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M.
MAAIKEN (JANsDR.) , weduwe van Frans Laureys z.
werd den 2 Mei 1569 , als Doopsgezinde , te Middelburg levend verbrand.
Zie 's Gravezande, Tweede eeuwged. der Middelb. Vrijheid,
IA. 484.

MAAIKEN (Het oude) , eene eerbare Doopsgezinde weduwe,
&die dubbel eere waardig was ," is den 20 Mei 1559 op Hoboker heide door den Markgraaf van Antwerpen gevangen genomen en den 11 October te Antwerpen verdronken.
Zie van B r a g h t, Bloedigh Tooneel der Doopsgez. D. II. bl. 249.

MAAIKEN (De korte), werd te gelijk met de vorige om
den geloove gevangen genomen , en , den 11 October 1559 ,
(tegen gebruik) met bet zwaard geregt. Zij sebreef een brief
aan hare zuster, die bewaard is bij v an B r a g h t, Bloedigh
Tooneel der Doopsgez., D. II. bl. 250.
MAAIKEN (PIETERS) , eene godvreezende Doopsgezinde vrouw,
werd in 1585 te Nieuwstad gevangen genomen ; naar St.-Vitt
gevoerd en tot assche verbrand.
Zie van Bra gh t, Bloedigh Tooneel der Doopsgez. D. II. bi . 753.

MAAIKEN (WouTERs) , eene jongedochter van 24 jaar ,
werd in 1595 te Souteveen in de Heerlijkbeid van Vogelzank ,
in het land van Luik , wegens hare Doopsgezinde gevoelens ,
gevangen genomen, naar Luik gevoerd, en den 24 Julij van
dat jaar verdronken.
Zie van Braght, Bloedigh Tooneel der Doopsgez. D. II. bl. 791.

MAALDRINK (LARBERTus), in 1770 te Deventer geboren,
legde zich vroegtijdig te Amsterdam op de artsenijmengkunde
toe. Tevens ontwikkelde zich zijn smaak voor de poezij door
den omgang met eenige letterkundige vrienden, die in een
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bundel dichtstukken , onder den naam van Vriendenzanyen aan
de deugd gewijd, proeven van hunne dichterlijke begaafdheden
gaven. Te Deventer wedergekeerd , gaf hij , na het ontzet dezer
stad , Deventer in staat van beleg , 1813 1814 , bij A. J. v an
den Sigtenhorst, 1814. in gr. 8° , zonder vermelding
van naam , in het licht. Pit bundeltje , de bijzonderheden
welke er gedurende het beleg voorvielen , bevattende , wordt
geprezen. "Men heeft bier," schrijft hij , " geen hooge
dichterlijke vlugt , stoute denkbeelden of hart doortintelende
verzen te wachten , maar ook geen gezwollen wartaal, zin.
ledige uitdrukkingen of sentimenteele wansmaak , die de spotlust opwekken."
-

Zie van der A a , N. Biogr. Anth. Crit. Woordenb., D. II.
Kobus en de Rivecourt, Beknopt Biogr. Handw.b. van Nederl., D. II. bl. 222.
394 ;

, zie MAN.
MAAN (JAN) , te Rotterdam geboren , leefde ten tijde van
S m i t s en de Haes, doch stond verre beneden hen in dichterlijke bekwaamheden. Hij schreef twee uitgehreide bijbelsche
verhalen in rijm , namelijk :
De gestralte Hoognwed, of de IGIaaltijd van den Koning
Belzazar , in dichtmaat. Amsterd. 1749. 4°.
De Godvrucht op den throon of de 7'riomph van Daniel in
den Leeuwenkuil in dichtmaat uitgebreicl. Rott. 1753. 4°.
Voorts :
.Dank- Vast- en Bede-offer , den doorluchtigen Landbeschermer der VII vrikevogten volkeren toegezwaaid. Rott. 1751. 4°.
Rouw-Bazuin , gestoken over den dood en de uitvaart van
doorluchtige Boogheid, Prins Willem den I V den. Amst.
1752. 4°.
In de Bibliotheek van Ned. Letterk. te Leyden berusten
van hem elf Godsdienstige Gediehten , Zangen ter eere van
bet Oranjehuis en Huwelijkszangen. Rott. 1748-1759. 4°.
MAAN (CORNELIS DE)

Zie Cat. D. I. M. 358 ; Witsen Geysbeek, Biogr. Anth. Crit.
Woordenb. D. IV. bl. 266 ; Arrenberg, Naaml. v. bock., bl. 273.

MAAN (C. W.) schreef:
Verhaal van h,etgeen den schriiver bij den inval der It ussische
troepen Flier te lande overkomen is. Rott. 1828. 8°.
MAANE (J. DE) schreef:
Ontdekkinge eens predikants te Hamburg. 4°.
t

Zie Aanh. en very. op Arrenberg's Naamregister, bl. 131.
MAANEN (JOHANNES VAN) , Raadsheer in het Hof van
Holland en Zeeland , huwde Maria v an Or e rz e e. Hij
stierf den 24 Februarij 1795 ; zij den 18 Junij 1820 , en
lieten pa :
Cornelis Felix, die volgt.
,
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Pieter Jacob, die volgt.
G e r a r d u s Johannes, geboren te Gravenhage den 3
Junij 1772 , eent gezantschapssecretaris in Zwitserland en
Frankrijk , vervolgens , onder koning Willem I en II , secretaris van het geheim cijfer bij het department van Buitenl.
Zaken , uit welke betrekking hij den 14 Junij 1842 eervol is
ontslagen.
Johannes Petra s, geboren te 's Gravenhage den 25 Januarij 1774, overleden te St. Oedenrode den 13 October 1808
als kapitein bij de artillerie.
F l o r e n t i u s Jacobus, Med. Doctor , geboren te 's Gravenhao. e den 26 December 1777 , vervulde de betrekking van
b
Raad-adviseur
voor de geneeskundige dienst bij het Departement
van Binnenlandsche Laken , en werd uit die betrekking in
1848 eervol ontslagen en tevens bcnoemd tot Staatsraad in
buitengewone dienst.
Zie de Aanteek. op de levensschets van P. J. v an M a a n en ,
achter de Handel. der Maatsch. v. Ned. Letterk., 1 8 5 5.

