.e dl. NEMESIÜS bestrijdt in 
hetzelve met nadruk het nood
lottige der Stoïcijnen, en de 
dwalingen der Manicheërs; 
maar hij verdedigt er het voor
bestaan der ziel in j niet naar 
de wijze van de voorstanders 
der zielsverhuizing , maar 
krachtens eene -.gelijktijdige 
schepping, zoodanig als IsfB" 
NIÏZ en anderen, dezelve la
ter hebben aangenomen^ 
het slot van het artikel WoWy 
Men schrijft hem (in deux-
fordsohe uitgave van z i j n w 
1671 , in 8.vo), aanmerke
lijke ontdekkingen toe, o^ 
de hoedanigheid en het g?" 
bruik der gal. Men zegt et 
zelfs in , dat hij met den om
loop des bloeds bekend •**>• 
zijne zeden strekten der wijs
begeerte en Godsdienst W* 

Zie EuÉBODius. 
eer. 

• NEMEXI (SAMÜÖL) , een p'0' , 
testant, in 1658 te Zet** i 
geboren, volbragt zijne eer
ste studiën te Coloswar,* 
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zette dezelve daarna m Sol-
land voort. In zijn vader
land teruggekeerd , was hg , 
gedurende 34 jaren hoogleer
aar : te Coloswar, en over
leed in 1717. Men heeft van 
hem: 1.° Mosesexplicatus, 
1696, in 8.vo Dit is eene 
verklaring der door MOZES in
gestelde wetten en plegtighe-
den. — 2.° Commentaren op 
den brief van den heiligen 
PAULTJS aan de Hebreërs, 
Franeker, 1695 , in 8.vo — 
3.o0pZACHARUS,ibid.l694, 
— 4.°Eene Bovennatuurkun-
de, enz. 

' - * IVEMIÜS (JoANNES) , te 
'sMertogenbosch:, in 1530, 
geboren, omhelsde den gees
telijken staat, en werd ach
tereenvolgend principaal van 
het collegie der Apostelen te 
Nijmegen en van dat van 
Amsterdam. Hij overleed in 
1600 , en heeft nagelaten : 
1.° De imperia et servitutè 
ludi magistri, Nijmegen, 
1551, in 4.*o Dit werk is 
in verzen met aanteekeningen, 
U- 2.o Orthographioe ratio 
ét prónantiundimodus, Ant
werpen , 1572, in 8.TO -J.-
%fi Annotationis in Syntax-
im MRJSMI, Antwerpen, 
1574, in 8.vo—; 4 , 0 , ^ 
Saxoms historia sive fiiima-
1» stultitia? triumphüsi in 
Jambische verzen.—. 5.o/»«. 
Jens et noverea een dicht-

' - G 

stuk, Antwerpen, 1553. — 
6.° JSpitome de conscriben-
dis epistolis, Antwerpen, 
1552, in8 .vo 

NEMÖRARÏÜS (JORDANÜS) , 
eeü wiskunstenaar der 13.e 
eeuw. Men heeft van hem: 
l.o Eene Rekenkunde in tien 
boeken, door JACOBÜS I E FBB-
VRE D' EÏAPLES, met aantee-
keningen verrijkt, én te Pw 
njs, in 1496, in hel licht 
gegeven. — 2.« Be pmde-
ribus propositionis Xllï', 
Neurenberg, 1533. — 3.° 
Eene Meetkunde in drie boe
ken , in handschrift op het 
Fatikaan. — 4.° De natu
raSpeculorum enz, 

NEMOUBS (JACOBÜS D'AR
MAGNAC, hertog van), zoon van 
BERNARD D'AUMAGNAC, con-
nestabelvaniiVaM&ry&, [gou
verneur van den dauphin, 
later LODEWIJK X I , trad in 
1462, in den echt met de 
nicht van dien vorst, LoülSE, 
dochter van den graaf van 
Maine, en ontving de belee
ning van het hertogdom Ne
mours] ; hij begon te dienen, 
in eenen tijd, waarin het rijk 
dooi- verdeeldheden ver
scheurd was. [Hij,bevrijdde 
net kasteel van JPerpïgnaiiTnm 
net beleg, dat de muitelinv 

I gen van Jtoussillon voor het
zelve hadden opgeslagen' en 

,. herstelde de rust in dat «e-
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west. Ofschoon door LODE-
' WIJK XI , met weldaden over

laden , nam hij echter deel 
aan de zamenspanning van het 
algemeène welegngenéamÓJ, 
en liet zich medesleepen in 
de zamenzweringen, door den 
hertpg jan GÜIENNB en den 
graaf van ARMAGNAC tegen dien 
yorst gesmeed. Nadat de eerste 
jiopr vergift omgekomen , ep 
„de andere vermoord was, werd 
hg daardoor niet wijzer. De 
hertogen van Breiagne en 
Bourgondië, die door het 
anroepen der Engelschen in 
Fr-tznkrijk, de pnlusten in 
den staat zochten te doen 
voortduren, haalden hem tot 
hunne partij over. LODEWIJK, 
van de kuiperijen van NE-
WotJBS onderrigt, gaf bevel, 
zich van hem meester tema
ken. JETij werd te Carlpt in 
hechtenis; genomen, naar Pa
ra's gevoerd, alwaar hij den 
4 Augustus 1477, in den ou
derdom van 40 jaren onthpofd 
werd,. [Zijne jonge kinderen 
werden blootshoofds, in het 
wit gekleed,, en met gevou
wen handen, onder het scha» 
yof geplaatst, opdat het bloed 
huns vaders, op , hen mogt 
nederdruppelen. Na zijne 
strafoefening werden zij naar 
de Bastille teruggebragt, en 
in gevangenhokken, bij wij
ze van korven opgesloten, 
waarin zij duizenden folterin
gen verduurden, en waaruit 
zij «eerst na den dood des 

vorstes ontslagen werden.' U? 
processtukken van den herf 
tog van NEMOÜKS worden ii) 
de bibliotheek van den koning \ 
der Franschen, in 3 dl,11, | 
in fol. bewaard, Men vindt i 
in de Gedenkschriften van 
COMINES, uitgave van GODS-
JFROYY eenen brief van NE
MOURS aan LQDEWIJKXJ, waar
in die ongelukkige ker zijne 
genade afsmeekt]. 

NEMOURS (JACOBUSVASSA-
yooiJE, hertog van), zoo» 
van PHIOPPÜS van Sawdjh 
hertog van Nemours en van 
CHARLOTTE van Orleans-
Zongueville, in de abdij van 
Fauluisant, in Champ^ns' 
in 1531 geboren, onder
scheidde zijnen moed onder 
HENDRIK II. Na met wem 
in Pièmont en in Si<0t

 le 

hebben gediend , werd ij)»« 
colonel-generaal der ruiterij 
benoemd. Hij beteugelde^-
.phiné, versloeg tot Wee m?' 
ien toe, den vrijhei »J 
ADRÈÏS, bragt hem tolflff 
zijde des konings terug, «r0^ 
bij om KAREt IX te Meal 
te ontzetten, alwaar de nï« 
telingen op het punt ware _ 
van hem te omsingelen, * . 
bij den slag van Scdnt-P^ 
tegenwoordig, vezette %W 
1569 tegen den hertog j " , 
'Tweebrugge, en overleg , 
Jnnecy in 1585. Dezef* f 
maakte zich evenzeerhem ' t 
door de hoedanigheden w ) 
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zijn hart en door zijne edel
moedigheid,' als door zijnen 
geest en zijne leunde. Zijne 

" mannelijke nakomelingschap 
is uitgestorven in HENBRIK van 
Mmours, in 1659 overleden. 
[BRANTÖME schildert in zijne 
Fies etc, (Levensbe$chrijvin~ 
gto der groate Fransche 
veldheeren) een heerlijk af
beeldsel van JACOBUS de We* 
mours], 

• NEMOURS. ^ Zie GASTON 
(hertog van), 

NEMOURS (HENDRIK van Sa-
vomje, hertog van), nan, d e-
zen titel aan, na KAREIAME-
CE^^znnen oudsten broeder, 
jn 1652}i meen tweegeyeOht 
doordeffhertogDEBMVoRï, 

iniysgeboren.enhadaich 

C & d l e \ h 9 ^rliet toen 

vorsten,̂ ^ gedurende den J
Qo/ 

°Ver ,eediM 658»*, Zijne' 

weduwe, MARIA van Orleam-
Longueville, overleefde hem 
langen lijd, en liet Gedenk
schriften na, die met ge
trouwheid en in eenen vloei-
jenden stijl geschreven zijn. 
Zij schetst in dezelve afbeel
dingen , vol scherpzinnigheid, 
waarheid en geest, van de 
voornaamste bewerkers der 
onlusten van de Frpnde, wel
ker geschiedenis zij beschrijft. 
Zij was in 1625 geboren en 
overleed in 1707. Deze Ge
denkschriften zijn te Parijs, 
afzonderlijk in 12.mo gedrukt* 
Men heeft dezelve later, in 
eene .Amsterdamsche uitgave 
bij die van Jotr gevoegd. 

NMIHOD, zoon van CHÜS , 
kleinzoon van CHAM , was de 
eerste vermogende vorst op de 
aarde (Ipse caepitessepotens 
zn terra), Hij legde zich in 
oen beginne toe op de ian 
van wilde dieren,. met i n e 
schaar van zeer moedige ion-
f\">aep die hy tot ^en ar
beid hardde, e n gewende om 
de jvapens niet behendigheid 

"e stad van dien n^am, naast 
fö ^ c h t e n toren ^ 
**. Naar mate hij zijne v e t 
^«Pgen uitstrekt £ 2 
H andere steden J v Q 

Meinevlekken 7? f ' , e v e ^ 

"achter dan JS' Hf w«s 

g 5 ? U t l e h e e r ^ u c h l 
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het scheen te beloven. Zijne 
onderdanen regtten hem na 
zijnen dood altaren op. Gfi-
IURDUS MERCATOR en LAN-
GUIS verwarren NEMRÖD met 
ASSDR , die de H. Schrift zeer 
duidelijk onderscheidt; ande
ren doen hem doorgaan voor 
den BELÜS of den NINOS der 
Assyriërs. Het is moeijelijk 
om ten opzigte van deze zeer 
oude tijden iets te beslissen. 
De ongewijde geschiedenis 
biedt ten opzigte van dit tijd
vak niets aan, wat in staat 
zij de nasporingen te leiden, 
noch om het stilzwijgen der 
H. Schrift aan te vullen en 
nog minder om de duistere 
plaatsen toe te lichten. 

NEPER , NEPAIU of NAPIER 
(JOANNES) , een Schotsch edel
man , en vrij heer van Mar-
chiston, bij Edinburg, in 
1550 gehorén, maakte zich 
zeer bekwaam in de wiskunde, 
en vond het logarithmusulit, 
[dat ter bevordering der* wis
kundige wetenschappen zoo 
nuttig is geweest. Hij overleed 
den 3 Augustus 1617. Men 
heeft van hem verscheiden zeer 
gezochte werken, onder wel
ke men onderscheidt: l,°Mi" 
rifici logarithmorum cano-
wisdescriptio, 1614-, in 4.to, 
een zeldzaam en belangrijk 
werk, waarin de schrijver de 
grondslagen der logarithmeri 
nog niet verklaard; hij geeft 
slechts yoor al de minuten des 

- N E P . 

kwadrants, de natuurlijke e» 
logarithmische sinus op, ter* 
wijl hij voor een' geschikte-
ren tijd, de leer, waarop hij 
zijne tafel heeft gegrond, voor-
behondt; hij wacht de k-
oordeelingen censuur der wis
kunstenaars af, alvorens het 
overige voor de boos'aard/gheid 
der benijders bloot te leggen. 
Na zijnen dood gaf zijn' »»" 
deze verklaring in het licht, 
Edimburg, 1619, in 4.*° \ de 
beide werken zijn in 1620, te 
Zyon, herdrukt, onder dezen 
titel: Zogariihmorumcanoms 
descriptio, seu arithmetiM' 
rum supputationummirahü^ 
ahbreviatio, ejusque üsusiï 
uiraque trigonometrie, «' 
etiam in omni logisiic&W 
thematica, amplissimietex-
peditissimi, explicatio ö«" 
thore ao inventore,JoASSi 
ÏÏEPJERO, barone Merchi-
stonii, Scoto etc, eerstege
deelte ; 3firiMH*ritr°*t 
rum canonis consiruelio i e 

eorumad naturales ip'sorutn 
numeros habitudines, etc' 
tweede gedeelte, in 4*»,-»J 
zeldzaam. — 2.° Mubdotyw 
seu numerationis per vir^r 
tas, libri duo, Monden» 
Amsterdam, 1617, in 12. ' 
verscheiden malen herdrnw? 
NEPER is ook nog bekend door 
de evenredigheden,diezfe« 
naam dragen. Hij had eenige» 
tijd de godgeleerdheid b e j 
fend,eneenwerkmhe tlicjj 
gegeven, getiteld! Dui&W6 
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verklaring der openbaring 
,vandenH.JoMN£S, waar
in hij den Paus niet spaartj. 

NEPHTAII, zesde zoon van 
JAKOB , door hem bij BALA , 
eene dienstmaagd van RACHEL, 
verwekt. Wij kennen geene 
bijzonderheden van het leven 
van JVJSPHÏAH: hij had vier 
zonen, JAZUEI, GUM, JEZER. 
en SAUBM, en overleed in 
Egypte, in den onderdom 
van 132 jaren. De zegening, 
welke JAROB hem al ster
vende gaf: NEPHTSJLI, eet" 
vus emissus, et dans eloquia 
pülc/tritudinis, (GM, XLIX, 
21.) wordt verschillend ver
klaard. . De beste schriftvër-
Jklaarders, onder anderen JAN-
SENIDS, in zijne Uitlegging 
van bet Pentateueum, passen 
defce woorden toe op de ge
schiedenisvan BAUACH of BA
RAK , uit den stam van NEPH-
ÏAM gesproken, regter en be
vrijder des Hebreeuwschen 
volks. In den beginne vrees
achtig, even gelijk het hert, 
en sidderende bij het aanna-
derendesvijands, hadhijnoo-
dig door eene vrouw bemoe
digd te worden : daarna ze
gevierend, -vervaardigde hij 
met haar dien schobnen lof
zang, waarin geleerde letter
kundigen de kiem van den 

•«lias hebben meerien te ont
k e n (REGT. IT en V). — 
m DEBORA en Horaüsj. 

, tfEPOMüCENUS , Of VÖN N E -
POMÜCK (heilige JOANNES), 
kanonik van Praag, in 1380» 
te Nepomuch, in Bohème ge
boren. Hij begaf Bich in den 
geestelijken slaat, en zoo tot 
de hoogste waardigheden heb
ben kunnen geraken, ia-
dien het groote denkbeeld , 
hetwelk bij aan de bisschop
pelijke waardigheid verbond» 
hem niet tot drie bisdommen 
had doen van de hand ••wij
ten. Hij nam slechts een ka-
nonikaat te Praag en den 
post aan van biechtvader der 
koningin JOAMA , echtge-
noote van WENCESUDS, Ho
velingen beschuldigden deze 
vorstin , van eenen onwetti» 
gen minnenhandel met eenen 
heer des hofs. De al te ligt-
geloovige WENCESUIJS, liet 
NEPOMÜCENDS komen, en wilde 
hem noodzaken, de biecht dei* 
koningin te openbaren. De 
weigering verbitterde hem» 
hij liet den Heilige aan de 
de voeten gekluisterd in eene 
gevangenis werpen, WENCES-
XATJS, tot zich zelven terug
gekomen, gaf den Heilige aan 
zijne bediening terug 5 maar 
daar zijne woedes op nieuw 
ontstak en hij het onschend
bare geheim aanNEPosiüGiNüs 
met kon afpersen, liet hrjhem 

! , i e * f a werpen. 2»Ö 
hjk. werd weder o/gekald* 
om het mei eere teTeg rave0 
T^n ZÏJÖ g r a f 0 ^ » 
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April 1719 geopend werd, 
vond men zijn gebeente van 
alle vleesch ontbloot, maar 
zijne tong was nog zoo frisch 
en zoo ongeschonden, dat 
men zou gezegd hebben, dat 
de Heilige pas den geest had 
gegeven, Men bewaart dezelve 
nog met veel eerbied in de 
hoofdkerk van Praag, alwaar 
een naauwkeurig waarnemen*» 
de reiziger, dezelve nog in 
1769, zeer in haar geheel 
heeft gezien, doch het scheen, 
dat dezelve, eenigzins begon 
te ontsteken en te schimme
len. Sedert zijnen dood was 
deze Heilige in Bohème als 
martelaar vereerd • maar om 
zijne vereering door het gezag 
der Kerk te staven, en alge-
meener te maken, verzocht 
keizer KAREJ, YI om zijne hei
ligverklaring , en verkreeg de
zelve van paus BENEDICTUS 
XIII, in 1729. Men heeft on? 
der zijnen naam een Broederr 
schap opger ig t , tot het goed 
gebruik van de tong. Meri 
beschouwt hem als den b e 
schermheilige van den goeden 
naam en de e e r , en roept 
zijne voorspraak in tegen de 
lasteraars en eerroovers. Zelfs 
de Protestanten hebben zijner 
deugd hu lde toegezwaaid. 
» De heilige JOANNES IVEPO-
MBCENÜS (schreef in 1687 
MARTINÜS BOKECQ) Was biecht* 
vader der koningin JOAÏÏNA. 

Het gezag Y a n W E N C E S L A U S •, 
*1och: de bedre ig ingen , noch 

de gevangenis "waren iri staaf 
hem te bewegen , om hét ge
he im der biecht te openba
ren. ' ' ' Zijn Zeven is in hel 
Latijn beschreven , door pa
ter B A L B I N , een Jesuit, en 
met aanmerkingen door pa> 
ter PAPEBROCK in het licht 
gegeven ; pa te r DE MABNB, 

mede e e a Jesu i t , hééft het
zelve in he t Fransch in het 
l icht gegeven [en het is njne 
s c h e t s , d i e ongelukkiglijk, de 
M A T S T E aflevering uitmaakt 
van de door haren onbaat-
zuchtigen arbeid zich zoo ver
dienstelijk gemaakt hebbende 
redactie der „PetiieBilh' 
theque CathoUque delaM' 
giqué, 1837.] Pater WJÏ-
lEtïs en pater IE CflArEü'» 
hebben ook de geschiedenis 
van dezen Heilige beschreven. 
In 1784, heeft pater Nico-
IAAS HERMANN, eenbeknop' 
begrip dier verschiHe"d.e 

schriften in het Hoogdtii'J 
geleverd, Luxemburg t1?"**' 
in 12.wo Wij willen dit"4 

tikel eindigen met eene aan
merking , waarvan de g ^ f 
zinde geesten de juistheid^ 
Jen gevoelen : » Eene bij20"' 
zer opmerkenswaardige23".^ 

en 
als bovennatuurlijk en won

derdadig kan beschouwen»^ 
he t geheim der Biecht» f" 
gelijks aan duizenden pr.'e] 
ters toever t rouwd, aan f1^' 
t e r s , die he laas , hunnen sta* 
dikwijls weinig w a a r d i g 
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lot alle andere bedriegerijen 
in staat zijn, en altijd,zoo. 
getrouwelijk bewaard. JVaau-
welijks weet de geheele kerke
lijke geschiedenis cènig voor
beeld van ontrouw in dit stuk 
aantewijzen. Indien men bij 
deze overweging eenen oo-
gehblik nadenkt overdemen-
scheJijke onbestendigheid, o-
ver de nieuwsgierigheid der 

tium Iniperatomm. Men heeft 
dit werk langen tijd toege
g e v e n aan OEMIUDS Pao-
BÜS, die hetzelve , zegt men, 
onder zijnen naam in het licht 

, om daardoor in de gunst 
van XHEODOSIOS te dringen. 
Dit werk is met naauwkeu
righeid en sierlijkheid geschre
ven* Alles is in hetzelve in 
eene duidelijke en juiste orde 

eenen en de praalzucht der gerangschikt. Deaanmerkm-
*l 1 1̂ _k~ II ^ I- —. *•*** « i n t v * n » l r Mt I P _ anderen, over den aard en 

het belang der onderwerpen 
waarvan de bedienaars van 
dit Sacrament de bewaarders 
zijn, en waarvan de open 
baarmaking dikwerf de ver-
bazendste uitwerkselen sou te 
weeg brengen i over de midi 
delen, welke de verschillen
de belangen, de heb- en ij
verzucht en andere hartstog-
ten, niet nalaten, in het werk 
testellen, om hun doel te be
reiken enz. zal men er niet aan 
twijfelen dat God waakt over 
het behoud van zijn werk." 

gen 

<# NEPOS (CÖRNEIIÜS), een La-
tijnsch geschiedschrijver te 
Mostilia bij Ferona gebo
ren ;, bloeide ten tijde van 
keizer AUGUSTUS (l.e eeuw 
vóór J.C.) Hij was de vriend 
yan CICERO en ATTICDS , die 
in hem eenen kieschen geest, 
en eene vrolijke inborst be
minden. Onder al de werken, 
waarmede hij de letterkunde 
S verrijkt, blijft ons en-
*el «ver De vüis Eoccdlm-

komen er niet verkwis
tend in voor ; maar die »welr 
ke men er in vindt, zijn le
vendig, schitterend, nieuw 
en deugdademend» De beste 
uitgaven van dezen geschied
schrijver zijn: die ad usum 
Delphini, Parijs, 1674, in 
4 . t 0 ; en die Fariorum ge
naamd, Zei/den, 1734, in 
8.Y0 COÜSTELIER heeft erin 
1745 eene uitgave in 12.m o 

van geleverd, met de borst
beelden der veldheeren ver
sierd , volgens gedenkpenning 
gen en oude gedenkstukken 
gegraveerd; [die, welke er 
de heeren DESCÜKET en L E -
GLÈRE in 1820 van geleverd 
hebben wordt hoog op prijs 
gesteld, en behoort tot de 
Bihliograpkie elassique van 
XEMAIRE.] 

NEPOS (EUVIÜS JULIÜS), 
keuer van het PPestersck nU} 

in Dalmatië geboren, was de 
zoon van den veldheer JVwo-
IXAOTS en van ee«e zuster van 
PATiucros M A R C « Ü S , e« 
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•waardig om te regeren. Kei
zer LEO I , die hem met ee
ne nicht zijner gemalin, in 
den echt had doen treden, 
benoemde hém in 474, in 
de plaats van GLYCERIÜS (zie 
dat artikel) tot keizer, Hij 
trok met een leger op Rome 
aan, en verzekerde zich, door 
zijne dapperheid van den 
schep ter. Nadat EÜRICH , ko
ning der Visigothen, hem 
den oorlog bad verklaard, 
deed hij, om den vrede te 
sluiten, en om zijne volken, 
door eene lange reeks van 
oorlogen en ongelukken we
der te doen ademhalen, in 475 
afstand van Auvergne. De 
muiterij van den veldheer 0-
KESTKs stoorde dezen vrede. 
Deze dwingeland noodzaakte 
NEPOS Ravenna te verlaten, 
alwaar hij den zetel van zijn 
rijk gevestigd had. Hij nam 
de wijk naar een zijner huizen 
bij Salone in Dalmatie', en 
na aldaar bijna vier jaren ge
kwijnd te hebben , werd hij 
er in 480, door twee, zoo 
als naen zegt, door GLY/CERIUS 
omgekochte hovelingen ver
moord. Juxius NEPOS bezat 
deugd en menschlievendheid, 
en hij zou het Westersche 
rijk hebben kunnen herstellen t 
maar de Voorzienigheid had 
deszelfs val besloten, en deze 
was nabij. 

< NEPOTIANUS (FLAVIÜS PO-
PIIIOS), zoon van EÜXROPIA, 

zuster van keizer KoNsns-' 
TIJN, [en volgens verscheiden 
geschiedschrijvers van den 
consul NEPÓIIANUS] , drong 
na den dood van keizer Koif-
sXAflfs, zijnen neef, naar de 
keizerlijke waardigheid. Hij 
liet zich den 3 Junij 350 te 
Rome fcroonen, in den tijd 
dat MAGNENTIDS, liet keizer
lijke gezag in Gallïè over
weldigde. NEPOÏIMTOS voerde 
den schepter niet langer dan 
omtrent eene maand. ANI-
CETÜS overste der lijfwacht 
van MAGNENTIÜS , .benara hem 
den troon en het leven. Zijne 
moeder en al degene, die zij
ne partij begunstigd hadden, 
werden ten dood gebragt. ïfa" 
POTiANts had van ,de natei"' 
geene genie ontvangen, die ge
schikt was, om zijne heersen." 
zucht te ondersteunen. «!) 
was wreed en önmenscneJp'j 
en in plaats van het hart der 
Romeinen door weldaden te 
winnen , verbitterde Vj de" 
zelve door verbanningen en 
moordtooneelen. 

•• NEPOXIANDS , een Haliaan" 
sche priester, vriend vand^, 
heiligen HIERONTMOS,

 ffe'a 

door zijnen oom HKMODOB"»» 
bisschop van Jltino, opge* 
voed, die hem de heilige pries
terwijding toediende. De«e* 
lige HIERONYMÜS heeft hem ee-
nen brief geschreven Over» 

pligten der geestelijken, ü 

NEPOïiANosinet den grootste" 
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-ijver en eërie 'bewonderens-
•waardige naauwgèzetheid ver-
•vulde. Hij overleed omtrent 
•het einde der 4.e eeuw. Zijn 
heilige én geleerde vriend, 
wijdde hem eene lofrede toe 
welke wij bezitten, onder 
den titel van Epitaphium 

•Nepotiani, dezelve wordt on
dier de brieven van den hei
lige kerkleeraar gevonden, en 
is een "zijner schoqnste stuk
ken. De lofspraken van den 
overledene zijn doormengd,, 
met groote en krachtvolle 
.denkbeelden , die in een soni* 
ier en treurig onderwerp, 
eenen geheel, bijzonderen in
druk Hiaken. Het is daar, dat 
.men de zoo béwonderenswaar* 

.«dige uitdrukking van PERSEÜ'S 
vindt: Fugithora: hoc quod 
loquor, inde est, op èene wel 
is waar, minder lakonischey 
maar meer treffende en beel-
denrijke wijze voorgedragen! 
Boe ipsum quod dico, quod 
scribo, quod emendodemea 
vita tollitur. Quod puncia 
nötavi, tot meorum damna 
sunt temporum. Scribimus 
atque resoribimus, iranseunt 
•mdriaepisto?w,et scindenie 
mlcum cavina, per Jluctüs 
singulos cetdtis nostra mo-
Menta minuuntur. 

NEPVEÜ (ERANCISCÜS) , te 
M.Malo, in 1639, gebo-
*eil> omhelsde de orde der 

wees gedurende zes jaren, de'; 

humaniora en de rhetorica, 
en de wijsbegeerte gedurende 
acht jaren. Hij stond aan het 
hoofd van het collegie van 
Mennes, toen hij in 1708 
overleed. Al de werken van 
pater NEPVEÜ handelen over 
de godsvrucht en de zede-
kunde, zoo als: 1.° De la 
eonnaissance etc. [Over de 
kennis en de liefde van mi
xen Jff eer Jissus CSRISXÏÏS), 
-Nantesi 1681, in 12.mo, 
verscheiden malen herdrukt. 
•— 2,o Methode etc. {Wijze 
om te bidden), in 12. ï a° , 
Parijs, 1691, in 12.mo Pa
ter SEGNERI heeft dit werk 
in het Italiaansch vertaald. —. 
3.° Exercices etc. (Inwen
dige oefeningen, ter veree
ring van de geheimen van 
ónzen Beer JESTJS CffRlS-
TVS) , Parijs, 1691, in 12.w> 
— 4.°Hetraiteetc. {Afzon
dering , volgens den t/eest 
en de wijze van den Jff. IG-
NATIÜS}, Parijs, 1687, in 
12.H>o en 1716. Bit werk is 
in het Latijn vertaald en té 
Ingolstadt, 1707, in 8.vo 
gedrukt. ~ 5.o La maniere 
etc. (Be wijze om zich tot 
den dood voor te bereiden), 
Parijs > Ï 6 9 3 , in 1 2 ^ o . 
in hét Italiaansch, /^ewe-
tïè, 1715"J in i2,mo ^ 
6.o Pensees etc. (Gedachten 
foverwegingenvoorulde 

W e r J c , s i n ^tXatp vertaald» 
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iïïuncUn, i 709 , 4 dl.», in 
l2.mo; en in hel Italiaansch, 
renette , 1 7 1 5 , mede 4 dl.n, 
in 12.»10— 7.o Z''Espril'etc. 
{De Geest des Ghristendoms, 
of overeenkomst deit Chris* 
lens met J. C.) > Parijs, 
Ï700 , in 12.w» Al deze wer
ken zijn zeer wel in het 
JFransch geschreven; de schrij
ver heeft de bevalligheden der 
taal met de zalving der Chris
telijke zedeleer weten teyer-
bindeni De lijst der! overige 
werken van dezen Jesuit, komt 
voor in het Woordenboek van 
MOKERI, uitgave van 1759. 

NERI (ffeiligé PHILIPPÜS 
VAN) stichter van de congre
gatie der priesters van het 
oratorium in Italië, werd 
Xe Florence in 1515 uit eene 
adellijke familie geboren. In 
de gödsvracht en in de let
teren opgevoed, onderscheid* 
de hij zich weldra door zijne 
wetenschap en deugd. In den 
ouderdom van 19 jaren be
gaf hij zich naar• Êome, al
waar hij zijnen geest versier
de , dé zieken bediende en 
voorbeelden van versterving 
en van vernedering gaf. PHI-
iiPPüs, in den ouderdom van 
36 jaren priester gewijd zijn
de , riglte in 1550 eene be
roemde broederschap ia de 
kerk van St* Salvator-del-
campo op, ter ondersteuning 
*an arme vreemdelingen, van 
pelgrims, van betèrenden, 

die geen te Jiuiskomen liail» 
den.; Deze broederschap was 
als de wieg van de congrega-1 
tie van het oratorium. Toen I 
de heilige orde-slichler SAI-J 
VIAÏJ/ , broeder: van den Jrar> j 
dinaal van denzelfden naami | 
TARUGIO later kardinaal,den I 
beroemden BARONÏPS en ver- | 
scheidene andere uitmuntende j 
voorwerpen voor Goi gewon
nen had, begonnen lij in 1564 ; 
eene vereeniging te vorraen< 
De geestelijke oefeningen wa
ren in 1558 verplaatst, inde 
kerk van den H.EIEROKMUS 
der Liefdadigheid, ^ e 
PHILIPPU& eerst; in 1574 ver* 
liet; om te St. .JoAJOT'«er 

Florentijnen te gaan wonefc | 
Paus GREGORIÜS XIII kearde i 
zijne congregatie in het vw" | 
geride jaar ,goed. De vaoe' | 
van deze nieuwe geestelijke • 
krijgsmagt zond een/ge zijnet 
kinderen uit , die zijne orde 
door geheel ItaB^^" 
den: Men doet %^ f'. 
lofte in deze, congregatie, 
men is er slechts door ^ : 
band der liefdadigheid";: 
bonden; de overste best» 
er slechts 3 jaren. DeJ 
lige orde-stichter overig 
Home in 1595 in de» „ ; 
derdom van 80 jaren. •*» j 
had zijne ' waardigheid ' ; 
algemeene overste drie J ; 
te voren afgestaan, ten g , 
ste van BAROMDS, f.1' 
zijnen raad aan de ^el,J 
jaarboeken werkte, Ve 
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stitutiën, die hij aan ?ïjne { 
congregatie nagelaten had, 
werden eerst in 1612 ge
drukt. Zijne congregatie heeft 
zich. 'overal gehandhaafd ren 
houdt zich nog met stichting 
staande y indien men er 
Frankrijk van uitzondert, 
alwaar zij zelfs in den be
ginne eenige met den geestvan 
den heiligen stichter vreem
de dehkbeeelden scheen te 
vermengen (zie BERUIXE) ; 
maar gedurende de omwen
teling van 1789 heeft men 
gezien, hoezeer zij er zich 
van verwijderd had. » De 
vaders van het oratorium, 
(zeide ip 1792 de schrijver 
van de Grenspalen tusschen 
de twee magten), toonen 
sedert eenigen tijd , en voor
namelijk in de tegenwoordige 
omstandigheden, eenen groo« 
ten ijver voor de ongodsdien
stigheid. Terwijl zij gecano
niseerde heiligen missen, heb
ben zij QDESNEI, voortgebragt; 
maar zij hebben ook eenen 
MALEBRANCHE , eenen THO-
MASSiNy eenen MASILLON, 
eene menigte andere door 
hunne wetenschappen en ta
lenten •'•, aanbevelenswaardige 
mannen opgeleverd;: zoodat 
het zeer teJjetceuren is, dat 
eene congregatie, waarvan 
"et nieuwe en. welberaamde 
ontwerp zoo vele voordeelen 

e 3 ' 2 o o diep^ bedorven 

is." PHIIIPPDS werd ia 1622 
door GREGORiüsXVheüigrer» 
klaard. Weinig menschen heb
ben een vuriger en teederder 
godsvrucht gehad.- Zijn gebed 
Was eene soort van verrukking* 
Hij, bleef gedurende tien jaren 
bijna onophoudelijk in deon-
deraardsche begraafplaatsen 
van GALHXTÜS, om er in stilte 
en in het verborgen te bidden, 
twee zaken, die de gedachten 
aan God zoo levendig en zijne 
tegenwoordigheid zoo gevoe
lig maken. Men heeft op da 
plaats, waar hij zich ophield, 
de volgende verzen geplaatst t 

Profunda noctis umbra, et hor-
rendum specus, 

Ubi astra fugiens, solus exo* 
sus jubar, 

Latens P&IMPPÜS inter has te* 
nebras diu, 

Inter cavernas, inter haec si-
lentia, 

Quem deperibat, quem flagra» 
ba t , repperit, 

Qui dormit et requiescit ia 
meridie, 

ANÏONITJS GAWOOTO heeft zijn 
leven in het Latijn in het licht 
gegeven , Rome en Mentz, 
1602, in 8.vo PBTRÜS J A -

GOBDS BACCHIO, heeft een an
der in het Italiaansch en in 
het Latijn geleverd, dat ia 
het ;Fransch vertaald is, Jtome, 
1645, in 4.to Er is een g e ! 
leerde geweest, NERI(ANT0^ 

NICS) genaamd, van dezelfde 
lamUie, en mede t e #1^ 
rence geboren ,.overleden te 
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m een zeer fraai -werk heb
ben , gedrukt te Flotênce in 
1612 in 4»t° onder dezen ti
tel: Delle arte wrraria, 
libri FIT;— een domini
caner THOMAS JVERI genaamd, 
die zijne pen aan de verde
diging van den beroemden 
SAVONAROM; zijnen orde broe
den Wijdde ; — en een je-
suit, ÉMMANUEL NERI , een 
Italiaan, die zijn leven te 
Klègenfutt door den mar
teldood geëinidgd heeft. 

, NERICATJLT DESTOÜCHES. — 
Zie dit laatste artikel. 

* NERINI (dom t&nx MA
MA) algemeene beroemde en 
geleerde generaal-abt van de 
orde van den H. HIERONY-
ÏÏÜS , werd in 1705 tó Mi-
lane geboren. In de Hiero-
nymisten-orde getreden, on
derscheidde hij zich in de
zelve door zijne talenten en 
zijne zucht VOOÏ de goede 
studiën. Hij was ook bedre
ven in de goddelijke weten
schappen , en de ongewijde 
geleerdheid een even zoo sier
lijk letterkundige als diepden-
kende godgeleerde. Hij be
zat zeldzame kundigheden in 
de wiskunde, dé natuurkunde 
en de natuurlijke historie* Hij 
had de boekverzameling tan 
het klooster van St, Jlèxh 
op den dvmtijnschen berg, 
waarin hij grootelijks belang 
.stelde, verrijkt met een aan

tal boeken en kostbare hand» 
schriften. Hij had er een 
schoon natuurkundig kabinet 
en «en museum gevormd. Ter
wijl hij er naar streefde, om ; 
de1 verschillende voortbreng- ;• 
sels der natuur te kennen, ] 
wilde hij aan zijnen religi» ! 
euzen den smaal voor deze j 
verschillende wetenschappen \ 
inboezemen, en had oordeel
kundig gedacht, datin«toge
schikter was hun deieVie.m > 
te boezemen , dan het geïigt j 
dezer rijke verzamelingen, De ! 
schoone hoedanigheden van ; 
den algemeencn abt -NBMHI J 
zijne kunde, de ijver, waar* f 
mede hij aan de vorderingen | 
der menschelijke kundigheden j 
arbeidde, hadden hem aan ê | 

geleerden dierbaar gemaakt» ; 
en hem met de doorluchugste , 
personen verbonden. Hij °B* \ 
derhield eene brief*"*»8* 
met hen over geleerde onder
werpen, en bijzonder niet «n ,. 
beroemden kardinaal Qfl»" 
Nijhijwasconsultateurvanfl" 
heilige congregatie .der-jj»q» 
sitie» en was langen tijd p<̂  
kureur-generaal van ipe , 
de geweest. Deze beroep 
religieus overleed te Mo' * 
in zijn klooster van den •j» 
ALEXis,denl7Januanjl^ ; 
na eene lange en ^ f e L j 
ziekte. Hij heeft in hethe" , 
gegeven: 1." Meronynn^ \ 
/amilmveiem mommen^} 
ad amplissimum dom»' . 
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3t,M. vardinatem Pdacenact, 
1754, in 4.*» Zijn dpel iti 
dit werk is, om door oude 
gedenkstukken, de oudheid 
van de orde van den H. HIE-
KONTMtJS te bewijzen, tegen 
diegenen, welke "derzelve ee-
aen nieuireren oorsprong toe
kennen. Eene oude kronijk 
door P» LoBEwiJK GALMT-; 
TI, benedietgner-monnik tan 
den berg Cassino, in een 
klooster van zijne congrega 
tie te Florence ontdekt, aan 
den kardinaal QwRIM mede-
gedeeld en door hem aan NE' 
KIM gezonden, had hem veel 
in dit werk geholpen, —> 2.o 
De sttsceptp itinere subal 
pino epistolce tres, ad am* 
plissimum eardinalem dN' 
GEIMNMJRIAM QÏÏIRMUM, 
Milane y 1753, in 4.*Q De
ze brieven gaan met geleerde 
aanteekeningen vergezeld. —: 
3.o Responsio ad epistolam 
Brexicni a<Aa*«r?i&o$ Milane, 
1753. — 4.o jDe templo et 
caenobeo sanctorum Bom* 
FMH et JLEXIJ historica 
monumenia, JSome,, 1752, 
in 4.to opgedragen aan den 
kardinaal QUIRINI. Men vindt 
er een goed uittreksel vari 
in de Storia Zetteraria d'I-
talia, zesde deel, blz. 569. 
— 5.o Theologia Hiero 
wtjmiana. Dit is eene com
pilatie, welke NERINI inden 
W zijner studiën vervaardigd 
n^> voor zijn afzonderlijk ge

i l 

bruik en tot welker verdedi
ging, hij een ander werkza-
zamengesteld had, getiteld: 
Findictce ffiermymiance, 
onuitgegeven gebleven. — 
6.o Tre lettere indifesa del-
Ie religiose turehine suW 
JSsquilie, controle oblate 
JPhilippine, onder den let
terkeerenden naam van den 
abt CEMDONIO ÜNTENFER, aan 
kardinaal QOIRINI gerigt. De 
abt BASSANO MANGINI, heeft 
eene lofrede van NERINI itt 
het licht gegeven, vol sier
lijkheid en geleerdheid. De 
geschiedenis en de ontleding 
zijner werken, en hetgene 
tot dezelve aanleiding gege
ven heeft, maken het grootste 
gedeelte van dit geschrift uit. 

NERO (LÜGIÜS DOMITIÜS 
CLAUDIÜS), een Romeinsch 
keizer, zoon van CAJÜS D O 
MITIÜS JENQBARBUS en yan, 
ASUIFPXNA , dochter van GKR-
MANICBS, werd in het jaar 
50 na J . C. door den kei
zer CLAÜDIDS als zoon aan
genomen, en volgde hernia 
het jaar 54 op. Het begin 
yan de regering van dezen 
jongen keizer, was als het 
einde van die van AUGUSTUS. 
BURRHUJS en SEUECA , hadden 
getracht hem wijsheid in te 
boezemen, en schenen eeni-
gen tijd geslaagd te z j j n . JJÖ 

Romeinen beschouwden hem 
l als een geschenk des hemels. 
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HH' 'toonde zich reglvaardig, 
Trijzinnig , bescheiden , wel
gemanierd, gedienstig en met 
een vóór het medelijden ge
voelig hart begaafd. Toen 
men hem eens het Tonnis, 
van een' ter dood veroor
deelden ter onderteekening 
•voorlegde, zeide hij: Ik 
wenschte, dat ik niet kon 
schrijv&n. De bescheidenheid 
verhief zijne hoedanigheden. 
Toen de senaat hém over de 
Wijsheid van zijn bestuur ge
prezen had, antwoordde hij: 
Wacht met mij te pry&en, 
tot dat ik het verdien.... 
NERO vervolgde niet zoo'als 
hij begonnen was; terwijl de 
lessen der wijsbegeerte , wel
ke de grondslag van zijne 
opvoeding uitgemaakt had
den , zonder bekrachtiging en 
zonder waarborg waren , kon-

. den zij de ontwikkeling van 
zijne boosaardige inborst, 
noch het uitwerksel der slech
te gezelschappen, waaraan hij 
zich overgaf, beletten. Men 
beweert zelfs, dat het de 
wijsgeerige geest i s , welke 
hem déze gemoedsgesteldheid 
Tan schijnheiligheid en van 
laaghëid gaf, Waarvan hij 
meer dan eenen trek in zij
ne meesters gezien had, en 
die, zoodra hij bij de magt 
gevoegd is, onvermijdelijk de 
grootste buitensporigheden 
voortbrengt. Hij schudde het 
juk van AGRIPPINA, zijne moe
i e r af, en vergat dat hij haar 

het leven en het rijk''ver
schuldigd was. Daar hij vrees
de , dat zij hem den troon 
mogf ontnemen , om denzel-
ven aan BRITTAMICUS , den 
zoon van CtAiioios, te geven, 
wien dezelve toekwam, deed 
hij dezen prins door vergif 
omkomen. Eene misdaad, 
blijft zelden alleen: JVJBBÖ 
aan de bedorvenheid zijns 
harten overgegeven, vergat 
weldra de betamelijkheid, 
Welke de boosdoeners zelve 
in hunne buitensporigheden 
eerbiedigen. Hij bragt de 
nachten door op straat, W 
de herbergen en op de plaat
sen van ontucht, gevolgd va» 
eene losbandige jeugd,'««' 
welke hij vocht, roofde e» 
doodde. Onder anderen ont
moette hij eens op eenen 
nacht bij het uitgaan eener 
kroeg, den raadsheerMosn-
Nus met zijne vrouw, Wm 

hij verkrachten wilde- u.aa^ 
de man hem niet kende', sloeg 

hij hem met veel d«f t»e" 
had hem bijna gedood. l"eB 

MONTAÏTÜS, eenige dagen daar
na vernomen had , da] . 
de keizer was, dien ni)J" 
slagen had , en daar 1»J °F 
het denkbeeld was gekomen. 
hem te schrijven, om »« 
verschopriing te vragen , » ' . 
NERO: Wat, hij heeft ^ 
geslagen en hij leeft, «V 
en aanstonds zond WJ "v 
een berol, om zich van « ( 
leven te berooven. Zij» " 
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gewendde zich langzamerhand 
aan den. moord; eindelijk || 
liet hij zijne moeder AGRIP-
PINA ombrengen. Om haar 
op eene wijze, die natuur
lijk scheen van het leven te 
berooven,, liet hij haar op 
eene galei inschepen, welke 
zoodanig gebouwd was, dat 
het verdek van zelve inviel, 
en, het onderste gedeelte zich 
te gelijkertijd opende, Toen 
deze list niet gelukt was 
zond hij zijnen vrijgelatene A 
•ffiCETüs , om haar te Bat/es, 
waar zij zich gered had, te 
doorsteken. (Zie AGRIPPINA.) 
De wreedaard was na deze gru
welijke daad, niet vrij van 
wroegingen, hij meende al
tijd IGRIPPIITA te zien, met 
Woed geverwd en onder de 
stooten van de bedienaars zij
ner wraak bezwijkende. In-
tusschen poogde hij; zich bij 
den senaat te Terontschuldi-
gen, door zijne moeder al
lerlei misdaden te laste te 
leggen. Ijfij had haar het 
leven enkel ontnomen., schreef 
hij , om het zijne te redden. 
De' senaat, even zoo laf har
tig als hij, keurde deze wreed
heid goed: het volk, niet 
minder bedorven dan de over
heden, ging hem ; met hen 
te gemoet, toen hij zijnen 
intogt in Rome deed. Men 
wtving hem met zoo vele 
P'egtigheid, alsof hij vaneene 
Winning terug gekomen 

••:••• A ' ; . ^ : : H 

ware. De wijsgeer SENKCA 
was niet van de laalslen, 
om toe te juichen. Zoodanig 
is de laagheid der menschen 
altijd geweest en dezelve is 
ook heden nog: de maat hun
ner vrees en hunner hoop 
maken die hunner loftui
tingen ui t ; de vleijerij, deze 
schandelijke en misdadige sla
vernij , zoo als TACITDS zegt: 
(Foedum crimen servittües) 
is bestendig in het gevolg 
der dwingelanden gegaan; de 
levende en vermogende ge-
drogten, zijn altijd groote 
mannen geweest.:' Toen N E 
RO zag, even zoo veel sla
ven als onderdanen te bezit
ten , raadpleegde hij slechts 
de bedorvenheid; van zijnon-
zinnig verstand. Men zag 
eenen keizer, die; als een 
gewone tooneelspeler, open
lijk op de tooneelen verscheen. 
Hij meende zelfs in deze kunst 
uit te munten. Het gezang 
was vooral zijne groote nei
ging; hij was zoo naijverig 
op de schoonheid vans zijne 
stem, die" echter noch schoon 
noch zwaar was, dat hij zich. 
uit vrees, van dezelve te ver
zwakken, van eten onthield, 
en dikwerf zuiveringsmidde. 
len gebruikte. .Dikwijls ver
scheen hij op het tooneel 
met de lier in de hand, «e* 
volg door BüRRHus en SB-
M C A , die in de handen klan-ten : ppna «n« j _ „... " 

e e n e a a n <le wijsgeerea 
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van alle eeuwen gewone zwak
heid, wier koele zedekunde 
niet bestand is , tegen den 
koninklijken Wil. Toen hij 
in het openbaar moest zin
gen, waren er op kleine af
standen wachten uitgesteld, 
om diegenen te straffen, die 
voor de bekoorlijkheid van 
zijne stem niet gevoelig ge
noeg geweest waren. Deze 
iluchtspelende keizer twist
te hevig met de muzijkanten 
eh de tooneelspelersj Hij reis* 
de naar Griekenland, om 
bij de Olympische spelen in 
het renpèrk te treden. Wel
ke pogingen hij ook deed, 
«ril den prijs te behalen, 
verkreeg hij denzelven niet 
dan door gunst, daar hij 
ter helft van den wedren, 
omvergestort was. Hij liet 
niet na ,oin bij de terugkomst 
,van deze groote daden, ze
gepralend binnen Rome te 
-trekken , op den wagen van 
AÜGDSXDS, omringd van mu
zijkanten en tooneelspelers, 
van alle landen der wereld. 
Men verwachtte niet > dat hij 
iets 'meer kon uitdenken, dan 
hetgehe men van hem gezien 
shad v maar hij scheen be
stemd om misdaden te be
gaan, die tot dusverre on
bekend waren. Hij kwam op 
het denkbeeld, om artch als 
«ene vrouw te kleeden en 
plegtig te trouwen met deü 
eerloozeH PX-XHAGÓRAS j en 
daarna voor de tweedenmaal 

in een dergelijk huwelijkmet 
DORIPHORUS , een^zijner vrij. \ 
gelatene. Door eene tèrug-
keering tot zijn geslacht, werd j 
hij de gemaal van eenen jon» 
geling 'SPÖRÜS genaamd, dien i 
hij deed verminken)omhert ] 
het aanzien eenèr vrouw ie | 
geven. De dwaze NERO bs* t 

kleedde zij nezonderlingeechfc \ 
genoote met de versiersel* 
Van keizerin, en vetscheed 
aldus met zijnen gesoedenem j 
hét openbaar. Zoodanig" ' 
de buitertsporigheid des w-
lustes: zoo als de .gierigheid 
gevoelt hij zijnen dorst ver
meerderen, naarmate dezelf e 
voldaan Wordt; zoo als de 
gulzigheid put hij zich u» i 
in zelf spijzen, tegen de na- | 
tuur te verlangen. Zijne woest- j 
heid overtrof nóg zijne schan
delijke ongeregeldheden, w ; 
wreedheid, ging altijd l")*em 

zoo als bij alle boosdoeners, ; 
gelijken tred met den ^ i - \ 
lust. » D e door •$*•} °" 
ve aandoeningen vern*wrw . • 
mensrii, zegt een pWs,0V 
gist, valt in het woeste ' 
genbelang, beschouwt ö 
natuurgenooten enkel ai 
werktuigen van zijn verma » 
de speelballen van zij"^" 
t e n / d e slagtoffere van ̂  j 
haat, van zijne luimen.^ 
eigenzinnigheden." (Zie A 
RACHIO, BARBEROSSA, * j 
VAI.,MAKOME0lI,MllHr 