MAANEN (Mr. CORNELIS FELIX VAN) werd den 9 September 1769 te 's Gravenhage nit deftige ouders geboren.
Zijn wader was Mr. J oh. van Maanen, Raadsheer in den
Hove van Holland en Zeeland, zijne moeder Maria van
0 v e rz e e. Hij legde de eerste grondslagen zijner letteroefeningen
in zijne geboortestad , zette die aan de Hoogeschool te Leyden
voort , en verkreeg , na een vijfjarig verblijf, den titel van
doctor in de beide regten , na het verdedigen eener Dissertatio
de iynorantiae et erroris natura , praecipue in contractibus et
delictis. Hierop vestigde hij zicli als advokaat te 's Hage en
werd spoedig tot Secretaris dier stad aangesteld. Niet long
na de omwenteling werd hij , reeds om zijne kundigheden beroemd , tot advokaat-fiscaal en Procureur-generaal bij het Hof
van Holland , Zeeland en West-Friesland aangesteld. In deze
boedanigheid had hij weldra de pijnlijke pligt te vervullen,
van tegen een man , dien hij hoogachtte , den beer Repelaer
van D r i e 1, in die dagen van hevig ontvlamde driften , van
de misdaad van hoog verraad beschuldigd , het daarop door de
wet gestelde doodvonnis te eischen ; een eisch , welke hem , tot
zijne blijdschap , door de koele en onpartijdige regtvaardigheid
van het Hof ontzegd werd. De wijze intusschen waarop hij ambtshalve dien pligt vervulde , werd door den Neer Repelaer zoc,
zeer gewaardeerd , dat sedert tusschen beide voortreffelijke mannen eene vriendschap ontstond , welke tot aan het overlijden
van R e p e 1 a e r onafgebroken voortduurde. Koning Lodew ij k
die zich , na zijne gedwongene aanvaarding der kroon , terstond
van de verlichtste en eerlijkste staatsmannen zocht te omringen , bevestigde hem in zijnen post , en benoemde hem later
tot Minister van Justitie en Politic. Zijne weigering om de
1 'S
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gebeime politie in te voeren was oorzaak van zijne verwijdering ;
doch de vorst , in wiens achting hij daardoor niet was gedaald,
leide hem eene aanzienlijke schadevergoeding voor het Bemis
der aan zijn post verbondene bezoldiging toe. Na onze inlijving in het Fransche Keizerrijk werd hij tot eersten President
van het Hooge Geregtshof benoemd. Willem I bevestigde
hem niet slechts in die waardigheid , die hij tot de tegenwoordige inrigting der regterlij ke magt behield , maar stelde hem
ook tot Minister van Justitie ann. Bij de zamenkomst der
Notabelen in 1814 door den Souvereinen Vorst bijeengeroepen
om het ontwerp van Staatsregeling , waaraan hij geen gering
Teel had , door Hoogstdenzelven der vergadering aangeboden ,
goed of of te keuren , werd hij door den Vorst met de belangrijke taak vereerd on de bijeenkomst met eene redevoering
tot ontvouwing der gronden en beginselen , bij bet ontwerp
aangenomen en gevolgd , te openen , en kweet zich van die taak
op eerie allezins waardige wijze en met mannelijke welsprekendheid. Ook was hij lid der Commissie tot herziening der constitutie , welke de vereeniging der Zuid- met de Noord-Nederlanden in den jare 1815 noodzakelijk maakte. Zijne standvastige
gehechtheid aan de belangen van zijn geboorteland , waardoor
hij weigerde de Noord-Nederlandsche belangen voor die der
Zuid-Nederlanden in de waagschaal te stellen , veelmeer aan
dezelve op te offerers , zijn volhardende ijver, om de Nederlandsche taal , welke ook de volkstaal der meeste Zuid-Nederlandsche gewesten waq , de zege over de Fransehen te doer
behalen ; die standvastige getrouwheid , die lofwaardige ijver hadden onzen v an M a an en den haat der jeugdige liberalen en
vrijgeesten in de Zuid-Nederlanden , en van hunne onnatuurlijke
bondgenooten , schijnheilige geestelijken , die gezamentlijk de
geweldige afscheuring der beide Nederlanden in den jare 1830
bewerkten , zoozeer op den hals gehaald dat zijn hotel te
Brussel door het opgehitschte gepeupel in brand werd gestoken.
De koning vond wel geraden , dat hij voor den hevigen storm ,
die tegen hem opstak voor een poos zou wij ken , doch waardeerde zijnen voortreffelijken raadsheer te zeer, , om hem niet
spoedig in zijn vroegere waardigheid te herstellen , waarin
Willem II, bij zijne komst op den troon , hem bevestigde.
In 1842 ontving hij een eervolle rust met den rang en de
voordeelen van Minister van Staat.
Hij besteedde sedert zijn tijd met de voortzetting zijner
nooit geheel afgebroken letteroefeningen. Niet alleen was hij
een uitstekend regtsgeleerde , maar ook geen vreemdeling in
de wijsbegeerte en christelijke godgeleerdheid; bedreven in
de oude en hedendaagsche geschiedenis en fraaije letteren en
een vlijtig beoefenaar en kundig waardeerder der vaderlandsche
historie en letterkunde. Voor de eerste bezat hij eene kostbare verzameling van echte , ongedrukte bescheiden , afkomstig
'
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van den heer F. van Limborch, den vertrouwden vriend
van Wagenaa r. Hij was grootkruis der orde van den Ned.
Leeuw, Lid van de 20 klasse in het Kon. Ned. Inst. , Lid van
verdienste van 't Prov. Utr. Genootschap van kunsten en wetenschappen en Lid van de Maats. van Nederl. Letterk. te
Leyden. Hij stierf den 14 Februarij 1849. Zijn portret door
W a a n d e r s geschilderd , is meermalen in prent gebragt. Behalve
zijne aanspraak , opgenomen in de Jaarboeken voor het Kon. der
Nederl. door M. Stuart 1st° D. , schreef hij met J. d e
Vries, S. J. Z. Wiselius en J. P. van Cappelle. Verslag op den 14 Aug. 1823 in het K. Ned. Inst. uitgebragt
ter zake van het vaartui,q in het voorgaande jaar ontdekt in
de nabijheid van Capelle op de Langstraat in Noord-Braband,
in Werk. van de He Id. van het Kon. Ned. Inst. D. HI.
1824. 4°. Hij liet M6noires in hds. na , die 25 jaren na,
zijn dood , mogen geopend en worden uitgegeven.
Zie: Galerie Historique et Contemporaine, T. VI. p.350. J. A. Molst er , Cornel. Felix van Maanen geschetst , in de 7e aflev. van Nederl.
en de Nederl. in de XIX eeuw 1857; Handel. der Maats. van .Ned.
Letterk. 1846. bl. 30. Documents historiques par L. Bonaparte,
T. II. p. 91. T. III. p. 41. Kobus en de Rivecourt, Beknopt
Handwoordenb. , D. II. bl. 22. Programma van het Prov. Utr. Gen.
over 1846. Het Instituut 1846, p. 219-222. Schotel, Tollens en zijn tijd , bl. 272. Chron. v. h. Hist. Genoots. , D. II. bl.
17-50, 125. D. V. bl. 852, 325, D. VII. bl. 404, D. X. bl.
336. Cat. der Maats. van Ned. Letterk. Bijv. 1853-57. bl. 99.
Muller, Cat. v. Portretten.
MAANEN (PIETER JACOBUS VAN) , zoon van Mr. Jan v an
M a a n e n , Raadsheer in den Hove van Holland en Zeeland ,
en van Maria van Overzee, broeder van den voorgemelden , ward den 2 November 1770 te 's Hage geboren. Na
het houden eener oratio de .Hippocrate verliet hij het Gymnasium aldaar , om te Leyden de lessen van Damen, Luzac,
van de Wijnpersse, E. Sandifort, Volteren, Oosterdijk, Paradijs, Brugmans en du Pui, over versehillende vakken van letteren en wetenschap bij to woven.
Candidaat in de geneeskunde geworden , ondernam hij een geleerde rcis naar Engeland , bezocht de voornaamste hospitalen
te Londen , en legde zich inzonderheid onder Lucas en
Asthley Cooper op de practische beelkunst , en onder
Lowder en Haighton op de vroedkunde toe (1793-1794)
Na den 20 van Zomerrnaand 1794 tot tot doctor der geneeskunde bevorderd te zijn weed hij door de Regering van Kampen tot tweeden Stads-doctor en doctor der ontleed- heel- en
verloskunde benoemd , en behaalde te gelijk het eermetaal bij
het Bat. Genoots. van proefonderv. wijsbegeerte to Rotterdam
voor zijne latijnsche verhandeling over het refit gebruik van
brillen en andere oogglazen, in het XI deel der werken van

dat Genootschap uitgegeven. Reeds in het einde van 1795
werd hem door Curatoren der Hoogeschool te Harderwijk den
leerstoel der theoretische genees- ontleed- heel- en verloskunde
aangeboden. Den 15 van Zomermaand 1796 aanvaardde hij
zijn ambt met eene , voor de heelkunde hoogst belangrijke
intreerede De studio Chirurgiae nostra in patrid melba ex
colendo et illustrando Hard. 1796 , en in 1798 leide hij , met
eene voor de tijdsomstandigheden joist gepaste jubelrede , De
medico ma' conditione semper contento , etiam aliis bene
max conditionem lugentibus , het rectoraat neder. Niet lang
daarna zag hij de zorg , door hem voor den akademischen
kruidtuin gedragen , door een zeer vereerend besluit der Curatoren , dankbaar erkend.
.Den 13 van Wijnmaand 1806 benoemden hem Curatoren der
Hoogeschool te Groningen tot opvolger van den overleden
Hoogleeraar M u n n i k s. Op dringend verzoek van hen , wien
het welzijn der Geldersche Hoogeschool ter harte ging , werd
Koning Lode w ij k bewogen tot het nemen van een besluit ,
(27 van Bloeimaand 1807) waarbij bepaald werd , dat v an
M a a n e n in zijne tegenwoordige betrekking te Harderwijk
moest blijven. Te vergeefs werden , ook door den beroepene
zelven , die de aanbieding der Groningsche Curatoren had aangenomen , pogingen aangewend tot intrekking van het besluit :
hij ontving echter eene aanzienlijke verhooging van jaarwedde
en de aanstelling tot 's konings consulterenden geneesheer.
Doch reeds in het volgende jaar werd hij tot Commissaris
generaal voor de geneeskundige dienst en tot gewoon lijfarts
van den koning benoemd , waarop spoedig de benoeming van
Bidder van de orde van de Unie en van 011icier van 's Konings
huis volgde. Den 29 van Wijnmaand 1808 hield hij eene plegtige afscheidsrede en legde tevens de betrekking van president
der departementale commissie van geneeskundig onderzoek en
toevoorzigt neder. Nu vestigde hij zich te Amsterdam, waar
hij bij het Ministerie van Binnenlandsche Zaken in zijne
nieuwe betrekking werkzaam was; terwijl hij dagelijks den
Koning bezocht en hem op vele zijner buitenlandsche reizen
vergezelde. Hij bleef als Commissaris-generaal werkzaam tot
dat deze post , bij Nederlands inlijving in Frankrijk , werd afgeschaft. Den 10 December 1810 werd hij, met goedkeuring
van den Hertog van Plaisance , tot gewoon Hoogleeraar in de
practische heelkunde aan het Amsterdamsche Athenaeum benoemd , welke bediening hij, den 8 April daaraanvolgenden met
een plegtige rode de audacid chirurgicd vere nobili, maxim
salutirerd (Amst. 1811. 4°.) aanvaardde. Na vruchteloos alle
pogingen te hebben aangewend om datgene te verordenen en
tot stand to brengen , wat hij ter behoorlijke vervulling van zijn
post behoefde, verzocht en verkreeg hij , den 19 Februarij 1813
eervol ontslag en wijdde zich geheel aan de uitoefening der
.
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geneeskundige praktijk , bedankte voor de benoeming tot Medecin des epidemies van het Departement der Zuiderzee , voor
de herhaalde aanbieding van een leerstoel in de heel- en
verloskunde aan de Leydsche Hoogeschool en verzocht zijn
ontslag als lid der Commissie tot het examineren van veeartsen.
Hij bleef echter werkzaam als secretaris van het te Amsterdam
gevestigde Genootschap ter bevordering van genees- en heelkunde en overleed den 16 November 1854, in den ouderdont
van 84 jaren. Zijn afbeelding bestaat in Arent. Behalve
de genoemde geschriften en eenige verhandelingen in Geneesen Heelkundige Tijdschriften , schreef hij :
Dissertatio de absorbtione solidorum , L. B. 1794.

Waarneming van Brie met koepok8tof ingeente en naderltand
door de natuurlijke kinderpokstoges besmette kinderen. Harderwijk 1801 , gr. 8°.
Zie Konst en Letterb. 1794, D. II. bl. 42 , 1854, No. 47. Ainst.
Cour. 17 Nov. 1854. B o u m a n , Gesch. der Geld. Hooges. I)
consortio , Hard.
bl. 455, 516, 628, 631; Pareau, Orat. de amico
1801, Cat. b, Roy. D. IV. bl. 1011. Mull er, Cat. van Portretten.
Gedenkboek der plegtige viering van het tweehonderdj. bestaan der Hooge
school te Ainsterd. bl. 74 en zijn leven door Dr. A. van der B oo n , Cz.
in Handel. d. Maatsch. v. Letlerk. 1855.
-

MAANEN (FLORENTIUS JACOBUS VAN) jongste noon van
Mr. Johannes van Maanen en van Maria van 0 v erz e e , werd den 26 December 1777 te 's Gravenhage geboren.
Na de Latijnsche scholen zijner geboorteplaats doorloopen te
hebben , bezocht hij de Leydsche Hoogeschool om zich aan de
studie der Godgeleerdheid te wijden; doch in 1796 veranderde
hij van plan en begaf zich naar Harderwijk , om zich aldaar ,
onder zijn ouderen broeder, den Hoogleeraar R. For sten en
Chr. P. Schacht, aan de studie der medicijnen to wijden.
Deze laatste was vroeger to Gottingen een toehoorder van
den beroemden J. F. Blumenbach geweest. Van Ma an e n had de voorlezingen van S c h ac h t over de natuurlijke
geschiedenis met ongemeene belang bijgewoond , 't geen rnisschien aanleiding gaf tot zijne overzetting van Blum cnb a c h's
bekend geschrift : de Variitate nativa generis humani.
derw. 1800). Kort hierop werd van M a an en openlijk tot
doctor in de geneesk. bevorderd , na het verdedigen eener
,