DAiES,TüROCZi).Zijnev^ , 
JOCÏAW,BVRRHPS»SBNSCA ' 
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LtJÓAHÜS , PfiTRQÏÏIDS, POP-
PEA , zijne minnares, werden 
aan zijne woede opgeofferd. 
Deze moorden werden door 
zulk een groot getal anderen 
gevolgd, dat men hem niet 
meer beschouwde dan als een 
wild en naar bloed dorstig 
dier. Deze hooswich t beroem
de zich, dat hij alle ondeug
den; in den hoogsten graad 
had begaan. » Mijne voor
gangers, 'zeide- hij» hebben 
niet zoo als ik de Tegten 
van de onbepaalde magt ge
kend... Ik word liever gehaat 
dan bemjndf .voegde hij er 
bij,- omdat het niet van mij 
alleen afhangt bemind te wor
den, enhet daarentegen slechts 
van mij alleen afhangt gehaat 
te worden»" Toen hij eens 
iemand zich van dit spreek
woordelijk gezegde hoorde be
dienen : » Laat de wereld 
maar branden, als ik dood 
ben t» hernam hij, » en ik 
zeg: dal dezelve brandde en dat 
ik het zie I" Toen was het dat 
hïj> na een even zpo buitenspo
rig als verachtelijk gastmaal, 
de stad Home, aan vier hoe
ken in den brand }iet steken , 
om zich een denkbeeld te ma-

ken van den brand van Trojen 

De brand duurde 9 dagen. 
De schoonste gedenkstukken 
der oudheid werden door 4e 
vlammen verteerd. Tien wij
ken der stad werden in de 
asch gelegd. DU jammerlijke 
tooneeel was voor hem een 
feest; hij klom op eenen zeer 
hoogen toren om,er op zijn 
gemak van te genieten. Er 
ontbrak niets meer aan deze^ 
gruwelijke daad, dan dezelve, 
ten laste der onschuldigen 
te leggen. Hij beschuldigde 
de Christenen van deze mis
daad en zij werden van toen 
af het voorwerp zyner wreed » 
heid: » NERO , zegt TACITÜS> 

• strafte eerst al diegenen, die 
beleden, dat zij Christenen 
waren, en door hunne be
lijdenis ontdekte men er een 
aantal, die minder overtuigd 
werden, dat zij Rome in 
brand hadden gestoken, dan 
dat aij van het menschelijk 
geslacht gehaat werden {*), 
Men maakte zich, zegt de
zelfde geschiedschrijver een 
spel van hunnen> dood.; ee-
nige met beesten veile be-

j dekt, werden door de hon-
h den; verslonden, andere aan 

KZ»13P^be*enkt> d?\¥ze z°° onverdiende en tehooüteteiW 
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palen gebonden y werden ver-
brandorii gedurende dennacht 
tot fakkels te dienen. NERO 
leende zijne tuinen tot dit 
schouwtooneel, hij verscheen 
er zelfs als een koetsier ge
ileed op zijnen wagen geze
ten , even als bij de spelen 
in hetrenperk." NERO zocht 
zich niet alleen door deze 
vervolging van den brand van 
Home vrij te pleiten, maar 
oolc door de zorg, die hij 
nam, om hetzelve te verfraai-
jën. Hij Jiet hetgeen verbrand 
was weder opbouwen, maakte 
de straten breeder en regter, 
vergrootte de pleinen, en om
ringde de wijken met prach
tige zuilengangen. Een heer
lijk paleis geheel schitterend 
van goud en zilver, van mar
mer, van jaspis en van edel
gesteenten werd voor hem 
öpgerigt met eene waarlijk 
koninklijke pracht. Indien 
hij voor het in- en uitwen
dige van dit gebouw ver
kwistend was, was hij het 
niet minder in al het overi
ge. Ging hij visschen 7 de 
netten waren van goud-draad 
«n de koorden van zijde. On
derham hij eene reis, zoo 
had hij duizend wagens voor 
zijne garde-robe alleen noo-
dig. Men zag hem nooit twee
maal met dezelfde kleeding. 
SÜEXONIDS verzekert , dat 
hij bij. het enkele begraven 
tan zijnen aap al de rijkdom
men van den rij ksten woe

keraar zijns tijds gebruikte* 
Zijne milddadigheid jegens het 
Romeinsche volk overtroffen, 
al die zijner voorgangers. Hij 
verspreidde Onder hengoud, 
zilver tot edelgesteenten toe; 
en als zijne-geschenken niet 
van dien aard waren, dat zij 
aanstonds uitgeleverd konden 
worden , liet hij briefjes rond-
strooijen , die er de waarde 
van, uitdrukten. Deïe, ôor 
de stad Home zoo voordeel!-
ge verkwisting, was voor de 
provinciën noodlottig. Gü-
BA , gouverneur van Tarra' 
gonisck Galïïè» een door 
zijne geboorte en zijne ver-
diëtisten doorluchtig n>M> 
keurde deze knevelarijen gro
telijks af. NERO, van ^ 
stoutmoedigheid önderrigt, 
geeft bevel om hem te doen 
sterven. GALBA vermijdt de 
straf, door zich al»**»'1? 
doen uitroepen. Hij ^ i m 

dezen stap door Vnn«xaan"-
gespoord, die hem scbreei 

medelijden mei hel mensclie-
lijk geslacht te hebben, waaf 
van hun ver/oeijelijke^' 
ter de cjeesel was. y elL 
erkent hem het geheele # • 
De senaat verklaart NBRO^ 
openbaren vijand, en veroo* 
deelt hem, om boven van w 
rots van het capitohum g 
worpen te Worden, nadat J 
openlijk, geheel naakt gesleep 

en tot aan den dood «V 
seld zou zijn. iffihKB 

straf vernomen had, ffe' 
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op hem wachtte, begaf hij 
zich naar het huis yanPHA-

• ON, een' zijner vrijgelatenen, 
en hield 'zich des nachts in 
een moeras onder ' riet ver
borgen. Toen men hém in 
het huis had gebragt, bood 
men hem een stuk zwart brood 
aan, het welk hij afsloeg, Ier-
Wijl hij' slechts een glas laa'uw 
water dronk. Zoodra PHAON 
hem door èen briefje gewaar
schuwd had j dat men hem 
vart alle kanten zocht, liet hij 
eenen kuil graven öm er zijn 
ligchaam in te plaatsen, ter
wijl hij bij herhaling en .ge
heel in tranen uitriep: v Moet 
dan een zoo goede loonkunste-
naar sneven.»...'" Qualisar-
tifèèc' pereo, Toen hij einde
lijk het gedruisch van paar
den hoorde , stak hij , door 
zijnen secretaris JSPAPHRODI-
ÏDS geholpen, zich eenen dolk 
in de keel, zijne standbeel
den werden door de modder 
gesleept, en, verscheiden zij
ner staatsdienaars omgebragt. 
Zijne overblijfselen werden 
echter in het graf van 'Do-
HITIDS bijgezet, en men hield 
voor hem eene plegtigé lijk-
staatsie]. De dwingeland over
leed in het jaar 68 na J . C. 
m het 3.e jaar" van zijne re
gering. Te vergeefs smeekte 
"ij iemand in zijne laatste 
«ogenblikken, zich te ver
vaardigen hem te doöden: 
ni«mand wilde hem deze ge^ 

•': - • •:• J l h 

vaarlijke dienst bewijzen, 
» Wat riep hij , in zijne wan
hoop, is het mogelijk , daï 
ik noch vrienden heb, om mijn 
leven te verdedigen, noch vij
anden óm mij hetzelve te ont
nemen ?". Het zou moeijelijk 
zijn om de vreugde der Ro
meinen uit te drukken, toen 
zij zijnen dood Vernamen. 
Men stak openlijk het teeken 
der vrijheid uit, én het volk 
zette eenen hoed op , gelijk 
aan dien, welken de slaven, 
na hunne loslating droegen. 
De senaat was er niet min
der gevoelig over; NERO was 
voornemens denzelven af te 
schaffen, nadat'hij de sena
toren zou hebben laten ster
ven. Toen hij de eerste tij
dingen van het oproer ver
nam , smeedde hij het ont
werp, om alle landvoogden der 
provinciën en al de bevel
hebbers des legers als vijan
den van de republiek te doen 
ombrengen; om al de ver
bannen te doen omkomen, 
en al de Galliërs., die te ^ o -
me waren om hals te doen 
brengen, den • roof der Gal-
li'èt's, aan zijn leger over te 
verlaten, den geheëlen senaat 
bij eene maaltijd te vergeven , 
om jReme ten tweedemale te 
verbranden,. en. tegelijkertijd 
de wilde dieren los te laten, 
die opgesloten waren voorde 
schouwspelen, ten einde het 
vplk te verhinderen, den brand 
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te blusschen. Hij had den 
tijd niet om zich aan deze 
wreedheden over te geven, 
•waarvan de uitvoering voor 
onzen tijd schijnt bewaard te 
zijn; want de meesten heb
ben zich in de Fransche om
wenteling verwezenlijkt, en 
velen zijn zelfs verder gedre
ven geworden, Het stelsel 
was om al de edelen, al de 
priesters, al de gevangenen, 
al de Zwitsers, al de konings-
gezindé of verdachte veld-
heeren en soldaten", al de 
Christen schrijvers en druk
kers enz, te vermoorden* In
dien allen niet omgekomen 
zijn, is het dat «ij zich heb
ben kannen verbergen of vlug
ten, of dat de Trees vanee
ne billijke wraak de moor
denaars tegengehouden heeft, 

NEjao (ANDAIONE DÏX) , een 
beroemde sterrekundige van de 
14.e eeuw., in 1306 te Genua 
geboren , doorliep bijna al de 
toenmaals bekende deelen der 
aarde, om zijne kundigheden 
uittebreiden. Hij is in 1370 
overleden en heeft nage.laten 
De composilioüe astrolabii, 
Ferrare, 1475, De konink
lijke bibliotheek bewaart de 
volgende schriften van dezen 
natuurkundige: Tractatus de 
sphera; Theoria planeta-
rum; Mxpositio in canones 
profani Judcei de equati-
oribus planetarüm; Intro-
dmtió adjudicia astrologi-

ca. NERO wordt dikwijls aan* 
gehaald door BOCCASIUS in zij. 
ne Généalogie desdieux (Ge< 
slachtregister der goden.) 

NERON (PETRUS) een Fran-
sche regtsgeleerde, van wien 
wij eene verzameling vanplak' 
katen hebben. De beste uitgave 
is die van Panjs , 1720, Onder 
dezen titelt Hecueil etó» (rer-
aameling van plakkaten ett 
bevelschriften van PnRVS 
NE RON, en ^ P ^ I « W -
RARD, wet de aanmerkn* 
xren van EÜSEBIUS en van 
JLAÜMÈRË)* 2 dl.», inW' 

NERVA (COCCEJUSI, J ^ 
meinsch keizer; Tolgd?J«J 
MITIANÜS o p , in het 96- • 
jaar na JESDS CflRïsxos, JfO. 
is de eerste keizer, die «iet 
van Romeinschen of Italiaaö-
schen oorsprong was; ffflD 

ofschoon hij \» ##»«"*. 
stad in Umbrië gelegen.» S«-
boren was, waren W^ °" 
ders van Creta oorsprong 
lijk. Zijn grootvader ,^ 

geweest onder TIBERIOS,6» 
had bij dezen keizer vee» 
vloed gehad, die hem.Jj. 
zich, ïaar het e i l a n d ^ » 
voerde, waar hij d e " "°e0 gerdood stierf, daar h.jg » 
getuige van de misdaden; 
dezen vorst wilde zijn: eeje 

goddeloozen te v e r D 6 ^ le 
of zich over de moeite 
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troosten van «net hen te zijn. 
Zijn vader Was die kundige 
regtsgeleerde, welken YESPA-
SUN0S met eer en weldaden 
overlaadde. De zoon was zij
ner waardig, door zijne wijd
heid ., zijne bescheidenheid , 
'zijne, edelmoedigheid, zijne 
werkzaamheid en zijne waak
zaamheid, [Hij beoefende in 
zijne jeugd het tr.eurdicht, 
en NERO noemde hem. zijnen 
ÏIBÜIXÜS. Hij bragt ver
scheidene jaren in de vergen 
telhèid door, zich met. dé 
beoefening der wetten bezig, 
houdende, en werd in het 
jaar 71 met VESPASIANÜS , 
en in het jaar 90 met Do-
JÏITIAIÏDS tot Consul benoemd. 
Daar deze argwanende vorst 
de verdienste van JVERVA be
nijdde, wilde hij hem doen 
Ombrengen. Om zijn leven 
tö reljden, zag NERVA zich 
Verpligt, om met de pree
tors ia eene zamenzwering 
te treden, ten gevolge van 
welke DoMitiANDS gedood, 
en :UBRU tot keizer uitgeroe
pen werd. Hij wasalsloeh 
reeds 70 jaren , en zulks ge-
beurde in het jaar 96 der 
Christelijke jaartelling.] Zijne 
eerste zorg was alle verban
nen Christenen terug te roe
pen, en hun de uitoefe
ning van hunne Godsdienst 
wetestaan. De Heidenen, die 
l« n lo t v a a deverbahne-
t ^ t e n e n gedeeld had-
tteiv> fcv?amew -èoi nijÈ imne 

balingschap terugt Zoo mild
dadig als regtvaardig , schaf
te hij de nieuwe belastingen 
af, en toen zijne inkomsten 
door zijne mildheid uitgeput 
waren, voorzag hij daarin 
door den verkoop zijner kost
baarste meubels. Hij wilde 
dat men de mannelijke kin
deren van de behoeftige lie
den ten zijnen koste opvoed* 
de. Eene zijner schoonste 
wetten, was die, -welkever
bood vak de jeugd der kin
deren te, misbruiken, ten 
einde er c/esnedenen van ie 
maken. Zijne zedigheid even
aarde zijne regtschapenheid > 
hij duldde niet, dat men een 
eenig standbeeld te zijneree-
re oprigtte; en hij liet alle 
gouden en zilveren standbeel
den , welke DOJIITIANÜS voor 
zich had laten oprigten en 
welke de senaat na dezelve 
te hebben doen omver wer
pen , bewaard had, tot geld 
slaan. Zijne goedertierenheid 
gaf den schoonsten roem aan 
al zijne overige deugden, flij 
had plegtig gezworen, dat 
zoo lang hij leefde geen se
nator ten dood zou worden 
gebragt. Hij was z„0 getrouw 
aan zijn woord, dat hij, m 
plaats van twee onder: hen, 
die tegen zijn leven zamen-
gespannen hadden, te straf-
Jen, zich vergenoegde hnn 
bekend te maken, dat Wi 
«efteel en aj m e t h u a om:[ 
wem. bekend ms> H j . ^ 
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leidde hen vervolgens naar 
het tooneel, plaatste hen ne
vens zich, en toen hij hun 
de degens, die men hem naar 
gewoonte aanbood, toonde , 
zeide hij hun: Beproeft op 
mij of dezelve goed zijn. 
Hoe zacht zijn bestuur ook 

-ware-, was zijne regering ech
ter niet vrij van die zamen-
*panningen, die onvermijde
lijk onder een trotsch en wis
pelturig volk moeten ontstaan. 
Be Pretorianeh werden in het 
tweede jaar zijner , regering 
oproerig. Zij gingen naar het 

•paleis, en dwongen den kei
zer met de wapens in de 
hand, om al hetgeen zij wil
den in te willigen. NEUVA 
al te zwak of al te oud om 
den oproerigen eene tegen
kanting te bieden, en alleen 
het gewigt van den troon te on-
derschragen, nam TIUJANÜS 
aam XTij overleed een jaar 
daarna in het jaar 98 na JESÜS 
CHRISTUS. Deze vorst was lof
waardig, door al de hoeda
nigheden van eenen goeden 
alleenheerscher, en vooral 
door zijne gematigdheid in de 
grootste fortuin; maar zijne 
zachtaardigheid of liever zijne • 
zwakheid had ongelukkige uit
werksels. De landvoogden der 
provinciën bedreven duizen
derlei ongeregtigheden, en , 
de geringen werden wreede- | 
W behandeld, omdat hi j , 
<"e aan het hoofd der groo-
ten was, hen niet wist te 

beteugelen. Ook zeide Fflotf* 
10 JÜI.IÜS> een van de.voor
naamste heeren van Rome, 
eens openlijk: » Het is een j 
groot ongeluk onder eenen ; 
vorst te leven, onder wien 
alles verboden is; maar het ; 
is nog grooter onder eenen 
te leven, onder wien alles 
geoorloofd i s . . . " 

NERVEÏ (MlcSiëiiV,, een 
geneesheer geboren te E* 
vreux, overleden in 1729» 
in den ouderdom van 66 ja
ren, oefende zijn betoep in 
zijne geboorteplaats met on
derscheiding uit. De be°e" 
fening der Grieksche en Hj-
breeuwsche talen , namen de 

vrije oogenblikken in,fJ" 
ke hem de zorg der «»eB. 
overliet. Dezelve maakte nem 
de middelen .gemakkelijk •?? 
met goed gevolg aan de n«-

. legging dw heilige Sehnttw 
werken. Hij heeft een aan
tal aanmerkingen nagelaten, 
in handschrift, op de gewijde 
boeken. Men heeft van nem 
IV Uitleggingen ovei: e e» 
zoo vele plaatsen van M' 
nieuwe Testament, in-«W» 
denkschriften van pater J» 
MOLEÏS 3.e deel',MafdBtt 

ling, bladz. 162, 

: NESXE (N. DE) geboren'e 
Meaux, beoefende -u» <*' ? 
beginne de dichtkunst e» 
maakte vele middelmatige"5 ; 
zen,, Zijn dichtstuk óver o ; 
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Spreeuw, eerte navolging van 
Vert-vert, is het beste wat 
hij in dien smaak gemaakt 
heeft, men vindt er eenige 
aangename bijzonderheden in. 
Toen hij de dichtkunde had 
vaarwel gezegd, om proza
schrijver te worden, gaf hij 
in het Jicht: \,°JRISTIPPE 
moderne (ÏÏedendaagsche A-
ilAOTPP//5),173S,inl2.mö} 

vol van platte zaken en zonder 
nadruk geschreven.'—2.°Zes 
préjugês etc. (De vooroor' 
deelen van het publiek), 1747, 
2 deèlen, in 12.>»t> — 3.° 
Zes préjugês etc. (De ver-
oordeelen vaii de oude en 
nieuwe wijsgeeren ten op&ig-
te van de menschelijke miei), 
Parijs, ï 765, 2 deelen, in 
12,>»° Dit werk, beter dan 
het voorgaande, is eene ver
zameling van de sterkste be
wijzen , die men den mate
rialisten tegengeworpen heeft. 
— 3.» les préjugés etc. (De 
vooroordeelen van het pu* 
bliek tegen de eer), 1766,' 
3 deelen, in 12>o Ofschoon 
dit boek zoo als de anderen 
van denzelfden schrijver in 
eenen zwakken stijlgeschreven 
zijn, acht men het, omdat de 
regtschapenheid van de* ze
den des schrijvers in zijne wer
ken is ov'ergestort. Hij 'overleed 
«m te parijs, in 1767, in 
eenen gevorderden leeftijd ,na 
«j behoeftigheid met stand-
^Ugheid ondergaan te heb-
' * m v»as een ware wijsgeer. 

NESMOND (HENDRIK D E ) , 
uit eene beroemde familie van 
het voormalige Fransche ge
west Jngomois gesproten, 
onderscheidde zich vroegtijdig 
door zijne welsprekendheid. 
Hij werd tot het bisdom Mon-
tauban, daarna tot het aarts
bisdom Jlbi en eindelijk tot 
dat van Toulouse verheven* 
De Fransche akademie nara 
hem in 1710 als lid- aan, 
LODEWIJK XIV stelde een bij
zonder belang in dezen pre
laat. Toen hij dezen vorst 
eens plegtig aansprak , schoot 
hij in geheugen te kort: » l k 
bén blijde (zeide hem de ko
ning op eenen vriendelijken 
toon), dat gij mij den tijd 
geeft, om de schoone dingen , 
welke gij mij zegt, te sma
ken." Hij overleed in 1727. 
Men heeft eene verzameling 
van zijne Zeerreden, Pre-
dikatien , enz,, gedrukt te 
Parijs, 1734, in 12.w*o Zijn 

stijl is eenvoudig, bondig, 
nadrukkelijk, maar het ont
breekt dezelve dikwijls aan 
vuur. Deze prelaat was een neef 
van den deugdzainen FIUNCIS* 
CÜS DE NESMOND , bisschop van 
Mayeux, wiens gedachtenis in 
deze diocese in grootén eer
bied staat, wegens de wel
daden, die hij over dezelve 
had. verspreid, en die in 
1715 overleed, als deken der 
üransche bisschoppen., 

" f e « W , hooglet 



•S26 -N E S . 

raar der kruidkxmde te 
Straatsburg, onderwees die 
wetenschap, aan de genees
kundige faculteit, en aan de 
bijzondere school der artse-
nijmengkunde, en overleed 
in December 1832. Zijn va
der Vw as aan dit laatste ge
sticht verbonden;'als onder
wijzer der artsenijmengkun-
de. JNESTIEK was een der 
geleerdste en aanzienlijkste 
Fransche kruidkundigen. Hij 
heeft gezamenlijk met den 
heer MOUGEOT, geneesheer 
te Bruyeres, eene belang
rijke verzameling van mos
sen van het Fosgés-gebergte 
in het licht gegeven, welke 
uit 10 deelen bestaat, en 
die eenen langen en moei-
jelijken arbeid heeft' gevor
derd. Verscheiden losse stuk-
jes over de kruidkunde, wel
ke de boekverzamelingen der 
natuurkenners verrijken /heb
ben mede bijgedragen, om 
zijnen, roem te verhoogen. 
Maar hetgene, wat aan den-
zelven zeker den rneesten luis
ter zou hebben gegeven, is 
het werk, hetwelk hij gereed 
maakte over de planten van 
den Jiïi&as. Wij willen ho
pen, dat de talrijke bouw
stoffen , door hem tot de uit
gave'van de Flora van den 
Mhas in gereedheid gebragt > 
^oor de wetenschap niet ver* 
loren zullen zijn, 

HESTOR of Imons NESTERÖ- i 

VA , eerste Russische geschied
schrijver , in 1056 geboren, 
begaf zich in den ouderdom 
van 17 jaren, in .het kloos
ter van Pecnerie/i te Kiowt 
alwaar, hij in 1116, in eenen 
zeer gevorderden ouderdom 
overleed. -Hij heeft eene kro-* 
nijk van Ruslandnagelaten, 
welke tot het jaar W5 hopt. 
Dezelve is vervolgd geworden 
door STXYESTER, een monnik 
te Mow, en later bisschop 
van Perejaslaw, endooran* 
deren, die onbekend zijn* 
Dezelve eindigt met het jaar 
1206. Deze kronijk is te H 
tersburg in het licht gegeven 
in .4 . t ° 3 1767, volgens een 
handschrift, hetwelk te#»' 
nigsbergen gevonden «>BD 

hetwelk door de critici, a»3 

de getrouwste van al de be
staande is erkend geworden. 
De eenvoudigheid en de zui
verheid; zijn de eigenschappen 
van deze kronijk ,• vveMWy 
Russen geacht wordt, d l t x \ 
het oudste gedenkstuk m : 
hunne geschiedenis. 

;NESX0RIÜS, een beruchte 
aartsketter der vijfde .eeu^ 
geboren te Germamof 
Syrië, omhelsde het Jt]"0. 
ter leven in de nabijheid va» 
Jntiochiè, en wijdde *>CJ 
aan de prediking toe, J 
was de weg der waardig»» 
den , en hij had al de Te' 
eischte talenten om « « « r 
>> Zijne deftige of liever s<"» 
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bete en wilde zeden, «egtde 
abt BBRAÜIT, de gemaakte 
«envoudigheid en de morsig
heid: zijner kleederen, zijn 
bleek en uitgeteerd aangezigt, 
«ene oppervlakkige kennis van 
kunsten en wetenschappen, 
eene zware en schoone stem, 
die gemakkelijk den loon aan
nam van Jiet meêwarende en 
zielroerende, eene schitte
rende welsprekendheid , min
der bezorgd, met de stichting 
Van echt Christelijke zielen, 
dan gretig naar toejuichingen 
van een wild en voorbarig 
volk, de bitterheid van zijnen 
ijver en van zijne gedurige 
nitvaringen tegen de ketters, 

. zijne achting voor den Beili-
gen CHRrsosTOMü's, verspreid' 
den de voordeeligste voorin-
genomenheden te zijne gun
ste." Hij verborg onder dit 
uitwendige eene diepe schijn
heiligheid , eenen onverdra-, 
gelijken hoogmoed, eenen vat-
schen en met zijne eigene 
denkbeelden ingenomen geest, 
welke hij- boven de leer der 
oude kerkvaders verkoos. Na 
den dood van SÏNOTNIÜS , in 
42S, verhief hem TiiEDOsrrjs 
dê Jonge, op den zetel van 
Konstahtinopel. Nadat hij 
zijn vertrouwen gevestigd had, 
dooïstrenge plakkaten, welke 
«yvan den keizer tegen de 
irianen verkreeg, meende hij 
«at de tijd gekomen was, om 

.•.^nttendom te geven.. Hen 

priester, ANASÏASIUS genaamd, 
predikte op zijn bevel, dat 
men de heilige Maagd niet 
de moeder Gods moest noe
men ; en NESTOBIÜS beklom 
weldra den predikstoel, om 
deze leer te ondersteunen. 
Men moest volgens hem in 
J . C. zoowel twee personen 
als twee naturen, den God 
en den mensch erkennen, en 
zeggen dat Woord zich niet 
zelfstafidiglgk met de men-
schelijke natuur vereenigd 
heeft: zoodat men MARU niet 
Moeder Gods, maar Hoeder 
van CHRISTUS moest noemen. 
Deze dwaling vernietigde het 
geheim der menschwording, 
hetwelk bestaat ïn de veree-
niging der twee naturen, de 
goddelijke en de menschelijke, 
in den persoon des Woords; 
waaruit een God-mensch 
voortspruit, JESOS CHRISTUS 
genaamd, wiens oneindige 
verdiensten het menschelijke 
geslacht vrijgekocht hebben. 
Hoe heeft men daarna kun
nen beweren, dat het geschil 
tusschen NESTORIUS en de C/a-
tholijken slechts een woordge
schil was, dewijl het klaar
blijkelijk is , dat het om het 
wezen des geloofs te doen 
was? (Zie EÜÏIGHES, AKIUS.) 
De nieuwigheden yan NESTO-
KIÜS verwekten eene algemee-
öe verontwaardiging. De aan 
de gezonde leer verbondene 
priesters en onder anderen de 
heiJigePRoaEsénEüSKBiüs, 
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later bisschop van Doryleat 
verhieven hunne stemmen ten 
gunste van het oude geloof.. 
Het volk stond op; men ver
voegde zich tot den H. Cr-, 
RILLÜS, patriarch van AUx~ 
andri'è, dié, toen hij de ho-
miliè'n van NESTORIÜS gele
zen, had, bevond, dat déze 
aartsketter schuldig was aan 
al de dwalingen, die men hem 
te last legde. Hij schreef 
hem, om te pogen, hem door 
de stem der zaphtmoedigheid 
tot de waarheid terug te 
brengen; maar de patriarch 
van Konstanlinopel, die niet 
gaarne tegengesproken werd, 
werd over dezen brief ge
belgd , en hij antwoordde op 
denzelven met laatdunkend
heid. Weldra maakte de beide 
patriarchen de geheele Kerk 
met hunne geschillen bekend. 
ACCAIÜS van Bereus en Jo-
AMNES van Antiochië keurden 
de leer van den H. CnuxLDS 
goed, en veroordeelden die 
van NESTORIÜS ; maar zij raad
den den eersten aan, eenige 
pogluiking te gebruiken, en de 
dwaling door vereende vlijt en 
zachtmoedigheid te bestrij
den. Toen deze zaak voor Ro
me gebragt was, beriep Paus 
CELESTINÜS in 430 een kerk
vergadering bijeen. Na een 
rijp onderzoek verklaarden 
alle vaders, dat NESTORIÜS 
een aartsketter was, en men 
spak het vonnis van kerkban 
en van afzetting tesen hem 

uit: Men zond hetzelve naar 
den H. CYRILLÜS , dien men 
belastte hetzelve te doen uit
voeren , indien NESTORIÜS, 
binnen de tien dagen van die 
der kennisgeving, zijne .dwa
lingen niet openlijk herriep. 
De patriarch van Jlexandriè 
belast om een formulier van 
herroeping met eene geloofs
belijdenis te ontwerpen, van 
alle dubbelzinnigheid iewnV*. 
derd , vergaderden de bis-

: schoppen , die van hem af-
hankelijk waren en in naam 
van dit conci l ie ' van Jltxiffl' 
drie , verscheen de beroemde 
a c t e , d ie onder den naam van 
de ttoaalfJnathemasbAw 
i s : deze acte bevatte W»«J 
s t e l l i n g e n , welke de iw«« 
hoofdzaken van deNestonaan-

sche ket ter i j waren; omgee" 
ne u i tv lua ten te laten vvilde 

de kerkvergadering: ™" f"' 

hxandrië A^^%m.L zelve elk in het blonder 
doemde, indien hij voor 2 " 
zinnig wilde erkend gorden. 
maar hij weigerde te '§T°-^ 
zamen. Zijne 

hoofdighew g*. 
aanleiding tot de z f epw° 
ping van* het 3.* ty»f 
concillie, hetwelk m « i 
JEfeze geopend Werd. 
heilige C n u u r s z a t ^ g 
naam van Paus ^tBS» 
voor. NESTORiüSweigerae tt 
er te verschijnen, ° m

m 
hij in de stad was. *i 
leer werd er in f P ? 0 6 * ^ 
na drie geregtelgke dagw 
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dingen , sprak men tegen hem 
een vonnis van afzetting uit* 
Eenige dagen daaarna kwam 
JOANNES van Jntiochië, met 
14 bisschoppen, van het Oos
ten, te Efe%e aan, en hp sprak 
een vonnis van afzetting te
gen den ïï. Crnijjiüs uit ; 
maar hij heeft zijn woord na
derhand weder ingetrokken, 
(Zie JOANJXES Tan ^ntibchië). 
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is." Deze aartsketter werd dus 
hatelijk bij het geheele hof; 
zijn naam alleen wekte de 
ontwaardiging der hovelingen 
op , en men behandelde al 
degene, die voor hem durf
den in de bres te springen, als 
oproerigen, NESTOIUÜS begaf 
zich weder naar het klooster, 
in hetwelk hij opgevoed was, 

, Uit het diepste dezer schuü-
Men riep van beide zijden de plaats wekte hij nog verdeeld* 
bescherming des keizers i s , | heden' en heimelijke zamen-
die bevel gaf om den H. CY 
RILLUS (ïie dat artikel) en 
NESTOUICS in hechtenis te ne
men. De aankomst van de 
bisschoppen ARCADIUS en PRO-
JECTUS en van den priester 
PHILIPPÜS, legaten van Paus 
CELESTINÜS, deed aan de za
ken eene meer biJJijkè wen
ding nemen. Zij keurden al
les af, wat tegen den H. Cr-
RiUüs verrigt was, en be
krachtigden de veroordeeling 
van NËSTORIÜS. THEODOSMS , 
die zich in een gehoor aan 

• den aartsketter verleend , o-
vertuigd had, dat hetgeen hij 
voor _ ijver en voor standvas
tigheid gehouden had, slechts 
het uitwerksel van eene he 
vige.én trotsche inborst was, 
ging van de achting en van 
de vriendschap tot de ver
achting en den afkeer over. 
» Dat men mij niet meer o-
•jw NESXORIUS spreke, zeïde 
"'3. het is genoes dat hii 

^ ^ d o ^ z i e ^ w i è h f 
AVIL DEEL, . J 

spanningen op. De keizer, 
van deze kuiperijen onderrigt, 
verbande hem in het jaar 
432 ,' in Thebaïs , alwaar hij 
in dé verachtipg en in de el
lende overleed. Zijn einde was 
niet dat der ketterij. Dezelve 
ging van het Romeinsche rijk, 
tot Per&ië over, alwaar zij 
snelle vorderingen maakte, 
en van daar verspreidde de
zelve zich over geheel jfzië, 
en dezelve wordt daar thans 
nog door de Chaldeërs of 
Nestorianen v a n e n e , aange
hangen, NESTORIÜS had Leer
reden en andere werken be
schreven , waarvan er eeni»e 
stukken tot ons zijn gekomen. 
Zie de Geschiedenis van het 
Nesiorianümes, door den 
Jesuit DOUCIN, 1698, in 4.to 

NETHENÜS (MATBIAS), een 
godgeleerde van de zooge
naamde hervormde godsdienst, 
.«» M18, in Mee/s/and ge
boren, was in ï6ö4,Jio?g-
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leeraar in de godgeleerdheid 
te Utrecht, door de overheid 
dier stad weggejaagd, wijl 
tij tegen het algömeene ge
zag uitvoer, werd hij predi-
liant en hoogleeraar in de 
godgeleerdheid te Herborn, 
alwaar hij in 1686 overleed* 
Men heeft van hem,verschei
dene boeken over de godger 
Jeerdheid en over de ver
schilpunten, ter verdediging 
>van de dwalingen zijner secte» 
De meest- beleende zijn: De 
verhandeling, De interpreta,-
tione scrip turce, Herborn*, 
1675 , in 4s,to, en die de 
franssubstaniiatione,' 1666. 

SferscHER (GASPAR) , een 
schilder, in 1639 , te Hei-
delberg geboren, was de zoon 
van eenen krijgsbouwkundige, 
die in de dienst van den 
ioning van Polen, overleden 
was. Zijne moeder, die.de 
•Calhölijke Godsdienst beleed , 
werd door de sectarissen, die 
meester gewordenwaren, ge
noodzaakt , om JBeidelberg 
Ie verlaten. Zij begaf zich met 
hare drie kinderen naar een 
belegerd: kasteel, op hetwelk 
zij twee harer zonen door 
d-eh honger zag omkomen. 
Hetzelfde lot bedreigde haar; 
zij redde zich in eenen nacht, 
terwijl zij GASPAR op hare 
armen hield, en kwam te Arn
hem , alwaar een geneesheer 
-TDJCKEMS genaamd, haar hulp 
-rerfeende en zorg voor den J 

jongen NPTSCHÉR droeg. Hij 
bestemde hem tot zijn be< 
roep; maar de: natuur had •, 
daar anders over beslist: men 
moest hem eenen teekenmeesr; 
ter geven. Een glazenmaker, j 
de eenigste' man, die in Jrni) 
hem een weinig schilderen kon, 
leerde hem de eerste grond
regels van deze kunst. Wel* 
dra overtrof de leerling den 
meester. Hij begaf riott naat 
Deventer bij TERBURG» een 
beroemden schilder en bur
gemeester van die stad, om 
zijne kundigheid verder uit 
té breiden. ..NETSCHBR d»J 
alles naar de natuur;, bij had 
eene zonderlinge begaafdheid 
om de stoffen en het l^eri 
te teekenen. Kooplieden JD 
schilderijen hielden I«ng*!lnfl 

penseel bezig-',.door hetgeen 
zij goedkoop kochten, zeer ; 
duur te verkoopen. w»** 
merkte zulks 'en besloot om 
naar Rome te gaan',maarny 

hield zich te BordeauxJ> 
trad aldaar in den echt , ^ < 

de naar Bolland*™**® 
maakte daar eene eerlijk J 
tuin. Hij overleed in ** 
venhmje, in 1687. W * 
seel-streek is fijn, iGf*m 
krachtvol, zijne p l a a t s k ^ : 
zijn "goed; hij was ook ; 
wel bekend met het iwj 
donker. Zijne gevvoonte, 
om vernis over de schilde J | 
te doen, alvorens er de la^ 
te aoen , aivu«ouo w-
stehand aan Ie HS,e nL rf, 
volgens verlevendigde W 

http://die.de
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kleuren, verbond dezelve en 
smolt ze in elkander. 

, 'NETTER (THOMAS) , eetf god* 
geleerde van de Karmelieten
orde,, meer bekend onder den 
naam van THOMAS WAXDENSIS 
of van WitDEN, eeri dorp 
van JEngel&nd, in de pro
vincie üssex, alwaar hij gei 
boren werd j werd door zijne 
vorsten in verschillende ge> 
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kwam vervolgens in Ifmnk' 
rijk, alwaar hij bij de laat* 
ste levensoogenblikken van 
HENDRIK V , zijnen vorst, 
tegenwoordig was, die iri 
1422 te Fincennes, overleed. 
Deze vorst had hem besten
dig veel vërtfouwen geschon
ken. NETTER, overleed den 
3 November 1430 te Umi* 
4nm, na tot de eerste be
dieningen van zijne orde ver-

wigtige zaken gebruikt. Hij heven te zijn. Men heeft van 
verscheen met luister in de || hem eene verhandeling geti-
kerkvergadertngvan Pisa , in 
het jaar 1409, en werd als af
gevaardigde door HENDRIK V> 
koning van .Engeland, in 
141.5 naar die van Constans 
gezonden; alwaar hij deHussi-
ten eli de Wieiefilen tot "zwij* 
gen bragt. Hij werd als af*, 
gevaardigdë naar WLADISIAW 
koning van Polen gezonden , 
gedurende dit gezantschap be
keerde hij YICÏOLDOS , hertog 
van Lithauweu, tot het ge* 
loof, die zich tot dusverre 
slechts door wreedheden on
derscheiden had ; hij spreidde 
de zelfde zorgen over het ge-
heele volk uit en met een even
goed gevolg. Hij liet aan dezer 
hertog door den Paus en den 
keizer den titel van koning 
geven : hij rigtte in deze prov 
vincien ! verscheiden gestich* 

zijner orde op,: opdat ten 
^e geestelijken doSr' hunne 
F^ifcmgen den voortgang der 
n t t s " ^ o u d e n beletten? Hij 

I i 2 

teld: Döctrinale anliquita-* 
tem fidei ecclesia} Catkali-< 
cce, Venetië, 1571 , 3 d.n^ " 
in fol. Deze uitgave, diezeld
zaam i s , is degeachtste. Dit 
werk verwierf hem zelfs eene 
bijzondere breve van Paus 
MARTINUS V ; hij wederlegt 
daarin met veel kracht de 
ketterijen van zijne eeuw. Hij 
is de schrijver van andere 
werken , vol van geleerdheid, 
welke meü in de boejcverza-
melingen van Engeland be
waart. Er zijn er vele in de 
Bödleaansche bibliotheek. ., 

NEU ( JOAIWES CHRISTIAAN) ,, 
hoögleeraar in de geschiede* 
nis, in de welsprekendheid! 
en in dichtkunde te TnUn* 
geni alwaar hij in 1720 over* 
leed , is de schrijver van eeni* 
ge geschiedkundige: werken,. 
in welke ttien kunde, oordeel 
en ^ooringenoraenheid vindt 
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NEÜBABJSR (ERNST AREDE-
H Ï K ) , een Protestanisch god
geleerde , in 1705 te Maag* 
denburg geboren , was hoog
leeraar in de oudheidkunde, 
ïn de talen, daarna in de god
geleerdheid te Giessen, al
waar hij in 1748 overleed. 
'Men'heeft van hem: 1.°. A-
kademische Verhandelingen, 
~ 2.° Gelukkige Uitleggin
gen van verschillende teksten 
der Hf Schrift. — 3 » Pre
ken. —, 4.° Verzamelingen 
van kleine verhandelingen, 
over de geleerden van Êes-
sénlahd. — 5.° De jjevens-
beschrijvingen van de hoog-
leeraren in de godgeleerdheid 
van Giessent Deze verschil
de werken hebben hem ee-
neh naam onder de geleer
den verworven , door de ge
leerde aanmerkingen, die: er 
in voorkomen. 

: JYEUBRIDGE. — Zie IÜTLE. 

NEUFGERMAIN (LODEWIJK 
DE) , een Fransche dichter , 
onder de regering van Lo-
BEWUic XIII , bedacht, om 
verzen te maken, waarvan 
hét. rijm uit lettergrepen ge
vormd was, die zamengé-
steJd iwaren ' uit de namen 
van hen, die hij wilde, prij-' 
«en. VoiTORE stelde deze ver
waande uitzinnigheden in een 
Wagchelijk licht. NÈOTGER-
MAIN wilde hem antwoorden ; 
ffliaar het was een schaap, het- i 

welk tegen den leeuw voctó. 
Deze, zonderlinge man gaf 
zich uit voor den zeldzamen 
dichter van MONSIEUR,ee-
nigen broeder van Zijne Ma,' 
jesteit. Zijne gedichten zijn * 
in 1630 en in 1637gedrukt, 
2 deelen , in Lto; maar men ' 
vindt dezelve niet meer, dan 
misschien eenige bij de krui
deniers verwormde flarden. 

NEUFtttlE (NlCOtAASDE), 
heer van FUleroi en»., f&"«»• 
heer en secretaris van staat, 
groot-schatmeester des 'ko-
nings, huwde met de doch
ter van AÜBESPINE, secreta
ris van staat, en werd door 
de koningin CAïHARiWfan 

Medicis, in de geff«Te 

zaken gebruikt. Van at aen 
ouderdom van achttienjaren» 
beschouwde men hem als een 
man vol van verdiensten, en 
hij oefende het ambt van se
cretaris van . staat, W *• n 
uit, iü den ouderdom va" 
24 jaren, onder koning»} 
REL'XI. Hij bleef hrtjlj 
ambt bedienen onder de» 
ningen HENDRIK III» » 
DRIK IV enLoDEWUK* ' 
aan wïe hij de uitsteken^ 
diensten bewees. Dfze..n. 
nister had, échter vele^F 
den en «aijverigen , ^ e 

langen tijd voor lid dei » ^ 
deden doorgaan, M 'd 1 8 

dert den vrede nog alUjcH 
bindtenissen met &*# 
onderhouden had, h »°* 
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schrijverj doopzoott en gun
steling van VMERÖI , werd 
overtuigd van de» staat te 
•verraden, en een afschrift 
van al hetgeen, watdöor'zij-
rie handen ging naar.Madrid 
te zenden. Hij verdronk op 
de vlagt (Zie L'HOS'TB). De 
vijanden zijns meesters ver
nieuwden hij deze gelegen
heid hunne beschuldigingen 
tegen hem; maar de onpar
tijdige' lieden, die deze zaak 
doorgrondden, geloofden niet 
dat hij zich daarin gemengd 
had. Hij overleed te Roua-
nén., in 1617 , in den ou
derdom van 74 jaren, in den 
tijd dat men eene vergade-
dering van aanzienlijken hield, 
Men heeft Gedenkschriften 
onder zijnen naam gedrukt, 
in 4 db*, in 12.m», her
drukt ie Trevoux, in 7 dee-
len , het vervolg daaronder 
begrepen. Dezelve bevatten 
minder fraaije en belangwek
kende zaken, dan een ver-
dedigschrift van zijn gedrag 
en lessen , voor de staatsdie
naars en de volken. De stijl 
derzelve is. niet vloeijend, 
maar de hoofdinhoüd is oor
deelkundig en bondig, Men 
vindt er verscheidene gewig-
tige stukken in over de za
ken, die van* 1567 tot 1604 
«ehandeld zijn. Hetgeen de
zelve vooral aanbevelenswagr-
H maakt, is het voordeelige 
« e i*Wd, hetwelk zij van 

• • • • • J 

VIUEROI geven. Ak een be
kwame staatkundige, ijverige 
en tnenschlievende staatsdie
naar; vijand der vleijerij en 
vleijers, beschermer der regt-
schapene en geleerde lieden, 
getrouwe vriend, goede va
der ,, goede echtgenoot, edel
moedige meester , was hij het 
yoorbeeld der goede burgers, 

NEUFVIUE (KARELDE) , heer 
de ViUeroi, zoon van den 
voorgaande ,landvoogd van de 
provincie Lyon en afgezant 
te Rome, overleed in 1642 , 
in den ouderdom van 70 ja
ren. — Zijn zoon FICOLAAS 
was gouverneur van LODE-
WIJK XIV, in 1646. " Deze 
vorst verhief hem tot hertog 
van Filleroi , pair en maar
schalk van Frankrijk , voor
zitter van den koninklijken 
raad der geldmiddelen , enz. 
Deze hertog overleed in 1685-, 
in den ouderdom van 88 ja
ren , met den roem van regt* 
schapen hoveling, 

NEOFVÏUE ( IWCISCÜS DE) 
zoon van den laatste, hertog 
van Filleroi, pau en maar
schalk van Frankrijk enz, 
voerde het bevel van Zow-
bardijë, alwaar hij in 1701 
hij Chiari geslagen, en op 
«en 1 Februarij 1702 bn 
Cremona krijgsgevangen ae> 
«naakt werd. Ook had lm het 
ongeluk van op den 28 Bfó 
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1706 dep veldslag van Ma* 
millies in Vlaanderen te ver
liezen. Het verlies van bei
de zijden was bijna gelijk, 
toen de Fransohe troepen uit 
een liepen, om zoo veel te 
sneller te kunnen vlugten. De 
vijand, van deze wanorde on-
derrigt, zond zijne ruiterij 
o]) de vlugtenden af, een groot 
getal werd gevangen genomen 
met het geschut, de toerus
ting en de kruidwagens, wel
ke zich verlaten bevonden. 
Bjj den oorlog ongelukkig, 
werd hij in de geheime staats
zaken gelukkiger. Hij werd 
minister van staat, hoofd van 
den raad van finantien, en 
gouverneur van LÓDEWIJK XV, 
eene netelige bediening, in 
welke hij vele onaangenaam* 
heden van wegen den hertog 
van Orleans moest verduren, 
die hem eens op eene on-
heusche en geweldige wijze 
deqd opligten , omdat hij zich 
verzet had tegen een geheim 
gesprek, hetwelk hij met den 
jongen vorst wilde houden. 
Hij overleed te Parijs in 
Ï730, jn den ouderdom, van 
87 jaren, beschouwd als een 
eerlijk man,, die der vriend
schap getrouw, edelmoedig 
en weldadig was. Deze hoe
danigheden hadden hem den 
gunsteling van LODEWIJK XIT 
gemaakt en de goedkeuring 
v^n zulk een groot koning, 
kan niet dan vermogend in zijne 
gunst werken, Men moet zich 

wel wachten hem volgens do 
fabelachtige en lasterlijke Me-
moriën van St. SIMON te k- ; 
oardeelen. Men weet dolde j 
beoordeeling van dezen hove* 
ling het uitwerksel.der drift j 
of der hoofdigheid zijn. »In* : 
dien de hertog van St. SiMOR, j 
zegt de uitgever van zijne Ge
denkschriften, den maar- ! 
schalk DE Tiu.raoi.'alfteï ( 
regt niet laat wedenaven,teX 
hem moge toekomen,wÏUIKS j. 
omdat hij in het volle ^ | 
trouwen stond van den regent, 
en dat, bij zijne vrijmoedige | 
stuurschheid en ongevoelig- j 
held, al. degenen, diettoj;-
vijanden van zijne hocföjl-
verklaarden, de zijne werddD. i 

NEÜHOFF (THEODOBUSS^ j 
FHANUS Vrijheervan). [*0"* j 
stondige koning mJ°Z.] 

ka, il MefzwW»^: 
ren en was de zoon ^n den, 
Vrijheer TON NEOBOÏF). ^ 
Duitsch edelman, «J ,.. 
graafschap Marek. Nad» . 
door geheel Europa &** 
en fortuin gezocht hBü». 
vond hij z ch m VnW 
vorno. Ha had b. 
ling met de *™?f£& 
Corsika, en bood h ^ 
diensten aan. Hj .^h. 
zich in voor T«™s>^. 
de daar voor hunne rekjjjj 
bragt wapens,levensm^ 
en geld van daar terug, . 
met deze middelen uG* 
Aa aan, en.deed er*wl>B 
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delijk voor koning uitroepen. 
Hij werd met eene lauwer
kroon gekroond, en op het 
eiland erkend, alwaar hij zich 
door den oorlog handhaafde. 
De senaat van Genua stelde 
zijn hoofd op prijs, maar toen 
men hem niet had kunnen 
doen omkomen, noch de* op-
roerigen onderwerpen , nam 
men toevlugt tot Frank
rijk, hetwelk achtereenvolgend 
veldheeren en troepen zond. 
NEDHOFF werd weder wegge
jaagd ; het eiland onderwor
pen ; alles werd, ten minste 
voor eenigen tijd bevredigd, 
en de koning der Corsikanen, 
begaf aicli naar Londen,om al
daar den 11 December 1755, 
in de armoede en de verachtiug 
te sterven , beschouwd als een 
ongelukkige en vermetele ge
lukszoeker. Delïanschen heb
ben dit eiland ia 1769 op 
nieuw onder het juk gebragt, 
en de Genuezen hebben er hun 
het oppergebied over gelaten. 

. NEÜMANN (GASPAK), een 
Duitsche godgeleerde, over
leed in iï 15 ie jBreslau, al
waar hij predikant en opzie
ner der kerken en der schtv 
len was. Men heeft van 
hem: l.o Eene Hebreeuwsche 
spraakkunst onder den titel 
ân Clavis domus Eeber. — 

1? De punctis ffebrceorum 
hlkrariis. — 3<> De dispen-
*«<tone circa legem natum. 

— 4.o Epistola de sckniié 
litterarum Iiieroglyphica. •— 
5.o Biga diffiGullatum pfaj-
sico sacrarum. — 6.° Gc-
nesis linguos sanctae. Et 
komen gewaagde stukken itt 
dit werk voor. NEDSIANN , 
was een man van eene le
vendige maar eigenzinnige ve-
beelding. Hij schreef beter 
in hel Hoogduitsch dan int 
het Latijn. 

"NEDMANN (JOANNES GEOR« 
GIDS), geboren in 16613 was 
hoogleeraar in de dichtkun
de en godgeleerdheid , bi« 
bliothekaris van de hooge-
school te Wittemberz, al* ••é * 

waar hij in 1709 overleed. 
Men heeft van hem Ver
handelingen , over geloofs» 
geschillen en godgeleerdheid. 
Zij zijn voor het grootste ge
deeltelangwijlig en kunnen 
slechts den aanhangers van do 
geloofsgemeenschap des sohrij» 
vers, belang inboezemen. 

NEÜMAYER (FRANCISCÜS) > 
in 1697, te Munc/ien ge
boren j begaf zich' in 1712, 
in de jesuiten-orde. Ka de 
fraaije letteren en de god
geleerdheid onderwezen, en 
met het beste gevolg aan het 
heil dèr zielen gewerkt te 
hebben, door de Lütijnsclie 
congregratie van Onze £ie?e 
vrouw te MuncAev te'baw 
sturen, werd hij p ^ f e 
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van de hoofdkerk van^M^s- I 
hurg , eene bediening, van | 
•welke hij zich tien jaren lang 
met eenen geheel buitenge
wonen roem kweet, daar hij 
zich vooral verbond, om de 
dwalingen van den dag te 
wederleggen , en over aller
lei onderwerpen, die de Gods
dienst betroffen, schreef, met 
eenen nadruk en eene wel
sprekendheid van redenering, 
welke zelfs zijne tegenpartij 
medesleepte. Zijne, nu in het 
Hoogduitsch , dan in het La
tijn geschrevene werken, zijn 
door geheel Duitschldnd ver
spreid , en de laatste door 
het geheele Catholijke Eu-
•ropa. Men onderscheidt on-
dezelve : l'.o Gratia vocati-
onis sacerdotis, — 2;° The-
atrum asoetïcum. —• 3.° The-
atrum politicum, — 4.° Cor* 
rectio fraierna. — 5.° Ex-
terminium acedioe. —6.° Re
medium melancholie? t —'7,° 
Pirtutis theologicce. Zijne 
merkwaardigste in het Hoog
duitsch géschrevene werken 
zijn, zijne Leerreden ever 
yelpofsgeéchillen , 3 dl.*, 
in 4.fo, met eene bondig
heid, die dezelve voor ei
ken aanval gewaarborgd heeft. 
Hij overleed den 1 Mei 1765 
te Augshurg, en had tot 
opvolger op den kansel van 
Augshurg, pater AIOTSIÜS 
MERZ. 

NWEfiG. — Zie NEÏPPERe. 

NEURÉ" (MATHÜRIN DE) een 
bekwaam wiskundige van de 
17.e eeuw, geboortig van 
Chinon, was onderwijzer der 
kinderen van CHAMPIM ge-
regts-intendant te Jix, en 
wel door den invloed van 
GASSEND I , van wien bij ge
durende zijn geheele leve» 
een- ijverige verdediger was. 
Vervolgens werd hij met de 
opvoeding der prinsen' wn. 
Longueville belast, die hem 
met hun vertrouwen en•u""-hun-
ne weldaden vereerden." Zijöe 
werken zijn: 1.° twee Brit
ven'ia het Fransch, tengun-
ste van GASSENM, tegen MO
RIN, Parijs , 1650, in4-0 

2.o Een andere zeer lange 
Brief in het Latijn, aan dw- -
zelfden wijsgeer, wien m j 
in de laatste uitgaven ^ | 
zijne werken vindt. 7" . ' j 
Een geschrift mede 1» ƒ« 
Latijn 61 bladzijden, i n * ; ! 
over eenige belagchel^ en , 

bijgeloovige gewoonten den ; 

woners van Provence. W™ 
beoefende met goed gevoU 
Latijnsche muzen , maar W • 
smaak was niet genoeg 8 • 
zuiverd. 

NEUSTAIN. — Zie 

DRINI, 

' NEDvittE (ANNA r 
CtAumrjs FRET DE) een J \ 
snit in 1693 te &**»*. 
uit eene adellijke .in ƒ 

Jeegne gevestigde fan»i'e » 

JOZEF 
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boren, deed de kansels van 
het hof en Tan de hoofdstad, 
meer dan dertig jaren van zijne 
welsprekende stem weergal
men.Eerst in 1736 predikte 
hij voor de eerste maal, maar 
reeds toen maakte hij ëenen 

hij , dat ik over deze nood
lottige omwenteling, die de 
verbazing van het nageslacht 
zal uitmaken; als vader en 
vriend met u spreke. Geen 

geen enkele 
.... Een eer-

" ' om zich 

enkel woord, 
klaas- of mortoon. 

zonderlingen indruk. Na de bied , onbekwaam om zich 
verniel/ging van zijne orde in zei ven tegen te spreken , ten 
Frankrijk, begaf hij zich opzigte van den heiligen btoel 
r*a«rS!»int aprmnin-p.n.TMue II en van den Opperpriester, naar Saint Germain-en-Laye 
'alwaar .het hem vergund werd 
om te wonen, ofschoon hij de 
voorwaarden niét vervuldbad, 
welke het parlement van Pa
rijs van de jesuiten vorder 
de, die in deszelfs regtsge 
bied bleven, dat is te zeg
gen de afzwering van hunnen 
orde-regel. De verhevenheid 
zijner, door zijne groote deug
den versierde talenten, had 
hem "aan het hof doorluch
tige beschermers verworven, 
die van LODEWIJE XV ver
wierven, dat hij in de een
zaamheid , die hij zich verko
ren had, gerust kon leven. Hi 
is in 1774 te 'Saint Germain 
en-Laye Overleden, diep ge 
wond, door den slag, waarme
de OUKBKS ,XIV' het vorige 
jaar de orde getroffen had. Men 
zal gemakkelijk kunnen oor-
deelen over den indruk, wel
ke dit voorval op hem maak
te , door den brief, welken 
bij aan een' zijner oude orde
broeders schreef, onder da<*-
teekenbg van 3 Septembe°r 

l ö ' » Vergun mij, zeide 

en van «~.. v r r - , -
dié dënzelven bekleedt; vol
komene onderwerping aan 
den gestrenge n , doch-steeds 
aanbiddelijken wil der Voor
zienigheid , en aan hel ge
zag , dat zij bezigt ter uit
voering harer oogmerken, 
waarvan het ons niet be
taamt , de diepten te door
gronden. Laat ons ons leed-
gevoel , onze zuchten, on
ze tranen enkel voor den 
Heer en in zijn heiligdom 
uitstorten; dat onze billijke 
smart zich voor de menschen 
enkel door een stilzwijgen van 
vrede, zedigheid en gehoor
zaamheid uitdrukke; laat ons 
noch de onderrigtingen , noch 
de voorbeelden van godsvrucht 
vergeten, die wij aan de maat
schappij te danken hebben: 
laat ons door ons gedrag too-
nen, dat hetzelve een ander 
lot waardig was: dat de re
deneringen en de handelwijze 
der kinderen, de verdedi
ging der moeder uitmaken • 
deze regtvaardigingswijze z a | 
ae welsprekendste en de o-

•5. 
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vertuigendste zijn ; zij is de j | 
eenige die passend; de ee
nige, die geoorloofd en wet
tig is. Wij hebben gewenscht 
de Godsdienst door onsen ij
ver en onze begaafdheden te 
dienen; laat ons trachten, 
haar, zelfs door onzen val 
en door onze ongelukken te 
dienen» Gij zult, mijn waarde 
broeder, niet aan den treuri-
gen toestand van mijnen geest 
en mijn hart twijfelen bij bet 
tooneel van de vernederende 
vernietiging der maatschappij, 
aan welke ilr alles, deugden, 
begaafdheden, roem te dan
ken heb. Ik kan zeggen, 
dat ik eiken oógenblik, den 
-kelk van bitterheid en smaad 
ledig, ja hem tot op den bo«' 
dem uitdrink; maar zou men, 
ibij het werpen van eenen 
blik op den gekruisten JESDS , 
nog durven klagen?" Zijne 
Leerreden zijn in het licht 
gegeven in 8 dl.», in 12.*»°, 

•Parijs, 1776. Men kan de
zelve van de menigte derge
lijke geschriften onderschei
den, door de schoonheid der 
plans, de levendigheid der 
denkbeelden, den buitenge-
wonen overvloed van eenen 
schilderachtigen en oorspron-
kelijken stijl, en door de 
warmte des gevoels. In BOÜR-
DAtouje heeft men de kracht 
en de majesteit der rede be

donderd , in MASSlUoir de 
-sierlijkheid en het gevoel,- in 
pater NEumtK , de rijkdom

men en sieraden des gees-
tes. • Zou men het kunnen 
gelooven, dat eenen bekwa. 
me en oordeelkundige letter» 
oefenaar (de abt TRÜBLEÏ), 
deze redenaar met VOLIAIRE 
heeft gemeend te kunnen ver» 
gelijken? »4js heb, zegt hij, 
overkomsten geronden, tus* 
schen BossuÉien Gommis, 
Ik vind er ook tusschen pa
ter DE NEüVlwaentoi'ïMtó.» 
en de eerste schijnt mij toe 
in vele opzigten in de wel-
sprekendheid te zijn, watde 
tweede in de dichtkunst is. 
Ik. hoop dat men geene verge
lijkingen zal afkeuren, waarin 
ik de begaafdheden op aio» 
zelven heb beschouwd, attj"' 
afhankelijk van het ge.bri»*> 
dat men er van maakt, e 
•gebruik des te laakbaarder» 
wanneer het -slecht is, en „ 
begaafdheden gröoler «!)»• 
Zonder deze zonderlingeje 
.geiping^n d««K«$£ 
uitgestrektheid, ie , . 
regtvaardigen /schijn!iW«J. 
zelfs toe /da t zelfs ^ t v ; 
schil, hetwelk de heer 1 ^ 
BMïtusschen deze beiden 
nen",slelt, een trek vano^r 

eenkomst te meer is, 
de gelijkvormigheid van^ 
en standvastigheid, wannw 
zij .gestreden hebben, ö dê 

voor, de andere teg* 
Godsdienst van J. U JJ 0 
de verbittering " V ^ L , 
tegen het Christendoni,' 

iel£e gelegenheid heeft do 
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té baat nemen i otrr hetzelve 
te lasteren én hatelijk te ma
ken» indien hij bij elke.ge* 
legeoheid, en dikwerf geheel 
ten onpas, den teugel viert, 
aan zijnen onver^oenlijken 
haat, tegen alles wat betrek
king heeft, tot de heiligheid 

ven goddelijkheid van ons ge
loof) zoo heeft pater NEÜ-
vitLE, door eenen met dien 
van dezen wijsgeer strijdige» 
geest, al de drijfveren van 
zijn vernuft, den 'geheelen 
indruk van zijne welspre
kendheid, tot de verdediging 
en de eer der Godsdienst, 
gerigt, -Welk ook het onder
werp zijner rede zijn mogt, 
hetzij dat het zich tot" de 
eenvoudigste en meöstbeken
de zedeleer bepaalde, hetzij 
.dat het eene lof- of lijkrede 
was, zijn ijver vond in de
zelve ongedwongen en na
tuurlijke uitweidingen, over 
de• verhevenheid , de nuttig-, 
heid en de waarheid des Chris-
tendorns; nooit verloor hij dit 
groote onderwerp uil het oog; 
nooit heeft het hem aan kleu
ren gemangeld , om er schit
terende en heerlijke taferee-
len van te schetsen. Alom 
ziet men in de Godsdienst, 
eenen in kostbare en heil
zame vruchten, rijken grond: 
de ware roem, de eer, de 
bescheidenheid ,* volgens de 
^«drukking des wijzen mans, 
tte bevalligheden eener teedere 
endWïzame liefde, de zacht-

heden der bondigste en; ge-
grondste hoop, zijn de prijs 
der toegenegenheid, welke 
men voor haar koestert {Ego 
quasi vitis fructificavi sua-
vitatem adoris t etjiores mei 
fructus honoris el honestalis. 
Ego mater fulchrm dilecti™ 
onis et Sanctos Spet. E C C H . 
XXIV). Het is onder dit ge-
zigtspunt, dat pater DENEÜ-
YULE de leer des Evangelies 
deed beschouwen, waarvan 
hij den luister nog meer deed 
schitteren , door een treffend 
contrast met de ongerijmde , 
vernederende en troostelooze 
leerstellingen des ohgeloofs: 
en zulks altijd met eene krachtj 
eenen overvloed van denkbeeld-
den en uitdrukkingen, diede 
bewondering en de overtui
ging medesleepten, en die in 
de ziel der verlichte en over
tuigde Christenen , de zacht
ste aandoening te weegbrag-
ten. Indien soms het vuur zij* 
ner welsprekendheid, hem de 
taalnaauwkeurigheid , en de 
gestrenge wetten der Fransche 
Avoordschikking heeft doen 
veronachtzamen ; -indien ' de 
vlugheid van zijnen gang, 
somtijds de geregeldheid der 
rede, «n het gelijkmatige der 
verdeeling- heeft doen verzui» 
men, zoo zijn zulks gebreken 
van groote meesters, welke 
de man van smaak verre ho-

ven de koele naauwieurigheicli 
der mmdere g e n ië n J Ter°l 

ton. Men heeft in 1 7 8 3 . 
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* in het licht gegeven, zijne 
Morale etc. (Zedeleer van 
het Nieuwe Testament, óf 
Christelijke overwegingen), 
enz. Parijs, 3 dl..n, in 12.«w>, 
een met even zoo vele bon
digheid alssiërlijkheid geschre
ven werk. — Hoe uitgebreid 
dit artikel ook wezen moge, 
meenen wij het echter te moe
ien eindigen, met de zeer 
ïiaauwkeurige voorzegging der 
Fransche omwenteling, en van 
derzelver bijzondere uitwerk
selen,, dezelve kan niet dan 
bijzonder, opmerkenswaardig 
toeschijnen» In de lofrede van 
den H. AÜGDSMNÜS , eindigt 
hij j na met even zoo veel 
tracht als waardigheid, de 
dwalingen der gewaande wijs
begeerte te hebben ontwik
keld , op de»e wijze: » O , 
heilige Godsdienst! O troon 
onzer koningen ! o Frankrijk! 
o Yaderland ! o kuischheid 1 
o welyoegelijkheid .' ware hët 
niet als Christen,, zoo zou ik 
als burger zuchten; ik zou 
niet ophouden de beleedigin-
gen te beweenen, met welke 
men u durft honen , en het 
treurige lot, hetwelk men u 
•voorbereidt. Dat zij voort* 
gaan, zich uittebreiden en te 
bevestigen, die gedrogtelijke 
Stelsels; niet lang zal het duren 
of hun verslinderd vergif zal 
de grondslagen, den hechten 
en onvermijdelijk noodzake
lijker! steun van den staat ver
teren» JLiefde voor vorst en 

vaderland', familie en vriend-
schaps-band, verlangen naar 
de algemeene achtingen naar 
roem, onverschrokken solda
ten , belangelooze overheden, 
edelmoedige vrienden, getrou
we echtgenooten, eerbiedige 
kinderen , weldadige rijken, 
verwacht dezelre niet van een 
volk , waarvan het vermaak 
en het eigenbelang de eènige 
God ,de eenige vset, deee-
nige deugd, de eenige eer 
zullen zijn. Van dien oogen-
blik af zal in het bloeijertdsle 
rijk alles moeten' instorten, 
zal alles moeten in' een zak
ken, zal.alles moeien teniet 
gaan; om hetzelve te verdel
gen , zal het niet nóodigzi/Or 
dat God zijnen bliksem «» 
zijnen donder gebruike,*8 

hemel zal zich op de aarde 
kunnen verlaten, i« & m 
om hem te' wreken en naar 
te straffen. Door den z e 
geest en de dolzinnig*»:"1 m?" 
degesleept, zal de staat va-
len, zal hij zjch in eeöen at-
grond van regeringloosheid' 
van verwarring,' van slaap» 
van werkeloosheid .van ven» 
en bederving." Wat tj.»f' 
men vaneene Godsdienst d 
ken, die, dertig en vefS 
jaren voor de gebeurtenis, 
zulke verbazende en ongei° 
felijke gevolgen voor oo 
stelt, en dezelve op « J * - ^ 
omstandige en juiste wijzeu 

drukt! van eene Godsdi<' 
welker voorziene val zoo v« 
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andere dingen doet voorzien ! 

NEÜVIUË (PETRTJS CLAUDIÜS 
FRET DE) , oudste broeder van 
den voorgaande, en evenzeer 
Jesuit, te Granville'm 1692, 
geboren .(*), twee malen pro
vinciaal et twee majen over
ste van het professie-huis te 
Parijs, overleed hij tei?ew-
«és in 1773. Hij heeft zich 
ook beroemd gemaald door 

, zijne kansel welsprekendheid. 
Zijne Leerreden, ten getale 
van 16 , zijn te Mouanen, 
1778, in 2 dl.*,'..in 12 m ° 
gedrukt. Indien men er eenige 
van uitzondert,j die meer ber 
werkt, en "door hem zelven 
in het net gebragt zijn, zijn 
de meeste slechts ee'ne ruwe 
schets, zoodanig als dezelve 
door «enen vluggen, en .steeds 
door de bondigste overwegin
gen , over de Godsdienst en 

1 de zeden gevoeden geest, in 
den haast ontworpen werden. 

NEOVJXLE. - — Zie PONCY. 

NEVERS (LODEWLTK VAN GON-
ZAGA, hertog van), een be
roemd velheer , /was de derde 
zoon Tan FREDERIK I I , her
tog van Mantua, flij werd 
aan het hof van HENDRIK III 
opgevoed, In den slag, van 

St.Quentin gevangen ge
maakt, werd hij voor zij
nen oom FERDINAND gebragt, 
die vruchteloos trachtte hem 
voor zijne partij te winnen , 
door hem aan Spanje te ver
binden. In 1565, werd hij 
hertog van Nevers, door zij
ne vrOUW HENRIETTE VAN 
KLEEF..'.Hij diende met roem 
in frankrijk, werwaarts hij 
zich begeven • had, en ver
kreeg het bestuur van Cham
pagne. Na gedurende eenigen 
tijd de onzijdigheid in acht 
te hebben genomen , herkende 
hij HENDRIK IV, en ging hem 
te Ivry bezoeken. Hij had, 
zeer hevige geschillen met 
Suti/r , die zich steeds be
klaagde over zijne traagheid, 
in de uitvoering zijner krijgs-
ontwerpen. Hij overleed te 
Nesle, 'm October 1595, in 
den ouderdom van 56 jaren. 
Zijne Memori'ên, door GOM» 
BERVILLE en CDSSON in het 
licht gegeven , 1665 , 2 dl.n, 
in fol., bevatten belangrijke 
bijzonderheden. Dezelve loo-
pen van 1574, tot 1595. 
Men heeft er verscheiden be
langrijke stukken bijgevoegd, 
waarvan sommige loopen tot 
1610; jaar des ovérlijdens van 
HENDRIK IV. LODEWIJK VAN 

GoNZAGjL, was de zoon van 

"em «« voorname„ ya„
F

PffiTRl/s
 e

K ~ l e J 8e?PW»worden, en geef* 

Pransche vervolgers, 
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FREDERIKII, hertog vaö Go)i-
saga, (Zie GONZAGA). 

NEVERS (PHIUPPÜS JULIA* 
HDS MAZARIN-MANCINI , Jier^ 
tog van), ridder der konink
lijke orden , Was de neef van 
den kardinaal MAZARIM*. Hij 
•werd in 1641 , te Home ge
boren i en ontving van de na-i 
tuur veel smaak en begaafd
heid voor de schoone lette
ren* Hij overleed te Parijs, 
in 1707, na verscheiden 
dich(stukken in eenen zon
derlingen smaak in het licht 
te hebben gegeven, maar die 
het niet aan geest of verbeel
dingskracht mangelt. Men kent 
zijne dichtregels tegen BANCÉ , 
den hervormer van la frap
pe, die tegen den aartsbisschop 
FÉNÉLON had geschreven: 

Cet abbé qu'on croyait prétri de 
' sainteté, 

Vieilli dans la retraite et dan» 
. ühumilité, 

Orgueilteus: de ses croix, bouffi de 
sa soiiffrance, 

Kompt ses sacrés statuts enrom» 
pant Ie silence; , 

Et contre un saint prélat s'ani-
•mant aujourd'hui, 

Du fond de ses déserts declame 
contre lui, 

Et moins humble de crew que 
fier de sa doctrine, 

11 ose décider ce que Rome exa-
mine. "'< 

NEVISSAN (JOAÏWES), een 
Italiaansche rcgtsgeleerde, te 
•dsti geboren , overleden in 
1540, beoefende de reglsge" 
leerdheid te Padua, en ónder- | 
wees.dezelve later té Turin» 11 

Zijn voornaamste werk voert 
ten titel: Sylvas niiplialh \ 
libri sex, in quibus materk \ 
matrimonii, doltüm, film* \ 
tionis , adulte.ru disculitur, { 
lyon, 1521, in 8J°, een 
belangrijk geschrift, dat de 
vrouwen tegen hem inliet 
harnas joeg. 

NEWCASTLÉ» r - Zie CA-

VERDISH. . ' 

* NEWCOME (WIIXUM), ln< 
glikaansche aartsbisschop van 
Jrmagh, in Ierland >}$ 

. 1729' geboren , voJbraglzijne 
studiën aan de universiteit 
van Oxford. In hel huisw 
den graaf HEREFORD, W' 
luitenant van Ierland,mhoe* j 
danigheid van! kapellaan op- j 
genomön -, gaf bij aldaar zoo. j 
vele bewijzen van verdienste . 
en kunde, dat die heetet , 
behagen in vond, hem ̂  , 

vorderen. Hij stelde he*,«' 
, 1766 voor tot het bisd°m , 
JDromore, van waar hij ™ . 
tereenvolgend naar Ossoi , 
Waterford en e i n d e R l 1795, naar het aarlsb.sdj 
Jrmagh werd bevord^ 
NEWCOME bezat vele «», 
lijke geleerdheid, en g^.n ; 
zijne talrijke werken bewj 
daarvan. Men heeft van 1^_ 
l.o Overeenstemming » •. : 
evangeliën,1178. M f^ , 
in dezelve veel ffi^ 
de uitgave van het l*rie* 
testament van WETSTEE 

http://adulte.ru
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teraèdigt in zijn werk het | 
algemeene gevoelen, dat het 
leeraarsambt des Verlossers, 
ten minste drie jaren heeft 
geduurd. (Zie WETSTÜIN-JO* 
ANNES JACOBUS-—). In 1780, 
behandelde hij ex professo, 
dit onderwerp tegert PfiiESX-
IEY, die in- zijne Grieksehe 
overeenstemming, fan tijd der 
prediking van J . 'C . tot één 
jaar bepaalde. PRIESTLET ant
woordde hierop; en dit gaf 
aan beide zijde aanleiding tot 
weerschriften ; en zoo als zulks 

' bijna altijd gebeurt, geeneder 
strijdende partijen, verander
de van gevoelen, —2.° Jan* 
merkingen op het gedrag 
onzes Meeren, als goddelij-

, ken Ins teller en over de 
uitmuntendheid zijns zede-
lijken karakters, 1782, in 4«to 

— 3,° Proeve over eene vol
ledige'overzetting , eene me
trische rangschikking, en 
eene verklaring der JÈ kleine 
profeten, 1785. — 4.° Proeve 
van denzelfden aard over 
EZECHIEL, 1788. — 5.0 
Onderzoek der, voornaamste 
toioeijelijkkeden der geschie
denis des. Evangelies, be
trekkelijk de opstanding, 
1792, — 6.o Geschiedkun* 
dig onderzoek der vertalin
gen des Bijbels in het En-
gehch, het nul van die ver
dingen te herzien, en de 
^ddelen om die herziening 
te^vkstelligen, 1792. 

der Engelsche vertalingen 
der Schrift uit het Grieksch, 
met aanleekeningen. Of
schoon de schrijver het werk 
bij zijn leven had doen druk
ken , gaf hij hetzelve echter 
niet in het licht, maar het 
werd eerst na zijnen dood 
uitgegeven. De Proeve eener 
herziening had aanleiding tot 
zoo. vele hekelingen gegeyeü» 
zoo vele twislsschriften uitge
lokt, dat hij zich ongetwij
feld diegene wilde sparen, 
die hem het werk zelf zou
de op den hals halen. Hij 
had' eén dergelijk werk over 
de Mebreeuwsche schriften 
vervaardigd. Hij had daaren
boven omtrent de verklaring 
der ff. Schrift, een bijzon
der stelsel, dat aan de be 
werkers van vertalinp-en dö 

*.° Pr, oeue eéner herziening 

handen zeer ruim gaf. Hij 
was van gevoelen, dat men 
geen acht behoorde te slaan, 
op de gevoelens der verschil
lende gezindheden , maar en
kel op den critischen zin; 
hij werd bestreden door HORS
LET (zie dit artikel in het 
Aanhangsel). De aartsbis
schop WEWCOME overleed den 
11 Januarij 1800. 

NEWTON ( JOANNËS) , een En
gelsche wiskunstenaar, te 

Oundle in het graafschap 
JVorthompton in 1622 aebo-
r e n , w a s I c a p e l l a a n v a n ^ a E I . 
I l , en rector van üoss, in 
m graafschap ffereford^W 
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waar hij in 1678 overleed. | 
Hij heeft de volgend werken " 
nagelaten; 1.° Jstronomia 
brilannica, 1656 , in 4.*°, 
in 3 deelen. —- 2.o Trigó-
nometria britannica, 1658, 
2 boeken , in fol. — 3.° Cki-
liades cenium logarithmo-
rum, zijnde een vervolg der 
Trigonometria etc., 1659, in 
8.vo — i.° Be kunst der 
peiling in oefening gebragt, 
1669. — 5..° Grondbeginse
len der wiskunde, 1660 , in 
3 dj.» — 6.o Natuurlijke 
rekenkunde, in geheele ge
tallen , gewone entiendeeli-
ge breuken, 1671, in 8.vo 
•.— 7.o Eene PFereldbeschrij-
ving , 1674. *— 8.° Inleiding 
tot de sterrekunde. — 9.° 
Inleiding tot de aardrijks
kunde , 1678 , in 8.vo 

: NEWTON (fZAAK) ,.de schep
per der natuurlijke wijsbe
geerte , den 25 December 1642 
te JWoolsthrope in de pro
vincie Lincoln geboren, be
hoorde tot eene adellijke fa
milie; reeds vroegtijdig legde 
hij zich op de meet - en wis
kunde toe. DESCARTES en 
KEPPLEU waren de schrijvers, 
waaruit hij de eerstegronden 
derzelve putte. [Reeds in zij
ne prilste jeugd had hij zich 
doen opmerken door zijnen 
smaak voor de na tuur-en 
werktuigkundige uitvindin
gen. Na zich van werktui
gen te hebben voorzien, die 

in grootte naar zijne jaren 
waren afgenjelen, vervaardig
de hij Verschillende soortea 
van voorwerpen, en zelfs uur
werken., die door het water 
in beweging werden gebragt, 
en eenen windmolen van ee
ne geheel nieuwe uitvinding, 
Hij leerde de teekenkanóe uit j 
zich zei ven. Nog tegenwoor- ] 
dig vertoont meA; te PFool- ; 
sthrope, eenen Uètoen:wpni 

newijzer, 'dien hij tegen den 
muur van het door hem be-; ; 
woonde huis aanbragt, De | 
eerste .werken , welke bfl !» j 
zijne jeugd beoefende,wan» j 
EOÖLIDKS-, de logica mW- •, 
DEKSON-en de Optica van PF« i 
PLER. Men verhaalt, dat, W' | 
wijl hij eens onder eenen ap
pelboom zat te studeren,?1* 
appel voor hem nederviei. 
de val dier vrucht, -g"* "J : 
hem aanleiding om «a' e d e j : ! 
ken, over den Lrd der/er 

die de ligc/iamen,^1 

steeds toenemende sndh^r 
naar hel midden?™ « 
aarde trekt,en stort, en j 
grondde zijn stelse 1 «jer 
aantrekkingskracht^ ^ 
van gevoelen, dal m e n j ; 
singen en -vooronder* K u / d e natuurkunde b e ^ 

te verbannen en die 
schap aan de proefnem V 
aan de wiskunde onden 
pen. Een uitmuntend O"1 J 
indien hij het ten uitvoer, 
kunnen brengen, zonUeiJ 
theorie, met vele v<?or̂  • 
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stellende zaken te vermengen, 
Onderscheidene proefnemin
gen van KEPPXER, over de 
zwaartekracht, welligt ook 
het denkbeeld der algemeene 
aantrekkingskracht, in den 
Mündus Magnes van pater 
KIRCHER voorkomende, ver
schaften aan den Engelschen 
wijsgeer gissingen, betrekke
lijk de kracht, die de pla
neten in derzelver loopbanen 
houdt* Het was in 1687, dat 
hij zijn gevoelen over dat on
derwerp in het licht gafé Zijne 
Principia mathematica pki-
lösophice naturalis, een werk, 
waarin de meetkunde tot 
grondslag , der natuurkunde 

dient, verschenen in dat jaar, 
in het Latijn , in e.*», in het 
licht, en zijn.in 1726 her
drukt. Hij draagt er. de stel
ling in voor.? dat er welligt 
in de geheele wereld geen 
duim stof bestaat. Terwijl hij 
aan dit boek werkte, had hij :J 
tevens een ander onder han
den, namelijk zijne Optica 
of Ferkandelïtig over het 
licht en de kleuren; dit werk 
zag voor het eerst het licht 
in 1704: hetzelve is in het 
Latijn vertaald door CIARKE , 
Lmiden, 1719, in het Fransch 
door CÖSTE, Parijs, 1722, 
w jM°, en door MARAT, ha
telijker gedachtenis, herzien 
J>or BEAUZEE , Parijs y 1787, 
t ? v' * 8*T0 »eze .laatste 

^ " . D E E V 
Vfaar 

niet zeer getrouw : maar zij 
herstelt de gebreken, van het» 
oorsponkehjke, waarin de 
denkbeelden dikwerf in duis-*-
tere bewoordingen voorgedra
gen wórden', en zich in om
schrijvingen en herhalingep 
verliezen. Terwijl hij van de 
ontdekking van pater CHAI.ES 
uitging, en eenige denkbeel
den van pater GRIMALDI (Zie 
die beide artikels) aannam» 
vermeende NEWTON den aard 
des lichts, door hetzelve te 
ontbinden , en deszelfs stralen 
te ontleden, \ olmaak telijk te 
doen kennen; verscheiden zij* 
ner proefnemingen, zijn we
zenlijk belangrijk, en alle aan
dacht der natuurkundigen 
waardig. Zijne theorie heeft 
aan vele personen eene soort 
van betoog toegeschenen, maar 
in deze laatste jaren heeft de
zelve veel van den invloed . 
verloren, welken zij genoot. 
Men heeft gezien hoe MARAT 
(Découverles sur let lumiere 
etc. Parijs, 1782 en 1788), 
de beven hoofd-kleuren tot 
drie heeft gebragt, hoe hij 
de breekbaarheid der verschil
lende lichtstralen loochende, 
en beweerde, da} het zwart 
niet eene eenvoudige neroo?* 
ving des lichts is, enz'j hoe 
PALMET in zijne JBfispiegelings 
der kleuren en des aez&U 
verzekert, dat elkejichtslraal 

Ti^T-' aJjdere is «««enge* 
steldj dat het Ijcht geenerlei K k 

http://Chai.es
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kleur duldt enz., hoe Eutifc 
"(Brieven aan eene Buitêche 
prinses , Berne , 1775), de 
kleuren even als de klanken 
doet bestaan: in de meer of 
minder levendige, méér of 
'minder vermenigvuldigde tril
lingen , enz. Deze verschei* 
denheid van gevoelens over 

. den aard des lichts belet niet, 
dat NEWXON, aan de gezigt-
fojnde belangrijke diensten 
Heeft bewezen. Hij heeft de 
ieleskopen of verrekijkers ver
beterd ''', en, volgens hét al-
gèhiéene gevoelen, dengenen 
uitgevonden, welke de voor
werpen bij weerkaatsing doet 

. zien* maar NoUEt schrijft 
de uitvinding van dien teles-
koop aan JACOBÜST GRMGOÏOT 
toe , wiens Optica promoia 
in het licht verscheen toen 
NEWTON haauwelps 20 jaren 
önd. was» Wèlligt hebben de 
eeti ol, de ander of beide, 
het denkbeeld van dien teles-
këop, ontleend aande Ga* 
toptriba van pater CJBTAEES , 
III b. , 5« voorstel. • Wat hier 
ook van wezen moge, zeker is 
het dat. NEWTON; veel- gebruik 
maakte •van de Optica van 
GKEGOKY , everi gelijk hij voor 
zijne meetkunde grootelijks 
licht heeft ontleend vanGïiE-
cöRjtcs van den II. VINCEN-
Tius (zie dat artikel); 'Eén der 
voornaamste titels van zijhen 
roem Was ,je 'Differentiaal
rekening* LEHSNITZ betwistte 
hem de ontdekking derzelve; 

deDuitsche wijsgeer werd doot 
commisarissên, der koninklijk 
maatschappij van Londen, die 
ten gunste vati hunnen landge
noot uitspraak deden, in nèi 
otagelijk gesteld (zie LEIBNIÏZ). 
In 1696 verhief koning Wit-
XÏAIÏ NÉWTotf tot montn-
radijn. De wijdeer iewees : 
in die betrekking gewigJ/gfe f 
diensten , hij gelegenheid der l 
groote hersmelüüg, d\e tóeiW ; 
maals plaats had. Drie jareft | 
later werd hij muntrneester, [ 
aan welken post een a.anziejh | 
lijk inkomen verbonden was, j 
Men gaf hem in 170.3 dea j 

•post van president deri<i-; \ 
ninklijke maatschappij! d'eB .! 
hij gedurende,"ifr. jareff jot | 
aan zijnen dood behield, J» : 
koningin ANNA, beaoemde ; 
hem in 1705 tot Hddef,,""* j 
der koning GÉOKGB wetj H : 
meer, bekend aan hol hom \ 
ooit.' De prinses r a u w ; 
lü, later koningin ^.»T.-\ 
geland, zeidedifctviJH^ \ 
^ zich gelukkig M/W>®. 

d'nen tgd te leW> Z°° f 
de academie Tan wetensfjP 
pènvani^^vreemde^J» 
kon kiezen, bleef^«'fi? 
achtèreómhareliistm^ 
naam van NEWTON te P»V : 
ren. .Tan den oógenblî  
dat hij bij de munt was a^ 
gesteld, liet hy zich met r 

der met eenige:^langg> 
wis- óf natuurkundige 0 ^ 

, neming in. Hij beza r t ^ 
den ouderdom Van 80 F 
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aene '-sforelb'özeS gezondheid, 
toen.begon hij door den steen 
gekweld te wórden, en daar 
die kwaal ongeneeslijk, werd, 
sleepte'dezelve hem in 1727 
in het graf,. Zóodra het hof 
van Londen zijnen dood ver-* 
nomen had, beval hetzelve;, 
iijn Jpy :«a even als die van 
personen van den eersten rang 
op <èen pronkbed ten toon te 
iB̂ n; gesteld , naar de WesU 
Munster - abdij ."zou Worden 
vervoerd. Be slippen des lijk-
iakens werden gedragen door 
den grootkanselier en door 
drie pairs van Engeland^ 
Men rigtte;te zijner eer een 
heerhjk praalgraf op, waarop 
een: grafschrift in den Oosten 
schën smaak is:gèë(st,i waarin 
meft het mensohelijke geslacht 
geluk wenscht, halve broe
der van dien grooten reke-
naar te zijn: 

Sibi Rratulentn* morUles 

Humani-generis decus. 

NEWTON is n j e t g e h u w d 
"eest. Zijne bedaarde, een-
™»<*ige en bescheidene in-
o°«t logenstrafte zich ?ee-

Sen levensloop. De ijdelheid 
^ontrustte hem somtijds; 
£rd5-ovf5weging deed "hem 
!?<• 'Pndra der rust-, die 
iLv r e S l ' e e n e zeer zeifc 

*8f.'?; rmde' ^ 

madverii qkbd "vakant gla-
Holam captans, perdidi 
quietemmeam, vem prqrsus 
sübstaniialein. Hij had eenen 
grooten eerbied voor de God
heid ; <3e eindoorzaken alleen' 
schenen hem toe een vol*-
ttöende bewijsgrond te zijn, 
ter vernietiging tan het a-
theismns; Hij was er verre 
van verwijderd om te gêloo"-
ven >. dat zijne aantrekkings* 
kracht en berekeningen,;den 
staat des hemels konden ver
klaren , zonder in de laatste 
plaats zijne toevlngt ie ne
men tot detv regtstreekschen 
wil, en onmiddellijke wer~ 
king Gods. » Bé tien hoofd» 
planeten', zegt hij, beschrijven^ 
volgens" een bijna gelijkVor* 
mig plan, rondom dé zon 
cirkels, waarvan zij het mid-
denpnnt is. Al deze regel
matige bewegingen, komen 
uit gecnerlei werktuigelijke 
oorzaak voort, naardien de 
kometen een verschillend plan 
volgen. Dit heerlijke stelsel 
der zon, der planeten en ko~ 
meten, is enkel door den wil 
en de magt eens Alvermogen» 
den geestes voortgebragt leem* 
nen worden." Phü, nat 
prins. Wat/i. blz. 0 2 , Cfaas 
bridge, 1713, . Hij kwam 
hierin geheel en al meij^ru-
wsz overeen, die in ziiüe 
Theodicèa, N.o.3'46, ielt\ 
» Laat' vrij de natuurkundi
ge» verklaren v en.de . w i s ^ . 
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stenaars berekeningen maken , 
men moet vele zaken erken? 
pen r die niets minder dan 
eene natuut- of wiskundige 
.oplossing zijn.", Ofschoon 
NEWTON der anglikaansche 
leerk scheen toegedaan, had 
hij echter de leer van Soci-
NÜS omhelsd. Men gelooft, 
dat .de gewoonte om bere
keningen te maken , hem , 
meer dan eenige andere be
weegreden, in die dwaling 
had medegèsleept: drie, die 
slechts één zijn, scheen hein , 
•toe een volkomen onoplos
baar rekenkundig vraagstuk. 
Hij; was echter door eene te
genstrijdigheid, minder ver? 
eenbaar met de logica, dan 
met de algebra, ten volle 
van de openbaring overtuigd. 
.Een bewijs dezer overtuiging, 
•is dat • hij verklaringen over 
het boek der Öpenbaringheeh 
géschreven. Hij vindt er dui
delijk ; in , dat de Paus de 
antechrist is, en andere her* 
seosehimmen , welke de pro
testanten er tegen de Rpomr 
sche Kerk in ontdekt heb-? 
.ben. Waarschijnlijk;, zegt 
een geestig man, heeft hij 
door zijne droomerijen, het 
menschelijke geslacht willen 
troosten , wegens, de nieerr-
derheid, die hij op het%élve 
be%at, of willen bewijzen, 
dat hij dezelve niet in dien 
graad bezat als men zich ver^ 
beeldde, Men heeft van hem, 
èehalve zijne Grondbeginse

len en zijne Optica i,°em 
Beknopte Tijdrekenkunde, 
•waarin gevoelens en een stel' '• 
sel voorkomen, geheel ver. j 
schillend van de overige tijd- \ 
rekenkundigen. FRERETrand- [ 
de dit stelsel aan, en NEW- f 
TON antwoordde hem metvuur 
in 1726. Pater Soumi, een 
iesuit, verhief, zich ook ia 
onderscheidene ferhandehn* ' 
gen, tegen deTyè>etenhff , ! fan NEWTON. Men heeft m 
Engeland aan de beide Fran-
sche geleerden verweten,fte | 
sterrekundige gedeelte van dis 

stelsel niet te wel te hebben | 
begrepen, maar; tegenwoor- j 
dig stemt men de juistheid 
hunner beoordeelingeö t"«a j 
nationale g e e s t d r i f t , ^ ! 
zelfs aan de vreemde g » e ; 
den mededeelde, gedoogd ; 
toenmaals niet, A'??^ j 
billijkheid te beqprd<*3_ ! 
2.o eene J l g ^ T ' ^ 
kunde in heim«KA.f,l ; 
dam, 1761, 2^1 .» ' , ^ ; ; 
^Janteekwng^ 

quantitatum series>J.„ièf 

n6S / t * ? f v e r s c h ^ 
Brieven, in het oom® ^ 
epistolipum.MWOxW j , 
ker groote diensten^» 
natuurkunde bewezen > : 
dezelve met de m e e t b ^ 

vereenigen; maar me ^ 
bekennen, dat hij a? ^ 
eeniging zoo ver nee» b 
ven, dat dezelve »eeH b 
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sehenèn in misbruik te ont
aarden, en dat de wetenschap 
der natuur bijna niet anders 
is geworden, dan eeneidorre 
verbinding van metingen en 
getallen. In dezen ontvleesch-
den: en naar eene, geraamte 
gehjkenden staaf i heeft de 
natuurkunde der jeugd niets 
dan een afkeerig voorkomen 
kunnen aanbieden. De in
vloed èéner enkel algebraïsche 
studie op de schoone lette
ren , is ter bevordering der-
zelve niet gunstig geweest; 
terwijl zij de vlugt der ver
beeldingskracht belemmerde, 
heeft zij de hulpmiddelen der 
genie verminderd,: moegelijke 
en berekende inspanningen 
hebben die geestdrift vervan
gen , die. de natuurlijke en 
treffende schoonheden voort
brengt. Wat zelfs den grond 
betreft der stelsels, tot welke 
de Engelsche wijsgeer, eene 
zoo diepe meetkunde heeft 
doen dienen, zoo is er een 
tijd geweest, waarin het niet 
geoorloofd' was, dezelve in 
twijfel te trekken. De aka-
demien en collegien , hadden 
er ëene soort van leerstuk 
van gemaakt, dat men, zon
der verdenking van ketterij, 

• niet kon tegenspreken. De 
ü]d heeft eenige verzachting 
"i deüe gestrengheid gebragt. 
*fl 1772, zag men Observa* 
ion$ (Waarnemingen) in 

ï n «et Hoht verschijnen (her

drukt te Parijs in 1778, en 
te luik in 1788), waan* 
men de titels, van het uit
sluitend ; gezag, hetwelk de 
nieuwe natuurkunde uitoe
fende , durfde onderzoeken; 
men 'bewees er in* dat h e t 
valsche even als hft ware kon 
berekend worden ; en van 
dien oogenblik af was de 
groote grondslag van het New-
toniaansche gebouw aan het. 
wankelen. % Men' daöht voor
namelijk na over de tegen--
strijdigheid» welke de theorie 
der ellipse aanbiedt, volgens-
welke, de planeten zich op 
nieuw van de zon verwijde
ren, op den oogenblik zelfs, 
waarop de aantrekkings
kracht , dezelve in eenen staat 
heeft gebragt, dat zij, als ' t 
ware, in dat hemelligchaam 
moesten verzwolgen worden. 
Da ridder DE FOUBIN (Elêmens 
des forpes centrales), heeft 
later op dit artikel zegepra
lende aanmerkingen gemaakt, 
tegen welke de akademie van 
wetenschappen niets redehjks, 
heeft weten in te brengen, 
wijl zij gemeend heeft erniet 
op te kunnen antwoorden, dan 
langs den weg des gezags, door 
eene soort van autos epha3 

dat groote argument dei-
aanhangers van AKISTOTELES, . 
welke de Engelsche wijsgeer 
gedurende eenigen tijd, de eer 
heeft gehad , te zijne gunste 
te zien herrijzen. De aanhan-

JK fc 3 
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gelingen van NitwroN hebben 
zijne stelsels op hondérdérlei 
verschillende wijzen veran
derd , gewijzigd en verklaard. 
Naar mate zij meer gemafc-
kelijkheid hebben gemeend te 
ontdekken, om de moeije* 

. lijkheden op te lossen, heb» 
hen zij ter verdediging van 
«enige stellingen, verschei
den andere laten varen ; zoo 
dat • de meester tegenwoordig 

* vele moeite zou hebben om 
zijn Wérk te herkennen. In*, 
dien wij echter geloof willen 

' hechten, aan de verklaring 
van eerien nieuweren geleer- I 
da, 'die zelf schitterende en 
schijnbare stelsels uitdenkt, 
(den vrijheer VON MARIVETZ) , 
zullen al deze voorzorgen niet 
beletten, dat de theorie der 
aantrekkingskracht, niet een
maal en welligt weldra met 
die dér Samenwerking van 
twee strijdige krachten {4n« 
tipéristccse), en andere vér-
borgen hoedanigheden, ver» 

• bannen worden : het géhee-
le gezag der geleerden, die 
dezelve nog verdedigen , en 
die zich beijveren, om dezel* 
ve te handhaven in het voor-
regt eener erkende en bewe-
zene waarheid, zal dezelve 
niet redden van het,gevaar, 

. d a t haar bedreigt. In zijnen 
Brief <ian den heer BjllLf',' 
zögt hij: » Wij willen al
hier de zeer talrijke lijst vatt 
geleerden niet afschrijven : 
die hunne knie'voor den af

god , aantrekMitgskracht$-
naamd ,-niet gebogen hebbén, 
die hunne gedachten, op die 
vlugtige wolk niet hebben 
doen rosten. De gezagvoer
ders moeten voor de rede on« 
derdoen. Zulks is voor die
gene, die zich van het ge» 
zag hebben meester gemaakt» ' 
welligt te betreuren; daUÏj 
echter • om zic\v te «oosten 
achter zich zien, ia t ^ i " * 
lot van hunne voorganger» i 
beschouwen i zij ondergaan j 
de algemeens en onverander
lijke wet. In,het gebied dtf j 
wetenschappen, is de steeds > 
overweldigde schepte?;-d« 
dwingelandij-, ten allen t'J' 
de van de eene in de ande* , 
re even zeer onwettigV^ ! 
overgegaan. Dit lot is ^ \ zeer weggelegd, voor de owr-
weldigende bondgenootschap • 
pen als v o o r b i j ^ 0 ' 0 ' " f 
weldigers ; i Ie t i s 'op^e^ ; 
menigvuldige voorbeeld»» j 
dat de hoop dergenen s te« ' | 
die met nieuwe denkbej" , 
de loopbaan binnen trede* Het is Pde bron der ve» oos 
tingen, die hunnen moed w 
def steunen, te midden^ 
tegenspoeden, die op 
wachten. Het gebied d 