Dissertatio de natura Humana sui ip8ius conservatrice ac mediatrice.
Na zijne promotie vestigde v an M a a n en zich als geneesheer
te 's Hage , waar hij eerst (1802) extraordinair en later (1804)
gewoon Stads-doctor werd , terwijl hij ook een korten tijd (1803)
de betrekking van medecin en chef van een Fransch hospitaal
to Delft bekleedde. De voorlezingen, die hij voor eenige be langstellende toehoorders , ten huize van zijne moeder,, over
de scheikunde hield , gaven aanleiding dat de Rand hem , den
6 October 1806, tot lector in de sehei- en artsenijmengkunde
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benoemde , welke benoeming hij den 14 November van dat
jaar met eene plegtige redevoering over de eenvoudigheid der
tegenwoordige bespiegelende en beoefenende scheikunde, in verband met het meer toegepast nut daarvan als de voorname oorzaken van den grooten voortgang dier weten8chap in onze dagen,
aanvaardde.
Toen van Maanen in 1837 tot wethouder der stad
's Gravenhage benoemd was , vroeg hij zijn eervol ontslag van
zijne betrekking.
Ook in andere natuurkundige onderwerpen toonde v a n
Maanen veel belangstelling. Zoo hield hij , tusschen 1802 en
1805 , in het Haagsche Gezelsehap ter beoefening van proefondervindelijke wijsbegeerte, zes voorlezingen over de ZoOlogie.
Het was daarom ook niet vreemd , dat hij , toen Rein wardt
in 1808 door Koning Lod e w ij k Napoleon tot Directeur
van een Jardin du roi benoemd was , Curatoren van Harderwijk
de aandacht op van Maanen vestigden en hem op de nominatie tot Hoogleeraar bragten. Ondertusschen bleef v a n
Maanen de geneeskundige praktijk to 's Hage uitafenen, tot
dat hij in 1826 , op last der Regering, naar Groningen en
Friesland werd gezonden , am in persoon onderzoek to doen
naar de aldaar heerschende koortsen. Van daar wedergekeerd ,
begaf hij zich naar Brussel , om verslag van zijne zending te
doen. her werd hij zeer ernstig ziek , en na zijne herstelling
legde hij zijne betrekking als geneesheer neder. Z. M. Koning W i 11 e m I benoemde hem ten gevolge dezer inspectiereis tot Bidder van den Nederlandschen Leeuw (26 October 1827).
Sedert dien tijd onthrak het van Maanen aan geen
uiteenloopende werkzaamheden. In 1815 werd bij tot lid van
den Raad der stad 's Gravenhage benoemd en Amanuensis bij
de Commissie tot berziening der geneeskundige wetten , in
1826 Referendaris tot de zaken der Geneeskunde bij het departement van Binnenl. Zaken , later (1828) Referendaris der eerste
klasse bij den Raad van State en (1831) Raad-Adviseur bij
het departement van Binnenlandsche Zaken. Voorts was hij ,
sedert April 1837 , Wethouder der stad 's Gravenhage , welke
betrekking hij tot in hoogen ouderdom waarnam en waarvan
hij eerst na de in voering van de nieuwe Gemeentewet , tegelijk
met het lidmaatschap van den Raad ontslagen werd. Ook was
hij eenige jaren (sedert 1845) Lid der Staten van de Provincie
Zuid-Holland. Er was bijkans geen inrigting van wetenschap
of algemeen belang , waarvan van Maanen geen deel nam.
Zoo was hij (1818) lid van de 's Gravenhaagsche Sub-Commissie der Maats. van Weldadigheid en van de Commissie
van toevooizigt dier maatschappij ; President van de Commissie
van admissie van jonge lieden tot het onderwijs der Latijnsche school (1819) en sedert 1829 Curator dier school;
lid der Commissie tot de zaken van Scheveningen en van hot
,
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algerneen bestuur der 's Gravenhaagsche teeken-akademie (1821),
Bestuurder van het Haagsche departement der Maatschappij tot
Nut van 't Algemeen ; Lid der Schoolcommissie dier Maatschappij , en werkend lid der Maatschappij Diligentia (1805),
President van de 's Gravenhaagsche Commissie van bestuur der
Nederl. huishoudelijke Maatschappij ; Correspondent van de
Maatschappij tot redding van drenkelingen (1822) , Lid van
't Instituut voor 't onderwijs van blinden ; Commissaris van
de Zeebad Inrigting te Scheveningen (1823); Directeur van de
Nederlandsche huishoudelijke Maatschappij (1830); Lid der
Commissie tot examinatie der vee-artsen (1830), van de Maatschappij voor den Landbouw te Amsterdam (1830) , DistrictsCommissaris bij de 's Gravenhaagsche Armen - inrigting (1805);
President van de Commissie ter herziening der Geneeskundige
wetten (1841).
Ook was van M a a n e n Lid van de Hollandsche Maatsehappij van Wetenschappen (1814) en vervolgens van Fraaije
Kunsten en Wetenschappen (1828) to Haarlem, van het
Provinciaal Utrechtsch Genootschap (1822), van het Bataafsch
Genootschap van proefonderv. wijsbegeerte to Rotterdam (1805);
Lid (1819) en (1836) Honorair lid van het Geneeskundig
Genootschap to Hoorn , van de Geneeskundige Maatschappij to
Brussel (1828), Buitengewoon lid van het Genootschap ter
bevorderino. der Genees- en Heelkunde to Amsterdam (1840),
Corresp. lid van de Socike Royale des Sciences , Lettres et
Arts te Antwerpen , Honorair lid van de Societ6 Medico Chirurgicale te Brugge (1840) , Lid der Maatschappij ter bevordering der Pharmacie , en ter bevordering der Geneeskunde , van
de Commissie voor de Cholera Morbus (1848-49); van de
Hollandsche Maatschappij van Landbouw , afd. 's Gravenhage
(1840), van de Maatschappij van Nederl. Letterkunde to Leyden (1831) • Correspondent van het Bataviaansch Genootschap
(1835) , Lill van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen (1842).
Ook was hij Honorair raad adviseur van bestuur der 's Gravenh. teekenacademie , Lid van de Commissie voor het oprigten van het standbeeld van L. Coster en Regent van het
IL Geest Hofje to 's Rage. Zijne ongewone bekendheid met
geschiedkundige bijzonderheden van ons vaderland en bepaaldelijk met al wat tot de stad zij ner geboorte betrekking had ,
deed hem een werkzaam aandeel nemen in eene in 1851 opgerigte vereeniging ter beoefening der geschiedenis van de stad
's Gravenhage , waarvan hij sedert den dood van Mr. A. D ek e th , advocaat generaal bij den Hoogen Raad der Nederlanden , het voorzitterschap bekleedde. Zijne langdurige diensten
erkende de Hooge Regering door hem in 1848 tot Staatsraad
in buitengewone dienst to benoemen.
Hij huwde , den 27 April 1806, Margaretha Martine
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van d er Me e rsc h , jongste dochter van Mr. G uilliam van
der Meer s c h , Advocaat Fiscaal en Procureur Generaal bij
het Hof van Holland , Zeeland en West Friesland en van
Ann a G er a rda van der Cr aght , welke echt kinderloos
bleef.
Hij overleed , in den ouderdom van bij na 84 jaren , den 14
November 1861.
Behalve de in den tekst gemelde werken , gaf van Ma an en
nog in bet licht de vertaling van een klein geschrift over de
Croup van Des E s sarts, 't welk in 1808 , op last van Z. M.
Lodewijk Napoleon, het licht zag.
Zie Bouman, Geschied. der Geld. Hoogeschool, D. II. bl. 554.J. v a n
der Hoeven's Levensschets door de Maats. v. Ned. Letterk. uitgegeyen achter de Hand. van 1861; Partic. berigt. M u 11 e r, Cat. v. Portr.