."i i.-»,,„Wndeden& eenen tijd heerschénde den 
beelden gaat te niet; "» 
ren vormen met moeite 
ren vormen mv* *-- . ^ ^ 
langzaam een nieuw. He 
schendë gevoelen biedtia^ 
tijd tegenstand, maar _ 
ziet trapsgewijze &UnB r ' 



NU W. 5S1 

«ingen verzwakken: men 
.vooTzegt, men berekent het 
„tijdstip van deszelfs neder-
Jaagt Deszelfs; vél» door: de 
.toenemende ontwikkelingen 
des verstands aangebragt t is 
.dikwijls $ minder hel uitwerk
sel eener vermogende aan-
, drijving dan dat van een lang
haam verval< Bij gebrek van 
dên bliksem der genie, die 
hetzelve in eenen oogenblik 
k̂on verpletteren, wordt het 
aan het wankelen gebragt, 
door de snijvijl der pVerwe-
gingen ,,eh door do herhaal
de schokken, welke geregel-

-de en. menigvuldige waarne
mingen aap hetzelve toebren
gen* het valt eindelijk, zón-

. der dat iemand zich de eer 
Van zijnen val kan toeschrij
ven. Alsdan bedekt dit rui
me gebouw met deszelfs bóu w- j 

• vallen > den grond, dien het 
had gedrukt. Degene, van wie 
die grond het eigendom wordt, 
houden zich nog lang bezig 

. met de zorg, om deze bouw-
yallen op te ruimen > die de 
©prigting van een. nieiiw ge
bouw vertragen, terwijl an-

. dere bouwkunstenaars, reeds 
over het plan nadenken, om 

. op deszelfs puinhoopen een 
nieuw op te trekken," [Er 
besföat geene wezenlijk vol
ledige uitgave der f f erken 
vanNEmwifi ofschoon ïïofts-
Ut beweerd heeft, er eetie 
W e r d te hebben in 5 dj.» 

jn 4,to, Zpndetij 1779 *.*•*-
1785. Om dezelve volledig 
te maken, zou men er de-
4 deelen met losse stukken, 
door CASTIUON in het licht 
gegeven , Berlijn , 1774, be
nevens de Wetenschappe
lijke Brieven van NfiwiöK, 

. in de Biographm Britanni-
oa m in het Comhtercium 
epistolicum aangevoerd, be-
hoóren bij te voegen. Men 
kan ten opzigte van NEW
TON k bet zeer zeldzame werk 
raadplegen $ Collection for 
the history of the towh und 
tSoke Grantkam, eontai-
ning auihenlic memoirs of 

fitstpublishêd from the ori-
ginal Mss. in the passessi-
on of the earl of Ports» 
wöuth, Zonden , 1806. Men 
heeft te Glasgow , in 1822 , 
in ,4 d l . V i a 8,VÖ in het 
licht gegeven , He tüiskun-
dige grondbeginselen d&r 
natuurlijke wy$begee7>te van 
NEWÏÖN , met de aanteeke-
keningen der paters LESEOR 
enFRANCisoDS JACQBIER, min
derbroeders ea hoogleeraars 
der wiskunde. >~ Zie het 
slot van het « t . DESCYRTES,] 

* NEWTON (THOMAS) , eèn 
geleerde anglikaansohe bis-

kwhop, in 1704 te £Mt-
1 ; ^ , In het graafschap^/ . 
ford geborem Na ^ ^ 
ste 3t«dien i» zijne gebood 
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tepïaaté, en ia de school van 
Jféstnvunster volbragt te 
hebben , begaf hij zich naar 
Cambridge in het Drieëen-
heids-collegiè, alwaar hij als 
plaatsvervangend leeraar werd 
aangenomen. Na den gees
telijken stand te hebben om
helsd , oefende hij in verschil
lende kerken van Londen, 
tot in 1745, als wanneer hij 
den doctoralen hoed ontving, 
het predikambt uit. In 1747 
trad hij met de dochter van 
d.r TBEBECK, in den echt. 
In 1756 hof-kapellaan ge
worden zijnde; viel hem wel
dra eene prove van West-
munster ten deel. Eindelijk 
•werd hij in 1761 , tot het 
bisdom van Bristol benoemd, 
•waarmede hij twee jaren la
ter het dekanaat van Sï. PAU-
IÜS vereenigde. Hij overleed 
te Bristol, den 14 Fe,bru-
arij 1782. I r bestaat van 
Jhem : 1.° Eene Uitgave van 
Jiet Verloren Paradijs van 
van MIXTOHT, met aanteeke-
ningen variorutn, waaron
der er eenige van hem zijn, 
1749. — 2.o Verhandelin
gen over de "voorzeggingen, 

_'2. dl.*»,'in 12.mo Hij ver
nieuwt hierin de schimpre-
den van eenige protestanten 
tegen de Catholijke Kerk, — 
3.o Memorien., door hém zel-
•ven geschreven. —* 4.° Men» 
gel-werken. Men zegt, dat 
«Ü het hem aangeboden pri
maatschap van Ierland van 

de hand wees. Hij was een 
naauwgezet en liefdadig kerk
voogd. Wat zijne godgeleerd
heid betreft is dezelve rejjt-
zinnig, noch volgens het Ca* 
tholijke geloof, noch zelfs 
volgens de anglikaansche her
vorming. Hij bestrijdt de eeii- j 
wigheid der straffen, en ge-! 
looft in ie ' dadelijke het-\ 
stelling der overeenstemming! 
en des algemeenen géluH 
Zijne volledige Werken, 
zijn in drie deelen, met zijn, 
door hem zelven beschre
ven, leven gedrukt, _ 

*• NET (MicHAët), mMJ" 
schalk en pair van Frank 
rijk, te Sarre•-louis de» 
17 Januari) 1769 jelwnw, 
Was de zoon van eenen kui
per, en ontving geene «eer 
schitterende opvoeding, J'e 

echter door zijnen gelukt-
gen aanleg gedeeltelijk ver
goed werd. Nog jong m' 
(1787) trad hij reeds in dien» 
bij een hussarén-regime' 
waarbij hij na verloop TW 
driejaren den rang van twee' 
den luitenant verwie"' * , 
hoedanigheid van kapite" | 
maakte NET de éérste ta» ' 
togten der Fransche offffj 
teling mede, werd m 
dant van den generaal^ 
MARCHE, en in'1196 »m 
dant-generaal onder de 1>J 
len van KÜEBER;

 deie .Z^ 
heer. was begonnen, met n 
een corps van 500 man 



•N E ï , M 

•te vertrouwen, en aan den 
goeden uilslag, waarmede de 
krijgsverrigtingen dezer kleine 
bende beloond werden, had 
NET den bijnaam van .0»-

• vermoeide {Infatigable) te 
danken. Hij onderscheidde 
zich voornamelijk bij den óver-
togt der JJaftn, in 1795, 

*bij de gevechten van Jtlten-
•kirchen, Montabaur, Wur%-
burgi enz.; den 8 Augustus 
•1796 , maakte hij zich mees
ter van Pfort&heim en Ver
wierf den rang van brigade-
generaal. Zijne heldendaden 
trokken de aandacht der eer-

„ .ste veldheeren des legers tot 
zich, en ÏÏOCHE plaatste hem 
-aan het hoofd van een hus-
saren-corps, met hetwélke hij 
bij de gevechten van Neii' 
wied en Giessen, Verschei
den roemrijke aanvallen deed. 
Boor het neerschieten van 
zijn paard, in handen des 
vijands gevallen zijnde , werd 
NET, door HOCHE gerecla
meerd en uitgewisseld; deze 
zelfde veldheer deed hem tot 
-divisie-generaal benoemen. 
Het was in deze hoedanig
heid, dat hij , in i798 , het 
bevel voerde, over de/ rui
terij des legers, dat onder 
de bevelen van SCHAÜMBERG, 
den hatelijken inval in Zwit
serland deed, en hij ver
wierf zich aldaar in 1799, 
«Mer de bevelen van MAS-

eenen grooten roem. 

In 1800 ging N E T , tot het 
leger van MOREAÜ over, en 
droeg op eene roemrijke wij
ze bij tot de overwinningen 
van Möshirchen en Jffohen-
linden. De vrede van Lune-
ville, bragt hem te Parijs 
terug. NAPOÏ-EON, wiens toe
genegenheid hij gewonnen 
had; besloot alstoen, hem 
uit te huwen , aan méjnf-
vrouw ADGUÏÉ , boezemvrien
din zijner schoondochter HOR-
TENSE BE BEAÜHARNAIS, en 
dochter van mevrouw A.V-
GT3IÉ, kamerjuffer, der ko
ningin MARIA ANTOINEÏTE. 
Dit huwelijk werd werkelijk 
in de maand Thërmidor van 
het 10.e jaar gesloten. De 
eerste consul gaf bij die ge
legenheid aan den generaal 
eene prachtige Egyptische sa
bel , met een allerrijkst ge
vest, ten geschenke. NET, met 
den titel van gevolmagtigd, 
minister, naar Zwitserland 
gezonden, ontving, in 1804, 
den maarschalks-staf en het 
groot-kruis van het legioen 
van eer, en behaalde in 1805, 
in Zwaben dë overwinning, 
die hem den titel van hertof 
van Mlchingen. deed geven! 
Na de capitulatie van Vim, 
belast met het bezetten van 
Tyrol, trok hij den 7 No
vember 1804, met het zesde 
corps des grooten legers ƒ«-
spruok binnen, én bevond 
™ va. het volgende jaar 

k s 
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aan hethopfd yan JieUelfde 
corps tegen de Pruissen. Na 
deel te hebben genomen aan 
de overwinning van Jena, 
vertoonde hij zich voorMaag
denburg , eene geduchte, door 
eene talrijke 'bezetting verder 
digdé vesting» welke hij ech* 
ter binnen de viei! en twintig 
«ren tot eene capitulatie nood
zaakte, In het begin van 1807, 
behaalde hij andere foordee» 
len voor Thorn, en later 
maakte hij zich msester van 
Friedland, in den slag van 
dien naam., welke de oorlog 
van dien kant eindigde. Na 
den vrede van Tüsit, ging 
hij in Spanje slqjden (1808), 
alwaar hij veel volk Verloor. 
Daar MASSENA zich gedwojn» 
gen zag, om voor den hertog 
van WELMN<JTON te yrpen , 
zoo gaf NET, die het bevel 
toerde öv r̂ de achterhoede, 
in dezen moeijeüj ken .."af togt> 
nieuwe bewfjzen zijner krijgs* 
kundige {alenten. Möh. zegt 
echter, dat NAPOLEON zijne 
trouw eenigzins begon te ver-
deflkeft > eh hem daarom naar 
JFrankrijk terugriep, De 
maarschalk maakte in 1812 
den Russischen veldt^gt mer 
de, ön voerde het bevel over 
het middelpunt des legers, in 
dett terschrikkelijken slag van 
Mójttïsk, waardööf hij den 
tU*l van Prins der Mosko* 
*«t verwierf. Zjjn gedrag, 
gedurende den voOr de JVani-
schen noodlottigen terugtogt, 

welke op deze onderneming 
| volgde i deed hem ineen der 

verslagen des keilers, die hem 
gewoonlijk «jfetf dapperen der 
dapperen (Ie brave des br«> 
<ves) noemde > aanduiden, als 
iemands die em6 in kei Staal 
geharde ziel bezat »i (Mme j 
trempée d'acUr,) M&dmg 
in 18|? b|j tolde weinig fces/tó- ! 
sende zegepïate» yapM#® -i 
en fa*;:WvH;» 
het ongeluk den slagvan̂ ew- j 
mu/it* te vcrlie«a »j watin | 
de kroonprins van y&w'wn > 
tien duizend krjjgsgefangenen 
op hem maakte, en hem UoH» 
tig stukken geschut ontnam. 
BONAPARTE liet hem tete ge
voeligheid, dâ rovet Mp*' 
NÉT werd echter fl»^flal 

gebruikt in deh W ^ F 9 " j 
den winter-von 1814, «n»J| 
bevond zioh te ^ M ^ T S 
toen NAPOLEON het béngtj» 
nör yervallenverklanng . 
Ving., Hij was w j f j 
dieopeenekrachtdadi&eg. 
ze medewerkten tom^ 
jser te bewegen, afstand » 
zer ie pewegw» — ,,, 
doen, en onder de ve d ^ 
ren^vashüeendereer^ 
die zlüb aaö het %m , 
BOURBONS onderwierpen.* j 
hij den 12, April I8t^ 

gegaan, voegde hö hemnpk. j 
woorden toer »UvveK<» 
lifke ffoogheid^l ^ j 
welke getrouwheid^wij j • 
wettigen koning Mllen .. 
te dienon." Hij begafwch'13 
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XTIII, die zelf hemdeneed 
•van ridder fan den H. Lö* 
DEVÏJK afnam, waarvan hg 
hem: het brevet gaf, hem bij 
al zijne titels handhaafde, en 
hem tot pair tan Frankrijk 
verhief. Toen:in de maand 
Februarij 1815, BONAPARTE 
Tan het eiland Elba ontsnapte» 
ontving de maarschalk NET >• 
die zich op dat tijdstip op zijn 
landgoed Üoudreauxbij Cha-
teaüdun bevond, bevel, om 
zich naar zijn gouvernement te 
JSesangon te' begeven»" Hij 
kwam dadelijk te Parijs, bood 
zich bij dén koning aan, ber 
tuigde met nadruk zijne vër-
kleefdheidy eft beloofde den 
rastverstóordef van Muropa, 
in eê«e ijzeren kooi mede te 
zullen brengen, Na eenige 
regimenten te Besangon te 
hebben yereenigd, stelde hij, 
zich aait het hoofd derzelve, 
xigUe lich naar Lijon, en 
vernam te £ons4e-Saulnier, 

' dat. BONAPARTE te £yon. was 
binnengetrokken. Er open-* 
baarde zich alstoen eene groo-
te beweging onder zijne troe
pen. Hij scheen er echter 
nog niet tan te hebbén afge
zien , om dé aan den koning 
gedane beloften te vervullen, 
toen een zendeling van den 
generaal BERTRAND, hem brie
fen eft proclamatiën des kei-
*5» oragt. Van dien oogen. 
JWj.rf, omhelsde Jfot; dé 
Z ï « van ïijdeo ouden mees-

ter, e n , in eene proclamatie, 
den 14 Maart aan de troepen 
gerigt, zeide h i j : » De zaak 
der BOURBDNB is voor altijd 
verloren, . , , aan keizer KA» 
FOLEON komt het alleen t o e , 
om; te regeren." BONAPARTE 
zond hein als buitengewoon 
commissaris, Maar de Noor
delijke grenzen, nam hem 
vervolgens mede naar Wa* 
terlooi, alwaar zijne dapper
heid met haren ouden luister: 
schitterde. Na dien veldslag, 
kwam hij te Parijs en schets 
ste in den boezem sandeka*» 
mer der pairs een krachtvol 
tafereel van den hoodlottigen 
toestand, waarin; zicli het 
Fransche leger bevond. Na 
de Overgave yaö Parijs, nam 
NET de vlugt naar, Jhiver>* 
gne: hij Werd aldaar, tenge
volge van het bevelschrift van 
den 24 Jnli j , waardoor hij 
als. een der bewerkers der 
omwehteling van den 20 Maart 
werd opgegeven, in hechte* 
nisgenomen,'en naar de hoofd
stad vervoerd , om in ile OOK* 
oiergerie te worden opgeslof 
ten. Na verscheiden verhoo* 
ren te hebben ondergaan, 
werd hij.voor eenen krijgsraad 
betrokken, uit maarschalken; 
van Frankrijk enluitenantsM 
generaal zamengesteld, wier 
bevoegdheid hij Peigerde te 
erkennen. Zijne adTokaten,, de 
Heeren BERRTER en DOMST' 
hadden< geene moejte o m d e 
verklaring van onbevoegdheid^ 
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te dóen aannemen ', door reg-
ters, die zeer gezind waren, 
om zich langs dien weg, uit 

, eene netelige betrekking te 
redden. Hij verscheen voor 
de kamer der pairs, en na 
vijftien zittingen > werd hij op 
den 6' December 1815, bij 
eene meerderheid van 119 
stemmen op 160 ten dood 
veroordeeld. Zijn moed lo
genstrafte zich geenèn oogen-
blik bij het gezigt van dien 
dood, zoo verschillend van 
dien, welken hij zoo vaak 
op het slagtveld had getrot
seerd» Zijn afscheid van zijne 
vrouw en Jkinderen , alvorens 
naar de strafplaats te gaan, 
was allertreffendst. Bij het 
rijtuig komende, dat op hem 
wachtte, zeide hij tot den 
pastoor van; Saint-Sulpice, 
wiens hulp hij had gevraagd, 
en die hem al de troostmid-
delen der Godsdienst had toe
gediend; Klim eerst'in, 
mijn Heer de Pastoor, ik' 
%al eerder ginds boven %ijn i 
dan gij. Het tegen hem ge
velde vonnis, werd reeds daags 
nadat het was uitgesproken, 
ten 9 ure des morgens, door 
een peloton veteranen, bij het 
paleis van het Luxembourg, 
ten uitvoer gebragt. 

NEYRA (ALVAREZ MENDANA 
BB), een beroemde Spaansche 
zeevaarder, en, na MAGEI,-
LAN, diegene aan wien men 
de meeste ontdekkingen in de 

%uid-%eè of Stillen-Oeeaütt 
te danken heeft. Hij werd in 
1541 geboren, én volbragtde 
eerste zijner reizen in 1568, 
en de laatste in 1595 j hjj 
werd gedood op een der Sd-
lomóri's eilanden, omtrent de 
ligging van hetwelke meri het , 
tegenwoordig niet eens is. Om 
méergewigt aan hunne reizen ! 
bij te zetten, hebben de niéuwe ! 
zeevaarders het iic\i ten taak 
gesteld, om aan de eilanden en 
kusten, door MENDAM. en door, \ 
de Portugesche en Spaansche i 
zeelieden ondekt, andere na- j 
men te geven. Deze baatzucht : 
heeft zeer ten nadeele der aard- i 
rijkskunde gediend, en vele 
verwarring in de land* en w-
terkunde gebragt. De heer'W-
TENsheeft in. eene zeer gel"1" 
de verhandeling, eene opga'» 
geleverd van de Ontdekking® . 
der ouden, aan de nieuwe- ( 
ren toegeschreven; °e *er,? 
rijkskunde kan een uitgebieia 
artikel tot dit werk••leveren. 
[MENDANA was eenneet van 

don PEDRO DE CASIRO. 
land-

voogd van. Lima, il*\i 
naar de nieuwe wereld m 
gelokt, en het was van W 

Jao-Ieima,fatMmUtih°° 
10 Januari) 1568 onderW 
ging. Behalve het eiland i j 
belïa> zoo groot als Sp«f> \ 
ontdekte hij nog die va»ig ; 
adaleanaltnSt.Chnsto^' > 
De bewoners van het eü» j 
Isabella, schenen tot ond» 
scheidene geslachten te »e«° j 
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-ren, de eéne plijfkleurig,, de 
andere blank en, gog andere 
zwart; alle krijgshaftig, zij 
deden den Spanjaarden, aan 
•weike zij levensmiddelen had
den; geweigejd, grpote, ver
liezen ondergaan]. 

. JfEï-RAC, — Zie NfilBAjC. 

JViCAisK (Ci/ATOiDs)» van 
Pijon, alwaar zijn broeder 
procureur-generaal van de re
kenkamer was, swer<iin 1623 
geboren, omhelsde den gees
telijken staat, en wijdde zich 
geheel en al aan de studie 
en aan de nasporing der oude 
gedenkstukken toe. Deze stu
die deed hem het besluit 
nemen, om naar Jlomete 
gaan, en met dit oogmerk, 
deed hij afstand van een ka-
nonikaat, hétwelke hij in de 
heilige kapel vari Dy on, be
zat. Hij vertoefde verschei
dene jaren in dit vaderland 
der kunsten, terwijl hij de 
achting en de vriendschap ge
noot van een aantal geleer
den en aanzienlijke perso
nen. In Frankrijk terug
gekeerd, beoefende hij de 
letteren tot aan zijnen dood, 
voorgevallen in het dorp Vél-
Uy bij Issur-Tille in 1701. 
Men heeft van hem eenige 
8$$chrifteri over" geleerde on
derwerpen , onder anderen. 
VExplicatïon etc. (De vér.' 
Waring van een oud in .'Gu~' 
Mine gevonden gedenkstuk),^ 

Parijs'Y$n 4.*°, en mDis
cours etc. (E'ene verhandeling 
over dél meerminnen of.'&ii-
renen), Parijs, 1691, in 4.fo, 
Hij beweert daarin dat zij vo
gels waren en geen visschen 
of zeegedrögteft 5 een gevoe
len i hetwelk zeer aanneme
lijk schijnt, ofschoon het vöör 
het overige 'zeker zij» dat er 
•vermenschelijkte (antropo-
morphes) visschen zijn; dat 
is te zeggen, die in éenig op-
zigt naar het ligchamelijkege-> 
deelte yan den mensch gelij
ken , maar aan welken men 
in geenen deele datgene, wat 
men sirenen %ang noemt, kan 
toeschrijven. De abt NICAISE 
is. voornamenlijk hekend door 

• de betrekkingen, welke hij 
met een gedeelte van" de ge
leerden van Europa: onder», 
hield. Nooit heeft men zoo 
vele'brieven geschreven , en 
ontvangen. De kardinalen 
BAKBARIGÖ en Noius , Paus' 
GLEMËNS XI voor zijne ver
heffing tot het opperpries
terschap, onderhielden eéne 
regelmatig? briefwisseling met 
hem. Zij beminden in hem \ 
de zuiverheid zijner zeden, 
de zachtheid van zijne edel
moedige, en ^erpligtèndein-': 
borst, zijnen ijver en zijne' 
standvastigheid in 3e vriend
schap, : XAMONNOIÉ maakte; 
voor hem dit zonderling graf-
sphrift, ;.-•;.-l 'V\,,s. '" ;-:H 
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Qutla platne e» ëaaia, Mhn **l 
chaise, . - , , .• 

Mfittait lui «eul en mouvemeftt 
Tascaw, Ftmqttlsy Belgt>,' Al' 

Iemand, ' ,. , • , , 
Non par discordes mutuelles , 
Mais pal* lettres conéinuelle», 
La plupart d'érudjljion 
A gens dé répu.taüon. 
De tous cótés a son adresse 
Avis, jöürnaux, venaïent sans 

cesse,; •••'•..-•: •: '" "'•' 
Gazet<;es,liyres frats éelos, 
Soit e» paquets, soit ea ballots... 
Fallajtril écrir© ai ; puyeau 
Sur ün phénomène aouyeau;. 
Aiinpntef rhéureuée' tröttvaUle 
D'un manuserit, d'un medaille ; 
S'éViger en sollicitew ,.\ 
De lodïinges poür un auteutj •",' 
D'A^^AüLt» 'Jnb^é avërtit» la 

• , -Frappe;, 
FelMter un nouveau pape? 
L'hibilé et fidele écrivain 
N'avait pas la gnutte a la main. 
C'^tait Ie facteur du Parnasse. 
Ór git-il» éi cettë dis^i-acé 
Fai» perdre aux HÜEÏS, aux 

AUX TOINAR.08, CüPEJJS, etliÈEB-

A BASIÏAGE Ie journaliste» : 
A BAÏXE Ie .vocabuKste, 
Aux corameritaêeurs Gntëviüó, 
Kukiwn&s, PERizötJitfs',''-
IVïaihte'iQuri.èuse,riposte...»,...•• 
BÏais; nul n'f perd {ajnt'que 1» 

p o s t e * '•;'••••*••••- ' • • ' . • • " • 

NiCAïfptó , ëen grielcsché 
taalkundige; dichter en ge
neesheer in [fonië, leefde vol* 
gens het meest algémeene ge
voelen' omstreeks 140 jaren' 
vóór J . C/ Ef zijn ons slechte 
tWëe dichistukkeri van hém 
overgebleven' ge|itel<3:;:' Thé^ 
ridoa en tfletfip/iürtiiacü., 
Gritjksch ehLatijfy inhetCbr-
pus poetttrütri grdêc. Genèvë 
1606 en 1614, 2 declën in 
fol., en afzonderlijk door 

én Morenoè lIMydS^, 
door GREVÏN in hét Franse' 
vertaald. Intwerpm, 1567, 
in 4.t°. De ouden halen hem j 
dikwijls mét lof aaö, maa*de [ 
nieuweren vinden ér weinig | 
in om gebruik van ié maken, 

mCA.MiL, veldheer m& i 
legers des konings van Syne , 
én groote vijana:der Joden, \ 
Èwa'm eerst in Judea op te-
vèl van LTSIAS, regent; «ft , 
het koningrijk gedurende de ( 

afvrezendheid ' tan » * 
cHDS i om dé Joden ie & 
Veclrfën,ènnöod'igdedekor , 
liedóto voor het gevecht mt, , 
o m d ê slaven, die h |w»J | 
maken tekoopenimf ' 4^ ; 
JVÜAÊ m MACHAff *f: • 
ineenenéérstenvépl»S^ . 

tóan te zijner beschikt f \ 
vlugtte ^iCANort «fig ! 
enlegafzich n a a r J g ^ ; 
bragt béngt naar 1 * * * ^ 
van zijne nederlaag, en u . 
de magt van den 6ad' ^ 
de Joden aanbaden, i» 

: volging van alle h e ^ ï 
dende veFWOesters, ai 
hand Gods aanbrdien of i 

:oogénbHk, dét;.de*e <»» : 
tïeften daardoor »ieJ»>» ; 

gesteldheid: hunner• w 
verandefén, N i f * * » . ^ i 
deö oorlog weder• e n ^ ^ , , 
nogmaals verslagen, * B. 

hévaat;hy;^v a«^. 
dëring en achting,!. jHi 

http://mCA.MiL
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eenkomst vraagde» en eenen 
wapenstilstand met hem sloot.. 
AwJïBrüS, een: afvallige jöód , 
beschuldigde'hem valschëHj^ 
bij dep koning van niet JU
DASDKN MAóHABEëR in ver
band te stapn, om hen tè 
Verraden. De kdnitig, 'die' 
•aan dit berigt geloof sloeg, 
schreef aan NiCASiOR, dat hij 
het zeer. slecht vond, dat hij 
•éene Y?apep,schorsing met den 
iïACHABEè-H 'jiadt aangegaan, 
en beval heÉ , om p ü i le
vend gevangen te doei? ttèm§n, 
•en hem, de handen en vóé
len gebonden, naar Jnïioc/it'ê 
tè zenden. NICAÏIÖR werd. 
door* dit bevel verrast en be
droefd, «laar hij gebruikte 
niet minder list Bn trouwe
loosheid, öttl hetzelve ten uit
voer te brengen. Terwijl hij 
gebruik maakte r̂an ; de ge
rustheid , welke de Wapen
stilstand aèn den veldheer der 
Joden gaf, zocht hij gelegen
heid , om zich van hem mees
ter te maken. Maar, daar 
deze zijne kwade voornemens 
mistrouwde, begaf hij zich 
met eenige troepen y met welke 
hij. NICANOK, die hem ver
volgd had, versloeg. Daar deze 
veldheer wanhoopte om zijne 
prooi meester te worden, 
kwam hij in den tempel, en 
terwijl hij de hand tegen de 
heilige plaats ophief, zwoer 
hlJ> dat hij den,tempel tot 
°P «en grond zou verdelgen, 
8 a ** hij er *en ter. \ l l I, 

vktt BACCHCS zou oprigten, 
indien men hem JUDAS liiet 
in handen stelde. Toen hij 
vervolgens vernomen had i dat 
hij op het grondgebied van 
Samariè was, besloot h i j , 
oih hem. mét al zijne magt 
op den sabbatdag aan té val-
Jen,' Hij trok dus voort als 
naar eene Verzekerde over-
winnihg, bij het geluid der 
trompetten , tegen , JÜDAS , 
dié, terwyl hij slechts zijn 
vertrouwen op God stelde, 
hem slag leverde, hem ver
sloeg en ,3.5,000 man zijner 
troepen doodde. NIQANOR 
zelf Verloor het leven in dézen 
veldslag en toen f̂uDAS zijn 
Ifgchaattl; erkend lia'd , deed 
hïj hem het hoofd en de 
regterhand afhoüwen, welke 
hij naar iïérü&alèm liet bren
gen, Toen. hij aldaar aan
gekomen Was; vergaderde hij 
de priesters en het volk in 
het voorplein des tempels, 
en toonde hun het hoofd van 
NICANOR en die'afschuwelijke 
hand, die hij onbeschaamd 
tegen het huis van den al-
magtigen God opgeheven ho.d. 
Toen hij vervolgende tong van 
dezen goddelqozen in kleine 
stukken had .doen hakken, 
gaf hij dezelve aan de vogels 
te eten. Zijne hand werd 
tegen over den tempel vast
gemaakt, en zijn hoofd'voor 
iedereen ten toon gesteld als . 
een.zigthaar lecien van QöA$ 
fi«"p, tri hét jaar 162 voor 
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3. C, » Een verschrikkelijk 
voorbeeld van de goddelijke 
geregtigheid, zegt een ge
schiedschrijver , en des te ge
schikter , om de heiligschen-
jnis en den lasler te beteu
gelen, dat, daar het door 
alle eeuwen heen én door 
alle soorten van goddeloozen 
herhaald wordt niet kan .be
schouwd worden als eene dier 
zeldzame straffen, welke dé 
misdaad in buitengewone om-, 
standigheden treffen*"'. Zie 
SpjEtMAN.v ' : , V,, ""'".'"? ' ,'.'.:. 

NICANOR, geboortig van het 
eiland Cyprus, was een van 
de zeven diakenen , die door 
de Apostelen verkozen wer
den. Men zegt dat hij in 
zijn land predikte en dat hij 
er de marteldood onderging, 

NICANOR. — Zie SELEÜCÜS 
en DEMETRMS. 

NICASIDS (heilige), bisschop 
van Reims onderging in de 
5.° eeuw door de ff andalen 
den marteldood. — Men moet 
hem niet verwarren met den 
heiligen NICASIUS , martelaar 
van fexin, die men voor 
den l.sten bisschop van J?ow-
anen in het midden der 3.e 

eeuw houdt. 

NICEARCHUS, een der be
kwaamste schilders der oud
heid. Men bewonderde voor
al: l*o eenen Vmus temid

den der. drie bevalligheden, 
— 2.° Èen CUPIDO, — 3.a 
Een door AWOR overwonnen 
ÏÏERCüLES. De oude schrij* 
vers' spreken over deze drie 
meesterstukken; maar wij heb
ben reeds opgemerkt, dat hun
ne goedkeuring in dit opzigt 
een zwak gezag heeft. Zie 
APELLES , PRoroGEims. 

FiciPHORüs \/teiHgeVeeu. 

martelaar van Jntm™'f' 
der keizer VALKRUWS. m het 
jaar 260,. was eenvoudige 
leek.-Eene even zoo tee-
dere als Christelijke vriend
schap had hem aan den prie
sterSAPRICIÜS verbonden. WJ 
hadden het ongeluk w«* 
eenigheid te geraken, «JWJ 
de vervolging, in to^ 
hunne oneenigheid W™ ^ 
was, werd SAPRICIÜS^00 

deeld om het hoofd ƒ * 
wen fe worden. Zijn.TJ 
deeda lwalh i jkon .om^ 
met hem te verzoenen, u 

'SAPRICIÜS w i l dehem ^ ; 
geven, en verzaaktedC 
telijke Godsdienst, we k e ^ 

edelmoedige; vergeving va 
de beleedigingen bevee». i . e 

verklaarde ****** af-
voor dezen schand.elij^^ 
val gevoeliger was, dan 

de levoeligheid van ^ 
cms! dat hg C h r i s t e n ^ 

dat hij nooit aan d « ' * 
zou o4ren. Veroordeel üs 

in de plaats- van bA^ . 
onthoofd te worden» .<*"•> 
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hij de Icröön der martelaren, 
welke zijn onverzoenbare vij
and zich onwaardig gemaakt 
had. 

ven 

JfrcÉPHüRtis' {heilige) i pa
triarch van KónstanMiïbpèl ï 
volgde TARASIUS in' 806 op. 
Hij verdedigde ijverig dé ver*, 
eéring der'Heilige heelden te
gen keizer LEO , deti J.rme 
wier, die henï in 815 in een 
klooster1 verbande,alwaar hij 
in 828 iö'den öuderdöm'vari 70 
jaren overleed. Men heeft van 
hem: 1.° Chronologia tripar* 
fita,ih het Latijn vertaalddoór 
ANiSïïliüs dé bibliöthecari' 
us.> Dit iséörjfe tijdrekënkün 
dige tafel van de schepping 
der tfereJd, tot op den tijd 
in! •welken de heilige JeefdeV 
Men heeft er eenfgé bijvoeg
sels in de volgende eeuwen 
bijgemaakt. Pater GOAR , een 
dominikaner gaf dezelve in 
1236 te Parijs ia het licht, 
gevolgd door aanmerkingen 
van GEORGIÜS' SirNCEiiius. 
Men vindt dezelve in de biblió**. 
theek der kerkvaders, m in 
de Byzantijnsche- geschiede
nis, Feneiië, 1729T — 2;ö 
Mislwitë breviarium ,iti hël 
licht gegeven door pater PE 
ÏAU, in 1616, in' 8.vo, e n 
door den voorzitter CODSIN-
vertaald. Deze beknopte ge
schiedenis,op eene al te drooi 
Seen al te beknopte, hoepel 
naanwkearige wijze gesehre-

AVtI, Jimt. 

strekt zich uit van"dèïi 
dood Van: kéizër MAÜRITS , tot 
aan" LEO IV; dezelve is in 
1648' in het Louvre in föl. 
herdrukt,' en maakt een ge
deelte Uit'" van' By%antine. — 
3.o Stichometriéy dat is opi 
nöemingr" van" de gewijde böe-
bóéken;- dezelve is gewoon
lijk1 gevoegd bij .de. tijdrèlten* 
kmdige tafel. Men kaiiaan5 

NICEPHÖROS niet betwisten;' 
(Zie D; CEÜLIËK 1!8;° deel blz.i 

475) — 4.o Dè JnMrrh'e-
tiques , of geschriften tegen 
de beeldstormers, waarvan 
er zich eëriige in de' blblö-
theëk der kerkvaders bevin
den. De wezenlijke' tegen
woordigheid" wordt er op de 
duidelijkste en tiaaüwkeürigi 
'ste.' wijze in bewezen; (Zie 
Lfio IEEATÏÜS , d& ébrisï éc-
bles. meid. et oriënt, litii 3', 
cap'i 13 , pi 1225) i— 5> 
Zeventien canönk, itt de vér~ 
nameting van cohóilien op-" 
genomen enz. D. ANSÈÜMÜS ' • 
BANDURI had Hët plan ge
maakt om eehè' uitgave in1 

het licht te gegeven van al de' 
werken vaÖ?detfliëiligen^ii.i 

CEPH'oRtJs, maar de' db'odïeèft' 
hem daarin'; verhinderd; Hip 
had er ih' 17Ö5 dé^-osfe;i 
tus van- in hef licht geae-
venv welke geheel en al in 
de'GriëkscHe bibliotheek van; 

I ,AËRicitsi6^deel;bk640 ; 

is opgenomen.. Deze Wérken! 

zöngeaëhk stukkönvan^ge^ 
Hl 
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zonde oordeelkunde en de 
geleerdheid van NiCEPHORtrs 
die een even zoo groot bis
schop als verstandig schrij
ver was. Men moet hem 
niet verwarren met NlCEPHO-
RDS CAIIXTUS , van wien wij 
eene kerkelijke geschiedenis 
in het Grieksch hebben, die 
tot.6.10 loopt, Parijs 1630, 
2 deelen in fol. Deze leefde in 
de I4.e eeuw. Hij verhaalt 
alle.bijzonderheden, die zeer 
naar verdichtselen gelijken. 

fliicEPJHonus, zoon van AR-
TABAspjES en van ANNA, zus
ter van KöNSTANTtfN CoPRO-
NTMUS , ontving den titel van 
keizer, toen ,de senaat en het 
volk van Konstantinopel den-
zel.ven in 742 aan zijnen vader 
gegeven hadden KoNSXANïlJN 
COPRONTMUS kwam hen aan
vallen, overwon hen, en liet 
hun de oogen uitsteken. ]Vi-
CEPHORÜS bezat vele verdiens -
ten, en had zich door zijnen 
moed onderscheiden. Men 
moet hem niet verwarren met 
NICEPBORÜS ,- den 2.en ZOon 
van KQNSTANTJJN COPRONTMDS, 
door zijnen vader met den titel 
van G&SAR vereerd in 769. 
Zijn neef KONSÏANTIJN TI, naij-
verig op het gezag, hetwelk 
hem zijne talenten en zijne 
deugden te IConstantïnopel 
gaven, deed hem in 792 de 
oogen uitsteken, even als of 
hij in dezen staat nog te vree
zen was, liet hem de keizerin 

h IRENE 5 jaren daarna te 1' 
thene werwaartshij verbannen 
was, ten dood'brengen. 

NICEPHORDS I , keizer,van 
het oosten bijgenaamd lo-
gothelus, wijl hij vroeger 
schatmeester en zegelbewaar
der des rijks was geweest, 
maakte zich in 802 meester 
van de troon, ten koste van 
den keizerin IRENE .öietojo$ 
het eiland Mélelinoverbande; 
hij begunstigde de beeldvor
mers, en deedeenen grooten 
haat tegen de Roomsche K.erK 
blijken. Hij zond afgezan
ten naar KAREL den Grof 
en sloot een verbond met dien 
vorst om de grenspalen m-
ner rijken te regelen. *>eD° 
zijner eerste zorgen was,o» 
eene geregtskamer in tó 8™ * 
len tegen diegenen, . <he "e 

volk geplunderd hadden \v»» 
in plaats van aan den ara* 
het goed ,. dat men hün onWO" 

men had terug te %&QnCm 
gendehij het zich toe. u " 
zich op den troon te bevesu-
genen den schepter m • «J* 
familie te vereeuwigen,•" 
klaarde hij in 802 zijnen m 
STAÜRACIDS tot Jvg»W 
Eene dusdanige voorzorg, * 
verre van den opstand te» • 
teugelen, hitste de Hiisnoê  
den al meer en meer aan. 
len kwamen in de verbanning 
door het vergif of door* 
strafgeregtomhetleven.i' 
wreedheden onsiaken den 
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gemeenen' haat. De troepen 
van Azïè riepen BARDANUS , 
bijgenaamd denTurk, die een 
Patriciër en veldheer van het 
Oosten was, openlijk tot keizer 
uit. De nieuwe keizer, die 
niet kon hopen KonstcftitinO' 
pel in'zijnen opstand te wik
kelen, stelt aan NiCEPriORüS 
voor, om zich van het keizer
lijke purper te ontdoen, in
dien hij hem zijne vergeving 
wil toestaan. De keizer, die 
het masker der goedertieren
heid aannam, neemt dit voor
stel aan, en stelt zich tevre
den, met hem in een klooster 
op te sluiten,, maar eenigen 
tijd daarna, laat hij hem 
de oogen uitsteken en ver
volgt zijne medepligtigen. Ge-
wigtige zaken braken deze 
strafoefening af. De Sarrace-
nen (door den berechten HA-
RUM-A£-B.ASCHII.D aangevoerd) 
verwoesten Cappadocië, ne
men Tyane 'vu; NICÉPHORTJS 
trekt tegen hen op,, wordt 
geslagen en verkrijgt van hen 
den vrede in Ö04, ondereene 
jaarlijksche cijnsbetaling van 
drie en dertig duizend stuk
ken gouds. Van den geesel 
des oörlogs bevrijd, kwelde 
hij het volk gedurende den 
"ede. Men stelde eene be
lasting op allerlei koopwaren 
en op alle hoofden der huis-
gezinnen. Het geregt des I 
! S W e r d op schatting ge-
s l e l d ' <* bijna hadden zijne | 

onderdanen'de flucht die, zij 
inademden móeten betalen. 
Een als' monnik vermomde 
moordenaar sloop in het pa
leis y om de aarde van dien 
geesel te bevrijden, maar hij 
werd ontdekt en tot eene 
al t ij dd u ren de ge va rigenis ver-
oordeeld. Intusschen ver
woesten de Bulgaren Thraci'ê* 
NïCEPHOiküs neemt de wapens 
op> en verwoest in Bulgarije 
alles te vuur en te zwaard. 
CRUMÏÏE; koning dezer vol
ken , sjuit de wegen af, welke 
hem tot' den terugtogt konden 
diehen vervolgt hem, hakt 
zijn leger in de pan en doodt 
hem den-25 Jülij 811. Hij 
dreef de'wraak zoo ver, dat 
hij naar de wijze der Scijten 

" eenen drinkbeker van zijn bek
keneel maakte, om zich daar
van op prachtige feest-maajlij-
den te bedienen. Er bestaan 
geene woorden, dié den af
schuw uitdrukken, welke de 
naam van NICEPHORTJS aan den 
geest voorstelt » trotsch, gie
rig, ten uiterste wraakzuchtig, 
vreesde hij niets meer zegt de 
a-bt GutöN i toen hij het regt 
van alles te durven, meende ' 
verkregen te hebben. Men 
weet niet waarop hij meer 
gesteld was of op het goud óf óp 
het menscheh bloed." Hg 
slaaf van zijne neigingen, ken
de % noch dé „ienschlieid 
nochdegfodsdienstenwaseèn 
gedrogt öp den troon.-Toen 
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1iijKonstaniinopel verliet»om 
tegen de Bulgaren op te trok* 
ken, zeide hem NICEÏAS, die-
hem vergezelde en. die .een 
der- heeren was, welke hem 
het getrouwste dienden. Meer, 
iedereen verheft zijne Stem, 
tegen ons,;, wat hebben w$ 
niet, te vreezen, indien ons, 
eenig. toeval^overkomt? De-
woedende antwoordde r. God: 
.heeft mij even als PlURAQ 
kef hart verhard, verwacht 
niets goeds van JjficjsfijfQ^ 
HüS. 

JJFICBPHORIJS^ H | ( P H O C A S ) , 
-in '912, uit eene der oudste-
iamilien van; Konstantinopel 
geboren, onderscheidde zich 
reeds in zijne -vroegste jeugd 
•doorzjjne grpote daden. Doo.r-
•de, vijanden gevreesd, door de 
spidaten bemind,; en door de 
volken, geacht, werd hij door 
.zijne troepen tot de keizer
lijke waardigheid verheven-;; 
en de kei^rin TH^OPIÏANÏ; ,, 
Weduwe; van ROMANOS den. 
Jonger gaf hemin 963j hare 
hand. van toen- af vormde 
hij het ontwerp, om alle:ver
strooide leden van het Ro-
meinsche rijk, weder bijeen te 
verzamelen,, Hij randde ( de 
Sarra,cenen aan, die,de eergte 
hinderpaal; in> zijne ontwerpen 
waren. Hij, veroverde op hen 
verscheidene plaatsen en ver
joeg hen, uit Cilicië, Jntio-
qhië en uiteen gedeelte van 
•dzië. Zijn ijver voor de tucht 

hragt, veel toe tot zijne-over-
winningen;: hijs hield den sol
daat minder door de straf 
datt door zijni voorbeeld tof 
den pligt:: daar bij de vrou
wen vermeed,; d'egibstrenghe-

|| den der- jaargetijden verdroeg 
:l en op denblooten grond ver-
; nachtteï,: Indien. Mcspsom 
>• de schrik, der. vijanden, was,. 
|! was hij ook, de geesel der-

burgers* Hij vermeeïtótóe 
, belastingen:, verklaarde, * 

goederen der particulieren 
] verbeurd;,; verminkte! m^ 
; valsohte de- munten*, en "e 

i alle; rijkdommen van den slaat 
! in de legerplaatsen komej* 
j Zijne onderdanen, die moede 
' waren ,reenen;dvringeland,aaB 
hunihoofdite hebben, eflz.üje 

vrouw „die.niet minder moeoe 
! was den leelijkstenen g a 
sten matt van het W>, j 
echtgenoot tehebben^smeea , 

idèn tegen-hem,eenene» : 

: zwering. JANNES. ÏS0* 
: wordt, W vijf andere J j : 
j gezworenen, in. eenen. 
lin, de, kamer'gebragh; 
] de koning! slieflrDezJr\ck 
| ontwaakterdoor hetgew 
'der dolken, en wordt ten «Ba 

gebragt'in ;het ;jaar9 ^eB 
6b jaren en eenige &w 

geregeerd te hebben. 

NICEPHOKUSIII* ^ 
ATUS,, werd, m e n * * . 
om welke, reden, V V|> 

• der afstammelingen va» 
EIUSSEN, van hetonde* • 
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gehouden. Hij Jegde: «enige 
talenten aan .den.dag, vtiot 
dat 'hij den troon besteeg 5 
maar «iDodra hü *n * 0 ^ > 
door de- troepen, waarover , 
hij in het.Oosten;het bevel 
voerde, op Jenzélven. verhe
ien : was, szag men. in, Jiem 
niets meer^dan, eeiien; zWak* 
ken c en pnvoorzigtigen grijst 
aard, üóen NICEPHORÜS BRÏ> 
EME,; die ziqh in het Wes* 
ten door zijne troepen zelf 
tot keizer, benoemd had,ge* 
weigerd had om NlCEPHORDS 
BOTONIATOS te erkennen ,aönd 
deze Ax$xis COMNENES tegen 
zijnen mededinger, die den* 
zelven gevangen maakte. Bo* 
ïfliriATus had de wreedheid 
om'hem de oógen; uit te la
ten steken. Een andere .op* 
roerige, doof AIEXIS over
wonnen , onderging dezelfde 
wreede behandeling. Eene 
derde zamenzwering werd in 
Azië gesmeed. NICEPHORUS 
zond AIEXIS andermaal om de
zelve te verijdelen ; maar toen 
zijne soldaten hem in 1081 
tot keizer uitgeroepen had
den», ontnam hij EOTOMAIUS 
dea: schepter , en verbande 
^em in een klooster, waarin 
JH) weinig tijds daarna over 
leed. ]ftCEPH0RÜS ] e ^ e n e t 
purper t e v e n ZQQ . J 
onverscln, h e l d gf 
hetzelve v\^ b e m ? n d ^ 

iaX, dat is Bewaarder der' 
Handvesten^ een Gricksdb 
schrijver, bloeide omtrent het 
Jjsgin der negende éeuwv 
Er zijn ohs eenige werksri-
ém hem overgebleven, iti 
de" ^bibliotheek dèr kertva* 
4ers, ea iü- 'de. Verzameling 
van het Griefech-'B.'omöinsche 

NICEPHORUS 
"AKTOPliy-

regt. 

NlCEPHÖUÜS BfcÈMMlïïAS, 
een geleerde Grieksche abt 
v,an den berg Athos, Wei
gerde io 1255 , het pdtri* 
arëhaat van Koïistantinopel K 
en was denXatijaeii guhstïgr 
Men* heeft van -hein: Twee 
Verhandelingen over }deH> 
uitgang • dès heiligen Geës-
tes van deti F ader en'den-
Zoon , met andere Grieksche 
godgeleerden te Home, ge
drukt 1652 en 1659, 2 dl.» , 
in 4.t° ; 

NicEPitóRüs GREGORAS , bi* 
bliothekaris van dè kerk van 
Konstantinopel, in de 14.<s 
eeuw, had veel deel aan de-
zaken van zijnen tijd. Men 
heeft van hem eene Geschie
denis der GHeksche keizers, 
met ónnaauwkeurighedent op
gevuld, en in eenen onbe
schaafder stijl geschreven, 
van 1204 tot 1341. De W ' 
te ongave h die van het 
Louvré, in hef Griek'schen 

l 1 3 
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Zie JJRJ* »JViCEROJf (JoANms Prara), 
bloedverwant van den voor-

il gaande, even als hij te Ba? 
^ ; g e b o r e n , i n 1685,. trad 

' in de congregatie van de re
guliere: geestelijken van den 
bejhgen PiütDs, bekend-

la d e n ouderdom van 33 ja 

TücifZ; r f e , ¥ Ionde* ••*»"«« ™» •** 
toe, en w l de S J ^ t ö e w ' # * » hij de hum. 
den' W o e d e n 6 i S ^ I ï ^ ? ^ ^ ^ ? * 
Weze jon ge schrijver gaf de 
grootste hoop, toen 'hij in 

den Woei ..agner jaren y L -
. j ^ J i d w e r d . I n het mid°-
jen derbezigheden en der 
Sf!'^^™.^te„af. 

godgeleerdheid, onderwezen 
had , wijdde, hij zich aan den 
kansel, aan het gewetens-

-bestuur'en aan de studeer
kamer toe. De; levende ea 
doode talen werden hem ge
meenzaam. Hij Jegde zich 
vooral en niet het beste ge
volg toe , op de hoekenken-
nis,,en,op de letterkunde 
geschiedenis. Hij órerW te 
Parii.t in 1«79fl inilm OU* 

^ 4 e n , wist hij de nainste 
flogenbhkken af te zonderen, 
S^™ aan de siadi° té «xjden,. Men heeft van hem : 

l.oInterprècation etcJFer-
Martngder naam-cyferè of 
V^fh ?m al de soorten vai 
^"borgen schrift weltever
staan en beknopt uit te leg-
*$*•;.»•« 'het Italiaanse 
2 , B ; ^ « W MARXAJCOSH. . Ken zijn • 1 o j f ^ 

^ f T W ^ T * ^ ?m> tot defescMedenisJer 
kunst vai a S t S i T r " \ \ beroem&'• mannen in het<:$* „.•.:' ^ <?«<? wonderbard M*j;j„„r_^,„..\ ~„( „en, 

Parijs in 173.8", inden ou 
derdom van 53 jaren. De 
geletterden betreurden hem 
evenzeer; om zijne kunde, 
als om, zijne zachte en ver-
ph'gtende inborst. Zijne wer
den zijn:, 1 .o Mémoires etc, 

kunst vak al/l' g 7Tr-\\ doemde mannen in het ge-

^ «?m der getwikwt. U beredeneerde catalogus hun-, 
n$r werken j Parijs, 
12.mo |fet eerste deel 

«'„•/-. / » • • - wonderbar 

S r ^ M d e ' ^ i e ^ ^ A e v a n 
ï>ater; MERSMNE, Parus, 

i^&'S&'.S' ï727> L' '*• r* ren zijn achtereenvolgend .m 
het Jicht versche/en, tol het 
3p.e toe, dat/in 1738 werd 
uitgegeven ; /het vierde ver
scheen in/1139 ia hel UohU 



N I C 56? 

later heeft men drie andere 
deelen uitgegeven, in welke 
zich vele artikels bevinden^ 
die niet van pater NICERÖN 
zijn; Ofschoon zijn stijl on-
gekuischt is , en dat hij de 
geaardheid van zijne ver
schillende personen niet zeer 
juist ontvouwt, zijn fcijne na-
sporingen in het algemeen 
nuttig eri dikwijls belang-
rijki De schrijver belooft in 
zijnen titel- enkel de levens
beschrijvingen van de door' 
luchtige mannen, maar hij 
heeft er er eene menigte 
andere schrijvers in doen 
voorkomen, van welke ver
scheiden slechts middelma
tig of verachtelijk zijn. Men 
verwijt hem, dat hij Ca-
tholijke schrijvers soms zeer 
streng beoordeeld en eenige 
vijanden van de Roomschè 
^Kerk verheven heeft, zoo als 
men onder anderen in het ar
tikel van JOANNES SLEIDAN 
kan zien, en dat hij schrij
vers, die vijanden van elke 

"Godsdienst waren, zoo als 
BAYXE enz. onbepaald gepre
zen heeft. Men moet geloo-
yen, dat dit gedeeltelijk voort
spruit uit de naauwgezet-
heid, met welke hij de dag
bladschrijvers en de levensbe
schrijvers afgeschreven heeft, 
zonder de werken en de schrij
vers, waarvan hij spreekt door 
zich zèlven te kennen. Zijne 
verzameling maakt 44 deelen 

• L 

üit , omdat het 10.° deel uit 
twee afdèelingen bestaat, die 
afzonderlijk ingebonden wor
d e n . — 2.o Le grand Fé-
brifuge etc. (Met groote mid
del tegen de koorts, waarin 
men laat uien , dat het ge
wone water het beste mid
del tegen dé koorts en waar-
schynlyk ook tegen de pest 
e's) naar het JÊngelsch van jo* 
ANNES HANCKOCK , in 12.«w 
Dit boek had véél aftrek. De 
beste uitgave is die van Parijs, 
1730, onder den titel van 
Traite etc. (Verhandeling 
over het gewone water), in 
2dl.n, in l2 .« t to_ZïZavön-
versionetc, (De bekeering van 
Engeland tot het Christen
dom , vergeleken met des&elfs 
zoogenaamde hérvorming), 
uit "het Engelsch vertaald, in. 
8.vo — 4,o Vertaling (in het 
Fransch) van de antwoorden 
van WOODWARD aan den doc
tor CAMERAKIDS, over de na
tuurkundige aardrijksbeschrij
ving , of de natuurlijke histo
rie der aarde, in 4. t0 — 5.° 
Voyages etc. (RetüenvanJö-

4NNES OjTINGTON), 1725 . 
Men vindt zijne lofrede door 
den abt GOÜJEÏ in het 40ie 

deel van zijne GedenschrifCen 
voor de geschiedenis der be
roemde mannen; 

NiCETAs (heilige), van Ge-
sarëd, in Bilhynië, leed veel 
onder dó regering van LEO 

4 - • ' 
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den Armeniër, fdie in hem 
^yne deugden en zijnen ijver 
.voor Het geloof en vpor de 
Terèering der heilige beeldep 
vervolgde. Hij was abt der 
Acemeten, lp liet klooster van 
ffiedicioniè, op de,n berg 
Olympus, naar den kapjt der 
stad Pmsia, M fiithynïè, 
en .overleed in 824» 

KJCEIAS SJERRON, een djr 
jaken van de kerk van Koyi-
'sfaiptinopfii/- in de 1 l'.é eeuw, 
daarna bisschop van JTera-
<j|e« , js dopr veelvuldige wer-
Jken bekend, $te,p schrijft hem 
Joe,: 4,.B eenejoelen vap de 
.Grieksche .vaders over h,et 
boek «TOB, Monden, 1637,in 
.fol, ip 'het Griek?ch en in 
het Latijn; — 2,° eepe an
dere over de Psalmen: — 
3.o eene 3.e over het ffoog-
lied. —r 4.° ÏTerMaringen 
yan een, gedeelte der werken 
„vap den H. GK^Gpires NA?!-
JUÏZENÜS. Hij verzamelt in 
4,ep verschillen'de.cpnipilatiën 
stukken van de geleerdste 
schrper,^ (der Grieksche kerk. 

$IC*;TAS AcQP W Ü S of 0HO-
0(f|AXüS, '^en Gneksch ge-
s.chiedsch/iJYej , aldus bijge
naamd , wijl hij yan C&one, 
eene stad van P/irygië, was , 
oefende aanzienelijke bedie
ningen aan het hof vai? de 
keizers Van fëQnstantinp'pvl 
FA'f. Sï-» de inneming van dje 
stad door de Franschen in 

J20&, .begaf hij zich Jiaar$< : 
cea, alwaar.hij in -120,6 over
leed, [na een twee.de huwlijk 
te hebben aangegaan met Üe 
dochter van eepen senator, 
dfé hij het geluk had gehad j 
aan de gewelddadigeyerkrach- j 
ting der Iat.ijns.phe soldaten | 
te onttrekken], flfen -heeft van i 
hein; jSene geschiedenis W %\ \ 
Jbqekep, van 1118 tot tm. 
Dit is'een' verlig m # 
^ONARDs; dieyanJftcWAsis 
door die van ACROP.OWÏUS en 
JflCEPHORÜS GRBG0RA5 f> 
volgd. Dit werk door m 
RONPIÜS W o ^ - i n hethptnn 
en door den voorzitter CODSIN 

jn het Fransch yertaald,l?in 

deze afschriften bevallig #n 

in ' hét oorspronkelijke. Hf 
zelfs Mijl is hoogdravend, 
duister en yerwatd;.*>$* ».. 
daadzaken worden ?ƒ J 
naau.wkeuriginvoorgfrag • 
Mén.vipdt dezelve in de.verj 

teeiipg Vw de_ vmmfr 
geschiedenis, in het W 
in hetl ichtgegeve^f; . 
hetzelve in 1657, ï ° f f e ' 
drukt werd. 2.9 ^ W ° / g ; . 
handeling ove? h^éeB 

mg &elo»f, W&K\4 
PETRUS HQRES heeft # £ 
eersten te Parijs, \n 

in het licht gegeven. . 

. NlflEXIUS(FJUVlÜS),e% :
: 

Welsprekendste r^enf | f S ) \ 
regtsgeleerden der W ?t ., 

stamde van W » ^ 
senators af. Bij d e p W 1 , ; 

http://twee.de
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van het consulaat van ASXE-
JRJIJS , "welke in 449 te Zyon 
plaatshad, bjield hij eenépleg- i 
tige aanspraak tqthet volk en 
bekoorde hetzelve door de be
valligheden ran zijne welspre-
Jcendhejd. SÏDOjVlüS A,PPOI.M-

NARips was -met dezjen berpgm-
dpn man yerbpndjïn, en vond 
sin hem eenen raadsman in de 
-neteligste zaken en pepe aan* 
joaoediging in het yyerk, Zijne 
tajenten werden door alle hoe- | 

• danigheden des harjen en voor
al doc»r eene gropte zedigheid 
.opgeluisterd, flïen .weet" niet 
i n wejk jaar|hij overleden/!?, 

hij leefde nog in-477* 

JifjCETigs {heilige), bisschop 
Van Trier, in de 6,<? eeuw, 
verwierf doe aehting van B I E -
D,ERIK , tonirfg van 4ustr,a$ië, j 
door zijne godsvrucht en dopr \ 
de heilige vrijheid, met welke 
hij hem zijne misdaden had 
durven verwijten. Hij maakte 
zijnen zetel bereemd dpor de 
beoefening der heerlijkste 
deugden, en vooral door eenen i 
Waarlijk herderlijken ijver , ; 

welken hij i in verscheidene 
conciliën, die in Gallïè ter 
handhaving der tucht gehou
den werden, deed uitblinken. 
De gestrengheid, die hij jegens 
THÉODEBERT , opvolger van 
DIEDERIK gebruikte, bragtde 
hekeering van dezen koning te 
W e eg, die zich aan alle buiten
sporigheden, des'wellusfes en 

h 

$&[ .wreedheid h;ad. pvprgege-
,ven, Hij wa;S «iet zoo gelukkig 
,\ten opzigte van CJJO^ARIÜS ^ die 
THÈOPEBERT opvplgde, en., 
„die; hem in zijne buitensporig
heden nog te bovenging;Ml' 
qETIUS werd in ballingschap 
gezonden., u_it Welke hij' niet 
dan na den dqpd yv&n dezen 
blpedischapdigpn vorst terug
kwam. Hij hestuurde de kerk 
van Ijpifin tot §66* -De heilige 
;%E,<JORJÜS f^an Toms 'hanJt 
vele wonderen aan, welke deze 
heilige bisschop, gedurende 
•fz\jjn leven gewrocht heeft, ;£n 
vprz.ek.ert, dat. er pen groot 
getal op zgn graf , hetwelk 
men nog in de kerk van de 
be.rpe.rode abdij van Sfo Ma
ximus , ••nabij 'Trier., ziet., 
hebben'.pjaats gehad. 

Nieflois ( W I L U A H ) /,• een 
Engelsch godgeleerde te Z?o-
nington, in het graafschap 
Buckingham, in %Q6f gebet-
ren , studeerde aan de hooge-
schaol van Oxford. Topn jbij 
vervolgens bij liet collegae 
van Mertan, aangenoxn^eri -yyas, 
Werd hij aldaar ia 1,695; tot 
doctor ibevorderd , en weinig 
tijds daarna werd hij rector 
te Selsey, in het graafschap 
Sussex, Hij heeft verscheiden 
geachte werken in het ; licht < 
gegeven, te we ten : l .o On
derhoudingen met,eenen de-
ïst, in 8.vo, i n , 5 deelen, 
J7Ö3B Dezelve hadden vele 

1-5. • 
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uitgaven; de 3.° verscheen in 
1723 met vermeerderingen in 
het licht, 2 deelen , in 8.vo 
•— 2.°Defensio ecclesiae art" 
giicance, 1707, in 12.m6 
Later verscheen er eene ver
taling van in het Engelsch., 
— 3.o Toelichtingen op het 
JBookofcommon Prayer (boek 
der gewone gebeden), in 8.v» 
— 4.° Werkdadige proeve 
over de verachting der wé-
reli, 1694, in 8 J ° , in 1704 
herdrukt» — 5.° Fertaling 
(in het Engelsch) van de in
leiding tot een godvruchtig 
leven, van den E. FMJUCJS-

' aus FAN SALES, bisschop en 
prins van Geneve, «<**• 6.° Ver
troostingen voor de ouders, 
die hunne kinderen verloren 
hebben , 1 7 0 1 , in 8,vo — 7.o 
De Godsdienst van den vorst, 

• -waarin men aantoont, dat 
de leerstukken der Schriftuur 
de beste grondregels der.re-
geringVzijn; 1704, in 8.vo 
—- Polemische verhandeling 
gen , t Leerreden 'en per
ken of dié voor de onder
wijzing der jeugd bestemd zijn. 
NlCHÏÏts overleed in 1712, 
hij was een geleerd en deugd
zaam man. 

f NlCHOLSON (WlIAIAM) , 
een bekwame Engelsche schei
en natuurkundige, in 1753, 
te Zonden, Hij maakte- het 
ontwerp tot de • "waterkunst
werken van Wesl-Middlesex, 
en bragt ook later eenige an

dere werken van dien aatil 
tot stand. Ook is hij de_ uit-

-vinder van onderscheidene : 
werktuigelijke kunstwerken, j 
voor welke hij koninklijke pa- I 
tenten verkreeg, zonder et i 

•nut van te trekken. NlCHOt- ! 
SON heeft veel geschreven, zoo 
als bijv. Introduclion to ik 
natural and experimental \ 
philosophij (Inleiding tot de i 
natuurlijke en proef ondervin- j 
delijke wijsbegeerte), 1781, ! 
2 dl." — The firstprincipes j 
onchemistnj(l}eeerstegrond- \ 

beginselen der scheikuW) \ 
1789; ook een scheikan- | 
die woordenboek en dagblad. | 
Daarenboven heeft hij onder-
scheidëne werken van wrjF" 
TAt, FOÜRCROÏ enz., m-w 
Engelsch vertaald. «>J[ °Jf 
JeeileZonden, inimm^' 
Door het mislukken van on-

derscheidene ontwerpen; » 
menigvuldige ondememi f I 
hadmjzichindelaasteJ 
ren zijn levens,/grootelijKs 

schulden gewikkeld. 

: 3NICUS, *en A * » " j 
veldheer, werd d ^ J . 
verdiensten tot de "o6'"'yi 
ste posten van zijn vade. 
verheven. Hij muntte u 
den Peloponesischen ooj> o 

dien hij den roem f***! 
te eindigen. Toen dei P 
bliek besloten had, o » « 
Sicilië ie velde i«JJ 
werd hij met ^ % , 
D E M O S T Ü O T S , *<>t 
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benoemd. Deze' drie veldhee-
Ten begonnen de belegering 
van Syrakusa j hetwelk zien 
meer dan twee' jaren "Verde
digde, zonder zich over te ge
ven. De verslagenheid kwam 
onder de 'belegeraars. Toen 
zij besloten hadden, om het 
beleg op te breken en terug 
te gaan, waagden zij te ver* 
geefs een zeegevecht, om de 
"wegen, die de vijand bezet 
hield, door te dringen. Zij 
zijn verpligt om zich aan land 
te redden, Het"j- door vër-
moeijingen uitgeputte leger, 
"wordt door de Syrakuscrs 
overvallen. DEBIOSTHÈNES en 
NiciAS, geven zich "met het 
overblijfsel hunner troepen 
over^ op voorwaarde, dat 
men hun , het leven zou la
ten, en dat men hun niet 
in eene eeuwigdurende ge
vangenis kón houden. Men 
beloofde het hun, en men 
bragt hen ter dood, in het 
jaar 413 vóór J . G. 

NicKEt (GoswiNüs) -i te Gu-
Uch, den 1 Mei 1582 ge
boren , begaf zich in 1604, 
onder de jesuiten , onderwees 
de wijsbegeerte te Keulen, 
en nadat hij verscheidene be
dieningen bekleed had, werd 
hij in 1652, tot generaal 
, a n zijne orde verkozen. Hij 
*t°n'd in groot aanzien bij 
*a«s ALEXANDER VII , en had 
ti.e.n ü-oost van demaatschap-

.- PlJ> door de pogingen van de-

<zeh Opperpriester, ïn de staten 
der republiek van Venetië, te 
zien terug komen ,; uit welke 
zij onder het Opperpriester
schap van Paus PAÜXUS T , 
was verbannen. Hij over
leed na eene langdurige ziekte 
den 31 Julij 1664 , op den 
feestdag vaij den H. ÏGNAXius. 

Nico {Heilige) y een mon
nik van het klooster Gouden-
steen genaamd, aan het ui
terste einde van Armenië, 
werd bijgenaamdMerxvotrt (Më~ 

' taïnote) •,'•• dat is : Doet hoe-
te, wgT hij zijne leerreden 
gewoonlijk met deze woor
den begon. Hij Werkte met 
even zoo veel ij vel'als vrucht 
aan de bekeering • der . Ar
meniërs en Grieken , die nei
ging . tot het Mah'omètismus 
openbaarden. Hij was de'Apos-
tel van het eiland Creta, 
alwaar hg gedurende twintig 
jaren predikte, en van ge
heel Griekenland, Hij liet 
eene Verhandeling na ,-over 
de Godsdienst der Arme
niërs , welke COÏEMER in het 
Grieksch en Latijn met aan-
teekeningen heeft geleverd, in 
de Gedenkstukkeü der Apos
tolische kerkvaders; Men; be
waart in de bibliotheek van 
den koning der Franschen , 
twee exemplaren der» Pan
decten vamg&wyde naken, 
Welke verscheiden leerreden 
van den heiligen Nico bé-
vatteiu Hij overleed ate Co-
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rififaei dp» W ;Npvembpr 99§. 

ïflCOGtEs, ?opn .ep opvol
ger yan JEVAGORAS, -koning 
van Cyprus en fan $«%* 
mi?, in het ja,ar;37£ vóór 
$.•• £},, was eep pr^phtzach». 
tig ep wejl,tj#g yprst.> Hpjt 
is aaiy ,he,m (Jat ISOCRATES, 
zijne beide redevoeringen Nïr 
codes getitejd, rigttp,. 

NICOMEDDS, pep pnder j e 
Joden, door zijnp ikMndigher 
ĵt/vgiï̂ îjnj.-Tra^rdig^giiÉ} ya,p 

j^adsheer ondersfibe|4?,» fflau> 
^erd 4opr. dejeeriende wop? 
derpp vap «f$sus OflRisws 
gpfroffen, Daar hij zich; piet 
opephjk dprfde verklaren, 
ging hij Hem des paphts her 
jBoejcpp, ep zeide Hem,* >) Wij 
kupnpn piel twijfelen, > ' # t 
Gij J e Afgezet Gods zijt, 
jyajQt niepTian^ kap dg .vropr 
ijeren. dpgn, die gij.dp.et, 
indien Gpd niej met hernia" 
Tp4en jr, C. de-p;pr.§gth0id zijns 
barten zag, pnderrigtte Hij 
be|n.t dooy eeney^rbevpneen 
Jreflfendj ;redpu m welkp JJij 
hem» Pm dp,P wereldsehpn 
böogmped ip dep geest yap zij
nen piep wpp leerüög te verr 
delgen » oyer de wedergebopr-
t,e door hét dp.ppse], pver den 
schjpdeiüien ^opd» ^Jken 
de Zoo»; Gpds jt ypor;;hetheil 
dei; piepspheft moest ojï,de> 
gaan, over die verblindingen 
de verharding vans de kinderen 
Am \yereld sprak. Van toen 

iif vprbpnd: NiCpDEW,8 té l 

aap .Hem PP werd een i'̂  
npr ijverigs.lp leer,linge,p ,,mw 
in hp| geheim,. Hij verklw-
i e zic.h ppenlijk toet) hij me! 
,J,Q,zEF $w,,4riwcithe(!,%wW) j 
pm':de laatste pligtenaan<Je» !• 
gek ruisten CSRISWS te be
wijzen, Zij baJsemofen ?ijn lig' r 
chaaro en begreeyen tetw i 

jnper• . yap Mopp?» :U«! 
overlevering soegt '•.•fitMi: 
M h Joden. benv. toen.hl; 
vpor of na het Jijde» ^ j 
j , C, hetaoops«l owm \ 

ais^ftdsbesrLafzefteihtj! 

enw^ fe^f ^ 

z«o als mm ^ ' ^ " S 
ven; maa, n i t f ^ ^ 

ypr^anj, ^ l d e « ^ ! 
vrgden' hem.jnel «* 
^eladènen^rf^ 
deren: fóen W e e W . 
zijpen dood bij GAMAj 

gen* bet verhaal i £ % , 
J i g p p ^ ^ s x i ^ ^ van 
TÏÜS W 4 1 5 » f Er be-
GAMAM^ gevonde». onae, 
slaat. eenEvange»8; 
de,n, naam van Mc 

!v!olyaniwalmge<Va,lT? 

heden, J a t door 
cheërs ummBesteia 

file:///yereld
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NicoMAS, een; bekeerde 
van'Jntionhi'è,. die van eeff 
Heiden Jood geworden was, 
-vervolgens1 de Christelijke 
'•Godsdienst otóhelsde' , ent ge> 
kozen Werd tot een tati de 
zeven: diakensf van de" kerk 
Tan Jeruzalem. De gedacht-i 
tenis van. dézea diaken Wordt 
bezwalkt, door de beschul
diging, hem te laste gelegd , 
»dat; hij de stichter torn zijns 
van5 de sekte ierMcolaïten, 
«* ten- minste 'dat* hf e» aan
leiding toe zou gegevetfheb*; 
bem Zij, diö' hem schuldig 
verklarem, beweren dat Ni-
cptAAS', toen hif door dê A'-" 
postelen gelaakt' was gewor-
den, wijl hij-.- zijne vrouw 
veder bij zichhad^genomen,. 
van welke hij geseheiden was,. 
om in: onthouding te leven»,. 
grondregels ontwierp , die: 
met de waarheid en de tal* 
verheid, streden, en-zich aan 
de grootste bnitensporiphe--
den overgaf.. Anderen h W 
den staandes, dat hij nooit, 
tot' deze grawèlên verviel; 
maar eenigeiigrzinnjgen, die 
zekere eenigzins dübbëlzinni* 
ge uitdrukkingen», die Nico-
IA-AS' ontsnapt' waren,-mis
bruikten, hadden^ aanleW 
d i ng' gegeven- tot' eene' ket* 
terij, die zij naar zijnen naam-
noemden v om dezelve opgang* 
te doen-makena De aanhan-' 
gors dezer sekte haddenson-
pWte gevoelens over de* 
1^dheid en* over de'schep* 

ping15- zij namen de; gemeen
scha dér vrouwen aatt ,< en' 
be&reyert al. de gotid'ëlob'she-»-
dëtf van Het Heidendom» De 
eerste geloovïgen hadden' ee-' 
neh> gflöoten'. afkeeii tegen' de
ze- sekte,.-'die'zij wistëfi , dat> 
bijzonder hatelijk, aan God 
was» I Odïéti-fdcia $ieólaïtct:~ 
rum, quce et ego odi Apoc. 2 . 

NICOLAAS ^Heilige).,< bis
schop van* Myra ïü. Ly'óië',* 
word reeds in; de Sleeuw , bij; 

de" Gridken' en Latijnen alge-
meenivereerdf;,maar;er bestaat 
niets, zefóërsf onitrent de> om
standigheden vafti zijn leven" 
en van zijnen dood. Men vind* 
eene* goede verhartdelingoveir 
d'en» heiligen: NÏCOLAAS y ini 
de letter* en- gesókiëdkun-
dige gedenkschriften van pa-' 
ter DESMOIXETS, 1;. dllP-blsst-

j 106i Er' vrbrdt in dezfel\të: 

tegen TILÉEMÖNT en BAIÏ.LEX-
• bewezen•,. dat de* heilige bis*-
ï schop'van Myra yondersKöS-' 

STASMJN- deiv tGrooh leefde, 
eöi dat' hij; bij het eet^te: aU 
gëmeöhl* concilie Va'ri Nicea 

; tegenwoordig was. EAÏCÖNI-
r s V aartsbisschop vah San-
Severino,. liet; m 1754.,;.ve«' 
Ie Bijzonderheden!uit het Ie-' 
ven' van: dem heiligen Nico-

. LAAS van Mym,. met! die 
; van het leven; van>' den hei-
ijligen Ntcotms van Pinare,. 

te Napels*, drukken , en vati 
;dezte. twee' heiligen, maakte 

mj er slechts éém PUTIGNA*' 
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S i , kanonik van Bari, heeft 
dezelve in zijne Vindicim 
sancti NICOLAI wederlegd, 
Wapels, 1753. Men vindt 
nog een veel grondiger we
derlegging in Joss, Assema-
ni , in Calendarium univers., 
vijfde deel, bladz. 415 en 
zesde deel, blz. 226 en 822., 

NicoUAS I , bijgenaamd de 
Groote, was de zoon van 
THÉODORTJS en diaken van de 
kerk van Jiomè, zijne geboor
teplaats. Hij werd tot Paus 
verkoren na BENEDICIÜS III 
op den 24, April 858, en 
op 4denzelfden dag in de 
Sïi PiEXERSrkerk , in tegen
woordigheid van LODEWIJK 
I I , gewijd. Hij zond in 860 
legaten naar Konstantinopel, 
om de zaak van den heili
gen IGNAXIÜS te onderzoeken, 
en 'deed in 863, PHOIIDS , 

' een trotsch en driftig man , 
die de eerste oorzaak van de 
betreurenswaardige scheiding 
die tusscheri de Grieksche 
en Latijnsche Kerk bestaat 
in den kerk-ban. NICÖLAAS 
noodzaakte LOXHARIÜS om 
VAMRADÉ , zijne bijzit te ver
laten, en verbrak de beslui
ten der eoncilien van Meta 
en van Aften, die de echt
scheiding goedgekeurd had
den , welke deze vorst en 
zijne vrouw THIEIBERGA van. 
elkander, gescheiden hadden. 
De zorgen j welke de Paus tot 
de voorplanting van het ge

loof aanwendde, bragten (k 
bekeering vanBOGORIS,koning 
der' Bulgaren te weeg. Deze 
vorst omhelsde.de Christelijke 
Godsdienst, met een gedeelte 
van zijn volk, in 865. In 
het volgende jaar zond hij 
zijnen zoon naar Rome, ver
gezeld van vele ieeren, die 
belast waren, om bisschoppen 
en priesters te'wagen, en om 
den Paus over v e r s e r e 
onderwerpen, de Godsdienst 
betreffende, te raadplegen. M-
COIAAS gaf een breedvoerig 
antwoord op hunne raadpl " 
ging, en stond hun toe al i>e " 
geen,,wat zij vraagden. M1J 
zond te gelijkertijd drie ha
ten naar Konstantmopf* 
maar toen zij op d e g r a ^ J 
het rijk aangehouden nm__ 

handeld waren g e f ^ ' , 
aen-zij zich genoodzaakt ter S 

tegen NICOLAAS mtspra-6 

va°n kerkenban tegen d.«» 
nen, die met hem g e j ( 
schap zouden onderhou 
De J schéurmaker J»*Jj 
op eene belagchehjke^ 
&t als de keizers van W 
naar 'Konstantinopel ^ 
gegaan, het fnnfy&l 

lan de Moomsche X*^ 
derzelvermorregWj i 

waren overgegaan- n 

schreef aan de ^Jfa, 
van Frankrijk, die 

http://omhelsde.de
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te Tróyes vergaderd vyaren orh 
hun bekend te maken met 
deze ongerijmde aanmatigin
gen , met den laster, welke de, 
Grieken tegen de Roomsche 
Kerk uitbraakten en met de 
onregt vaardige! ver wij tingen , 
die zij hem deden. De Paus 
zegt: » Voor dat wij onze Ie-
gaten gezonden hadden , o-
verlaadden zij ons met lof, en 
verhieven het gezag van den 
heiligen Stoel; maar sedert 
wij hunne buitensporigheden 
hebben veroordeeld, hebben 
zij eene geheel strijdige taal 
gesproken , en hebben ons met 
beleëdigingen overladen ; en , 
toen zij, God dank, niets heb
ben kunnen vinden, om aan 
onzen, persoon te verwijten, 
zijn zij op de gedachten ge
komen, om de overlevering 
onzer vaders aan te randen , 
welke hunne voorouders nooit 
hebben durven tegenspreken." 
Hij overleed den 13 Novem-
ber 867, beschouwd als een 
der grootste Opperpriesters, 
Zijn ijver, zijne standvastig
heid , zijne liefdadigheid heb
hen hem den naam van Groote 
verdiend. Men heeft van hem 
een -aantal Brieven, over ver
schillende punten der zede-
iunde en tucht, die men te 
•Rome verzameld heeft. 1542, 
>n fol. 

^ICOUAS i l , (GERARDTJS 
m BouRGONDië), was in die 

f ro"nciegeboren, zijne talen

ten en zijne deugden, deden 
hem tot den stoel van Flo
rence , en daarna tot dien van 
Home verheffen ,;. op welken 
hij in 1058 geplaatst, en den 
I8. e Januarij 1Q59, gekroond 
werd. Deze is de eerste Paus 
van wien de geschiedenis de 
krooning aangeteekend heeft. 
Eene factie stelde hem JOAN-
NES , bisschop van Veletri, 
bekend onder den naam van 
BENEDICXTJS X, tegen; maar 
hij liet hem afzetten door de 
bisschoppen van Toskane en 
Zombardyë, die te Sutri 
vergaderd waren. Een tweede 
concilie, te Rome zamen-
geroepen , bepaalde , dat de 
kardinaal-bisschoppen bij den 
dood van den Paus het eerst 
zouden zamen handelen, over 
de verkiezing , dat zij er ver
volgens de kardinaal-priesters 
bij zouden beroepen, en ein« 
delijk dat het overige van de 
geestelijkheid en van het volk 
er deszelfs toestemming toe 
geven zoude. » Men zal (voegt 
het besluit er bij) in den 
school der Kerk zelve kiezen , 
als er zich een bekwaam voor
werp in bevindt, zoo niet op 
eene andere wijze, behoudens 
de eer aan onzen geliefden 
zoon HENDRIK verschuldigd., 
die tegenwoordig koning i s , 
en dié , als hét God behaagt 
keizer zal zijn, zoo als wij 
hem reeds toegestaan hebben ; 
en men zal dezelfde eer aan 
zijne opvolgers bewijzen, aa #. 
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wie de heilige Stoel persoon* 
lijk hetzelfde regt zal töege* 
staan hebben." NIÖOEAAS ging 
yervolgensy op' verzoek dei? 
Noormannen , die Ke'rii de do
meinen der Roorhsohe Kerk 
die zïj overmeesterd hadden , 
terug gaven-, naar' Jpuglm. 
De Paus sloot aldaar eerirer* 
drag. met hen , nadat* hij het 
anathema, dat zij zich óp den' 
hals* gehaald hadden, opge
heven had.- RICHAUD,' een 
hunner aanvoerders * werd in 
heb vorstendom' Capucc,* dat 
hijs- op de Lombarden- over
wonnen had ,, bevestigd. Ro-
BERT GDISCARÖ , ëen, andere 
aanvoerder dezer overwinnaar* 
werd in het hertogdom Jfti-
glia en CalaSrïè bevestigd;1 

Hij beloofde den Paus eène 
jaarlijksche leenschatting en 
maakte zich zijnen leenman: 
dit? is,<volgens den heer FiKU--

RÏ , de oorsprong van het 
koningrijk Napels. De 'Noor
mannen waren dadelijk in de 
weer om Ronie' vatide mees
ters', die hetzelve zoolang 
op eenë wreede wijze behan
delden ,. te bevrijden y en om 
de Sterkten, die zij in de 
omstreken hadden, te- slecb> 
teUi'. NICOI.AAS: overleed wei
nig tijds daarna in?1061, den 
roem nalatende van een vrij 
goede staatkundige te zijn. 
Hü behield den stoel van 
M&nnce; gedurende zijn Paus 
***•*.*. Men heeft van hem 
"n$®m.jfanê$mn•over de aan

gelegenheden van Frankrijk. 

NlCOEAAS 111/{JÖAMES G'A" 
ETATTDS ORSINÏ).',. uit de door
luchtige familie' der ORSINIS y 
verkreeg de Pausselijke waar
digheid1 in1 1277 , na JöAtf-
NES XI. Hij werkte ijverig aan 
de bekeering der söheurm> 
kers en der Heidenen, Hij 
zond legaten haar MlCHAëE 
PAEEOEOGÜS* keizer' van Het* 
Oosten, en zendelingen naar 
Tartarije ; maar zijne zorgen 
bragten weinigvruchtenvoórti' 
Hij vaardigde èene bulle uity 
die- der Röbinsche Kerk het 
eigendom der dingen toeken"' 
de , waarvan' der minder
broeders slechts het vrucht
gebruik van meenden fe kun1-
nen bezitten, (zie OCCAM);' 
Deze opperpriester overleed te 
Suriène nabij) Viterho, den 
22 Augustus 1280, aaneerièn 
aanval- van beroerte. Hij be* 
zat grobte' hoedanigheden;' 
maar zijde al te sterke ver
kleefdheid aan zijne bloed
verwanten ,en de ongeregtig-
hedeö ,. die hij bedreef, oro 
dezelve te verrijken, bezwalk-
te den glans zijner deugden. 
Hij noodzaakte KARBf 7& 
A-NJOD", koning van Sicilië, 
om zijne posten van stede
houder' en. landvoogd van Mo-
me, neder te leggen, ty 
stichtte nabij de St. Pieters
kerk, eèn heerlijk paleis, 
en versierde hetzelve met &• 
nen grooten tuin, die hij met 
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sterke muren deed omringen. 
Deze i opperpriester beminde 
de deugd en de letteren, en 
beloonde dezelve in diegenen, 
welke dezelve beoefenden. 
Men schrijft hem eene ver
handeling toe: De electione 
dignitatum* 

. NICOIAAS I V , Paus, over-: 
ste der minder-broeders, on» 
der den naam van* broeder 
JTiEROifïMïïS, geboren te 
Ascelit in de mark-van ^ra-
eona, werd in 1228, op den 
opperpriesterlijken zetel ver
heven , na HONORIUS IV. Hij 
Wees zijne verkiezing twee
malen van de hand, en stemde 
er eindelijk niet dan met vele 
moeite in toe. Het begin van 
zijn opperpriesterschap werd 
gekenmerkt door een gezant
schap van ARGON, chan der 
.Tartaren* Deze vorst vraagde 
den doop, en beloofde om 
Jeruzalem voor de Christe
nen te veroveren , maar deze 
ontwerpen ,werden Verijdeld. 
Palestina was toenmaals ter 
prooi aan de woede der Mu
zelmannen. Accon werd in
genomen en geplunderd, de 
Chrjstenen van Tyrus ver
lieten hunne stad zonderde-
zelve te verdedigen ; einde- . 
lijk verloren de Latijnen alles 
wat hun in dit land overbleef, 
Bij deze tijdingen, verdub
helde NICOLAAS zijne pogin
gen, om den ijver der chris-* 

* XVii, Tijm. M 

ten-vorsten op, te wekkkèn. 
Hij gaf bullen uit voor eene» 
nieuwen kruistogt j hij deed 
concilie» vergaderen ; maar 
zijn dood, in 1,292 voor
gevallen, nadat ĥ ij vier ja
ren geregeerd had, maakte, 
al zijne'zorgen nutteloos. Deze 
Paus voegde bij zuivere in* 
zigten de noodige bekwaam* 
heden om zijnen stand waar
dig te bekleeden. Hij was 
een bekwaam wijsgeer en goed 
godgeleerde, en werd dóortle 
Paussen zijne voorgangers in 
de gewigtigste zaken gebruikt. 
Hij bestuurde de Kerk wijsse-
lijk, bevredigde verdeeldhe
den , die te Rome en in den 
Kerkdijken staat ontstaan 
waren, herstelde den vrede 
tüsschen verscheidene Christe
lijke vorsten, vooral tüsschen 
de koningen van Sicilië en van 
Arragon. Hij rigtte in 1289 
de hoogesehool van Montpel» 
lier op, en schreef vele wer
ken: 1.° Verklaringen van 
de ff. Schrift. ~ 2.o -.. é . . 
over het boek der spreuken. 
—- 3.« Vele Bullen ten gunste 
der Franciskanen , zijne orde
broeders. In 1761 heeft men 
te Pisa gedrukt: Fita Nico-
LAïPapaelF, ub HIERONY* 
MO RVBEO composita, nunc 
fritnum ex manuseripto vati' 
cano ediia, adnotationibus 
novisque accessionibus illm-
traia a P.JNTONIO FELICE 
MjTTffEJO , 1 deel in 8.v* 

m 
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NICÓLAAS V (THOMAS PA-
KENTÜCELII DÉ SARZ ANÉ) .kar
dinaal bisschop van Bologna, 
geboren in een vlek nabij 
Jjuhi, werd legen zijnen zin 
in 1447/ tot Paus verkoren. 
Zoodra hij óp den opper-
priesterlijken troon gezeten 
was , was zijne eerste zorg , 
om aan den vrede van d.e Kerk 
en van Iialïè te arbeiden: 
hij slaagde, daarin gelukkig-
lijk. De Duitschers erken
den hem en zagen van alle 
gemeenschap af met den on-
wettigen Paus FJEEIX V (Zie 
AMEDÉÜS TUI) KAREL VI , 
koning van Frankrijk, keurde 
deze verkiezing goed, en zond. 
om gehoorzaamheid aart den 
nieuwen Paus te bewijzen, 
een heerlijk gezantschap, het
welk MEZËRAI meent aanlei
ding te hebben gegeven tot 
de pracht en de yerkwisting 
van die groote gezantschappen 
Tan onderwerping, welke de 
koningen "bij elke verandering 
Tan opperpriester zenden. De 
onwettige' paus FELIX onder
wierp zich om des vredes wil
le 'en werd door NICOLAAS 
edelmoedig behandeld, daar 
bij hem tot «leken der kar
dinalen verhief, Deze gema
tigdheid ' verwierf hem de 
vriendschap en de achting 
der groöten. De vorsten van 
Italië verweten elkander ,* dat 
zij in oorlog waren, terwijl 
God den vrede aan zijne Kerk 
gaf, na eene zoo lange als be

treurenswaardige, scheuring, 
Het jaar' 1450 werd beroemd 
door de opening van het ju-
bilé. Deze plegtigheid jokte 
zoo veel'volks naar •••Mme, 
dat verscheiden personen in 
de kerken en elders verstikt 
werden* Tot dus verre had 
NICOLAAS met veel geluk gere
geerd ; maar de zamenzvrenng 
door STEPHAWIS PORCARIO, 
tegen hem en tegen de kardi
nalen gesmeed, en de inne
ming van iïonstaniinopd 
door de Turken! tor 1458ver
galden zijn geluk. Hij •had 
de Torsten en de volken lan
gen tijd vermaand om de Grie
ken bij te .staan p maar arj" 
ijver bragt geene enkele vrucht 
voort,' De ongelotten der 
Oostefschè Christenen'«oor" 
zaakten hem-eene wo leven
dige droefheid, dat hij| «uj 
1455 aan overleed, nadat i» , 
8 jaren den heiligen/01 

bekleed had. De fraage»* 
teren, die gedurende versche' , 
den eeuwen onderde^111 

sche onbeschaafdheid teM 
ven waren geweest, herleei 

met luister, NicoUAS h<J 
,fende dezelve, en verspre^ 
zijne'weldaden over aio? 
nen, die zich aan <"* 
wijdden. Zijne boekvert "^ 
ling werd verrijkt m.el. _ 
schoonste Grieksche en 
tijnschehandschriften,«F J 
bevel in alle plaatsen ^ 
wereld verzameld, m 
de Grieksche werken rei 
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len, en beloonde degenen, 
aan welke hij deze vertalin-

• gen . en het onderzoek der 
boeken toevertrouwde. Men 
beweert, dat hij 5000 duca-
ten beloofde aan dengenen , 
die hem het Evangelie van 
den heiligen MAÏTHEUS in het 
Hebreeuwsch zou verschaffen. 
Openbare werken, te Rome 
en elders opgerigt, paleizen, 
i e rAen, bruggen, versterkin
gen , de Grieksche vlugtelin
gen en arme. edellieden met 
milddadigheid geholpen, de 
jonge dochters op eene fat- " 
soenlijke wijze uitgehuwd, 
begunstigingen en posten en
kel aan de verdiensten toege
wezen , alles getuigt ten gunste 
van de neiging dezes opper
priesters voor het welzijn des 
volks voor de eer der lette
ren en Toor den roem der 
Godsdienst. De belangstellen
den , die NICOLAAS V, meer 
bijzonder zouden wenschen te 
kennen, kunnen zijn Zeven 
raadplegen, hetwelk iri 1742 
in 4.to te Home in het Latijn 
in het Jicht gegeven is, door 
GEORGIUS, kapellaan vanBE-
MEDICIÜS XIV. Dit belang
rijk werk volgens de echtste 
gedenkstukken zamengesteld, 
strekt den held en den lof-
redenaar tot eer. 

NlCOXAAS (DAMASCENÜS of 
VAN DAMASCÜS) , een wijsgeer, 
echter en geschiedschrijver II 

Mm 

ten tijde van AUGUSTUS, [ia 
die stad in het jaar 74 vóór 
J . C. geboren. In zijne jeugd 
had hij Treurspelen geschre
ven , waarvan er één den 
titel van SÜZANNA voerde, en 
die op het tooneel van Da-
mascus werdeti uitgevoerd. 
Hij werd beschermd door HE-, 
RODES, dien hij in hel jaar 
13 vóór J. C. naar Home 
vergezelde, toen die vorst 
zich derwaarts begaf, om 
AUGUSTUS te bevredigen, die 
door valsche geruchten tegen 
hem ingenomen was. Na den 
dood van HERODES , droeg hij ' 
bij tot de verdeeling des rijks, 
tusschen ARCHEUUS en Aïf-
IIPAS. Hij werd een der ge-; 
leerdste mannen zijner eeuw. 
Hij had Gedenkschriften van 
zijn Leven geschreven. De 
fragmenten, die er ons van 
overblijven, zijn door den 
abt SERVIN, die de voor
naamste trekken derzelve in 
zijne Recherches etc, (Na-
sporingen, omtrent de ge
schiedenis, het leven en de 
schriften van NJCOLAAS DA-
MASCENÜS). Mem. de Vacad. 
des Inscript. 9.e dl. heeft 
opgenomen. NIGOLAAS had 
nog verscheiden andere wer
ken geschreven: men noemt 
nog eene Mgemeene Geschie
denis, in 144 boeken. De 
fragmenten, welke wij van 
dit werk bezitten, zijn ons 
met andere van verschillende 

a 
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schrijvers geworden,' door 
een handschrift vanPElRESC, 
op het eiland Ctjprus ge
tocht] t dezelve zijn in het 
licht gegeven door HENDRIK 
DE VALOIS, Parijs, 1634, 
in 4. t0 Men vindt er bij
zonderheden in van de hoog
ste oudheid, in de H. Schrift 
opgeteekend, zoo als den 
zondvloed , de ark van Noë 
enz. Hij zegt eenvoudig , dat 
de ark bleef liggen op eenen 
berg Tan Armenië, alwaar 
de overblijfselen de'rzelve nog 
langen tijd bewaard zijn. [De 
heer 'CORAY heeft den naauw-
keurigsten tekst zijner Fra§~ 
ménten geleverd in zijn Pro* 
drornos Bibliothecm grcecce, 
Parijs, 1805,in8.vo Zijne 
overige schriften, zoo als 
eene Verhandeling der Go~ 
den een Boek der Grond' 
beginselen, een ander over 
de pligten, eene Geschie
denis van Assyrië enz., 
schijnen verloren te zijn. ge
raakt]. 

:; NlCÓLAAS VAN MjÉÏHONE , 
aldus genaamd, wijl hij bis
schop dier stad was •/. die hij 
volgens de canons' bestuur
de a en in de . l l .é eeuw 
door zijne deugden stichtte. 
Hij verlichte dezelve ook door 
zijne wetenschap. Men vindt 
in het Attctuarium van de 
bibliotheek der kerkvaders, 
ê erte verhandeling van dezen 
bisschop over de waarheid 

van het ligchaam en bloei 
van J. C. in het heilige 
Sacrament des Altaars; en 
i n ALLAXlüS, eenè verhande
ling van den uitgang des 
H. Geestes van den Fadw 
en de Zoon.. 

- NICOLAAS de tpraakkiM" , 
stenaar, patriarch vanJTo»-
stantinopel in 1084 stelde 
met keizer AlEXls CoHWES 
vele pogingen in het werk 
om eene secte, eene 'soort 
Tan Manicheers, die reeds 
sedert vele jaren ontstaan was, 
uit tóroeijen. Hij overleed in 
1111. Men heeft van hem 
Besluiten on eenen Synom-
len brief ia de $omei»fe 

wetten van BjsiLW>mt 

FABROT. Men moet hem on
derscheiden van den patri
arch NICOLAAS, dien^0 

H keizer van Monstaf^ 
pel liet afzetten, omdat njl 
dezen vorst, die voor de vier
de maal in den echt trad," 
den kefk-ban had gedaan. 

NICOLAAS DE Cunjg 
vvas een leerling en secre; 
van den heiligen BEUWB' 
Hij begaf zich tervolgem 
het klooster v a n . & * " 
mey, alwaar hij m *z ,m 

verleed. Men heeft van 
een boekdeel Brtf»* 
nuttig tot de ***»»**#» 
ken van zijnen "jd fjn«,,;„. 
vindt dezelve in de *»" 
theek der kerkvaders* 
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JtflCOtAAS TOPNTINÜS (hei-

Uge) in ^1239 te Tolentino 
geboren, werd kanonik dier 
stad. Hij trad vervolgens in 
de orde der Augustijnen en 
verwierf eenen groolen roemt 
door zijne gestrengheden. Hij 
overleed den 10 September 
1308 te Tolentino, qn werd 
in 1446 door JEUGENIÜS IJ 
in het register der heiligen 
geschreven. 

NICOLAAS VANPISA bekend 
onder den naam van NrCoi.0 
DELL' ARCA, een bouwkun
dige en beeldhouwer, bloei
de in het midden der 13e 

eeuw. Hij is het , die te Bo-
ïogna Ae kerk en het kloos
ter der predik-lieeren sïichi 
t e , nadat hij een marrnere.n 
graf voltooid had, om het 
Jigchaam van den heiligen Do-, 
MINICÜS , insteller van deze or
de , te begraven, hij werd 
ook veel te Pisa en in ver
scheidene andere beroemde 
steden van Italië gebruikt. 