MAAREN (Luitenant v a n) voerde in 1799 .het bevel over
de galei de Weerwraak toen zes gewapende Engelsche vaartuigen , versterkt door negen gewapende barkassen chaloupen
enz. zich onder Schiermonnikoog zich van Naar poogde
meester to maken.
Van M a a r e n , ziende met welke geduchte overmagt hij
to strijden had , nam het kloekmoedig besluit , om zich tot het
uiterste to verdedigen en des noods veel liever het vaartuig in
brand to steken dan het over te geven een besluit , dat hij ook
werkelijk ten uitvoer bragt. Na zijn yolk onder het gestadig
schieten der Engelschen , op drie man na , aan wal gezonden
te hebben , verliet hij met deze het brandend vaartuig en
kwam met een jol behouden aan land. Later beval hem de
Schout bij nacht S t o r y , om vier in het Nieuwe diep gereed
liggende snikken met de zijnen to bemannen en met dezelve
als kommandant een kruistogt in dat vaarwater to doen , ten
einde de vijandelijke sloepen en andere kleine vaartuigen er
uit to verdrijven.
Zie C. van der A a, Geschied. van den oorlog , 1793-1802. D. II.
bl. 364 , 400.
MAARSCHALK (ANDRIEs) , sloot zich , omstreeks 1681 , to
Leyden aan de de secte der zooff enoemde Hebreen , en werd
6
vervolgens een harer hoofden. Nadat
hem door de Regering de
stad ontzegd was begaf hij zich naar Middelburg , waar hij in
1694 conventiculen hield bij zekere schoolmatres Rachel,
van de Waalsche Gemeente.
Zie Kist en R oyaards, Archief voor Kerk. Geschied. , inzonderheid voor Nederl. , D. VIII. bl. 67, 79 , 83.
MAARSCHE (CORNELIS VAN DER) advokaat. In de Oudheden en Ge8tichten van Rijnland enz. , vindt men van hem

eene opgave van Schepenen , Schouten en Burgemeesteren to
Leyden , die echter den tijd der benoeming missen , wiji zij getrokken zijn nit bier en daar verspreide Schepenbrieven.
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Zie Chron. v. h. Hist. Genoots. D. VI. M. 62.
MA_ ARSEVEEN (GERRIT VAN) , den 18 Julij 1776 te

Dordrecht geboren , maakte zich reeds vroeg bekend door eenige overzettingen uit de Gazette des Tribunaux en uit de schrif.
ten van Clauren, L a u n en anderen. Later schreef hij oorspronkelijke romans in den geest van Kist, doch zij staan
beneden die van zijnen voorganger. Hij was een vruehtbaar
sehrijver in het Letterlievend Maandschrift , de Letteroefeningen , de Nederl. Yolks Almanakken en andere tijdschriften en
jaarboekjes van zijnen tijd.
Ook beoefende hij de diehtkunst ; las zijne gedichten in
Diversa sed una en in de Maatschappij van het Nut van 't Algemeen te Dordrecht voor , en plaatste ze , gelijk De waarde
der Standvastigheid; Beschouwing van Gods Altnagt en Wijsheid in de Werken der Natuur ; Troosten ; Gedachten bij het
in het graf zinken van het stoffelijk overschot van A d r i a a n
de Vogel; Bij het lijk van min neefle en andere , in het
Letterl. 117aandschrVt. Hij stierf den 24 Mei 1832.
Hij schreef :
Zegezang op de overwinning van den achttienden van Zomermaand 1815 en den gevolgden val van Buonaparte. Dcrdr. 1815.
Eduard en Lenore of de hand der Voorzienigheid. Dordr.
t

1825. 8 ° .

.Eleonore of de zegepraal der onschuld. Dordr. 1827. 8°.
Albert en Mina of jalousij en onschuld. Dordr. 1827. 8°.
Jeremias 4ldorp of de gehechtheid aan het oude. Dordr.
1327. 8°.
De Bloedverwanten of de uitwerkizzy van Grondbeginselen en
Opvoeding. Dordr. 1828. 2 d. 8°.
De speelbal van bedrog en belangzucht of de lolgevallen van
Samuel tot den Struik. Dordr. 1829. 8°.
De tweelingen of de mislukte ontwerpen. Dordr. 1829. 8°.
Florus Slam en zijne dochter of de gerolgen van de zucht
lot het overdrevene. Rott. 1829. 8°.
Hendrik en Karel of ?vat men zaait, oogst men. Rat.
1830. 8°.
De beste zijner kleine stukjes vindt men in Nederl. FolksAlmanak voor 1832.
Zie S chotel, Gerrit van Maarseveen in Mengelweric van het Letterl. Maands. Jaarg. XXXII. bl. 45.2. Vriend des Traderl. D. V.

N°. 12. bl. 873.

MAARSEVEEN (H. v a n) , een Amsterdarnsh Kunstliefhebber , aldaar in 1792 gestorven. Zijn portret verm.eldt M u
e r , Gat. v. portrett. bl. 326.
MAARTS VV.) gaf
Twaalf Predication , 4°.
Zie Mourik en Noordbeek, Naainr. van Godgel. Schrijvers.
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MAARTEN VAN ROSSEM. Zie ROSSEM.
MAARTEN JANSZ., een Korendrager van zijne handteering,
werd , om zijne doopsgezinde gevoelens in 1572 gevangen genomen en den 5 Februarij 1572 aan een staak verbrand.
Zie van Br agh t, Het bloedigh Tooneel der Doopsgezinden, D.
II. bl. 606.

MAARTEN PIETERSZ. VAN MAASL AND , werd in 1569
om het geloof in den Briel met den zwaarde onthoofd.
Zie van Braght, Het bloedigh Tooneel der Doopsgez. , D. II.
bl. 303.

MAARTEN, een saaiwever van zijn ambacht , werd in 1557 ,
als doopsgezinde , te Antwerpen op de markt ter dood gebragt.
Zie van Br aght , Het bloedigh Tooneel der Doopsqez. , D. IL
bl. 184.