NicotAAS DE XYRE, aldus 
genaamd naar de plaats zijner 
geboorte, eene kleine stad in 
fformandijë, in het diocese 
van Evreux, Hij was een Jood 
van geboorte, en was begonnen 
onder de rabijnen te studeren, 
maar toen de genade zijn hart 
getroffen had, nam hij het 
kleed der minderbroeders in 
1291 aan. Hij kwam te Parijs, 

. ' . , • M 

alwaar hij tot doctor werd 
bevorderd, en verklaarde lan
gen tijd de heilige Schrift in . 
het groote klooster zijner ördé. 
Zijne begaafdheden wonnen 
hem de achting van de ko
ningin JOATVJÜTA, gravin ,vaii 
Bourgondië, echtgenoot van 
koning PHIHPPUS Y, bij ge-, 
naamd den Lange, Deze vor
stin benoemde7 hem onder de 
uitvoerders van haar testament, 
hetwelk in 1325 gewaakt is; 
Hij . overleed te Parijs, in 
1340, nadat hij'provinciaal van 
zijne orde geweest was. Men 
heeft van hem: 1.° Postilles 
of kleine Uitleggingen vain 
den geheelenBijbel, diedooj 
PAUI,US DE BURGOS vermeer
derd zijn. Zij werden vroe> 
ger zeer geraadpleegd en her 
schouwd als een onvérmijde-
lijk .ngadzakeltjk werk te.r 
uitlegging der gewijde boeken, 
van waar dit spreekwoord si 
Lyra non lirasset, ecclesia 
Dei non saltasset ontslaan is. 
De zeldzaamste uitgave ia die 
van Rome, 1472, in 7 dea
len , in fol., en de beste vaö 
Jntwerpen, 1634:, (? deelen, 
in fol. Deze verklaringen zija 
geheel omgewerkt; in >de Bi-
blia maxima, Parijs, 1660;» 
19 deelen in fol. Ur bestaat 
eene JFransche vertaling van, 
Parijs, 1511 en 1512, 5 
deelen, in fol —- 2.° Ée>v 
Ttyistschrift tegen de jo* 
den, m 8,yo —~ 3,.?;î -ejR» 

mr 3 ; v • C' 
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handeling tegen'een'' robijn, 
: die zich van het nieuwe tes-
. tament bediende, om de 

Christelijke Godsdienst te be
strijden ; en andere letter
kundige en godgeleerde wer
ken. Deze schrijver was de 
Hebreeuwsche taal zeer wel 
meester. 

' NICOIAAS EYMERICK, een 
Dominikaner, in 1320 gebo
ren te Girone, 'm Eatalonië, 
en den 4Januarij 1399 in die 
stad overleden, was algemeene 
geloofsonderzoeker onder de 
Paus'sen INNOCENTIUS VI en 
GREGOKIÜS XI; hij was ook 
kapellaan van .dezen laatste. 
Mn voornaamste werk is ge
titeld : hel Bestuur der ge-
loofsonderzoekers, verbeterd 
en verklaard door PENNA , 
gedrukt te Momet 1587, in 
Jol. en te renette, 1607. 
Be schrijver bewijst de magt 
oer inquisitie over de ketters 
en de begunstigers der ketterij 
*n verklaart de wijze om te
gen hen te werk te gaan. 
•Een abt Tan Morlaix heeft 
«r m 1762, in ïa.mo, e e n e 

verkorte uitgave van geleverd 
met aanmerkingen, welke Ni-
COLAAS EYMERICK zeker niet 
ieschouwd bad als zeer ge
past bij zijn werk. Indien de 
dominikaner met te veel over
drevenheid over de regtep en 
d e Trachten der inquisitie 
preekt , spreekt de abt met 
te veel vooringenomenheid en 

te veel onregtvaardigheid ovei 
deze regtbank, indien hij de 
gestrengheden tegen de secta-

I rissen in Spanje uitgeoefend, 
met de stroomen bloéds, welke 
de ketterij in Frankrijk heeft 
doen vlieten .vergeleken had, 
zou hij zijnen tijd niet ver
loren hebben," om een nutte
loos en valsch bevonêen 
schimpschrift te ontwerpen. 
Het is niet'volgens eene door 
overdrevene en harlstogtelijke 
verhalen opgevvondene ver
beeldingskracht, maar volgens 

, bewezene 
daadzaken, volgens 

het vreedzame licht der ge
schiedenis , dat men over de 
inquisitie, even als overelï 
ander onderwerp, dat m 
met juistheid wil mederen> 
moet spreken. .»He t .u"l 
de inquisitie (zeide de oor
deelkundige en weWfe 

STANISLAÜS, koning van /-o-
ten)> dat Spanje, t° f »g 
heid te danken heeft, 
hetzelve aanhoudend genrt» 
heeft, terwijl de n.enw^ 
ten de Godsdienst en de 
gering in de oWWJZ* 
"™ Europa ondermfg 
ZielsABEELA mn^fl; 
LlMBÓRCH TORQOBJWDA 

LlORENTO. 
. NlCOlAASVAN COSA. 

CDSA. 

J« 

JfüNSÏ*E, 

stichter eener secte,a' 
NlCOLAAS VA* *»£-& 

stichter eener &eî > jgoB 
familie of huis van ^ 
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ïioemde, beweerde in den be
ginne , dat hij door de god-' 
heid ingegeven werd en ver
volgens gaf hij zich uit voor 
een vergood mensch. Hij be
roemde zich grooter te zijn 
dan JESUS CHRISTUS•,.• die, 
zoo als hij zeide, zijn zin
nebeeld of afbeeldsel was. In 
het jaar 1540-póogde hij DIRK 
VOIKERTS COORNHERT te ver
leiden, Hunne geschillen wa
ren even zoo talrijk als nut
teloos; want toen NICOLAAS 
DIRK niet meer wist te ant
woorden , nam hij zijne toe-
vlugt, tot .den geest, die hem, 
zoo als hij zeide, bevalt om 
te awijgén. Deze geestdrij
ver verkreeg met te min vele 
leerlingen, die, even als hij, 
meenden, dat zij vergpode 
rnenschen waren NICOLAAS 
vervaardige eenige boeken, 
zoo als het Evangelie van 
het koningrijk ; het land van 
vrede enz. De secte van de 
familie van JMOR herrees 
in Engeland in het begin 
der 17.e eeuw in 1604. De-
•zelve bood aan koning JACO-
BÜS I eene geloofsbelijdenis 
aan , in welke zij verklaart, • 
4at zij van de brownisten 
afgezonderd is» Niets bewijst 
beter, den ontschatbaren prijs 
van hel onfeilbaar gezag der 
Catholijke Kerk, dan deze 
zwerm secten , die de eene 
oit de andere geboren zijn, 
ïau den oogenhlik af. dat 
• •.:'; : M: 

1 meir de regten van datgroote 
en oude geregtshof bestreden 
heeft. -

NlCOLAAS DE. KALABRlëR, 
—'Zie' GONSALVO (MARÏIPS) . 

NlCOlAAS TAN PALERMO, -T-
Zie TÜDESCHI. 

NlCOLAÏ (NlCOLAAS DE), 
een-i edelman van JDauphiné, 

' geboren in 1517, en in 1583, 
te Parijs overleden, gewoon 
aardrijksbeschrijver van KA-
REI. IX , heeft in 1567, te 
Ltjon- bij RooiitE in het licht 
gegeven zijne Zee- enpelgrims-
r.ei%en (Wavigations et pé-
régrinations) in fol., met , 
volgens zijne eigene teeke-
ningen, in koper gegraveerde 
platen, zoo als hij zelf in 
de voorrede zegt. GüIlLAUME 
liet dezelve in hout snijden, 
in kleiner formaat, in de 
Fransche en Ilaliaansche uit
gaven, die hij van dit werlc 
te Jntwerpen 1577, i n4 . t o , 
in het licht gaf, 

NicotA'ï (PHIMPPDS) , een 
doldriftige Lutheraan,in 1556 
in het landgraafschap ran 
Jfessegeboren, en overleden 
in 1604, is slechts bekend 
door twee hekelschriften, ïn 
den verachtelijkslen en' platsten 
loon, tegen den Roomschen 
Opperpriester, getiteld: het 
eeoet JOe duobus anti*Ghri$~ 

ai • ' ' '. •' '.-:. 
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tis Makumeie et pontifioe 
romano, Marpurg 1590, in 
8>>, het andere: De anti-
chrislo romano, perditio-
nis fitio , conjliolus, JRos-
took, 1609, in 8.v<» De 
naauwgezetheid , waarmede 
de vrienden der openbare, 
•welvoegelijkheid deze twee 
lasterschriften hebben vernie
tigd heeft dezelve , vooral het 
eerste, zeldzaam gemaakt. 

NICOLAÏ (JOANÏJJES) een do-
minikanerin 1594, teMoma 
in het diocees van Verdun, 
geboren, verkreeg in 1632, 
tien doctoralèn hoed d e r ^ r -
honne. Gedurende twintig ja
ren, dat hij de godgeleerdheid 
te Parijs onderwees, onder
scheidde hij zich evenzeer 
door zijne kundigheden als 
door zijne deugden. Hij over
leed in 1673 in den ouder
dom van 79 jaren, in het 
Klooster van den heiligen JA-
«OBÜS, waarvan, hij de over
ste was geweest. Men heeft 
van hem j l.o Eene uitmun
tende Uitgave van den be-
Wopten inhoud van den hei
ligen THOMAS met aanmer
kingen, en van al de werken 
van de?en, heiligen kerkleëraar, 
£yon 1660, en volgende jaren, 
19 deelen, in foJ. Hij bad een 
gedeelte van zijn leven doorge-
* ragt, met dè grondregels van 
dezen kerkvader, met die der 
godgeleerden, die niet van 
zijne school zijn, overeen te j 

brengen, — '2fi Vijf Ftr< 
handelingen t vol van ge
leerde aanmerkingen over ver< 
schillende punten der geeste
lijke tucht, in 12.»°, tegen 
LAUNOT , die de stoutheid had 
om , toen hij over dezen ge
leerden en eerbiedwaardige)] 
tegenstrever sprak, te zeggen, 
dat hij voor zijnepen, minder 
dan voor zijn pennemes be
vreesd was: FratrisMkold 
scalpellumlongemagisqwm 
ealamum reformido^ — 3.' 
Judicium seucensoriurtisuf' 
fragium depropmtioneJN" 
TOiïn JuifMDi: defurt 
qratict PJSTRO etc. in *• 
Pater NICOLAI gaf dit geschn) 
ook in het Fransen » « • 
licht, onder den tijdran 

Jvis dèlibêratif,M^ll , -daarin 4e beweegredenen van j 

zijne stem op, die Jij fgj 
-Akritaft in de 8**** 
.«itbragt,enhij bestrgdu» 
hetzelve de leer van JARSK , 

•mm! - 4.o tmoTfciW ; 
Ti XIII triumfhdw^, 
numenta. Bit is e e™. . . . 
dichtstukvanKABEtBfirs,!) 
welk NrcoUÏ in het ï i j j 
vertaalde. Dit werk, W 
mengd met zinspreuken, 
guren en Fransche en , 
trjnsche- dichtstükken, > ; 
schafte den Schmet * ,; 
jaarwedde van 600'h»'*. 
i° Thesis cnet degene ; 
zij werden door IficoM «* i 
gerand, die dezelve «of f 
lm titel in het IK** P ' 
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Theses molinisticm J. Ni-
CQLM ihwdsticih notie ex-
ptinctce. Men gevoelt wel, dat 
deze aanmerkingen niet al te 
regtzinnig zijn:, en dat het 
stelsel van JANSENIUS er niet 
vreemd aan: is,, Het is het 
gebruik der schrijvers van de
ze sekte, om degenen, die 
hunne dwalingen bestrijden, 
als Molinisten te behandelen» 
(Zie MoLim). — Men vindt 
ook PHJIUPPDS en MlCHAët 
NlcoLAïy hoogleeraren in de 
godgeleerdheid, van welke 
wij eenige werken hebben. 
De eerste overleed in 1608, 
de tweede in 1656, teTubin-
gen. Verder een NicotAÏ, van 
wien wij eeneslechte verhan
deling over de Tempeliers 
hebben. De Fransche overheid 
heeft vele beroemde mannen 
van dien naam opgeleverd.' 

NICOLAÏ (ALFONSDS) , een be
roemde Italiaansche jesuit, 
werd den 31 December 1706 , 
te Zucca geboren, en trad 
op den 14 Februari] 1723 
te Home, in de maatschap
pij. Hij verbond zich'den 15 
Augustus 1740 in dezelve, 
door de vier geloften. Men 
kan hem beschouwen als een 
van diegene, welke in de 
laatste lijden der orde het 
meeste tot eer! verstrekten, 
door de schoonheid van zij
nen geest,, de, verscheiden
heid zijner kundigheden, en, 

- ; ; • • - r>'M-\ 

zijne diepe geleerdheid. Nie'-j 
mand had de letterkunde met 
zoo veel vrucht en beter ge
volg beoefend, niemand ken
de beter het schoon e der Tos-
kaansche taai, sprak en schreef 
dezelve beter en, met meer 
sierlijkheid. Hij was evenzeer 
bedreven in de gewijde let
teren. Hij werd gedurende 
vele jaren belast, om de H. 
Schrift te Florence uit tij 
leggen , en betoonde in dezq 
betrekking zoo vele geleerd
heid, dat keizer FRAJSCISCDS 
I , hem den eervollen titel van 
zijnen Godgeleerde schonk. 
Hij overleefde de vernieti
ging zijner orde. Aan de af
zondering en het kloosterle
ven gewoon, ging hij in dat 
van Citeaux en zette aldaar 
al zijne geleerde bezigheden 
voort. Hij overleed in 1784 
in een klooster van deze or
de , in den ouderdom van 
78 jaren. Men heeft van hem: 
l.o Memorie istoriche disan* 
Biagio, vescovo e martire, 
protettore delta republieadi 
JRagüsa, Rome, 1752, in 
4. to — 2.0 Panegiriche, 0-
raaioni e prqae . Toscane y 
Rome, 1753, in 4.toen Fe-, 
netië; 17&7. Men vindt ejc 
de welsprekendheid, met de 
bevalligheden en de sierlijk^ 
heden van de stijl vereenigd» 
—-•'•3,0 Disserta&ioni e le« 
%ioni di sacra Sórittura, 
Dit zijn lessen, welke hij gal 

l » 5 ; > . . • . ' ' - . 
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toen hij de H. Schriftuur 
onderwees. Zij bevatten 13 
deelen, in 4 . t a , Florence , 
van 1756 tot 1765 , en re
nette 1766 tot 1783. De ge-
Wijde boeken , die de schrij
ver er in onderzoekt zijn; 
Genesis, Exodus, Daniël. 
Jiïslher, Judith en Tobias, 
Dezelve zijn verrijkt met aah-
teekeningen, die uit allerlei 
geleerde aanmerkingen, zoo 
wel oude als nieuwe , gewij
de als ongewijde, getrokken 
zijn, en erisgeene gelegen
heid in voorbij gezien, om 
de ongodsdienstigheid en de 
ongëloovigheid te bestrijden. 
— 4.o Raggionamenti so~ 
pret la religione, Genua, 
1769 , 12 ..dl.», in 8.v° en 
Venetië , 1 7 7 1 ; een werk , 
hetwelk men ,als eenen riĵ -
ken voorraad van bewijzen, 
ten gunste van de Godsdienst 
kan beschouwen, en uit het
welk de meeste van diege
nen, welke dezelve verde
digden, dier bewijzen heb
ben geput, waarvan zij zich 
ter verdediging van dezel
ve bediend hébben. — 5.° 
Prose Toscane, oratorie, 
scientifiche, storiche etc, 
Florence\, 177-2 , 3 dl;n , in 
4. t0 Men heeft van pater 
NICOLAÏ, ookLaiijnsche dicht-
sttfkken , gedrukt met die van 
pater CARLÖ ROTTE , een Flo-
rentijnsch jesuit, Padm, 
1756, eenige in dé drea-
duni carmina, pars alte

ra , • Rome, 1767 , anderen 
eindelijk met de Selecta P, 
P. sócietatis JESU carmi" 
na, Genua', 1747, Pene 
tiè, 1751, Pavia, 1779,. 
Men vindt in te: Novelle kt-
terarie di Firenze, jaargang 
1784, eene'lofspraak nn 
dezen, beroemden religieus. 
Hij had' eenen oudsten broeder 
JoANNES B A V T I S U NlCOU*, •• 
mede een jesuit, een m de 
treëstelijke wetenschappen te-
dreven man. Hij onderwees 
bijna veertig jaren de god
geleerdheid te Jresw, en 
was kerkelijk examinator van 
deii, groot-hertog van Toshane,-

"•* NIGÖEAÏ ( t e i s i o r f f • 
FREDERIK):, een ^ ' 

kooper ea beroemde ^ „ 
sche geleerde, werd Jen ,W-
Maart 17-33, te Ber^jT 
boren. Van zijne W*J» 

'jeugd af aan bezig,,o» 
boekhandel, die z P » 
uitoefende, te doen bloede 
hadMte1Si-
verschillende kpnüi0' __ 
die hij in weinige j . « J ^ 
kreeg, bijna alleen J j , 
nen goeden aanleg 
zijne vlijt te danken. * j 
hij zijn.f ouders j r loWJ*/ 
bestuurde hij. ze)f he j ^ 
breide beroep > dat nijg e 
had, en verliet dao ^ 
Wetenschappen en de" 
meuOpd i t t i j d sUpb^f 
er groote letterkundig » [ 
schillen tusschen de 
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van GOTTSCHED ' eri de. leer
lingen van BREÏTINGER, en van 
BoDMER. Terwijl de stelsels 
van WOLFF , van KANÏ en 
andere ideologen, Duitsch-
land, met geschillen van on
derscheiden aard vervulden , 
vereenigde zich NICOLAÏ van 
zijnen kant met den Israëliet 
MENDELSSOHN en den beroem
den LESSING, (zie die art.), 
zij vormden eene soort van 
driemanschap, hetwelk zoo 
ver ging, dat hetzelve eene 
•wijze rigting aan de Duitsche 
letterkunde gaf. NICOLAÏ gaf 
in overeenstemming met MEN-
DEISSOHN , de Bibliotheek 
der fraaije letteren in liet 
licht. Dit tijdschrift begon in 
1757 , eindigde in 1760 en 
waakte 24 dl.» in 8.vo uit. De 
groote opgang van dit Werk gaf 
weldra aanleiding tot een ari-
der: Brieven, de nieuwe let
terkunde betreffende, waar-
Tan het oogmerk hetzelfde 
Was, als dat van de Bi
bliotheek, en bij hetwelk 
NICOLAÏ , behalve de reeds-
genoemden ABBT , KESEWITZ , 
eii SUBZER tot medehelpers 
had. Hij had menigvuldige ge
schillen met GOETAE, HERDER, 
KANT, LAVATER enz., die, 
op hunne beurt, het publiek 
met vele dwalingen bekend 
maakten, in welke de stren
ge Berlijnsche criticus ver
vallen was. NicoiAÏ werd 
Hd van de koninklijke aka-
demie van die stad, van die 

van Munchen en van Pe
tersburg. Hij bezochl, Rus
land, Zwitserldnd en bijna* 
geheel Buitschlaitd, en de 
waarnemingen, dié hij in die 
verschillende deelen xanJEu-
ropa maakte, gaf hij vervol
gens in een even zoo belang
rijk als wel geschreven werk 
in het licht. In 1791 werd 
hij door eene zenuw-ziekte 
aangetast, die hem in eene 
soort van zinneloosheid bragt, 
van welke hij slechts genas, 
om nog nieuwe ongelukken 
door te staan. Toen hij ze
ventig jaren oud geworden 
was, verloor hij het regter 
oog; maar daarom brak hij 
noch zijne studiën, noch zijne 
gewone bezigheden af. Met 
de hevigste smart zag hij 
de rampen van zijn vader
land, hetwelk geheel door 
de Fransche legerbenden be
zet werd, en dit verdriet 
verbitterde zijne laatste da
gen. Hij overleed den 18 
Januarij 1811, in den ou
derdom van 78 jaren. Men 
heeft van hem: 1.° Brieven 
over den tegenwoordigen 
staat der letterkunde,1753, 
in 8J° — 2.° Brieven, be
trekkelijk de nieuwe letter
kunde , van 1761 tot 1766, 
2 dl.» in 8.vo _ 3.0 Jlge. 
meene Duitsche Bibliotheek 
van 1765 tot 9 2 , 107 dl.» 
in 8.vo, daarenboven 21 dl.» 
als aanhangsel, Berlijn en 
Stettin. Hij legt in dit werk, 
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hetwelk alle wetenschappen 
omvat, gevoelens aan den 
dag, die weinig regtzinnig 
zijn, en zoo als een schrijver 
zegt, » zonder het Christen
dom regtstreeks aanteranden 
ondermijnt hij hetzelve hei
melijk." —, 4.0 Nieuwe Bi
bliotheek, Kiel, van 1793 
tot 1805, dit is een vervolg 
van de eerste, en aan welke 
hij geen deeji nam dan met 
het 56.<= deel, tot in 1805, 
het tijdstip waarop deze on
derneming eindigde. i-~: 5.° 
Beschrijving van Berlijn en 
van Potsdam, Berlijn en 
Stettin, 1769, derde ver
meerderde uitgave, 1786, 4 
ai.» in 8.vp Deze laatste uit
gave wordt beschouwd als een 
voorbeeld van schoon druk 
werk. Hij gaf er eene ver
korting van in het licht, onder 
den titel van Gids door Ber
lijn, i deel, in 8.vo Déze beide 
werkenlijn in het Fransch 
vertaald. — 6.° Zeven en 
gevoelens -van SMBAIDVS 
MOTHANKER, schoolmeester, 
ibid , 1773 , vierde uitgave, 
1799, 3 dl,a in 8.vo, met 
platen ; dit is een wijsgeerige 
roman j vol van vermetele ge
voelens , en in welke, de 
schrijver' dalgeeo, wat hij de 
verwaandheid van zijnen tijd 
noemt, belagchelijk maakt. 
Beurtelings aangerand en ge
prezen, werd deze roman in 
het Fransch, Nederdui'tsch, 
Deenwh en Zweedsch, ver

taald. -*• 7,° De kleine Al*. 
manak met bevallige Liedjes, 
Berlijn en Stettin, 1777 en 
1778, 'in 12.»"> DU is eene 
verzameling van oude volks
liedjes , door welke NlCOUÏ 
de oude vergeten dichtstuk-
ken weder wilde doen her
leven. Hij plaatste eene be
langrijke Verhandeling orer 
het volkslied aan het hoofd. 
8.° Waarnemingen, en ge» 
voelens van JOJMMSBÜX; 
REL, methetlevenvaneem-
geaanzienlijkevrowm,™ 
het Engelsch, 1778. U 
werk is een wijsgeerige ro
man, vol van zeer verfelende 
preken, ldieWiEWND in«J-
Een Duitschen Mercunm 
beoordeelde. *-< 9«° "ro

M 

over de beschuldigd 
yen de . * « M ^ 
Uers Mgebragt *>Wl> een, Bijvoegsel over den aor 

sprong deï rnjmet^ 
i L ,1782 en 1783.J 
boek, hetwelk door aenje 

v e r t a a l d i S ( ^ ^ f 2 e ; 
i n 1 2 . - ) poog de g u , 
te bewijzen, dat ü e ^ N 
digingen tegen detf ortj 
lijk waren", er*M% 
geschriften van A « J * ' 
W , o v e r ^ h e t ^ 

derwerp. - ; ™' „^b 
van eenereis #>0> P*. iA 

land en ^ f l 7 > 
Mt jaarm^^a

staat 
merkingen wer den .. 
der -wetm&chaWM^ 
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verheid, der Godsdienst en 
der zeden, ibid, 1785; 3.e 

uitgave 1788 — 9 6 , 12 dee
len in 8.vo. De beschrij
ving van Weenen alleen be
vat omtrent 4 deelen. Om 
dé afstanden des te naauw-
keuriger op te geven, liet 
NlcoiAï eenèn nieuw uitge
vonden wegmeter in zijn rij
tuig plaatsen. Dit werk, in 
hetweJk hij voor het eerste 
het stelsel van KANT aan
randt , is' met inspanning ge
schreven , maar het is niet 
zeer vermakelijk: men merkt 
er dië stoutheid van gevoelen 
in op, die bijna alle geschrif
ten van dezen schrijver ken
merkt. — 11.» Vreugde van 
WERTHER, dit is eene pa
rodie van den_ WERTHÈR 
van GOETME. — 12.o Jnec-
doten van F RE DE RIK II; 
ibid 1788 — 92, 6 afleve
ringen, in welke men eene 
overdrevene vooringenomen
heid voor dezen gekroonden 
wijsgeer opmerkt, dezelve ver
toont zich niet minder klaar
blijkelijk in het volgende werk. 
13.°— Openhartige aanmer
kingen over de twijfelingen 
vait den ridder VAN Ziiï-
MERMJlf, betrekkelijk FRE-
HERIK den Groote, Berlijn 
1791 — 92, 2 deelen in 8.™ 
l4.o _ Openbare verklaring 
van NicoïiAï; over zijne 
geheime verbindtenissen mét 
de orde der illuminès, Ber-
tyn 1788 , in 8.TO. Zijne ver

klaring gaat vergezeld mét 
twee antwoorden, gegeven aan 
twee protestanlsche predikan
ten, LATATEK enSTARK. Deze 
antwoordde er op,' en NicotAÏ. 
antwoordde hem weder door 
dit geschrift: — 15.c'Laatste 
verklaring, wegens nieuwe 
ongereg tig heden , bedreven 
in het geschil betrekkelijk 
den hof prediker S f ARK, ibid 
1794, 2 deelen in 8.™. 16.o 
Geschiedenis van eenen dik
ken man, ibid 1594, 2 dee
len in8.vo, met platen. Deze 
geschiedenis is een roman of 
liever een schimpschrift tegen 
al zijne tegenpartijen. —- 17.° 
leven en gevoelens van SEM-
PRONIÜS GuNDiBEnr, een 
JDuitsch wijsgeer, Berlijn 
en Slettin 1798, een andere 
hekelachtige roman , bijzon
der gérigt tegen de duistere 
bespiegeling van KANT, en 
welke zijn leerling FICHTK: 

verdedigde (zie dat artikel), 
door een geschrift getiteld: 
Set leven en de zonderlinge 
gevoelens van NiCOLAï, een 
twistschrift in Ï801 te Tu-
bingen gedrukt. NICOLAÏ 
antwoordde daarop door hét 
volgende werk: waarin hij 
zich verdedigt; — 18.o Over 
mijne wetenschappelijke op* 
voeding, mijne kunde, be
trekkelijk de critische wijs
begeerte, over mijne geschrif
ten , die dezelve betreffen, 
en over de heeren KAST, 
JSRHARD en FICWTE , ibid. 
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1799. — 19.° Geschiedkun
dige nasporihgen ' over het 
gebruik van hetvalsche haar 
en van de pruiken, in de ou-
de en nieuwe tijden, Berlijn 
1801, met 17 platen, bevat
tende 66 figuren; dit werk, in 

, hetwelk de geleerde aanmer
kingen aanlokkelijk zijn, is 
in het Fransch vertaald (door 
JANSEN), Parijs 1809, in 
8.VO _ 20.° PFijsgeerige 
Verhandelingen, Berlijn en 
Stettin 1808. Deze verhan-
delingen, maken slechts een 
eerste deel uit, hetwelk geen 
vervolg heeft gehad. Bit is 
eene verzameling van pole
mische en critische en stuk
ken , die ljij aan de hooge-
school van Berlijn voorgele
gen had. NICOLAI heeft öok 
vele belangrijke artikels ge
leverd in het nieuwe maand
werk van Berlijn door BIE-
STER " uitgegeven ; wij zullen 
onder andéren aanhalen. Na-
sppritigen over den oorsprong 
der speelkaarten, ovei* den 
oorsprong der drukkunst te 

' Berlijn , over verscheiden ge
heime orden enz. Hij schreef 

1 ook levensschetsen, was de 
uitgever- der mengelingen van 
ABBX pn van de werken van 
LESSING , waarvan het laatste 
deel zijne briefwisseling met 
dezen letterkundigen en an
dere schrijvers bevat. Nico-
Ï.AÏ schreef zijne Gedenschrif-
ten f welke üijn vriend Goc-
KiNGH in het licht gaf on

der dezen titel: ' leven-n. 
nagelatene werken van IRE-
DERlK NICOLAÏ], Berlijn, 
1820 , in' 8.Y° Deze schrij
ver bezat vele, maar eenig-
zins verwarde, kundigheden, 
eenen buitengewoon vinnigen 
en d riftigen geest en bijna 
geene Godsdienst. 

" * Nicouï (IficoUAs MA
RIA) , algemeen bijzitter w 
de Apostolische kamer, en 
secretaris van de fflconomische 
congregatie, werd den Ubep-

tember 1756, te Rme, P' 
boten, trad in de loopban : 
der regtsgeleerdheidenwerd 
een van "de..ambtenaren i j 
Bola.fm VI benoemde lijm, 
tot plaatsvervanger roora. 
kamer, om over de ^ngen 

van de schatkist. m J« «* 
ken van de Pontijnsche n j 
rassen te "waken , en i« ( 
werd hij bewindhebbec^ , 
kamer. Geduren ede,bj* 
ting der Kerk^'fj doordeFranschen.benoeni 
hem de buitengewone c

 a, 
sulta, door BoNAPAB 
mengesteld., tot on e g 
^ F i t e r b o ; ^ ^ 
weigerde om aan h j ^ 
ke "ijksbestuur deel t e r J 
en zag zijne getrouwe w 

oond^toen P i o s - V I M ^ 
,ezit. zijner staten W , 

, achtereenvolgend « ^ 
^heidenebedieninge» Je 

w erd boekhoude ƒ 
kamer en ri»g-p^deDt. ' 

1 
b 
hem 
dersc 
Hij 
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XII benoemde hem tot alge
meen regter , en belastte hem 
met het onderzoek der wer
ken van het leger te Tivoli. 
De prelaat den 10 Januari] 
1833 , door eene hevige long
ontsteking overvallen, bez\Veek 
aan dezelve, na verloop van 
eenige dagen j hij is den 18 
Januarij daaropvolgende over
leden* NICOLAÏ beminde den 
omgang der geletterde lieden, 
en was voorzitter van de oud
heidkundige hftogeschool. On
der zijne werken zullen wij 
aanhalen: l.o Verbeteringen 
•van het Pontijnsche grond
gebied, 1800, in fol. — 2.o 
Over de hoofdkerk van den 
JB. PAVLVS, 1815, in fol. 

V - 3.o, Over de hoofdkerk 
van het Vatikaan en der-
aelver voorregten, 1817 , in 
fol. — 4.o Lofrede op den 
kardinaal LANIE. — 5»° 
Over de eertijds bewoonde en 
tegenwoordig woeste plaat
sen in Canipagna di Roma: 
dit laatste werk is niet ten 
einde gebragL NICOIAÏ had 
zich veel bezig gehouden met 
de nasporingen over de ge
schiedenis van zijn land. iSa-
mi de la religion et du roi 
van den 16 Februari] 1833, 
heeft eene levensschets van 
hem geleverd. 

NicotAS (.ItGüsxmus) een 
advokaat, in 1622 teResan-
con geboren, werd raadsheer 
san staat van den hertogKAREL 

van Lotharingen, voor wien 
hij de vrijlating bij dën ko
ning van Spanje aangevraagd 

- had , en begunstigd met ee-
nen post van rekwestmeester 
aan het parlement van Dolei 

\ op Verzoek van don LODEWIJK 
DEHARO. Hij overleed in 1695 
te Besancon. Hij schreef met 
ongedwongenheid in dicht
maat en in proza. Men heeft 
Van hem: 1.°Dichtstukken, 
in 1693 \Q Besancon herdrukt, 
maar thans vergeten. — 2.o 
Une rélation etc. {Men ver
haal van de laatste omwen
teling van Napels), Amster
dam, 1660, in 8.v9 en een an
der van den veldtogt van 1664 
in Hongarije met verscheide
ne geschiedkundige stukken. 
-— 3.° Bissertation etc. {Re
dekundige en regtsgeleerde 
verhandeling, om te weten of 
de pijnbank een zeker middel 
is, om de geheime misdaden 
naar waarheid te ontdek
ken), Amsterdam, 1682, in 
12.m0 Er komen ware, an
dere valsche en slechte voor
gestelde stukken in voor. 

JSTICOLAS (GABRIÖI.). — Zie 
REINIE. 

NICOLE (CLAÜDIUS), voor
zitter van het kies-collegie van 
Charires, zijne geboorte
plaats , beoefende de dicht» 
kunst tot aan zijnen dood in 
1686 in den ouderdom van 75 
jaren voorgevallen. Men heeft 
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van hem eenéverzumetingvan ' 
Bichtsiukken, in 2 dl.», in 
ll.^o, in 1693 , te Parijs 
herdrukt. De slijl derzelve is 
zwak en langdradig. Men 
vindt er navolgingen in van 
verscheiden stukken van YiR-
GILIUS, van HORATHJS , v a n 

ÖVIDIDS , van JÜVENALIS ,v van ' 
PERSEÜS. " 

* NICOLE {PETRUS), een bloed-, 
verwant van den voorgaande , 
werd in 1625, te Churïres 
geboren. Zijn vader, onder 
wiens opzigt hij zijne lagere» 
studiën volbragt had , zond 
hem naar Parijs, om zijne 
vrijsgeefigé en godgeleerde 
éursus te volbrengen. Gedu-* 
raide zijne studie leerde hij 
öe kloosterlingen 'ivo.'Port-
Jtot/al kennen. Zij vonden itf 
hem hetgeen zij met zoo veel 
aandrang zochten /verstand 
en mededeelzaamheid Van het-' ! 
Zelve. NICOIE wijdde een ge
deelte van zijnen tijd aan het 
onderwijs der jeugd toe, welke 
men in die afzondering op
voedde. Na zijne drie gewone 
jaren van godgeleerdheid , be
reidde hij zich voor, om zijnen 
doctoralen proeftijd te- begin
nen ; maar daar zijne gevoe
lens niet die van het godge
leerde genootschap van Parijs, 
noch van eenige Catholijke 
hoogeschool waren, zoo be
sloot hij, oni zich te verge
noegen met het Saccalaure* 
<tat, hetwelk hij in 1649 

verkreeg» Daardoor meer vrij 
zijnde, werden zijne verbind* 
tenissen met Port-Rmjalmeer 
geregeld en naauwer; hij be
zocht dit huis, maakte daarin 
zelfs zeer lange verblijven en 
werkte met ARNADLD aan ver
scheiden geschriften, ter ver
dediging van JASSENIPS en van 
zijne-leer. In 1664, M 
hij zich met -hem naar W-
Ullon, nabij Parijs, eti'be
steedde aldaar zijnen tijd om 
tegen de Calvinisten en de 
verslapte casüïsten te schrijven, 
Hij verliet deze schuilplaats 
van tijd.tot tijd, om, nu eens 
tiMrPort-tioyd,^1*™ 
naar Parijs te gaan. WW 
in het begin var. 1 6 7 6 ^ 
gevraagd vrerd, om «»ƒ• terwijding te ontvangen,^ 

pleegde hij PAvttioN, bishop 

zoek van drie weken ^ 
besluit, dat hij eenvojd.0 
getonsureerde zoud^'y 7 

en Brief, diènbï»» *£. 
i n Paus INNOCENUÜŜ  

van Sti voor de bisschoppen van 
Pons en Atnoht \ f 

Een 
aar 
V( 
Pons en JZH»»— op 
haalde hem eenen storm f 
den hals, die hernnoj 
t e , de hoofdstad te verWn 

D e d o o d v a n d e h e r t g ^ 
Longueville, de vorig 
schefmster van het ««• 
mus, in 1679 voorgeven' _ 

meer nog de vrees voorj 
volgen, dieiijneonvoorjy, 
en muitzuchtige g*Df%e» 
den hebben , , r>ood^ 
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hem-, om «ich naar Neder
land te begeven. Hij kwam 
in 1683 in Frankrijk terug, 
en hield zich daar eenigen tijd 
verborgen. Hij nam op het 
einde zijner dagen deel aan 
twee beruchte geschillen, dat 
va,n de klooster-stüdien en dat 
van het quietismus. Hij ver
dedigde de gevoelens yan MA-
BILLON in het eerste en die 
van BOSSÜEX in het tweede. 
De twee laatste jaren zijns 
levens waren zeer kwijnend , 
en eindelijk overleed hij in 
1695 in den ouderdom van 
70 jaren. Men verhaalt vele 
bijzonderheden van hem. Eene 
jufvrouw wasgekomen'ornhem 
over eene gewetenszaak- te 
raadplegen. Te midden van 
het gesprek komt Pater Fouc-
QOEX, lid van hèt oratorium, 
een zoon van den beroem
den opperbewindhebber; zoo
dra hij hem van verre zag 
aankomen riep NICOLE t Zie 
daar, mejufvrouw , iemand, 
die de zaak beslissen zal? 
en oogenbliklcelijk verhaalt hij 
hem hare geschiedenis, ter
wijl zij van schaamte bloosde." 
Men deed hem verwijtingen 
over deze onvoorzigtigheid ; 
hij verontschuldigde zich op 
grond , dat deze oralorist zijn 
biechtvader was. Naardien 
ik voor dezen pater niets ver
borgen heb , zeide hij , be
hoeft mejuf vrouw niet ach
terhoudend voor hem te zijn* I 

XVII DEEL. N 

Indien men over dézen trek 
, behoorlijk nadenkt, boezemt 
dezelve over dezen beroemden 
schrijver ten minste een zon
derling denkbeeld in.% Hij was 
langen tijd gehuisvest in de 
voorstad van St. Marcel. Als 
men hem daarover naar de 
reden vraagde, antwoordde 
hij : Met is omdat de vijan' 
den, die Vlaanderen ver
woesten én Parijs bedreigen 
de poort van Si. Martin 
zullen binnen trekken alvo~ 
rens zij bij mij komen. >> Als 
hij over de straat ging, zegt 
de gravin DE IA. RIVIÈRE , 
was hij altijd bevreesd, dat 
hem eenig afbraak van een 
of ander huis op het hoofd 
rnogt vallen. Als hij te water 
reisde vreesde hij altijd, dat 
hij verdrinken zoude." {Let
tres van M. L, C. DE LA R., 
Parijs, 1776). Een oordeel
kundig schrijver heeft aange
merkt , dat deze schrik veel 
overeenkomst had met het 
spook , dat PASCAL veront
rustte. Men zou zeggen, dat 
deze aanvoerders van de partij 
de ziel niet zeer gerust en 
kalm hadden, bij het geaigt 
der.onlusten, die zij der Kerk 
voorbereidden. NICOLE is de 
eerste van die voor de zaak 
van het Jansenismu.3 zoo voor-
deelige verzameling, gewoon
lijk de doos van PJERRHTTE 
genaamd , waarvan de jaar-
Ijjksche opbrengst in 1780, 
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40JO0O. livres bedroeg, zoo 
als de voorzitter ROLLAND ver
haalt, in een gedenkschrift, 
bij hetwelk hij, terwijl hij zich 
over de groote legaten, door 
zijnen oom tot hetzelfde einde 
vermaakt, beklaagt, óp bladz. 
35 deze aanmerkelijke woor
den voegde: y> Ik had vóór 
den dood van den heer-FóNT-
1?ERRIÈRES veel verkwist, en 
alleen de zaak der Jesuiten 
kostte mij meer dan 60,000 
livres. En Waarlijk de wer
ken', die ik geschreven heb, 
en vooral dje betrekkelijk de 
Jesuiten, die niet vernietigd 
zouden zijn geworden, indien 
ik aan dit werk mijnen tijd, 
mijne gezondheid en mijn geld 
gewijd had, behoorden mij 
niet de onterving van mijnen 
oom op den hals te halen." 
Be talrijke werken van Ni-
COLE zijn: l.o Ëssais etc. 
( Zedekundige proeven), 25 
deelen,in 12.™°, Parijs 1741 
en 1744. Er heerscht in dit 
werk eenè behagelijke orde 
en eene overtuigende bondig
heid van aanmerkingen j maar 
de schrijver spreelt sleehls 
tot hel verstand; hij is droog 
en flaauwj zijne verhande
ling over de Middelen om 
den vrede in de maatschappij 
te behouden , verdient onder
scheiden te worden; maar 
deze vrede, zegt VOLTAIRE, j 
is nibschien even zoo möei-
jéhjk daar te stellen als die 
van SAINT PIERRE. . » De 

Zedekundige proeven zijn uil 
de. volgende werken zamen» 
gesteld:- 1.° Verschillende 
Verhandelingen over de %e-
dekunde, 6 deelen. — 2.» 
Réfléxions etc. (Zedekundige 
overwegingen overdeepis' 
iels en evangeliën, van het • 

jaar) 5 deelen, iti 12.m".— 
'3.° Instructions etc. (God' ! 
geleerde onderrigtmgen over \ 

de Sacramenten) 2deelen.— i 
4.o Over het Symhlutnotde 
Geloofsartikelen, 2 deelen. 
— 5.° Over het OmeJf 
^ r , i d e e l . - 6 . ° 0 p e r < l e 
Tien Geboden, 2 deelen.- \ 
7.o Traite etc. (Ferknde- j 
over hei gebed) 2 deelen.--
8.o lettres «& (f**** 
lende brieven), 3 deelen.- ( 
9 o Tie etc (Leven van ^ 

COLE) door GODI. — ' 
Esprit etc. (Geest van m 
co£tf)doorCBBVE0, dee

n 
in het geheel 25 deel»» 
12 «o of in 18.»°. 7 , ; ; 
Traite etc. ( * j f j B 
over het menschelijkg^] 
zamengesteld met, A-0* 

i n 12 mo, volvanware^ 

1 bondige ipzigten. - - ' & 

Perpehalè etc, (»* ,$ 
during van het ge 20, 
Catholijke•.•r«*.*5* 
lijk hit ïï. Saora^ 
Jltaars))Panjs,W{)>\}o 
en 1674, 3 deelen^»1 ji 
(Het 4.* en 5.«deel ir ' 
1_ HMIZ in het bc»' B, en 1713 in 
geven , zij" 

het 
van den abt 
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HBNADDOX)' ARNAOIÖ heeft 
er deel aan' gehad , hetgeen 
hem echter eenige schrij
vers betwisten; wat er zeker 
van is, is dat hij zich niet 
ontzien heeft er de lofspra
ken over aan te nemen. Daar 
NICOLE zelf had toegestemd, 
dat de roem van den aan
voerder der partij , dien men 
met alle geweld den naam van 
Groot wilde toeleggen, door 
deze vergunning versterkt 
•werd. i— Zes Prégujés etc, 
(De wettige vooroordeelen) 
tegen de Calvinisten. — 5.° 
Traite etc. (Verhandeling 
over de éénheid der Kerk) 
tegen den predikant JÜRIEU. 
— 6.° Les Prétendus etc. 
(l)e zoogenaamde hervormden 
•Van scheuring overtuigd) ; 
en eenige wederleggende wer
ken, alle oneindig lofwaar
dig door de diepzinnigheid 
en de bondigheid, — 7.° 
Zèitres etc. (Denkbeeldige 
en hersenschimmige brie
ven) , 2 deelen, in 12.»°, 
1667, tegen DES MARETS DE 
Sr. SoRUtf', die te veel kwaad 
van de Jansenisten gezegd 
had, om zich de verontwaar
diging van HICOLE niet " op 
den hals te halen, — 8.0 
Een aantal werken ter ver« 
dediging van JANSEMOS en 
ARÜTAUIJ). — 9.° Verschei
den geschriften tegen de ze
deleer der vrijdenkende Ca-
suisten, — 10.° Eenige ge-

N 

schriften o\rer de algemeene 
genade, Verzameld in 4 dee
len, in 12.mo} met de ge
schriften van ARtrAüLD, van 
QOESNEI, en van andere god
geleerden, die dit stelsel be
streden hebben. Er is eene 
uitgave van in 1715, in 2 
deelen, in 12.m 0 , met eene 
voorrede van den uitgever» 
Men ziet er in dat NrcotK 
het stelsel van JANSEMÜS en 
van ARNAUID niet geheel aan
neemt, en dat hij er in vele 

. opzigten van afwijkt; wij heb
ben elders opgemerkt, dat 
ARNABM zelf degrondleer van 
JANSENIÜS verwierp (zie dat 
artikel). Helmiddel om al wat 
deze neeren voor deze zaak 
geschreven, gedaan en gele
den hebben, te vereenigen is 
moeijelijk te vinden. — 11.° 
Eene' keuze van Jlatijnsche 
puntdichten getiteld : JËpi-
grammatum delectus, 1659, 
in 12*">. — 12.0 Traduc' 
tion latine (Latijnsche ver
taling) der lettres provinci~ 
ales, met aanmerkingen, die 
erger zijn dan de tekst, enz. 
Eene kieschheid, die niet zon
der grond was, bewoog hem 
om zich te verbergen, onder 
den naam van WENDROCK. 
De eerste uitgave verscheen 
in 1658 in het licht, de vierde 
welke veel uitgebreider i s , 
is van het jaar 1665. PAS
CAL (zie dat artikel) overzag 
deze vertaling. » Wat de 

n 2 



596 tfl CV. 

letterkundige hoedanigheden 
betreft, zégt de abtBERAULT, 
is het eene van de beste voort
brengsels va,n Port-Royal, 
met uitzondering van eenige 
taalfouten, die, niet in dit 
eenige geval, aan de be
kwaamheid des schrijvers ont
snapt zijn. Hoe schoon voor 
het overige de stijl ook zij, 
bedekt dezelve geenszins de 
ergernis, welke de zaken be
vatten." Men kan raadple
gen de Geschiedenis van het 
leven en de werken van IPi* 
COLE, 1733, in 12.m 0 , door 
deü abt GOUJET , maar men 
moet bedenken, dat de ge
schiedschrijver dikwijls een 
lofredenaar is , en dat zij
ne lofspraken het uitwerk
sel zijn van de geestdrift, 
dié hem al wat der partij was 
toegedaan inboezemde. 

. Nicou (FRANCISCÜS) , een 
bekwame meetkundige, te 
Parijs 'm 16,63 geboren., 
toonde veel aanleg voor de 
wiskunde. [In den ouderdom 
van 19 jaren maakte hij zich 
bekend, door de oplossing 
•van een vraagstuk over de 
gelijkmaking der Gissoïde (*) 
Journ. des sav, 1703, blz. 
138.] , in 1706, bood hij 
der akademie van wetenschap
pen , eene proeve aan over 
de theorie der kromme lij

nen , welke hem in het vol
gende jaar als lid van dal 
genootschap deed opnemen, 
In 1717 begon hij eene Fer-
handeling overde berekening 
der eind-verschillen, waar
over hij later onderscheidene 
memorien hééft in het licht 
gegeven. In 1729 Jwod hij 
der akademie eene Ferkan-
deling aan over de hm 
van den derden rang, vol
lediger dan dievanJVwOT. 
In 1727 wees men hem ee-
nen prijs van 300ÖHvrestoe, 
door den heer MATHWONU'-
geloofd, aan dengenen, de 
de valschheid vaneenenk« 
dratuur des cirkel»'«on» J 
wijzen., welke hij'TemgJ 
g e i o n d e n i e h e b b e ^ 
prijs stondh« aanhef 
Dieu van Lyon af. »«* . 

1758, aan eenekeeloat^Wv 

N i c o U E D E a ^ o i S ^ 

September 1760, to W ; 
zijne., geboorteplaats, « ^ 
ouderdom van 56 aje 

leden. » Hij ontv ng J 
deheerDBODEl,een^ l e 
Janseniste partij zeer „ t e 
sehrijver) slechts de 

• O Kromme-Kjn, gelijkende naar een• #** JJ 
„bid 

rier. 
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Er bestaat van hem. 1.° 'Mè-
thode etc. {Wijze om te stu
deren , uit de werken van 
den Ê. JÜGUSTINUS ont
leend) , naar het Italiaansch 
van BALLERINI, 1760, in 
Ï2.»i«> — 2.o Géographie 
etc. (Nieuwe aardrijkskun
de) , 1 7 5 6 , met aanmerke
lijke vermeerderingen, her
drukt in 1773, 2 dl.», in 
12.m° Dit werk maakte veel 
opgang, ofschoon er een aan
tal fouten in voorkomen, 
waarvan er velen gemakkelijk 
Ie vermijden waren geweest: 
de reden van dezen opgang 
is de gunst der Janseniste 
partij, welke de schrijver wel 
verdiend had; want men kan 
Zeggen dat het de "aardrijks
kunde der sekte is, de plaats
beschrijving der geboorte en 

• des overlijdens van de heili
gen der partij , en van den 
anderen kant eene verzame
lingvan gruwelijke lasteringen 
tegen de Calholijken. — 3.o 
Jbrègé etc. (Beknopte Aard
rijkskunde, ten gebruike van 
jonge lieden), in 12,mo, dit is 
een uittreksel uit zijne Nieuwe 
aardrijkskunde. 

* NICOME (GABMëL HEN
DRIK) , een letterkundige, 
boekverkooper en later direc
teur van het collegie van de 
H. BARBARA , op den 23 Maart 
1767 te Fresquienne, een 
dorp in het land van Caux, ge

boren ; zijne ouders ofschoon 
landbouwers,, gaven hem eene 
zeer beschaafde opvoeding». 
Hij werd naar Parijs in het 
collegie van de H. BARBARA 
gezonden, alwaar hij dooree
nen ouderen broeder was. 
voorgegaan , die later onder 
den naam van abt NxcbiLB 
bekend', zulkegewigtige dien* 
sten aan het openbare onder-
Wijs heeft bewezen; en in 
die eervolle loopbaan eeneh 
billijken roem heeft verwor-
ven. HENDRIK NicottE be
stemde zich even ajs zijn broe
der tot het openbare onder
wijs, toen de Fransche om
wenteling , bij het vernielen 
van alle gestichten van on
derwijs, te gelijker tijd de 
ontwerpen der beide broeders 
verijdelde. De abt NICOLLB 
zag zich verpligt zijn vader
land te verlaten, en ging in 
Rusland middelen zoeken , 
om zich nuttig te maken. 
HENDRIK te Parijs gebleven , 
Verbond zich meteenige vrien
den , om tegen de buitenspo
righeden der regeringloosheid 
te worstelen, en den verdruk
kers het hoofd te bieden, 
welke Frankrijk deden zuch
ten. Uit deze moedige ver-
bindtenis kwamen verschei
den dagbladen ten voorschijn, 
alle in denzelfden geest en 
mét het doel geschreven, om 
eene herstelling van het wet
tige gezag te bewerken. Iii 
3 
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;Zijne Geschiedenis der om
wenteling , plaatst de heer 
LACRETELLE den naam van 
3NieoiXE naast die der heèren 
BERTIN , DüSSADIT , FlÉVÉE. 
Vervolgingen moesten die on
verschrokken schrijvers tref
fen ; ook werden tijdens de 
noodlottigste tijdstippen der 
omwenteling op den 10 Au
gustus, den 21 Januarij, en 
op de dagen die den 9 Ther-
midor en den 13 Vendemi-
aire vooraf gingen, NICOIIE 
en diegenen, welke men zijne 
medepiigtigen noemde, in 
eene algemeene proscriptie 
begrepen. Verscheiden ïnalen 
tot den dood of tot balling
schap veroordeeld , redden 
hen amnistie-wetten, Nicoi-
IE betaalde zijne trouw en
kel met het verlies zijher vrij
heid. Van zijne kluisters be
vrijd , legde hij zich op den 
boekhandel toe. Maar als 
slagtoffer van zijn vertrouwen 
en zijne ligtgeloqvigheid, was 
hij er op bedacht om zich 
van alle zaken te onttrekken. 
Er bestond te Parijs een ge
sticht, door oude kweekelin-
gen yan St Barbara opge-
ri$t, dat in den beginne vrij 
h.loeijend was geweest, maar 
dat van zijnen eersten staat 
vervallen was; NICOILEvoor
onderstelde , dat de naam van 
«et gesticht alleen, door zij-
wen ijver en de medewerking 
vaneenige ouden makkers 
ondersteund, voldoende zou 

zijn , om aan hetzelve zijnes 
ouden luister terug te geven, 
Bij het gerucht de,r herstel
ling van een gesticht dat hem 
altijd dierbaar was, kuram 
de abt NICOUE uit het̂ iepst 
van het Zuidelijke Susland 
toesnellen, en voegde zich 
bij zijnen broeder, hunne za-
menwerking verwierf aan dat 
gesticht in weinige jaren de 
achting der universiteit» en 
het vertrouwen van vier lion-
derd familiën. In zijn inwen-
dig gelukkig, kon Nicous 

•zich eene langdurige en schit
terende toekomst beloven. Hij 
bezat een sterk ligchaamsge- j 
stel, en niets scheen hem ( 
eene op handen zijnde ont« 
binding aantekondige», toen 
hij in de eerste maanden van 

1828, door eene mto ver-
Jcoudheid werd aangetast on
der welke hij den 8/p™ ; 
deszelfden jaarsbezwces. wj 
schoon hij zich besten^"1 

letterkunde bez igKf 'Z . 
NICOUE van zich zehen g j 

nerlei werk nagelaten. * 
boekverkooper, en o«F 
heeft hij eené.grootew" 
meling van classieke we» 
geleverd, onder den J» 
van Stéréotype uitgave^ 
kend, en toenmaals door» 
zelrer buitengewone J»1-. 
keurigheid zeer beroemd' j 
ontwierp het eerst het,p 
der Latijnsche biWf. 
of des herdruks der J»J 
duitsche eommenMi&> 



N.l C .709 

de Latijnsche classieke schrij
vers , eene onderneming van 
welke hij ter vermijding ee-
ner verdrietige concurrentie 
met die van LEHAIRE , na er 
eenige deelen van in het licht 
te hebben gegeven, moest 
afzien. Het Fransch-Latijn, 
en Latijn - Fransck Woor
denboek van Koet ; het 
Grieksch'Fransch Woor
denboek van PJDANCHE enz. 
werden voor het eerst in 180 7, 
onder zijn opzigt gedrukt, 

*' NlCOLO (NlCOtAAS ISOÜ-
ARD , bijgenaamd), een be
roemde muzijk-componist, op 
het eiland Malta, alwaar zijn 
vader, die van Franschen 
oorsprong was, handel dreef, 
in 1777 geboren. Na zijne 
opvoeding te Parijs, wer-
waarts hij vroegtijdig door 
eenen commandeur der orde 
was gebragt, waaraan Malta 
zijnen naam geeft, volbragt 
te hebben, keerde hij in 1790 
naar zijnen geboortegrond te
rug , en werd vervolgens te 
Palermo, in zijne geboorte
plaats en te Florence gebruikt 
in hoedanigheid, van schrij
ver in een bankiers kantoor. 
Maar de koophandel had voor 
hem niets uitlokkends, met 
geestdrift legde hij zich op 
de toonkunst toe, en beoefende 
te - Napels , onder den be
roemden SAI.A , meester van 
PAESIEUO en CIMAROSA , den 

.• N 

tegenzang. Te Florence ver
vaardigde hij zijn eerste proef
stuk, bestaande in eene klei
ne opera , getiteld jlvvisso 
ai maritati: te Livorno;'gaf 
hij een ander in het licht, 
dat vrij wel onthaald werd. 
De roem , welken hij in Ita
lië verwierf, deed hem door 
den groot-meester DE ROHAN 
naar. Malta terugroepen, al
waar hij, na den dood van 
YiNCENXiüs, ADTOSSI en, SAN-
MARTINO,' tot organist en ka
pelmeester der orde benoemd 
werd. Nadat de Franschen 
zich. in Junij 1798 van het 
eiland Malta hadden mees
ter gemaakt, nam de gene-, 
raal VAUBOIS > die er het be
vel voerde, Nicoxo* tot zijnen 
secretaris aan , en deed isich 
door hem op zijne reis naar 
Frankrijk vergezellen , al
waar hij ah vrienschapsbetrek-
kingen kwam met de heeren 
EUENNE, HoFFMAN, DuPATT , 

enz. die hem aanspoorden, 
om voor dé tooneelen. der 
hoofdstad te componeren, al
waar hij zeer werd toegejuicht. 
Behalve zijne begaafdheid voor 
de compositie , was NiCoio, 
een uitmuntend piano- en or* 
gelspeelder, en op eene onna
volgbare wijze behandelde hij 
de harmonica. Hij is te Pa
rijs* den 23 Maart 1818 o-
verleden. Behalve verschei
den zeer geachte Missen, 
voor de kapel van Malta» 

n 4 
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heeft hij een aantal in Ita
lië geschreven opera's nage
laten , zoo als: Avviso ai 
Maritati, Artaserse, Bi-
naldo d'Asti, Il Barbiere 
di Siviglia , VImprovisato 
in Campagna, Il Êottajo, I 
due Avari, Il Barone d'Alba 
Chiara, enz. In Frankrijk 
heeft hij gecomponeerd , Ie 
Tonnelier, 1804; la Femme 
avare, 1804; les Confiden* 
ces, 1803; Ie Médioin Turc; 
Leonce; la Ruse inutile, 
1805; Idala, in drie bedrij
ven; la Prise de Passaw, 
in drie bedrijven , 1806; Ie 
JRendez-vous bourgeois; les 
Créanciers , in drie bedrij
ven , enz. Hij hield zich 
bezig met Aladin, ou la 
Lampe merveilleuse, toen de 
dood hem verraste ; hetzelve 
werd door BENINCHORI ten ein
de gebragt, die het in 1822 
ten tooneele deed voeren. Na 
de restauratie droeg Nicoto 
hét kruis van ridder • van 
Malta, hetwelk hij zeide hem 
door den groot-meester, die 
hartstogtelijk de toonkunst 
beminde, geschonken te zijn ; 
zijne vrienden wenschten er 
hem geluk mede, zonder er 
echter geloof aan te hechten. 

NlGOtO - I R A N C Ó . 
FRANCHI. 

Zie 

JNïCOXOSIO (JoANNES BAP-
Ï ISTA), een Siciliaher, te 
Rome in 1070 overleden, 

was zeer ervaren in de wis-
en aardrijkskunde, en Ter« 
wierf de achting van AIEX-
ANDER VII. Er bestaat van 
hem: i.o HerculesSiculus, 
sive studium geographicum, 
2 dl.n — 2.o Guida allo 
studio geografico, — 3.° 
La Teoria del globo ter-
restre. — 4.« Orbis descnp-
Ho, in tien groote kaarten. 
— 5°tieneBeschrijvingmn 
den KerkelijkenSlaaL-y 
Eene andere van het koning
rijk Napels. - IfiKaartm 
met aanteekeningen voor de 
geschiedenis van A«tt»»»» 
door ÖülNïDS-CüRTlUS,eiK. 

NICOLSON(WILHAM),^ 
geleerde boekenkenner, ° 
Anglikaansche bisschop,»» 
1655 geboren, beMtond^ 

scheidene b e n e f i c ^ j ( , 
geland, werd in 100r 17j4 
diaken van Cürlife^ 
bisschop derzelfde fih^ 
ter in 1718 van i o » ^ 

in Ierland, ^ m ^ L 
1727, aartsbisschop y« i» 
M en o v e r l e e d w e l | ^ 

gen daarna. aie^, JIrMm 
Lm: 1.%^*3 
Bibliotheek w» W ^ 5 
Zonden, -1696ir- . ^ t 
dl.n, in 8.vo Dl \ e % t g . 
eene lijst der E n g e l s c h ^ 

vers, zoowel topjfoü 
werken zin gedrukt,,al« 
handschrift grtleWMjJfl, 
2.o Geschiedkundige» ,P 
(heek van Schotl^d, * 
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den, 1702, in 8.vo — [3.o 
. Geschiedkundige Bibliotheek 
van Ierland, 1724, in 8.™ 
Men heeft deze drie Biblio
theken, gezamenlijk in'één 
deel, in fol. uitgegeven, Zon* 
den , 1736 ; en deze uitgave 
is de beste. •— 4.° Leerre
den. Hij heeft daarenboven 
geleverd eene Dissertaiio de 
jure feodali veterum Saxo-
num ; Over de gedenkpen
ningen van Schotland; Le
ges Marchiarum , enz.]. 

* NICOLSON. — Zie Ni-. 
CH0LS0N. 

NICOMEDES I , koning van 
Bithynië, zoon van ZIPOE-
ÏES , stichter dier monar
chie , beklom den troon na 
zijnen vader, in het jaar 
278 vóór J. C. Hij behan
delde zijne broeders met de 
wreedheid eens dwingelands, 
[Hij liet dezelve alle ver
moorden, een enkele, Zi-
BOEAS , ontsnapte aan het 
bloedbad , stelde zich in staat 
van tegenweer, maar hij werd 
overwonnen , en zag zich ge
noodzaakt , zich verborgen te 
houden. Daar NICOMEDES de 
magt van ANÏIOCHOS,koning
van Syrië, vreesde, verbond 
hij zich met de Galliërs, toen
maals meester van Lysimachia 
en Chersonesus.llel is van dit 
tijdstip dat de inval der Galliërs 
in Khin-A%ïe dagteekent, 

• N 

alwaar zij het land bezetten , 
dat naar hen Galatië werd 
genoemd. Hij had het aan dit 
bondgenootschap te danken , 
dat ANXIOCHIÜS hem den vrede 
vraagde. NICOMEDES overleed 
in het jaar 249 vóór J, 0.] . 
Men wil, dat hij het was , 
die Nicomedia bouwde, waar
aan hij zijnen naam zou ge
geven hebben. 

NICOMEDES I I , uit spot
ternij Philopator bijgenaamd, 
klein-zoon van den voorgaan
de, [werd te Home onder 
bescherming van den senaat 
opgevoed.] Hij ontweldigde 
den'schepter aan PRUSIASIÏ, 
zijnen vader, dien hij in het 
jaar 148 vóór J. C. in ee
nen tempel, in welken hij 
de vlugt had genomen, deed 
vermoorden. Hij regeerde ver
volgens in vrede. Het ein
de van zijn leven werd ver
ontrust door de vrees voor 
de magt van MIÏRIDATES, 
wiens zuster, weduwe van 
ARIARATHES , hij gehuwd had. 
Hij nam eenen jongeling 
aan, welke,n hij voor derden 
zoon van ARIARATHES deed 
doorgaan. Om de beide el
kander afgunstige koningen 
te beteugelen, ontnamen de 
Romeinen Gappadocië aan 
MITHRIDATES en Paphlago-
nië aan NICOMEDES, die ir» 
het jaar 90 vóór J . C. over
leed. Deze vorst wist door 

i 5 



602 N I C , 

zijne zachte inborst, en door 
de hoedanigheden , die eenen 
goeden koning vormen, de 
liefde zijner onderdanen te 
•winnen ; maar zijn roem werd 
bezoedeld door den moord 
van zijnen vader en door zijne 
heérschzucht. [Het leven van 
NicoMEDES heeft aandengroo-
ten CORNEILLE , het onderwerp 
tot een zijner schoonste slak
ken geleverd]. 

NICOMEDES I I I , zoon van 
"den voorgaande, en zijn op
volger, werd onttroond door 
zijnen oudsten broeder, So-
CKATES genaamd, en later door 
MiXKiDATES, koning van Pon-
ius; maar de Romeinen her
stelden hem, Hij overleed kin
derloos in het jaar 75 vóór J . 
C. en liet uit erkentenis de Ro
meinen erfgenaam van zijn ko
ningrijk van Bilhynïé,&aï tot 
een wingewest werd gemaakt, 

NICODEMES, een meetkun
dige , wordt voor den uit
vinder gehouden der kromme 
Jijn conchoïde genaamd, die 
evenzeer dient tot de oplos
sing van twee vraagstukken, 
dat der verdubbeling des ku-
bieks, en dat der doorsnij
ding in drie deelen. des hoeks. 
De geleerden komen niet o-
vereen omtrent den tijd, 
waarin hij leefde. Eenigen 
plaatsen hem twee eeuwen 
yóór J. C. anderen in de 
vierde of vijfde eeuw der 

Christelijke jaartelling, -h 
redenen , ten bewijze van de 
eene of andere dezer jaar
tellingen aangehaald, zijn niet 
beslissend. Indien het waar 
is , dat een zekere GEMINÜS, 
twee eeuwen yóór J. C. o-
ver de conchoïde heeft ge
sproken , zou daaruit juist 
voortvloeijen,dat]VlC0DBMES 

er niet de uitvinder van ist 

maar niet dat hij vóór Gsm-
N os geleefd heeft. 

Nico*.-Zie Nico\heüî )> 

NICÓN. — Zie; NIKON. 

. . N i c o i - C J o i i » ) . » ^ ; 
in 1530 geboren , ^ « 3 
van eenen notaris d'e f > 
hij verliet v r o e g t ö W e | J o r t e p l a a t s , ^ u | t 

hof, alwaar hö door ^ 
verdiensten , de g _ 
van HENDRIK U-.f- - J 0 

CISCÜS II. Men b j j , 
hem tot gezant !«ƒ<» J 

bij zijne t e r u g k o m s t , ^ 
de plant peluw W « / $ . 
^ , d i e men naar manl( 

cotiane n o e m d e . / / L n ^ 
tegen woordig onder 
van .tabak bekend, J - K . 
toenmaals als nade^S 
schouwde voor het g e h j ^ 
het hoofd en^ de oog 
menschen, werd der *« 

den , van waar zij « ^ 
naam van 'hmW^fft 
voerde (Zie GQHOKR*/' 
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COï overleed te Parijs in 
1600, en liet verscheidene 
werken in handschrift na, 
zoo als j l .o Traite etc. {leer
handeling over de %eevaatt), 
waarin hij al de zeevaartkun-
dige uitdrukkingen had bij
eenverzameld. — 2.° Trésor 
etc. (Schatkamer der Fran-
sche taal, %oo wel oude als 
nieuwere). Dit woordenboek, 
hetwelk eerst na den dood des 
schrijvers, in 1606 in het 
licht verscheen, is niet meer 
;van het minste nut, uithoofde 
van de veranderingen, welke 
de Fransche taal sedert dien 
tijd heeft ondergaan, en welke 
zij niet ophoudt te ondergaan. 

. NiDER(JOAtWEs),eendomini-
kaner, die bij het concilie van 
JBaael tegenwoordig was, en 
die in het jaar 1440 over
leed, is door zijn Formica-' 
rium bekend, in hetwelk vele 
dingen voorkomen, de toover-
kunst betreffende; wij hebben 
ook van hem: De reforma-
tione religiosorum, ontwer
pen , 1611 , in 8J° Prcecep-
torium seu de decem prcecep-
iis tractatus, Keulen 1472; 
eene uitgave, die zeer gezocht 
wordt, omdat het het oudste 
boek is, met jaartal en on-
derteekening, 

NlDHARD of NlïHARD (Jo-
ANNES EVERARDÜS) , kardinaal, 
geboren in het kasteel Fal-
kenstein in Oostenrijk,, in 

— ,N I D. 60& 

het jaar 1607, begaf zich 
in 1631, in.de Jesuiten-orde. 
Aan het hof van keizer FER-
DINAND III geroepen, werd 
hij biechtvader 'van de aarts-
hertogin MARIA , die hij in 
Spanje volgde, toen zij met 
PHILIPPUS IV, in den echt 
trad. Deze vorst valte zoo 
veel achting en liefde voor 
hem op, dat hij hem met het 
Romeinsche purper wilde ver
sieren. Na den dood van Pal-
MPPUS , gaf de koningin-moe
der hem den "post van alge
meen geloofsonderzoeker, en 
stelde hem aan het hoofd van 
haren raad, Sedert het mi
nisterie van den hertog van 
Lerma , was Spanje in eenen 
staat van zwakheid vervallen , 
uit welken het niet kon her
rijzen. NIDHARD vond de 
schatkist zonder geld, de pos
ten der monarchie vervallen, 
de havens zonder schepen, 
de legers zonder tucht en 
zonder aanvoerders, slecht ge
leid ; en het ontbrak hem. 
aan genie en aan middelen 
om zoo vele onheilen te her
stellen, Don JUAN, vormde 
eene partij tegen hem, en 
in weerwil der bescherming; 
van de koningin moest haar 
biechtvader voor den storm 
wijken; maar de staatszaken 
werden daardoor niet beter. 
De in ongenade vervallen 
minister begaf zich naar Mome 
alwaar hij Spaansch afgezant 
bij den Paus werd. &.EMENS 

http://in.de
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X verhief hem in 1672 tot 
het kardinaalschap, en gaf 
hem het aartsbisdom Edessa* 
De kardinaal NlDHARD over
leed in 1681 in den ouder
dom van 74 jaren. Men heeft 
^an hem eenige werken over 
de onbevlekte Ontvangenis 
der heilige Maagd, Parijs 
1677, 2 deelen in 12>o. ' 
Men heeft te Keiden eehe 
Verhandeling der in Spanje 
•voorgevallen geschillen tus* 
schen don JüAN van ,Oos~ 
tenrijk • en den kardinaal 
IfiDHJKD gedrukt, 1677 , 
2 deelen , in 12.m0. 

* NIEBUHR (CARSTENS) , een 
beroemden Deenschereiziger, 
den 17 Maart 1733, te Lu-
ding sworth,'m het landschap 
Madeln, geboren en behoorde 
tot den gegoeden boerenstand 
ïflEBüHR verloor vroegtijdig 
zijne ouders: zijne voogden 
oordeelden het niet van pas, 
hem zijne zwak begonnen stu
diën te doen doorzetten, en 
tot in den ouderdom van 20 
jaren hield hij zich enkel 
bezig met het bebouwen van 
zijn vaderlijk erfgoed. Toen 
een in het dorp ontstaan pro
ces, de noodzakelijkheid had 
daargesteld, om van elders 
eenen landmeter te doen ko
oien, wijl er in de omstre
ken geen gevonden werd, 
begon NIEBÜHR zich op de 
beoefening der meetkunde toe 
te leggen, t«n einde aan zijn 

land de wetenschap, die hel» 
zelve ontbrak, en aan hem 
zelven eenen nieuwen staat 
te verschaffen. In 1753 be
gaf hij zich naar Hamburg, 
alwaar hij zich gedurende twee 
jaren op de beoefening van 
het latijn en de wiskunde toe- , 
legde: daarna volgde_hij de ( 
cursus der universiteit van | 
Göttingen; maar daar in t 
ontdekte, dat zyne «Mmid-
delen niet toereikende w»r | 
ren, om zijne opvoeding te 
voltooijen, begaf hij «ch on-

der hetHanovraansehecog ; 
krijgsbbuwkundigen, hetff j 
hij weldra verliet, omjW 
te nemen aan den wetensch' j 
pelijken togt, welken het 
Deensche bestuur naar M | 
bië deed ondernemen. J * , 
achttien maanden,^0 

studiën en voorberei ' 
doorgebragt, vertrok » ; 
1761, i a ° h o e d . P v H S | 
wiskunstenaar. «« yief 

duurde zes jaren ' ^ ^ \ 

met de Oostersche ta en 
last was; FoRSKAi,a^ 
de natuurlijke h'slorïeartJ, 
opgedragen, 0 * » ; » 

bezweken; hij allee» 
in- het leven gespaard 

den n|t.bg/<«'gfft. 
November 1767 te• * ^ 
hagen teruggekee ov, 
hCtalrijke bo-^%0 
de , waarvan net 
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liem' in 'eigendom liet. Na 
verloop van eenige jaren , de 
krijgsdienst en het verblijf te 
Koppenhagen moede, nam 
NIEBÜHR in 1778, den post 
aan van administrateur te 
Meldorf, in het Zuidelijke 
Diimarsen, alwaar hij zich 
veel met landbouwkundige 
werkzaamheden bezig hield, 
later ontving hij den titel van 
staatsraad en het kruis der 
Danehrog's orde. Hij was 
met de beroemdste geleerden 
in briefwisseling, en werd 
in 1802, benoemd als vreemd 
lid der derde klasse van het 
instituut van Frankrijk. De 
voornaamste door NIEBÜHR in 
het Hoogduilsch geschreven 
werken zijn. l.o Beschrei-
bung von Arabïèn, Koppen-
hagen,. 1772, met kaarten 
en platen, dit in 1773 her
drukte , en door MOORIER in 
het Fransch vertaalde werk , 
is welligt het beste, hetwelk 
er over dat gewest bestaat. 
-1— 2.° Beisebeschreibung 
netelt Arabiën und andern 
umliegenden Landern, Kop
penhagen, 1774 — 1778, 
2 dl.1», in 4 . t 0 , met kaarten 
en platen; dit werk is in 
het Nederduitsch en in het 
J?ransch vertaald, Amster
dam en Utrecht, 1776 — 
1780, 2 dl.», i n 4 > ; dit is 
volgens de getuigenis van den 
heer SUVESTER DE SACT , het 
verhaal van eenen even zoo 
getrouwen als naauwkeurigen 

reiziger. NIEBÜHR overleed, 
te Meldorf, in de maand 
Mei 1815. Zijn zoon, het on
derwerp van het volgende ar
tikel , heeft in 1817 , te Kiel 
zijn Leven in 8J°, in, het licht 
gegeven. 

* NIEBÜHR (BARTHOID GE-
ORGE) , een Duilsche geschied
schrijver, hoogleeraar aan de 
universiteiten van Berlijn en 
Bonn, minister van Pruis-
sën , was de zoon van den 
voorgaande, en , door zijne 
moeder, klein-zoon van den 
beroemden arts BIOMENBERG , 
en werd te Koppenhagen t 
den 27 April 1776 geboren. 
Hij was nog geene twee ja
ren oud, toen zijn vader te 
Meldorf> eenen post verkreeg, 
en het was in die stad, dat hij 
zijne eerste opvoeding ontving. 
Zijn vader slelde zich in het 
begin voor, hem in het Oos
ten te doen reizen, en de 
eerste studiën van NIEBÜHR 
werden naar dien geest ge
wijzigd. .Men onderwees hem 
hel Engelseh en het Arabisch, 
de aardrijks- en wiskunde, 
ofschoon hij echter weinig 
aanleg voor de wiskundige 
wetenschappen deed blijken. 
De commentarien van CJESAR , 
SOPHOCI.ES en SKAKESPEAR 

boeiden voornamelijk zijne 
aandacht, en hij had tot eer
sten meester JSGER, eenen 
beroemden letterkundige, den 
uitgever der latijnschè \om* 

http://Sophoci.es
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denaars. Men zag" er van "af 
om hem te doen reizen, in 
•welk plan men toch eenige 
bezwaren voorzag, onder an
deren de zwakheid van zijn 
ligchaamsgestel, dat door de 
overdreven zorgen zijner moe-

, der niet versterkt was. Later 
naar Hambutg gezonden, om 
den handel te beoefenen , ver
koos NIEBÜHR- KLOPSTOCK en 
VosS boven het onderwijs van 
BÜSCH. Van daar begaf bij zich 
naar de universiteit van Kiel, 
alwaar hij de regtsgeleerdheid 
beoefende; vervolgens naar 
Edimburg, alwaar hij zich 
op de natuurkundige weten
schappen toelegde; hij,slaag
de vooral wel in de scheikun
de. NIEBÜHR doorkruiste ver
volgens gedurende zes maan
den, de verschillende gewes
ten van Groot-Brittanni'è, 
terwijl hij de zeden, gebrui
ken en voornamelijk de wet
geving beoefende, en kwam 
in 1801', in Denemarken te
rug. Hij werd eerst secre
taris van den minister van 
financiën ScHlMMEoiANif, la
ter onder-bibliothekaris van 
Koppenhagen, en hij droeg 
veel bij tot het redden der 
bibliotheek dier stad, tijdens 
het bombardement door de 
Engelscheh. Hij werd ook 
een der bestuurders van de 
Beensche bank, en hij schreef 
verhandelingen over staatkun
dig beheer en huishoudkunde. 
Alles scheen aan te kondigen 

ij dat NIEBÜHR in dat land ge> 
" vestigd was. Hij gaf weldra 

de eerste Medevoering van 
DEMOSTHJL'NES tegen Pm-
LIPPUS in het Hoogduitsch 
in het licht, en voegde er 
aanteekeningen bij, vol zin
spelingen tegen NAPOLEON en 
de Franschen. -. Dit voort
brengsel werd door den schrij
ver aan keizer AlEXXWEK 
opgedragen. De koningvan 
Pmissen beriep hem naar 
Berlijn, en hij genoot §e-
durende: langen tijd het ver
trouwen van dien vorst, O' 
hem in 1813, tot f aWjJ 
benoemde. Hij werd ook .M 
der universiteit en der B» 
^ m i e . v a n W ; S 
De voorspoed cler, i'« 
wapens noodzaakte hem fie 

^ t e . e r l a t e n . e n ^ V 
zich naar Riga. j * * v 
sche soldaten door de W 
verraden, moesten op W 
beurt dit gewest wel a « 

laten. Daar M*ff>% 
sche vaderlandsliefde.^ 
opwekken, schreef hflI» 
Menlijk met A B N D i ^ J ^ 
sische-Correspondent, 

der jeugd de w a p ^ ^ 
ten, en bevond Z«chb>j;t 

slag van Bauteen» en 
bfd ien van Denn^, 
wlar hij zelf werkje om ^ 

schansingen o» eten .J ^ 
berg op te ngte». 0 aanf enô men vadeHana'y 
gekeerd, werd h x j n ^ t l 
land gezonden, al*«" 
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aïch verzette tegen d<3 ver-
eeniging van dat land met Bel~ 
gië. Daar eenige zijner schrif
ten aan het hof van Berlijn 
mishaagd hadden, werd,hij in 
1816, als afgezant bij den 
heiligen Stoel gezonden, en 
sloot in 1821, in den naam 
des konings van Pruissen een 
concordaat 'met den Paus. 
NIEBÜHR had zijne verheffing 
aan zijne uitgebreide kundig
heden te danken ; want hij 
had te Berlijn, alvorens tot 
den raad des vorsten te zijn 
geroepen,' den leerstoel der 
Romeinsche geschiedenis be
kleed. Gedurende zijn ver
blijf te Rome, hield de af
gezant zich dikwerf bezig met 
de belangen der wetenschap. 
Alvorens Pruissen te ver- -
laten, had hij gezamenlijk 
met de geleerden HEINDORF 
«n BüTTMANlf, de fragmen
ten van FRONTO, kortelings 
door den abt MAÏ ontdekt, 
in het licht gegeven. Te 
Verona aangekomen, door
liep hij de bibliotheek van. 
het kapittel, én vond in de
zelve de Instellingen van 
GJJÜS, die aldaar sedert 
eeuwen rustten. Te Rome, 
alwaar hij met den geleerden 
abtMAïinverbindteniskwam, 
ontdekte hij twee onuilge-
gevene fragmenten van CI
CERO, het eene dat tot aan
vulling dient der rede pro 
Mar co Rabirio ; het andere 
een stuk der rede pro Plancio, f 

Reeds in 1807, had NIE-
BDHR eenige onbekende frag
menten der werken van SE~ 
NECA gevonden , en zijn roem 
was Europesch geworden. Al 
de letterkundigen hadden in 
de daad met de grootste be
langstellingzijne talrijke leer
handelingen over verschil
lende ontwerpen der Oudheid 
en der Oostersche letterkunde 
gelezen, voorkomende in de 
wetenschappelijke verzame-' 
lingen van Duitschland, zoo 
als in het Museum der Alter-
thumswissenschaften, en in 
de Deutschen Blatler, maar 
hetgene, wat hem op de voor-
deeligste wijze heeft doen 
kennen is zijne Römische Ge-
sehichte (Romeinsche ge
schiedenis) waarvan het eer
ste deel in 1811 te Berlijn-
in het licht verscheen. Er 
is eene tweede uitgave van 
in 1830, in 8.w in het licht 
verschenen. NIJEBDHE heeft 
dit werk niet ten einde ge-
bragt, hetwelk vuriglijk ver
langd werd. De geschied
schrijver heeft de eerste jaar
boeken van Rome, bijna ge
heel en al hergoten, hij toont 
aan, dat de Romeinsche schrijd 
vers en in het bijzonder Tl-
xüs LIVIÜS, die ons de ge
schiedenis van dien ouden tijd 
hebben geboekstaafd, niets 
anders gedaan hebben , dan 
bijna letterlijk de volks- en 
dichterlijke overleveringen af 
te schrijven» welke in ge-
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zangen', oden» treurspelenen 
heldendichten voorkomen, 
het is aan deze omstandig
heid, dat men volgens hem, 
de tooneelachtige en wonder
bare eigenschap, moet toe
schrijven , welke men in de 
gebeurtenissen der eerste eeu
wen van Rorne waarneemt. 
Men kan niet ontkennen dat 
er iets oorspronkelijks en ver-? 
léidends in dit stelsel is op
gesloten , aan hetwelk NlE-
BUHR den steun zijner be
gaafd- en geleerdheid heeft 
geleend. Dit stelsel heeft in 
Duitsckland hevige tegenkan
ting gevonden, en de nieuwe 
geschiedschrijver van Rome, 
heeft zoowel zijne bestrijders 
als voorstanders gehad, NlE-
BÜHR hield zich zeven jaren 
te Rome op , alwaar hij in 
naauwe vriendschaps-betrek-
kingen kwam met den heer 
DE SERRE, over wien hij nooit 
dan met aandoening sprak. 
Toen de dood de laatste aan 
Frankrijk had onttrokken , 
en na zijn ontslag te hebben 
bekomen, kwam NIEBUHR in 
1823, uit die stad in Pruis-
sen terug. Hij hield zich te 
St. Gallen in Zwitserland 
op, alwaar hij Fragmenten van 
het dichlstuk van MEROBAU-
ÖES vond, welke hij in het
zelfde jaar aldaar, onderden 
titel van Réliquiae in het 
licht gaf; hij begaf zich daarop 
naar Heidelberg, alwaar hij 
den beroemden Voss bezocht; 

daarna- naar J?o«re, waarbij 
bleef wonen. In deze stad 
hield hij, zondereenigen leer
stoel te bekleeden, openba
re voorlezingen. loofde prij
zen uit voor geschied-en let-
terkundige onderwerpenden 
ondersteunde meuijn vermo-
oen. de kweekelingen, die 
Lene fortuin bezaten eneenen 

gelukkigen ™M»f™": 
den. Hij hield zich bezig met 
het herzien en verbeteren J 
net Romeinse!* Geschiedt' 

nis, waarvan, h f i ^ « « g 
den winter 1824,he 3 ; 
ontwierp, droeg M ffi , 
over den herdruk van het Go 

pus historie hS*f»»\l 

vers in het J ic t l1 ' I n 7 fle- i 
ook Jgathias. 0Pden

d b0. j 1. ""toon werden .. bruanj 1880, W ljn 
venste verdiepingen 
huis en een f d f) i„d \ 
handschriften d o o ^ ^ 

vernield. De S**** j * j 

kommenngen J0°r 

Europa, ^ ^ «joep' 
ringen ondermijnde%i 
zondheid. '-H8 » % a * : 

de "2 Januari) ^ ' di» 

den. m^yrJL^ 
zijne gevoelens, en J{ lBe l 
gLcTten hadden d , * ^ 
hem zeer hevige a 
over geleerde ° ; d - e £ r > 
vooral over de ri,0 
plaats der verba ^ ^ r i „ 

bijzonderheden o*er 
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vergaderingen in hel 'veld ,j 
van Mars voorkomen. Be
halve de reeds aangehaalde 
werken heeft men nog aan 
NIEBDHR een diplomatisch ge
schrift te danken, in 1814, 
onder dezen titel in het licht 
verschenen: Preuszens Recht 
gegen den Saohsischen Mof, 
enz. 

f NlKL (WlttEM FRANCIS-
CÜS VAN) , te Rotterdam , den 
23 Maart 1793 geboren , o-
penbaarde reeds in zijne vroeg
ste jeugd eene buitengewone 
godsvrucht, en vlijt bij zijne 
studiën. Hij bereidde zich voor 
tot de priesterlijke waardig
heid , op het kasteel Rorg 
bij Munster•, en trad in 
naauwe vriendschapsbetrek
king , met den tegenwoprdi-
gen bisschop van luik , Mgr, 
VAN BOMMEL ; het was in o-
vereenslemming met dezen be
roemden vriend, en den ba
ron YAN WiJKEiistoór, thans 
bisschop van • Curium , dat 
hij, de kerkelijke school, zoo 
gunstig bekend onder den 

'naam van klein-seminarie van 
Hageveld bij Haarlem sticht
te; Hij wijdde aan den bloei 
van dit nuttige gesticht zijne 
talenten en zijne fortuin toe, 
toen de wankelbare staat zij
ner gezondheid hem noodzaak
te bedieningen neder te leg
gen , welke hij met zoo veel 
ijver vervulde; hij begaf zich 

XVJI. DEEL. O 

alstoen naar Gënd, alwaat 
hij een middel tegen de ziekte 
hoopte té vinden , waaronder, 
hij gebukt ging. Gedurende 
den geheelen tijd van zijn 
verblijf in die stad, maakte 
hij door de zachtheid en be
minnelijkheid zijner 'inborst 
het genoegen zijner talrijke 
vrienden ui t ; de armen von
den in hem eenen trooster, 
steeds gereed om hun onge? 
lok te verligten, en men kon 
steeds op zijne krachtdadige 
medewerking rekenen, in alle 
ondernemingen , door den ij
ver voor en de belangen van 
de Godsdienst en de lijdende 
menschheid ingeboezemd. Het 
verlies van eenen eenigen tee-
dergeliefden 'broeder droeg 
niet weinig bij tot de vol-
komene uitputting zijner reeds 
lang door het lijden verzwakte 
krachten. Zijne onderwerping 
en godsvrucht strekten tot 
stichting, aan vrienden, die 
bij zijne laatste oogenblikken 
tegenwoordig waren, en te 
midden van welke hij op dea 
30 November 1829, te Gend, 
den geest gaf. 

f NiEHErEB (AUGUST HER-
MANN), een godgeleerde, schrij
ver van opvoedings-geschrif-
ten , en dichter van geeste-> 
lijke liederen, werd den 1 
September 1754, te Halh 

, geboren, alwaar zijn vader 
| Diaconus was, hij bezocht al-
o . ' 
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daar het pédagogium, én stu
deerde aan de universiteit al
daar de theologie. In 1780, 
werd hij hoogleeraar derzelve, 
en inspecteur van het theo
logische seminarie , in 1784 , 
geWOon hoogleeraar en op
ziener van het koninklijke pe-
dagögium. Nadat hij in 1785 , 
mede-directeur tan dat ge
sticht , en van hét zeer in 
verval geraakte Weeshuis ge
morden was, verkreeg hij twee 
jaren later, den post van di-
ïecteür "dan het pedagogische 
•seminarie.'In 1792 , werd hij 
consistoriaal-raad , in 1794, 
^doctor der theologie, had éch
ter omtrent dezen tijd veel 
•te verduren van de verVölgiri-
;gen desgeloofsijvefaars WöLt-
NM, en stond op het £ünt 
óm zijnen "post te verliezen. 
In 1800 , Werd hij directeur 
van het a'almóezen-collegie, 
in 1804, werkelijk opper-
consistoriaal-raad, en lid van 

rhét Berlijn'er-öppérschoolcol-
ïegie; in 1806, werd hij , 
benevens andere aanzienlijken 
van Salie,, als gijzelaarriaar 
Frankrijk gevoerd , keerde 
in 1808 terug, werd in het
zelfde jaar lid van dèn ïtjks-
stand jn hét koningrijkpFèst-
falen, en rector enkanselier 
perpetüüs der universiteit van 
Balie. Hij verloor deze pos
ten bij de ontbinding der hoo-
'geschöol aldaar, door NAPO

L E O N in 1813* In 1816, werd 
hij raad «o bujtenlandsch lid 

van het consistorie te Maag* 
dehiirg, en ontving in 1815, 
dë roode adelaars - orde der 
tweede klasse. Zijne gvooise 
verdienste heeft hij als schrij
ver van opvoedingsschriften. 
•Zijne voornaaniste werken/ 
behalve vele verhandelingen, 
vertalingen en leerreden ,innt 
lo. CharaBerishk der f 

Vitrage «ur Berfm 

undmmdederLeièdM<:\ 
— •3.0 ïimoms,^ I 

idër Christen, ~ »• cf. 

Zeil/aden der £ K , 2 , 

_ 7.o Jnsictt^M" 

•Geschichteivfj^so; 

-Grundsatze &r M>J «r 
und dés ïïnler^;^\ 

Schulm&nwr,'!.* Ü"KM> 

r p e pedagog^che v ^ ^ 

-deelen m het fl'• w 
ver taa ldyenmhet ; 

van een verbeieru , iB^ 
-onderwijs en opvoedJ 
Nederlanden,™ ^ 

-de eerste leidraad, »J ^ 
kedeopvoedings«a^ t ^ 
vormden. -zJ^-frH*' 
Gedichte, ff*lleeïlP 
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1814. ïnl^2Q.deed hij eene | 
reis naar Engeland, welke 
hij op eené zeer uitlokkende 
en leerrijke wijze beschreven 
heeft., in zijne Beobachfungen 
auf Metsen., 1822, 1' dl.n 

Een 3.e en 4.e deel verhalen 
'eene vroegere rejs van NiE-
SIETER naar Holland en de 
verbanningsreis naar Frank" ' 
'rijk. 'Op den 18 April 1827 , 
"vierde 'de universiteit van üT«/-
?ê, zijn 50jarig Jubilé als 
doctor. Bij deze gelegenheid 
"dee'd de koning van Pruis-
sen aan de hoogeschool een 
geschenk van 40,000 daal
ders , tot den opbouw van een 
door 'NIEMETER , sedert lang 
verzocht, nieuw universiteits
gebouw. Op den 7 Julij des-

'zelfden jaars eindigde eene i 
'beroerte zijn werkzaam leven. 

NlEKEMBERG (JOANNES E u -
SEBIDS f os), een jesuit en 
Duitscher van oorsprong, 
werd in 1590, te Madrid 
geboren, en overleed aldaar 
in 1658, in den ouderdom 
van 68 jaren. Hij was een 

'boetvaardig, streng en zeer 
werkzaam man. Hij heeft 

* veel geschreven , en de mees- • 
a ie zijner ascetische werken, 
in het Spaansch of in het 
Latijn zamengesteld , zijn in! 
verscheïden talen vertolkt. De' 
Verhandeling van de ondef-
sèheïding des tijds en dër 
eeuwigheid, ofvanhetver-

's'óhil des tijds en.der eeu
wigheid is niet alleen door 
pater BniGNON in hetFransdh 
overgébragt, maar ook door 
pater FROMAGE van dezelfde 
orde» in het Arabisch ver
tolkt. Datgene, wat van zijne 
werken, het meest door de 
weetgierigen gezocht wordt, 
is zijne Curiosa y philoso-
phia de las maravülas de 
naturalezia,, Madrid, 1643, 
in 4. t 0 Men heeft daarenbo
ven van h.em: tjo Zó/rede
nen van de beroemde man-
7ien .van aijne .orde, in het 
Spaansch , Madrid, 1643 , 6 
dl .° , in fol. '— 2.o Ver* 
Handeling over den oor
sprong der heilige Schrift, 
Lyon, 1641, in fol. — 3.° 

I Historia naturm•-, Antwer
pen, '1635 , in fol. 

f NIEKSTKASZ Junior (Jo-
ANNES LEONARDÜS) , werd den 
14 Maart 1796, te Roiter-
dam geboren. Voor den koop
handel opgeleid, verwierf hij 
zich de daartoe vereischte 
kundigheden ; doch eene ge
leerde opvoeding vielhem niet 
ten deel. Even als aan zoo ve, el 
andere vaderlandsche dich
ters , bleven de schatten der 
oudheid voor hem verborgen 
en de hronnen gesloten, waar
uit men wil dat-gezuiverde 
smaak en veredeld kunstge
voel ontspringen. Alleen:&e 
natuur , niet de leerschool j 

o 2 ' • 
I 
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had hem tot dichter gevormd. 
Vroegtijdig reeds ontwaakte 
zijne muzen, en reeds zijne 
eerste dichtproeven blijken 
van eenen gelukkigen aanleg, 
die alleen oefening en ont
wikkeling behoefde. Van den 
aanvang af, onderscheidde 
zich zijne gedichten, door 
Godsdienstmin, warme men-
schenliefde en een diep ge
voel voor al wat regt en goed 
is. Behalve enkele kleinere 
stukken , gaf hij zijnen eer
sten bundel in 1820, onder 
den titel van : De Ferlosser 
en andere Gedichten, in hét 
licht. Deze werd in 1822 ge
volgd door zijn dichtstuk op 
JOHN ÏÏOWARD. In 1826, 

, volgde FRANS NAEREBOÜT en 
in het jaar voor zijnen dood 
eindigde hij zijne poëtische 
loopbaan, door de uitgave 
van eenen bundel, onder den 
algemeenen titel van Gedich
ten. Wij achten ons niet geroe
pen , om zijnen lofredenaar 
te zijn, maar wij zouden die
genen van partijdigheid ver
denken , die aan onzen NIER-
STRASZ , eene vereerende plaats 
op den vaderlandschen zang-
berg mogt willen betwisten. 
Men heeft aangemerkt, dat in 
sommige zijner gedichten eene 
te kennelijke navolging door
straalde: wij verdedigen dat 
niet, ma'ar behalve dat dit 
gebrek misschien grootendeels 
uit eene zedig wantrouyv op 
zijne jeugdige krachten ont

stond , -als waardoor hij ziè 
wel eens anderen ten voor
beeld stelde, zoo zou men 
welligt ditzelfde verwijt in 
eene toejuiching hebben ver
keerd , indien hij een Griek 
of'een Romein had pogen 
na te bootsen. Op vele ech
ter en wel op de beste zij
ner gedichten kleeft die be
tichting .niet, en ii] bewij
zen volkomen, dat *«* de 

vaderlandsche zangberg van 
eene verdere en onafhanfce 
Hike'ontwikkelin^ijf a f 
geborene en onbetwistbare* 
Tenten, veel, ^er veel had 
mogen belöoyen. wy-
het gevoelen van gebeeU« 
vadedand, deswege maa 

stem. De openlijke ^ i 

moedigden hem aan, « 
lerliev°ende genoolscbj^ ( 

de Hollfndsche ^ a a U W ; 

van fraaije kun^e» " hen, 
tenschappen schonken^ ^ 
hare eerepenningen d,et| 

zoo beroemde »sl J^M , 
hij i« eenen voo. f»e 

lijkzang verheerlijkte»^ 
de hem zijnen »°on'„ af, I 
zijn er echter verre * g| 
om den heer rn. | 
S c H ü M , n i e t v o o r ^ e t j 8 

toe te stemmen , "•" „„iet 
benden van KiWjfg, i» 
heeten mogten , 0'^ ^ 
den aanvang ,te.floPg ione-

Jjjke nederigheid «» 
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ontnemen. Het laatste oog-
werk (zoo dat immer mogt 
hebben bestaan), werd niet 
bereikt, maar de lofspraken 

.lokten den naijver en eene 
tegenspraak uit, die , wat het 
kunstoordeel aangaat, welligt 
op anderen van nog meerdere 
toepassing dan op NIERSTRASZ 
zou geweest zijn, en, die, 
wat de verguizing betreft, 
zeker door niemand minder 
dan door hem was verdiend. 
Het is niet mogelijk , ook 
zelfs "de vlugtigste schets van 
NIKRSTRASZ te geven, zon
der tevens van den dichter 
terloops als mensch te gewa
gen. IJveriger en belangloozer 
vriend, tröuwhartiger echtge
noot, liefderijker vader, ede-
lef burger was er moeijelijk te 
vinden. Zoo men hem iets ten 
laste mogt kunnen leggen, hel 
zou moeten zijn, dat hij dik
wijls anderen meer dan zich 
zelven scheen te beminnen. 
Onvermoeid en rusteloos nam 
hij de zorgen van vriend en 

i, vreemde op zich, en indien 
hij , als mede-grondvester van 
het Genootschap tot zede
lijke verbetering der gevan-
genen ,,algemeen als een warm 
menschen vriend bekend werd, 
zijne vertrouwde vrienden en 
alle, die in eenige aanraking 
met hem geweest zijn, ze-
genen hem , om vele stille en 
verborgene deugden. Zijn ge
laat wasde spiegel zijner reine 
• . " - 0 

ziel, zoo lang allhans de on-
dermijnende kwaal \ die hem/ 
vroegtijdig ten grave sleepte, 
zijn vriendelijk oog niet "ver
doofd, noch eenige strakheid 
aan zijne; zachte trekken had 
gegeven. Zijn afbeeldsel, in 
den muzen-almanak van 1828 
geplaatst, hoe gelijkend an
ders, geeft zijn minzamen 
aanblik niet volkomen terug, 
maar duidt reeds eene ge-, 
spannenheid aan, diehetge-i 

. volg zijner ongesteldheid, maar: 
hem vroeger,niet eigen wasi. 
Zijne vrienden en hij zelf 
hoopten dat de landlucht zij
ne wankelende gezondheid, 
die zich in de stad niet veiv 
beteren liet, zou herstellen^ 
In den aanvang van 1828,, 
vertrok hij met zijn geliefd 
gezin naar Alphen, maar hij 
blies er den 2 Augustus des-
zelfden jaars den laatsten adem 
uit. Voorzeker heeft d e v a -
derlandsche zangberg een' 
jeugdigen djchtervan degrool-
ste verwachting in hem ver
loren , maar de -harten zij
ner betrekkingen en zijner 
vrienden leden vooral een 
smartelijk en onvergetelijk 
verlies. Vier zijner getrouwsté 

I vrienden , de heeren m.r A.' 
S; TAN REESEMA, W . H . Sr/̂  
RIN&AR , W . fl. WARNSINCK , 
Bz. en TOLLENS , deden een' 
lijksteen op zijn graf plaat
sen, waarvoor de laatste de 
volgende dichtregels vervaar* 

o s • • ' •• •:•••• 
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ë, die men er-op'gebei
teld vindt $ 

' t Is NJERSTRAS» , die hier rust» 
In 's levens bloei ontslapen» 

Verwierf hij 'tloon derbraaf-
• heid vroeg; , '. •. 
(Seen lofdicht siert zijn graf, 

geen lauwer en geen wapens 
Zijn wandel is hem lofs genoegd 

; - • ' • • • t l 

f NlEÜWENJEHJÏZESf (JAN) , 
den 4 September 1724 , te 
Jffkarlem geboren, alwaar 
zijn vader predikant der 
Doopsgezinde gemeente was, 
hij! werd tot den boekhandel 
opgeleid, doch daar, dit vak 
uiet van zijnen smaak was, 
légde hij zich toe op de be
oefening der godgeleerdheid., 
éti werd tot predikant der 
Doopsgezinde gemeenten be
noemd, eerst van Middel-
Harnis, vervolgens van Aar-
4enburg, eti eindelijk van 
Monnikendam, alwaar hij in 
het begin van het jaar 1806' 
overleed. NIEÜWENHÜYZEN*, 
heeft zijnen naahi algemeen 
Bekend gemaakt, door dé 
stiöhting der Maatschappij 
fat' zoogenaamd Nut van rt 
(tlgemeen, waarvan den 26 
November 1784, de eerste 
grondslagen werden gelegd : 
hoe edel het doel van dit 
genootschap , bij deszelfs eer
ste stichting ook moge ge
feest zijn , is het tegenwoor
dig echter algemeen genoeg 
Bekend, dat deszelfs streven 
geheel anti-Catholijk is , en 
dat vele der door deze maat

schappij bekroonde schriften * 
dbor derzelver Sociniaansche ! 

en met de Cathólijke geloofs
leer geheel strijdige strek
king, en verminkt voorge- j 
dragene daadzaken , voor el-
ken regtgeaarden Christen en j 
vooral voor de jeugd als hoogst | 
gevaarlijk moeten beschouw! 
worden. I 

NlEUWENTIJT (BEUNARMS)* | 

een voorname Hollandsch* j 
aeleerde,teJfestgrafsd^k j 
in JYoord-Molknd, ^U 
Vaar 1654, geboren.» opew 
baarde reeds in »gP« w f 
ste jeugd neiging; voord * 
s t « d i e ; ö m a a r b ^ f ^ 
gen. om alles tenten, jas 

te bepalen. Hg J op de 
in den beginne toeoj 
kanst om juist te.redej e 
en vervolgens d g ^ ! 