MAARTEN, de schoenmaker , van Winkel , word in 1558
als doopsgezinde te 's Hage gedood.
Zie van Braght, Het bloedigh Tooneel der Doopsgez., D. II.
bl. 202.

MAARTEN , uit Vilgraten , in 1538 to Michielsberg in
Priesterdal , om de goddelijke waarheid gedood.
Zie van Bragh t, Het bloedigh Tooneel der Doopsgez. , D. II.
bl. 43.

MAARTENSZ. (AREND), Heer van Oost-Barendrecht en
Schobbelands ambacht te Dordrecht , in onecht verwekt bij
een priester , met welken zijne moeder meer dan twintig jaren
in concubinaatschap, naar het gebruik van die tijden , geleefd
had, werd , volgens een staatsbesluit van den 31 Januarij
1596 , gelegitimeerd.
In hetzelfde jaar werd hij tot klerk van de kamer ten beleide aangesteld en behield die post tot het jaar 1625 , toen
hij , om zijne hooge jaren , daarvan ontslagen en door Mr. S ebastiaan Franken Heeren Roelofsz. werd opgevolgd.
Te gelijk werd hij voor zijn leven tot ordinair gecommitteerde ten beleide benoemd , en in het volgende jaar tot schepen.
Door drie onderscheidene huwelijken , groote rijkdommen verworven hebbende, stichtte hij, in 1625, met zijne vrouw, Clem en tia
van Beaum ont, to Dordrecht een vrouwen hof , bekend onder
den naam van Arend M aa rtensse Ho f. Ook fundeerde
hij sekere Institutie van twee ofte meer beursen , to saamen
tot f 600 jaerlicx, tot onderhoud van eenige studenten in de
Theologie." Hij stierf in 1629.
Zie Balen, Beschrijv. van Dordrecht , bl. 367, 375. Van de
Wall, Privil. v. Dort. , D. III. bl. 1667. Schotel, Illustreschool,
bl. 56.

MAAS (ABRAHAM), Predikant bij de Remonstrantsche go-
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meente to Vlaardingen (1756) , Waddingsveen (1759) , Zegwaard en Zoetermeer (1760), Delft (1770) , wederom te Zegwaard en Zoetermeer in 1777. Uithoofde van de politieke
gebeurtenissen legde hij in 1787 zijn ambt neder , en overleed in 1804 to Alkmaar in hoogen ouderdom.
Hij was een niet onbevallig en geestig dichter,, blijkens
zijne Gedichten , alle gelegenheidstukj es tot een gedachtenis
voor zijne familie en vrienden aan de pers overgegeven. Voor
bet tooneel schreef hij , onder de zinspreuk : Kunst wordt
door ifver aangekweekt.
De opening van Apolloos Tempel , zinneb. voorspel , met zany
en dans. Amst. 1773.
Brief van een Rotterdamsch Beer over het openen van het
Toneel , ald. 26 May 1773 , wanneer de Antsterd. Acteurs en
Actrices , onder direktie van J. Punt, begonnen zyn, met te
vertoonen, de Opening van ilpolloos Tempel enz. Rott. 27 May
1773 (get. N. N.).
Het Tuichende Nederland, zinneb. voorspel, met zany en dans ,
ter geleg. der yelukkige bevalling van II. Kon. Hoogh. Mevr.
de Brinsesse van Oranje en Nassau , op den 15den van Sprokkelmaand 1774. Rott. 1774.
De Maskerade , blsp. (n. h. Hyd. van Holber g.) Rott.
1777. n. pl .
.De Graaf van Olsbach, of de Belooning der Dezzyd , trsp.
(n h. Hgd. van B r a n d e s) Rott. 1778.
Tot Middernacht , of List tegen List, blsp., gev. n. h. Ir.
Guerre ouverte ou Ruse contre Ruse. Ald. 1791.
De Man naar de .Kok , lisp., yev. n. k. Hyd. Ald. 1792.
De Wantrouwige , blsp. n. h. Hgd. van v an C r o n e g k.
Amst. 1794.
Saint.Far en Sophia of de onverwachte wedervinding , trsp.,
gedeeltelijk gev. naar eene Fransche Vertelling van De la
D exmerle. Amst. 1799, 8 2 .
Wit sen Geysbeek, noemt deze vier laatste geestelijke
tooneelstukken.
-

ZieWitsen Geysbeek, Biog. Anth. Crit. Woordenb. D. IV. bl.

286 ; Cat. der Maats. v. Ned. Letterk. D. I b. bl. 139 , 263.
MA AS ( ADRIAAN) , een Rotterdamsch landschap- en gezelsehapschilder , door v an Spaen. in zijne Beschrijv. van Rotterd. en Kramm, in Lev. en Werk. der Boll. en Vl. Schad.
D. IV. bl. 1031, vermeld.
MAAS (A.) met ADItIAAN SCHOONEBEEK , in dienst
bij C z a a r Peter I, om voor de vaart op de Neva en Oostzee , naar peilingen op de vaarwaters zelve , kaarten te maken.
Hun werk , door Pie ter Pick a r t op koper gebragt , wordt
zeer verschillend beoordeeld.
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Zie G. T. Muller, Sammlung , Ti. I. St. 1, 2; Scheltema,
Rusland en de Nederl. D. IV. bl. 195.
MAAS (COENRAAD) , een bekwamen beeldhouwer te 's Hage.
Ilij behoorde tot de zeven en veertig kunstenaars , die in 1656
te 's Gravenhage eene Nieuwe Kamer van Pictura oprigtten.

Zie K r a m m , Lev. en Werk. der Holl. en Vl. Schild. D. IV. bl. 1031.
MAAS (DIRK) werd in 1656 te Haarlem geboren , en ontving zijne eerste opleiding van H e n d r i k Mommers, die
gemeenlijk Italiaansche groenmarkten schilderde, vervolgens
oefende hij zich onder N i c. Berchem, en zou het verre in
diens stijl hebben gebragt , zoo hij zich niet aan het paarden
schilderen had gewijd , waarin hij zich Hugtenburg tot
model stelde. Zijne jagten , paardenmarkten , schermutselingen en andere stukken , worden door liefhebbers onder de
voortbrengsels van den tweeden en derden rang gesteld ,
en doorgaans voor f 100 verkocht. Tijdens de regering van
Willem III , stak hij naar Engeland over , vond daar veel
aanmoediging en schilderde onder anderen voor den graaf v a n
Po rtlan d de slag tij de Boyne (11 Julij 1690) , waarnaar
hij een plaat in twee bladen etste , door I m m e r z eel zeldzaam
genoemd , en bij Weigel op 30 Thir. genoteerd. Tot zijne
zeldzame etsen behoort een Rijder,, die zijn paard naar de regterzijde traverseren laat , rakende met zijn karwats de linkerzijde , ook volgens Heller, le Manege, uit den tijd toen hij
Hugtenb ur g 's leerling was; volgens Nagler een landgezigt , zijnde een wagon met vier wielen , links twee paarden ,
zonder toom en Maria met het. Kind en twee .Engelen , in aqua
forti, dat echter niet zijn , maar het work van Pieter Maas
is. K r a m m verrneld nog een .Ruiter , die zijn paard in de
voile rajdt, waaruit blijkt , dat hij , behalve de ets- ook de
mezzo-tint-kunst heeft beoefend.
Men heeft .00k van hem een boekje , bevattende 12 stuks
Soldaten in verschillende stellingen , ook met den titel : Soldatv
et Chevaux dessinez et gravez d'a,pres nature , par Theodore
Maas.
Zie, behalve Houbraken, van der Willigen, Immerzeel,