Hij gmg tot deje 
en deregten.over, f ^ ; 
vorderingen^ ^ ^ 
wetenschappea, wa d dQor 

minder snel. ülV mel^ 
zijne gedurige ^Jtfflb i d e 

hulp van zijne ui «e 
genie, een goed > ^ 
L poot» wiskun e, 
beroemde geneeshe r , ^ 
bekwame en regi ^ 
overheidspersoon. J „ 
zorgd,omdey,een^PPar 

te beoefenen, dangreu. 
de eereposten de ^ s ^ ^ 
vergenoegde hg zic" 



** i & m 
zelve te' verdienen. Hij werd 
échter, raadsheer van de stad 
Purmerende, in welke hij 
woonde, zonder de ambten 
te bejagen, diehem v a n e 
ne studeer-kamer zou afge-
lokt hebben. Deze geleerde 
overleed in 17,18, in den 
ouderdom van 64 jaren. Zij
ne voornaamste werken zijn: 
1.° Het regie gebruik der 
Wereldbeschouwingen, ter 
overtuiging van ongodislen 
en ongeloovigen, Amster
dam , 1717 , eén deel, in 
4.*P , door ÉÏOGUES , in het 
JFransch vertaald, onder de
zen titel: VExistence de 
Dieu demontrée par les mer-
veilles de la nature , Parijs , 
1740, in4.to Dit werk, uit
muntend in zijne soort, in
dien het minder wijdloopig 
was, en indien de schrijver 
zich somtijds niet bedroog 
in de bepaling van eenige 
geheel zonderlinge eindoor
zaken ,• is in drie afdeelingen 
verdeeld, in welke hij het 
zamenslel van het mensche-
lijke ligchaam, de hoofdstof
fen , de sterren en derzelver 
verschillende uitwerksels be» 
handelt. Het is eene soort 
van natuurkunde, in welke 
deze wijze schrijver, alles 
tot den roem van het Op
penvezen en van zijne wer
ken terugbrengt. Hij weder-
legt daarin te gelijkertijd de 
ijdele moeijelijkheden, welke 

O 

oppervlakkige redenaars ..te« 
gen eenige artikels van het 
Christelijke gejoof, en bijzon
der tegen de opstanding; der 
dooden opwerpen. — 2.Q Ee
ne Wederlegging van Spi-
NOSA, in 4. to — 3.° Ante 
lysis iiifinitorum,, Amster
dam, 1695, in 4.t? — 4.? 
Cónsideraliones secundce op> 
ca calculi differenlialis prin-
cipid, Amsterdam, 1696, 
in 4.to 

WlEÜWHOF (JoAWSES YAN) , 
een Hollandsch reiziger, in 
het midden der 17.e eeuw 
geboren, van wien er eene 
geachte verhandeling bestaat 
over zijn Gezantschap van 
wege de Oost-Indische com
pagnie der Vereenigde Pro
vinciën , tot den hei%er van 
Sina. Deze belangrijke ver
handeling is in het Neder-
duilsch. JOANNES IE CHAR-
RENTIER , heeft er eene goe
de vertaling in het Fransch 
van geleverd , Zeyden , 16,65» 
in foJ., deze uitgqve is zeld
zaam en het boek zeer ge -
zocht. NIEUWHOI' , |s in 1671 
overleden. 

* NiErwtAND (PEÏIIOS), een 
beroemde Hollandsche letter,-, 
wis- en natuurkundige, den 
5 November 1764, te Die-
mermeer , bij Amsterdam ge
boren, was de zoon van ee-
nen timmerman, die zelf hem. 
4 
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het eerste onderwijs gaf, en 
later daarin door den ver
dienstelijken JENAE werd bij
gestaan. Hij maakte van het
zelve zulk een goed gebruik , 
dat hij in den ouderdom van 
tien jaren reeds dichtstukjes 
had zamengesleld, die den 
"druk waardigwerden gekeurd, 
en dat hij zelf de oplossing 
tan verschillende wiskundige 
•vragen had gevonden. Hij 
werd als hoogleeraar dier we
tenschap aan dehoogeschool 
te Utrecht beroepen , welken 
post hij echter door omstan
digheden niet aanvaardde; 
daarna werd hij in 1 7 8 9 , 
tot lector, in de wis-, ster
ren- en zeevaartkunde aan het 
Anatheum te Amsterdam be
noemd , en eindelijk in 1793-, 
naar Lèijden beroepen, om 
aan de hoogeschool aldaar de 
natuur, verhevene wis- en 
sterrekunde te leeraren. De 
meest bekende zijner werken 
zijn : l.o Gedichten, — 2.° 
Over de middelen, om het 
volk te verlichten; •r— 3,° 

. Algemeen nut der wiskunde. 
— 4.° Over het stelsel van 
LAVOISIER. — 5,0 Over de 
gedaante der aarde, enz. 
.Hij overleed den 14 November 
1794. NiEUWlAïJD had zich 
op ralle wetenschappen met 
het beste gevolg toegelegd: 
hij verstond het Grieksch, 
I<atijn en verscheiden levende 
talen. Alles wat de Grieksche 
en Latijnscheschrijvers over de 

ziel na den dood hebben ge
zegd, werd door hem in Hol-
landsohe 'verzen vertaald. > 

f NiEinvoLD (J. II.), een 
beroemde Nederlandsche op- > 
opvoedkundige, den 17No
vember 1737 te Gerkerkloo- \ 
ster, in Friesland, geboren j 
volbragt zijne eerste studiën j 
aan de Latijnsche school te j 
Appingadam, en bezoclitla- ; 
ter de universiteiten van Gro
ningen en Utrecht. Den 14 
J u l | 1765 werd hij predikant 
teffeumen, in de provincie 

' Gelderland, en reeds iniM 
volgende jaar vertrok-hg» 
dezelfde betrekking «aar W 
deborn, in Friesland, g 
in 1770 naar .Ff***** 
Leeuwarden; *™%\ Verwaarloosde: ondenvp BJ 
hem ten prikkel strek « . f 
de loopbaan der pe Ug I 
in te slaan, ^ ^ T e -
zoo veel lof ten einde 
streefd. Zijne f [f. J „. jes waren allerlei k e i n e . 

«lerboekjes, losse baden, r j 
,gevingen , schuig*», «• 
welke moesten dienen o j ^ 
kinderen op eene gera 
lijke en aangename ^ è 
lezen te leeren.HiJ ^r 

zijne kinderschnf ten , ^ . 
een systematisch plan. je 

hoofdafdelingen,^ ^ ; 
denkbeelden, welke hi fl.i 
dat men de kinderen^ i r f 

dedeelen , als 1 . ° / J ^ , ; 
welven, 2.o Fan de ^ 
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3.0 Van God, den Heer der 
wereld. Te breedvoerig zou 
het zijn, om degeheele reeks 
van kinderboekjes, doorNlEü-
WOLD , volgens deze drie ca» 
tegorien geschreven , alhier te 
willen aanvoeren, alleenlijk 
willen wij er ter waarschu
wing bijvoegen , dat dezelve 
in het algemeen , en vooral 
diegene, welke tot het derde 
rubriek behooren , niet dan 
met de grootste omzigligheid, 
bij de opvoeding en het on
derwijs van Catholijke kin
deren kunnen aangewend, en 
velen derzelve geheel en al 
geweerd behooren te worden. 
NIEÜWOLD overleed in 1814; 
en in 1820 stichtte hem de 
openbare erkentenis, onder 
begunstiging en aanmoedi
ging des Nederlandschen ko-
nings, in de groote kerk te 
Leeuwarden, een gedenk-
teeken. 

NIGER-PERATÜS , was één 
der dapperste mannen van 
zijnen tijd onder de Joden. 
Hij voerde het bevel in de 
provincie Idumea, in het be
gin van, den oorlog van dit 
volk tegen de Romeinen, en 
muntte in vele voorvallen uit, 
voornamelijk tegen CESTIUS 
GALLUS te Gabaon en te 
Ascalon. Toen SISION en 
JOAHNES de geheele magt in 
Jeruzalem overweldigd had
den , was NIGER , wiens ta-

• • . - . . :.:. O 

lenten hunne ijverzucht op
wekten, een van de eersten,' 
dien zij van verstandhouding 
met de Romeinen beschul
digden. Zij deden hem dui
zend mishandelingen aan, en 
sleepten hem , eindelijk bui
ten de muren van Jeruza
lem, alwaar zij hem stee-
nigden, zonder dat zij hem 
toe wilden staan ; zich van 
de misdaden, waarmede men 
hem beschuldigde te regt-
vaardigen. . ; 

NIGER (G. PESCENNIUS JUS-
IÜB) , keizer van het Oosten, 
landvoogd van Syrië, muntte 
door zijne dapperheid en voor-
zigtigheid uit. Bij de tijding 
van den dood van PERTINAX , 
begroetten de Romeinsche le
gers hem als keizer te Anti-
ochiè op het einde van April 
193. Tüen een redenaar zijne 
komst tot het rijk door eéne lof
rede wilde vieren , zeidé hem 
NIGER: » Tervaardig liever 
de lofrede op eenigen beroem
den veldheer, die overleden 
is, en maak ons zijne schoone 
daden bekend, opdat zij ons 
tot voorbeeld dienen. Het 
is eene spotternij, levenden te 
bewierooken , vooral de vor
sten , Tan wie altijd iets te 
vreezen of te hopen over
blijft.» (Zie NERO). NIGER 
regeerde slechts omtrent een 
jaar; hij verloor vele veld
slagen tegen SEVERÜS en eink 

o 5 
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delijk het rijk met het leven 
in de eerste maanden van het 
jaar 195 na J . C, , 

NlGIDIUsFlGüLDS(PüBLIUs) 
een goede beoefenaar der 
fraaije letteren, een bekwaamt 
wijsgeer en een groote aslro-
logist, werd, na VARRO, voor 
den. geleerdste der Romeinen 
gehouden ; zijne begaafheden 
verschaften hem de posten 
van proelor en senator. Hij 
was nuttig voor CICERO, om de 
zamenzwering van CATALINA 
te verijdelen, maar toen hij.de 
par.tij van POMPEJOS tegen CJE-
SAR gekozen had, werd hij ver* 
bannen en overleed in zijne bal
lingschap, in het jaar 45 vóór 
J . C. CICERO , die hem den 
grootsten lof toezwaait, schreef 
hem eenen schoonen troost
brief. ••- De heilige AüGUSTHïüS 
zegt, dat hij FIGÜLÜS, dat is 
Pottebakker bijgen aamd werd, 
omdqt hij zich van een voor
beeld bediende, uit het 
pottebakkers - rad ontleend., 
om op deze vraag te antwoor
den, diemen hem tegen dester-
rewigchelarij deed '.Waar
om is de fortuin van twee
lingkinderen niet deaelfde? 
Er blijven ons van zijne ge
schriften slechts fragmenten 
over, die door RÜTGERSIDS in 
de Kariw lectiones verzameld 
Zijn. Hij schreef op eehe 
zoo afgetrokkene wijze, dat 
zijne tijdgenooten er weinig 
belang in stelden. 

HlGRISQM (HlÈRONW0$)> 
een beroemde geneesheer, in 
1621 , te Ferm?* geboren, 
en in 1689 in den ouderdom 
van 68 jaren b zijne geboorte
plaats overleden,heeft IetG» 
astalla in 1665-, laleffdruk-
ken: ProgyMnasmata mm-
ca. ' Hij oefende zijne kunst 
me't het beste gevolg mt. 

NIGBISOLI(FRANGISGÜS-MA« 
KM) in 1727, in den °ader. 
H ; a n 7 9 ; j a r e D , t e ^ 
overleden , was de ^ 2 
den voorgaande, en f>a 
zich in de geneest ^ 
minder bekwaam dan £jn va 
der. Hij liet vele werken "a 

v a n welke de metóteeen^ 

anderen i l . 0 iaeDP/. . t „,•,;„, 
lingoverdekin^^f; 
rerrarellOO,^ensiSl 
Pharmaoopoeajerra . > 

— 3.o ConsigUff f >• . „ 
rare, 1726,2 deelen,"1 

in d^ staten y a n / ^ 3 , i e 

„it eene U&ff\%. \ 
geboren, omhelsde; t \ 

in het jaar 1622,, ƒ ^ 
als eerste bediening * ¥ 

stuur over het « ^ ' ^ 
proselyten gehad had' ^ ? 
hij in 1629 abt van ^ 

daarna « f t ^ - J , o«' 
aartsbisschop v a 1 ? » 'gr 
der den titel van bissen 

http://hij.de
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«év Hij: overleeddn hetlbegin 
Tan Maart 1657.. Men: heeft 
tan hemr Aiinotationes de 
communione orientalium sub 
specie unica, in 4. l°, Keulen 
1648. — Tractatus chora-! 
graphicus de nonnulles Asice 
provinciis ad Tigrim, Mu-
phratem etc, 1658, in 8J°... 
en andere letterkundige, god
geleerde, wederleggende en 
geschiedkundig .werken.. 

NIKON in 1613, uit eene 
onbekende familie, in, het ge
west van Novogorod, in Hus-
land geboren, omhelsde den 
kloosterstaat ,werd achtereen
volgend kloostervoogd, aarts
bisschop van Novogorod en 
eindelijk patriarch van Bus* 
/ano? in 1652. De czar AtEXl-
o w m schonk hem zijn geheele 
vertrouwen. Hij voerde in de 
Russische, kerk het gezang in, 
naar het voorbeeld der Griek-
sche kerk , en vergaderde eene 
soort van concilie voor de her
stellingvan den gewijden tekst. 
Hij had in de exemplaren, 
van welke men zich bediende, 
vele verminkte plaatsen opger 
merkt, die weinig overeen 
kwamen , met de vertaling der 
zeventigen. Men verzamelde 
de oude Slavonische overzet
tingen, van welke ereenigen 
ten minste vijf eeuwen oud 
waren. Da monniken van den 
berg Athos, en de Grieken 

(*) Volgens anderen van Aneyfe 

van het Oosten versohafte» 
Tele afschriften van de ge
wijde boeken. Er werd in ber 
slist, dat de oude Slavonische 
overzetting getrouw was, en 
dat er geene fouten ingeslo
pen waren dan door de* ver
meerdering der afschriften* 
Men gaf er te Moskou eene 
nieuwe uitgave van in het 
licht, welke NlKQN onder-
teekende. Deze veranderin
gen veroorzaakten eene ver* 
deeldheid in deze kerk. Zij, 
dies aan de oude gebruiken 
gehecht waren ; werden Ras* 
kolniki genaamd. Deze scheu
ring is nog niet geëin
digd. De gunst, die NIKON bij 
den vorst genoot, werd door 
eene ongenade gevolgd , die 
hem den tijd verleende om 
verscheiden kronijken te ver
zamelen , dezelve met elkan
der te vergelijken, de eene 
door de andere te verbeteren , 
en dezelve misschien te ver
valsenen. Hij vervaardigde 
daaruit eene Geschiedenis, 
die tot de regering van czar 
AtEXiowixz liep, Petersburg 
1767, 2 deelen, in 4.*Q 

Nitus {heilige) een leer* 
ling van den heiligen JOAN-
NES CHRTSOSTOMÜS was reeds 
in het begin der vijfde eeuw 
grootelijks beroemd door zijne 
godsvrucht. Men zegt dat hij 
van Monstantinopel (<*) e,» 

in Gctlati'ë. 
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uit eene hoog.adellijke familie 
was. 'Hij trad met eene.vrouw 
in den echt, die zijner waar
dig was en verwekte bij de
zelve twee kinderen. Keizer 
ARCADIOS verhief hem tot 
ptefekt of landvoogd van Kon-
siantinopel; maar toen de 
ondeugden , die aan het hof 
van dezen vorst heerschten , 
de naauwgezetheid vanNiLüS 
bekommerd hadden, deden 
zij hem besluiten om zich 
met „zijnen zoon THÉODULUS 
naar de woestijn van Sinaï te 
begeven. Zijne vrouw stemde 
in zijne afzondering toe, en be
gaf zich zelve met hare dochter 
in een vrouwen klooster in 
-Egypte. De heilige NII-ÜS 
leefde langen tijd met mon
niken van eene voorbeeldige 
heiligheid. ; Zij woonden in 
holen of in cellen, welke zij 
zelve bouwden, en die van 
elkander verwijderd waren. 
De meeste aten geen brood, 
maar alleen wilde vruchten 
en raauwe kruiden. Zij had
den eenen priester, en ver
gaderden des zondags in de 
kerk om de communie te 
ontvangen, en zich over de 
heilige waarheden van de 
Godsdienst te onderhouden. 
De Sarracenen vielen de klui
zenaars van Sinaï aan, dood
den velen derzelve, voerden er 
eenigen gevangen mede, en 
gaven aan de oudsten de Vrij
heid om terug te keeren. De 
heilige-NÏMJS behoorde tot 

deze laatsten; maar zijn tm 
THÉÖDDLUS ,werd gevankelijk 
weggevoerd. Men stelde hem 
te koop , en daar niemand voor 
hem wilde geven, watdeSar. 
racenen voor hem vraagden, 
wilden deze wreedaards hem 
ten dood brengen; Door'-igw 
tranen verwierf hij, dat men 
hem.kocht. Hij werd weder 
aan den bisschop W f g 
sis verkocht, diehem, t J 
hii zijne verdiensten herkend 
hadiotdengeestelijkenBUn 
verhief. D e heiligen W 
g i n g . d e z e n w a a ^ ^ 
den bisschop van »>. , 
opzoeken, d U " ^ 
meester slechts door e ^ S 

van/geweld g e b m ^ l 
wellc8hij den « J r * ^ 
zoon aandeed,; «" .o t de 
handen op te ^ £ k i , i 8 e 
mededeelin^vannheetch.ae. 

hël schijnt, dat ' J den 

jaar 450 nog «ohteei, 
tijd op welkende" g«der 
lijk zfnen dood « « ^ V 
zijne werken acht me» 
namelijk zijne Bn^ 'yf 
rerJiandélingw ove ^ 
kloosterleven, e n ' ~fi 
over hti gebed. « . ^ 
zestienden brief van h ^ t e t 

boek, wil h S , ^ ^ 
kruis enkel m het ^ M] 

zou ten toon stelle»i, ^ 
vermaant, om rondom e r 

schilderstukken o» 
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schiedenissen van het oude 
en nieuwe, Testament te plaat
sen. De beeldstormers ver-
.valschteri deze verklaring. 
JOSEPHUS MAMA SüAREZjdie 
van zijn bisdom 'Vaison af
stand deed, om te Rome te 
gaan wonen , gaf aldaar eene 
.uitgave van de Werken Van 
den heiligen r.NiiüS in 1673, 
met uitzondering van zijne 
brieven , in het licht, Pater 
PEÏRUS POBSSINES , een jesuit, 
gaf 335 Brieven van dezen 
heiligen in het licht, Parijs, 
.1657, in 4.to LEO AtLAïi-
.BS.;liet .er een Veel aanmer-
kelijker getal van te Home 
drukken, 1668, in fol., in 
het Grieksch en in het La
tijn. Men Vindt al de wer
ken van den heiligen Niius 
in de JSibt, max, patrum. 

Nltus, aartsbisschop van 
Thessalonica, in de 14.de 

eeuw , schreef tegen het pri
maatschap van den Paus. Na
dat BARLAAM ten gunste van 
den Stoel van Rome geschre
ven had, omhelsde hij de dwa
ling van NIUJS , en verdedigde 
dezelve in eene verhandeling, 
hoofdzakelijk gelijk aan die van 
dezen scheurmaker, een mis
slag , welken hij in het ver
volg verbeterde (zie BARKAAM) • 
Deze beide verhandelingen zijn 
door SAUÜIAISE in 1 deel in 
4.to vereenigd, bij ELZETIR , 
in 1645 gedrukt. Deze com
mentator heeft er aanmerkin

gen en eenige andere verhan
delingen bijgevoegd. In 1608, 
had hij er eene uitgave in 8.v<>-, 
van geleverd , die minder uit
gebreid i s , dan,de door ons 
aangehaalde. 

NILÜS , bijgenaamd Doxo-
PATRIUS, archimandriet (dat 
is abt van een Grieksch kloos
ter), schreef, op bevel van Ro-
GERofRUTGERÜS, koningvan 
Sicilië, op het einde der l l . e 

eeuw, eene Verhandeling 
over de vijf patriarchaten , 
van Rome , van Antiochië , 
van Alexandrië, van Jerw 
zalem"..'en van Konstantino-
pel, STEPHANÜS LE MOINE , 
heeft er eene uitgave van in 
het Grieksch en in het La- 5. 
tijn geleverd, Leijden, 1685, 
in 4. t0 

NINIAS of NISÜS de Jon
ge, zoon van NlN0S en SE-
MlRAMis, besteeg in het jaar 
2080 vóór J . C. den troon 
van Assyriè, na zijne moe
der , die afstand van het rijk 
gedaan had, of, volgens ee
nige schrijvers, die hij had 
doen sterven , omdat zij hem 
tot, misdaden aangespoord 
had. Wat er ook yan zij , 
hij was niet zoodra in zijne 
slaten bevestigd, of hij gaf 
de zorg derzelve aan zijne 
ministers over; en sloot zich 
onder zijne vrouwen in zijn 
paleis op, alwaar hij het yreJL. 
lusügste leven leidde, en zioK 
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zeer zeldzaam in hetopenbaar 
liet zien. Men schrijft hem '38 
jaren regering toe. Zijne,op
volgers volgden maar al te dik
wijls hel voorbeeld van dezen 
lafhartigen en nietsdoenden 
vorst; men kent ook naau-
welijks hunne namen tot aan 
SARDANAPALÜS. — Zie NINÜS. 

•NINON. —• Zie LENCLOS. 

_ NINÜS , koning der .Issy-
ïiërs, was, naar men zegt, 
de zoon van-Bitos. Hij ver
grootte en verfraaide Mini-
«e , veroverde vele landen van 
Egypte , tot aan dewlndus , 
maakte zich meester van, een 
aantal steden ,, en bijzonder 
van Baclria, de hoofdstad 
•yan het land. Hij had de 
inneming van deze 'sterke 
plaats gedeeltelijk te danken 

«aan SJSJIIIUMIS , de vrouwvan 
een' zijner voornaamste offi-

"cieren. JVWÜS vatte .eene zeer 
1 groote •, genegenheid; vooivd e*e 
'heldin op , -en 'huwde haar 
•" J a d ? n dood van haren gemaal, 
die zich zelven van het leven 
Jad beroofd, om de verschrik-

!keltjk& bedreigingen van zijnen 
'Mlagtigen mededinger voor te 
-komen. J ) e koning liet in 
2122 -vóór J . G,; m eene 
regering van 52 jaren, bij 

;*fn overlijden het bestuur-van 
2ijn koningrijk aan SEMIRA-

'Mia^na ( Z i e N l N M S e n g E M I R A _ 
Mis). De beginselen van deze 
0 u t d e n J k e a » en de geschiede

nis .'• van 'hunw eeïsteiiieestaj , 
zijn met düisterhéden'bedekt, ' 
met fabels opgevulden vor
men eenen verwarden mengel-
klomp , welke de geslependste 

. oördeelkun'dé niet in staat is 
met goed gevolg te ontwikkelen.' 

NIPHUS óf liëverNxro (Au-
GDSTiNUS), 'in 1473, te Ja> 
poli in Caittbri'ê geboren, 
volbragt het grootste gedeelte 
zijner studiën te'Tropéu. Toen 
zijne öuders'hem ontvallen wa
ren , kwam hij bij eeiirbü^ 
ger van Séssa(, m onderwij
zer zijner kinderen te zijö. 
Hij volgde zijne leerlingen naar 

Padua, alwaar'hij zich on
der NICOIAAS WiA,0Pd , ! 

-wijsbegeerte toelegde. Te &*• 
^ t e ? u g gekomen, besloo 

. h i j ö m : Z i c f i . d a a t l é ^ n 

-en trad daar met een deugd
zaam m e i S j e V A ^ E

u ^ | e 
^a^mdindenecht/b^elke 

*hij' vele kinderen verwek *• 
lenigen tijd daarna gaf " 
:hemöeenenlèerstöe W ^ * 
w i j s b e g e e r t e t e * ^ ' ^ . 
welijks'was-hijaldaaraa 

komen, of hij ^ Z 
verhandeling.:/>f * * £ 
dcemonibusi in welke inj B> 
de hield, dat er hechts ee«« 
kei verstand bestaat. W»|k , 
schrift bragt oogenbWJi ; 
ieder een tegen tf«*DS • 
de weer. Ï W i B * * S : 

bisschop ^Padua,^m 
hem, om 4 « e ^Tj i iekt 
mét verbeteringen' u» »ei 
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len van eigenliefde, tot K A -
REL V zeide: Ik ben keizer 
der letteren, zoo als gij kei* 
zer der soldaten zijt. Toen 
deze vorst hem gevraagd had ,• 
hoe de koningen hunne staten 
wel konden besturen, ant
woordde hij: Door ziehvart. 
mijne gelijken (de Wijsgeeren) 
te bedienen. Men ziet dat 
de hoogmoed van deze soort 
van menschen , in alle eeu
wen altijd dezelfde is ge
weest. Men heeft van hem: 
l.o Latijnsche Verklaringen 
van A.BÏSTOTËLES en AYBII-
ROÈS, 14deelen, in :fol. — 
2.° 'Zede-* en Staatkundige 
Stukjes, Parijs, 1645, in 
•4.to _ 3,o Brieven. — 4.° 
Eene Verhandeling over de 
Onsterfelijkheid der Ziel, 
tegen POMPONACIÜS enz» 1518, 
in fol. — 5.o De amore , de 
-ptilóhro, Zeijden, 1641 , in 
16.mo — Qéo Eene zeer zeld-

'zame Verhandeling: Defal-
*$a düuvii prognosticatione, 
quce ex conventu omnium 
planetarum qüi in piscibus 
GCéntingèt, .anno J524, "di-
vulgata est, Home, 1521, 
in 4.*° •- Al deze werkenlijn 
ia het Latpn, in eenen on-
naauvvkeurigen en'langdradi-

• gen 'stijl geschreven, 

te geven. Dezelve verscheen 
in 1492, in fol. en werd in 
1503 en in 1527 herdrukt. 
NIPHÜS gaf later eene reeks 
van andere werken in het 
licht, die hem eenen groo-
ten roem verwierven. De be
roemdste hoogescholen van 
Italië boden hem leerstoelen 
aan, waaraan aanzienlijke in
komsten verbonden waren. 
Het is bewezen , dat hij dui
zend gouden kroonen tot jaar
wedde had , toen hij in 1520 
te Pisa onderwees. Paus LEO 
3C maakte hem palatijn, stond 
hém toe om de wapens van 
het huis van MEDICIS bij de 
de zijnen te* voegen, en gaf 
hém de .magt om tot mees
ters in de vrije kunsten, ba-
eheliefen, leeraars en doctors 
in de godgeleerdheid en in 
hét burgerlijke en kerkelijke 
régt te bevorderen, öm dé 
onechte kinderen te Wettigen, 
en om drie personen tot den 
adelstand te verheffen. De 
volmagtsbrieven vin déze zon
derlinge voorregten, fzijn van 
den 15 Junij 1521. Deze 
schrijver overleed in het jaar 
1538 , in den ouderdom van 
ruim 65 jaren. Hij was een 
armzalig wijsgeer, maar hij 
sprak zeer bevallig, Hij had 
de begaafdheid, om door zij
ne verhalen en kwinkslagen 
te behagen: zijne redenen 
verraadden zijne buitengewo
ne ijdelheid. Men beweert, 
dat hij in<eëaeldèzéraattval-

'•"*-WïfiHM/ti?(!«•*), in 1750 
te Bazel geboren , kwam op 
het tijdstip der omwenteling 
in Frankrijk, en was »u 
agent der köningsgezinde», 
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dan der Jacobijnen, en het 
meest van beide partijen te 
gelijk. Zijne grondbeginselen 
moesten hem echter aan de 
Jacobijnen hechten, en het 
scheen, dat hij op den dag 
van den 10 Augustus, eene 
zeer werkzame ,rol speelde. 
In November 1792, benoem
de hem de gemeente van jPa-' 
n)V als haren agent, tot het 
in beslag nemen van den in
boedel der uitgewekenen. Als 
inspecteur-generaal aan de 
politie verbonden, werd hij, 
na beurtelings verjaagd en 
teruggeroepen te zijn, na den 
18 Brumaire in de gevange
nis opgesloten , om , zoo °als 
men zegt, rekenschap te ge
ven van de gevoelens en de 
.ontwerpen der overige Jaco
bijnen.: Daar hij; een beroep 
uitmaakte ,^.0m, Zich in "alle 
zamenspanningen te bevinden, 

•yevdhij onder die begrepen, 
die de uitbarsting van den 
.rfJYivose (24 December 1800) 
Jen doel had. Tot de ver
banning veroordeeld, overleed 
hij m 1804, te Sinnamari. 

NlTHARD. Zie NI0HARD. 

NlïARD Of NlXHARD of lie
ver NIXHAUES, abt van St. 
Miquier, uit een oud huis, 
ms aan KAREI, den- Kale 
verbonden, die zijne kundig
heden en zijne deugden hoog-
sphatte. Wij, hebben van hem 
m de verzameling van Bu

il CHESNE eenè • Geschiedenis 
van de oorlogen tusschèn de 
drie zonen vqn LQDEWIJKden 
Goede. Dezelve is zeer.nuttig 
om de gebeurtenissen, van zij
ne eeuw te kennen, Hij ove« 
leed in 853. 

Nmus. Zie Rossr. 

NITOCRIS, koningin van 
Babyion, brak den loop van 
den Muphraat af, en liet 
eene ibrag over, iie rivier 
bouwen. a Zij liet eene graf-: 
tombe voor haar oprigten, 
boven óp eene der voornaam
ste poorten van de stad, met 
deze woorden: »Indien een 
mijner opvolgers geld noodig 

heeft, dat hij wfinff* ° ^ 
ne , en er zoo ^ uitnem 
als hij wille; maar dat h 
er niet zonder eene aite 'e 

noodzakelijkheid »*"£' 
anders zal z i j n d e ^ 

loren zijn." »eI e1" >M gesloten tót aan, de r e r t 

van DARIÜS, zoon v a J i 
SXASPES, die, .toen h j 
zelve in het jaar 516 Y" 
J . C. had laten opene-
in plaats van g r o o t e ^ J 
gouds, waarmede ny ., 
vleidel slechts een do JJ . 

chaahvin vond, mf . 
schrift: »Indien W*1

 ltU \ 
verzadelijk naar gel ^ 
endoor eene lage g ^ g l j 

verslonden wercit, „.• 
het graf der dqoden"iel!i 

schonden hebben/' 
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' -"Nit ËIAË IMïti&B 'Di Bfqii-
ïï'feii.NéV heer Van); oüdsje 
zoon Van JóiNiüEs 6E JJÏojtii-
ÏÏÓftïftcir,, groot-kam'érheer 
Vé'ri fifahkrijk, öhdórKAEEi, 
T Ï I , omhelsde met zijnen 
ïiroédei- IfbDÉWJJït dë p'artij 
van #eh gtaaf liE CÈAËO&AIS, 
"tégen Vohiüg' LbDEjvrjk X I , 
In dën oorlog tan Itipt Jl-
gènreen&P^èlztj'k. Zijn vader 
\vai óver dezen opstand zóó 
fcèer verontwaardigd , dat Hij 
"Hém,[ ria hem óïidèr hét trom-
petténgé'schii te hebbén doen 
"aanmöneó , oni tot zjjtié pllgt 
4è£ug të keeaen, zónder dat 
•hij vërséneen, als"eenën hond 
behandelde,' van \vaar dit 
spreekwoord is ontstaan f hét-
W.élk. tegenwoordig «óg in .gë-
ïrüik M:. Hij gèïijkl Kaar 
den hond van J,ÖANNÈ'S f'AN 
WitELLE, hij vlugtate men 
Mfti roèpi: 

II ressemWe au chien He JEAN 
- Il a'e'nfuit quaiid on 1'appelle. 
JÖè'z'é héér overleed ïh 1477, 
ifl détt ouderdom van 55 ja-
Tën. Hij was overgrootvader 
"fM den graaf PflitiPï'üs tan 
JËbofh en van déu vïijheer 
'fan MóftTiGNY, die de her
tog van Mlba, ïn 1568 en 
1570 niet den gfadfvan Mg* 
iftèni f gedurende den Spaah4-
sehen oorlog ïh de Ifeder-
imdm,Qieéè onthoofden. 

NiVltiE JÖE i i CiriussiE 
XVHs DEEL; P 

(PEjCRüé Cl,Atjpiüs) in • 16,9^ 
uit ëenë rijke familie té JP<K-
rij's geboren, verbond, zich 
om dé dichtkunst të Bëóëfè-
hén. .fó'éii £1, 'HÖTHÉ zijn 
rqërételsël van 'de ènbérijritae 
dichtkunde in hét licht jgal, 
verklaarde zich ik Ci&dWËE 
tégen héift , -helvVëlfc aanlei
ding gaf} töï teenen pënh'èii-
Strijd*, in ifëlkërihij dëS brief 
aati, Ctro deed in hét( lïclit 
verschijnen: eëïï veert vol 
van ,-éeöè #lj ze 3 maat flaaÜW'e 
'ëh kractaeloozë crïtiek; Yëï> 
yólsjens , Werkte hij vóór h^t 
iöóü'éë'ï '•;, ihèar ïhdiéri méh 
vier stukken in hètïiaridoën-
lijk blijspel uitzondert, vindt 
men bij hem hiëfs antfèrs dan 
zéér middeltnatigé wérken, 
in welke éfen slechte rótiiaö-
tische smaak h'éerscht. Zijne 
stijl is Haauw, langdradig, 
sleepend en dikwijls koel. Hij 
overleed.in 1754, na tot lid 
van de Frdnséhe akadeimiete 
zijn aangenomen. Zijne Tóo-
neelkundige werken! zijn te 
Fdrijê, 1763, in 5 kleine 
'deélëh , in 1 2 > ° , gedrukt. 

NlVJÊttE (GiBRlëï JVlCÖ-
LAAS) , priester én priór-cööi-
menüataritis van Sti êéréöfi, 
diocees van Wantes, wètdïe 
Pèrijs geboren , eri Óvërlëfed 
den 7 Januarij 1761, ïb'déh' 
ouderdom van 74 jèren. flij 
had "zich haar het sémihJirte 
Vaü St. Maglóire begeven, 

I > - ' • . - • - • . >'••••-.:•• 
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van waar hij verpligt was in 
1723 , te vertrekken. Zijne 
tegenkanting tegen de bulle 
Unigenitus, deed hem in 
1730, vier maanden in de 
Bastüle opsluiten. Hij heeft 
in het licht gegeven. 1.° Jtë-
lations etc. {Ferhalen van 
hetgeen er in godgeleerde 
faculteit te Parijs voorge
l/en is, ten opaigte van de 
bulle Unigenitus), 7 deelen j 
in 12.»o —.2.° Leert etc. 
[Be kreet des geloofs), 3 
deelen, in l2.»o _ 3.° Za 
constiiution etc. (De bulle 
Unigenitus, aangeklaagd bij 
de algemeene Kerk , of' al-
gemeene verzameling der ac-
ten van appel), 1757 , 4 
deelen, infol. DeBoméinsche 
geschiedenis is minder uitge
breid dan deze compilatie, 
de vrucht van den partijgeest 
aan welke de schrijver de on-
voorzigtigheid had om zijne 
rust en zijne begaafdheid op 
, te offeren. 

.' * '; FlVERÏJAIS (LODEWUK-
JBUÜS BARBON - MANCINI 
MAZARIOT, hertog van), een 
letterkundige en minister van 
staat van LODEWIJJE XV", werd 
den 16 December 1716, te 
IParijs geboren. Hij was een 
kleinzoon van den hertog van 
Wevers, een neef van den 
ordinaal MAZARIN, die zich 
$ve» zoo zeep door zijnen 
geest als <joor zij„en haat 
**g*n HACIKT» deed opmer

ken. De hertog van ffivtr-
nais, omhelsde in den be
ginne den soldatenstand, be
oefende later de diplomatie 
en verwierf weldra de be
langrijkste posten. Hij werd 
als afgezant naar Mome,nm 
Berlijn en naar Zonden ge
zonden , alwaar hij den vre
de van 1763 onderhandelde; 
eene zending van welke hij 
zich met eer kweet. Te iV 
rijs. teruggekomen, wijdde hij 
zich geheel en al aan. de let
teren tóe, gaf een groot gefa 
werken in het licht, zoowel 
in proza als in dichtmaat, 
die allen? zijne geleerdheid;, 
zijne vlugheid, zijnen goeden 
smaak, staven, en die hem 

mie, en van die van, de frajg 
letteren te 'Pm s> d T verkiezen. Hij was meU 
voornaamste lieden van zijne? 
tijd'verbonden, zoo als f1 

VOLIAIRE, J .B . BjjJJ 
en vooral met den abt wj 
THlÜJtBr,'Onder, heMchttf 
bewind W d WJ &eYJ 
gezet, en verkreeg«jnejl 
heid slechts na den 9 i*J 
midor 1796. Eenigen̂ t 
daarna werd hij benoem* ; 
voorzitter van het toe*» 
g i e d e r » e , v a n w « 
nootschap hij na den w , 
dimiaire verwijderd. ^ 
Hij overleed den **J m 

a 4 l 7 9 8 , i n d e a ^ V 
van 82 jaren. ; J f c J * ttf, 
gelaten; l , " ; ^ 
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"(Brieven over het gebruik des 
'geestes in de maatschappij, 
cle studie én de staatsza
ken), — 2° Dialoguès etc. 
(Zamensprakender•dooden), 
ten getale van vier. — 3.o 
liéflexións etc. (Aanmerkin
gen over de genie van ffo-
MATIUS, van . BESPREAÜX , 
én van J. B. ROUSSEAÜ), 
in I2.m<>, een wérk, waar
in ' eene wijze onpartijdig
heid en eene verlichte critiek 
doorstraalde. — 4.° Traduc-
tion. (Prertahng)vüaAe proe
ve over de nieuwe tuinen, 
door HORATIUS WALPOIE, 
1785,. in 4.w — 5.° Mflexi-
onsetc. (Overwegingen over 
AIEXANDER en.KAREL XII): 
—• 6.° La vie etc. (Het le
ven van AGRJCOLA) , naar 
TACUUS vertaald. —7,?Jiïs" 
sai etc. (Proeve over den 
mensch) , naar het EngelscH 
van POPE vertaald. — 8.° 
Portrait etc. (Afbeeldsel van 
FREDERIK den Groote). — 
9.° Adonis, uit het Itali-
aansch vertaald, van den rid
der MAKÏNI. -—10.° RICHAR-
DEI, vertaald idem, naar FOR-

TIGTJERHA. — 11.° Fïe etc. 
(Leven van den abt BARTBE-
£E3ÏT) , 1795. — 12.mo Be-
cueil etc. (Verzameling van 
Fabels); dezelve werden in 
1796 verzameld , en zijn niet 
beneden die van IA MOÏHE , 
in wiens schoonheden en ge
breken hij deelt. —13.° Bes | 

P p 
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chansons etc. (Losse liederen 
en dichtstukken). — 14.° Des 
imitatiönis, {Navolgingen) 
van VIRGILIDS, HORATIUS, ï l -
BüII-TJSj OVIDÏÜS, ARISTOTElES 
en MiiTOtr, het geheel in het 
licht gegeven onder den titel 
van IWerkenvanffliFERNAis, 
Parijs, 1796, 8 deelén in 
8.v°, waarbij de lieer FRAW-
gois DE NEOFCHATEAÜ, twee 
andere deelen heeft gevoegd. 
Nagelaten werken. van .Nl-
rERNAïs, die, behalve zijne 
Lofspraak, Brieven, jfka-
demische redevoeringen, %ij-
ne diplomatische briefwis
seling met den hertog van 
Choiseul en kleine ge&el-
schapstooneel, stukken be
vatten. 

* WIZA (MARGO DE) , eeu 
Spaansche Franciskaner en 
reiziger, in 1497 geboren 3 
begaf zich naar Mexico, en 
werd door den onder-koning, 
don ANIONIDS DE MENDO'ZA 
belast, om het land, ten Hoor
den van dat rijk gelegen, te 
gaan herkenhen. Pater WÏZA 
vertrok den. 7 Maart, 1539 , 
van Guliacan, door eenen 
anderen religieus , eenen ne
ger en eenige Indianen ver-" 
gezeld, aan welke men de 
vrijheid had gegeven , opdat 
zij hem tot gidsen zouden 
kunnen verstrekken.. Hij be* 
zocht verscheidene volkplan
tingen, die hem zeer wei 
2 •' , ' 
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ontvingen, en troJk door eene 
woestijn,van bijna veertig-mij
len uitgestrektheid, aan het 
einde van welke hij, volgens 
het verhaal van denzelfden 
pater NIZA , de stad Cibola 
of Cibora ontdekte, de hoofd
stad van een gewest van den
zelfden naam, dat zeven groo-
t e , zeer bevolkte en zeer 
rijke steden bevatte. Van den 
afkeer overtuigd, welken de 
inwoners van Cibola , tegen 
de Spanjaards koesterden; 

keerde pater NIZA , na eenen 
togt van drie maanden terug , 
hield 'zich te Composlella 
op, van waar hij het ver
slag zijner, reis aan den on
derkoning zond. Dit verslag, 
waarin hij de schoonheid des 
lands ten Noorden van' de 
golf van Caltjpmia,_ de on
telbare bevolkiirg, ^ de rijk
dommen der s.tad C/ibola, en 
de beschavingharerinvfoners, 
afschilderde, deden in CoR-
TEZ en MmQflZA, het YQornëT 

men ontstaan / om dat land 
te gaan'veroveren, MENDOZA 
zond YASQÜEZ DE CORNADO , 
öm liètzelve te herkennen : 
toen hij terug k>yam •,, ver
haalde hij er dezelfde won
deren van als pater NIZA , 
en kort daarna maakten dé 
Spanjaards er zich meester 
tan. Het reisverhaal van 
den eersten komt voor in het 
hel werk van BABIÜSIO , in 
het 3.» deel. Ongetwijfeld 
aijn de verhalen eenigzins o-

y,exd.reyen ; maar het i? •$$< ; 
têmin\T,aarV dat- qle proyincî  ; 
én de. stad Cibpla f zoo v?ej j 
als de uitgestrekte >stad Qw } 
vïra , in de nieuwe,aardrijkst : 
|undige werken , é« op ver? 

[ scheiden kaarden , dër 16.̂  

37.stS» graad breedte, M' j 
gist "Bat de bouwvallen;..v<uj :| 

; Casos Grantïqs (Cffo.Qt«Ü4̂  ; 
zen), welke men aan de oer, • 
vers der JUa ontdek* heek, 
van hèt- oude ' f t^-W}*". \ 
komen. Tften heeft p n g e « j 
dat de beschaving der ïndH ; 
anen, welke het gewest, door j 

die riyieri besproeid ,r Ü?W1 
Öeh/verder is g?vorderidaft : 

die der Zuidelijke vofoW 
tingen. Dit is het yaderW ; 
der eerste Hexikaneji >; «J ; 
als de- gedenkstukken Me' 
tfwes/zulks te kennen gefej. 
Daar 'hunne A w l K f W 
toenam, verbreiddenmlg | 
in verliouding, ipde> P»J : 
den naam ranOud-M^ 
Meooico, bekende deelen."g . 
Japden hebben zich na W . 
drie eeuwen, onder de ma \ 
s*che heerschappij te h « ; ! 

gestaln, ia 1825, niet|«j 
deréAmerikaanschevfpW. 
tingen; onafhankelijk * 

klaard, 

N i z o i i u s o f l i e v e r ^ g : ! 
ofNizzoi.iQ,(MABioV^t • 
aansche taalkundige,^., in i 
oello] in het JM^f^fa 
1498 geboren/ droeg 
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zijn verstand en zijne geleerd
heid veel bij, tot de herle
ving der letteren in de 16.<? 
eeuw. Men heeft van hem: 
1.° De veris principiis et 
vera ratione philosophandi 
contra pseudo - philosophos 
libri lP~, Parma , 1553, 
in 4. t0 Hij randt daarin de 
schoolsche geleerden hevig 
aan , niet alleen over de on
beschaafdheid hunner uit
drukkingen , maar ook over 
hunne gevoelens in vele op-
zigten. De beroemde LEIB-
mxz, heeft er in 1670 eene 
nieuwe uitgave in 4. t0 van 
geleverd. Men moet echter 
toestemmen, dat er onder 
deze onbeschaafde uitdrukkin
gen veel waren, die afge
trokken denkbeelden met eene 
naauwkeurigheid te kennen 
gaven , die men niet kan na
volgen, zonder dezelve ander
maal te bezigen , zoo als zeer 
goede schrijvers doen , en wat 
de gevoelens aanbelangt, zoo 
vindt men er bij de nieuwere 

ElNDB VAN IIKÏ 

schrijvers, die ijdeler, valscher 
en vooral gevaarlijker zijn. 
— 2.o Thesaurus ciceroni~ 
anus , vel appdratus linguce 
Lalince e scriptus Tullii 
Ciceronis collecttis, in fol. Dit 
is een zeer goed Latijnsch 
woordenboek, zamengesteld 
uit woorden en uitdrukkin
gen van CICERO, in eene al-
phabetische orde. NlZOMUS is 
een van de eersten , die der
gelijke woordenboeken op de 
geschriften van CICERO za
mengesteld hebben. Ofschoon 
dit werk slechts eene com
pilatie is , had de schrijver 
een vernuft, zeer verheven 
boven dat der eenvoudige 
compilators. — 3.o Observa-
tionis in Ciceronem, Bazel 
1548, in fol. Deze letter
kundige aanmerkingen zijn 
nuttig, en de uitgevers van 
den Romeinschen redenaar 
hebben er gebruik van ge* 
maakt. NIZOLIÜS overleed te 
Brescello in 1566. 

ZEVENTIENDE ÜEEL. 
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