Lev. en Werlc. van Holl. en Vl. Schild. D. II. bl. 192; Kramm,
Lev. en Weric. van Holl. en Vl. Schild. D. IV. bl. 1031; Weigel,
Kunstlager,, Catalog. No. 7276 en 17256.
MAAS (ENGELBREGT) ZOOri van Jacobus Maas en Aleyde
d e T as s i s , Raadsheer bij den hoogen raad van Mechelen', daarna voorzitter van den geheimen raad. Willem I noemde hem
en Joann e s S c h e y f v e, kanselier van Brabant, bedorven
regters en radon , die elkander een vijandig hart toedroegen."
Hij was in briefwisseling met Justus Lipsius en Er ycius
Puteanu s. Hij overleed in 1622, 85 jaren oud.

Zie Tomb. des Hommes illustr. du Conseil prime , p. 21, Yiglii ab
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Aytta , Epp. ad Joac h. Hopperum , Ep. XCVII bij H oynck van
Papendrecht, Anal. T. I. p. p 554, T. I. p. 41, T. I. p.
p. 554; Lipsii, Opera T. II, p. 1039; E. Puteani, Epist.
app. cent. I. p. 65 , cent. II. p. 26 , cent. III. p. 103 , cent, IV. p.
47 , 68 ; Wa genaar , Vad. .list. D. VI. bl. 103. Een penning ter
zijner eere geslagen , heeft G. van Loon ons bewaard in Ned. Mist.
Pers. D. II. bl. 142.

MAAS (GERRIT) eon- landschap en gezelschapschilder te
Rotterdam , vermeld door van S p a e n in zijne Beschr. van
Rotterd. en bij Kramm, Lev. en Werk. van Roll. en Vl.
Schild., D. IV. bl. 1032.
MAAS (GERRIT) een Haagsch burger , de zaal van wiens
huis door de Algemeene Staten , tot gewoon verblijf der vreemde Gezanten , werd gebruikt doch , bij gelegenheid der groote
vergadering in 1651, hidden de afgevaardigden van Gelderland in die zaal hunne bijeenkomst.
Zie Aitzema, Herstelde Leeuw , bl. 127; Van der Capellen,
Gedenks. , D. II, bl. 342 , 343 ; Van W ij n , Bijv. en Aanm. op
NV a g e na a r 's Vad. Hist. D. XII. bl. 71.

MAAS (GODFRIED ARNOLD) behaalde als S. S. Min. Cand.
in 1759 den prijs voor het antwoord op de vraag door Bestuurders van het Stolpiaansch legaat uitgeschreven : Het noodzakelijk bestaan van een Opperwezen betoogt nit het werkelijk
bestaan van iet. Hij deelde die eer met J o h. Monnikho ff,
A. P e r r e n o t en S. Jordan De antwoorden (der beide laatsten
in de latijnsche taal) zijn to vinden in de Verh. van het Stolpiaansch legaat voor de Natuurlijke Godgeleerdheid, 1 D. ,
Leyden 1766.
Zie Kist en Royaards, Archie! voor Kerk. Gesch. inzonderheid in Nederl. D. V. bl. 251; Boekzaal der Gel. .wereld 1761 a,
hi. 24.
MAAS (GERARDT BRANDT) van Utrecht, Predikant der
Remonstrantsche gemeente te Zwammerdam en Woerden (1811)
en Gouda (1829). Hij is als dichter bekend door twee bundais Gedichten. Amt. 1836 , 37. 8°. Ook vertaalde hij B a Iwers .Engeland en de Engelsehen. Bommel 1835. In 1828 werd
hij to Leeuwarden bekroond wegens zijne Levensschetsen van beroemde Friesche mannen en vrouwen, ald. in 1834 , in 2 st. uitgeg.

Zie Tideman de Rem. Broeders. bl. 77, 119, 157, 194, 376;
Cat. v. d. Bibl. v. Nederl. Letterk., Bijv. 1853 1857 , bl. 32.
-

MAAS (HENDRIK) maakte zich in de eerste helft der 18e

eeuw als tooneeldichter bekend , door zijn vertaling van M olieres Burgerliiken Edelman Bls_p. Amst. 1700 , kl. 8° m. pl.
Zie Witsen Geysbeek, Biogr. Anth. Crit. Woordenb. D. IV.
hi. 267; Cat. der Maatsch. v. Nederl. Letterk. D. I b. bl. 140.

MAAS (HENRIK) to Amsterdam, beroemd vioolspeler in de
eerste helft der XVII eeuw. J. D ullaart vervaardigde een
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gedicht , getiteld : op het viool speelen van Henrik Maas,
Fenix der Violistens te vinden in Clio's kraam , D. I. bl. 166.
o n i n g, Geschied. v. h. slot te Muiden, bl. 132; Schotel,
Zie
Geschied. en Letterk. Avondst. bl. 76.

MAAS (J.) vervaardigde een Schriftuurlzjk schoolboekje enz.
afyedeeld in vier A. B. C. (met oud-holl. , romeinsche , cursive
en schrijfletters gedrukt). Dordr. 1764 , ki. 8°.
Dit boekje werd algemeen op de scholen gebruikt en is ontelbare malen herdrukt.
Zie S c h o t e 1, Illustre school te .Dordrecht , bl. 147; Cat. d. Maats.
v. Ned. Lett. D. I. bl. 121.

MAAS (JACOB) I. U. Dr., zoon van Johan n es Maas en
van Gomm arin a van Merle, te Antwerpen geboren , bekleedde een geruimen tijd de betrekking van Syndicus of Pensionaris van Antwerpen. Hij was een man van uitstekende bekwaamheden en groote geleerdheid , die in belangrijke bezendingen en verrigtingen werd gebruikt. De landvoogdes Maria
koos hem tot haren bijzonderen raad , en bij de overdragt der
Nederlanden , beantwoordde hij de redevoering van Karel V
uit naam van alle Staten van den lande. In 1556 werd hij
itaadsheer in den hoogen raad van Brabant. Ofschoon hij zinh
mannelijk verzette tegen de strenge placaten van Karel,
werd hij echter daarom niet vervolgd. Hij stied te Brussel in
1569 , bij zijn huisvrouw A 1 e y d de T a s s i s vier zonen nalatende , die alien hooge waardigheden bekleed hebben en op
bun plaats vermeld zijn.
Zie Pont. Heut. Rer. Austr. lib. XIV. c. 2; Epp. select Viglii ab
Aytta ad diversos , bij H o y n c k van Papendrecht, Analecta T. II.
p. 1, p. 349, en Epp. ad Hopperum, bij denz. T. I. p. 11 , p. 554;
B o r , Neerl. Hist. B. V. p. 224 vso ; S t r a d a , de bello belq. p.9;
Groen van P r i n s t e r e r, Archives de la maison d' Orange-Nassau ,
T. I. p. 335; Scheltema, Staatk. Nederl. D. II.

MAAS (JAcoB) , ervaren regtsgeleerde , raadsheer en griffier
der staten van Brabant , werd in 1595 naar Middelburg gezonden tot opening van een nieuwen vredehandel met Spanje.
Hij was bevriend met E r y c i u s Put ea n u s, met wien hij
briefwisseling hield.
Zie van Meteren, Nederl. Hist. D. VI. bl. 337; Bor. Ned.
Oorl. B. XXXII. fol. 28 ; W ag en a ar , Vad. Hist. D. VIII. bl.
411; Eryc. Puteani, Epp. app. cent. IV. p. 45.

MAAS (JACoB) Bevelhebber der Spaansche vloot gedurende
het beleg van Zierikzee in 1576 , in naam van Don Sancio
d'Avil a.
Zie J. B. de Tass is, Cimment. de Tumult. Belg. in Analect.
van Hoynck van Papendrecht, T. II. p. 1, p. 204.

MAAS (JoAN) Burgemeester van 's ilage en Kolonel der
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schutterij , trachtte den zilversmid V erhoef van zijn opzet
om het yolk op te ruijen , en zich aan de De Witten te wreken , af te brengen , en ze te redden.
Zie Gedenkw. stukken, bl. 6, 7, 8, 9; Wagenaar, Vad. Mist.
D. XIV. bl. 165 , 168.

MAAS (JOHANNES BAPTIST) zoon van Ja cob Maas en
Aleyd de Tassis, Regtsgeleerde , Raadsheer bij den Raad
van Brabant.
,

Zie Hoynck van Pap endrecht, Analect. T. I. p. II. p. 256.

MAAS (JoHAN) schilderde en teekende in den smaak van
den beroemden N icol aas Maas; doch zijne kunst is van
veel minder waarde.
Zie van Eynden en van der Willigen, Leven der Schilders ,
D. I. bl. 296 ; K ramm , Lev. en werk. der Holl. en VI. Schilders ,
D. IV. IA. 1032.

MAAS (JoHANNEs) schreef:
Geldersche Catechismus der Verloskunde. Nijmegen 1782. 8°.
Zie Arrenberg, Nawnreg. 2 dr. bl. 331.

MAAS (JoHANNEs) werd te Brugge geboren , en bloeide aldaar in de tweede helft der XVII eeuw. Men vindt van hem
te Brugge , in de Collegiale kerk van den Verlosser, , De doop
van Constantinus ; St. Agatha met St. Dorothea en andere
Heiligen ; Christus die de H. Maagd ten hemel geleid ; de Ontvangenis ; de Kruisvinding ; in de O. L. V. kerk, St. Joseph,
in zijn drown door een Engel vermaand , om uit Egypte le
vlu,gten; in de St. Jacobs kerk , St. Leonard met andere
; in de Parochie kerk van St. Gilles , een Heilige , die
uit de hand eens priesters de H. Communie ontvangt ; in die
van St. Walburg , he kind Jezus met zijne moeder en andere
Heiligen; in de Dominikaner kerk , Pans Pius de II geknield
om voor de Christelijke vloot , die tegen die van de Turken
strijdt , de overuinning van den hemel af te hidden.
Zie D e s c a m p s, Voyage pittoresque de la Flandre , Paris 1769,
8 0 ;'K ramm, Lev. der Holl. en VI. Schilders, D. IV. bl. 1033.

MAAS (KAREL of CAROM) bisschop van Yperen en daarna van Gend, zoon van Jacob Maas en Aleyd de Tassis.
,

Zie Sanderi, Flandr. ill. T. II. p. 301; Hoynck van Papendrecht, Anal. T. I. p. 11.

MAAS (KosTER), dichter uit het laatst der XVII eeuw, blijkens zijn Lijkdicht op den flood van Maria Stuart.
Zie R. Hen nebo, Rouwklagt van den Heer Jacobus van V e e nhuys en over het droevig afsterven van zijn Goudvink, Kanartyvogel,
Hond en Paard, bl. 6; Van der Aa, N. Biogr. flnth. Crit. Woordenb. D. II. bl. 396.
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MAAS (LuDovicus CORNELIUS) was de jongste der vier
zonen van den beer Laurens Maas, Remonstrantsch
Predikant te Moordrecht. Alzoo zich bij hem de lust tot
de zeedienst reeds vroeg openbaarde , deed hij , na de noodige
voorbereidende wetenschappen beoefend te hebben , zijne eerste
reizen met Z. M. fregat Maria Reig er s b e rgen, onder bevel van den heer Everdingen van den Nieuwpoort,
die later door den kapitein J. de Groot opgevolgd werd.
Onder bevel van den laatstgenoemde woonde hij , op gemelden bodem , de expeditie tegen de Moluksche eilanden bij , en
verwierf door zijne uitstekende kundigheden , braaf gedrag en
moed , dermate de achting van zijnen kapitein dat toen deze
later een' tweeden togt naar de Oost-Indien moest doen ,
hij den Minister van Marine verzocht , dat Maas bij hem,
in dienst zoude worden gesteld , gevende daarbij een uitmuntend getuigschrift van 's mans wezenlijke verdiensten , zoodat
Maas, met voile ruimte tot Luitenant ter zee 2e klasse werd
benoemd. Bij de roemvolle expeditie tegen Palembang , verwierf Maas, door zijn moed en beleid , in den jare 1822 ,
de militaire Willemsorde 4e klasse; vervolgens deed bij met
Z. M. schip van Oorlog Waterloo weder een' togt naar
Oost-Indien , daarna twee naar de West , en bij den Belgischen opstand was hij geplaatst op Z. M. fregat P ro s e r pin a.
Bij zijn examen tot Luitenant ter zee le klasse , legde
hij eene dermate uitstekende bekwaamheid aan den dag ,
dat de Utrechtscbe Hoogleeraar J. F. L. Schröder, die
hem daartoe onderzocht , van hem getuigde nooit zulk een
bekwaam jong mensch geexamineerd te hebben. Maas was
voorts een streng zedelijk man , meestal ernstig en denkend ,
doch vatbaar voor vriendschap en aangenaam in gezelschap ;
jammer dat zulk een jong mensch zoo vroeg aan het vaderland went ontrukt. Bij het gevecht op den gedenkwaardigen
dag van 27 October 1830 , werd deze verdienstelijke man
door een kogel zoodanig getroffen , dat bij een half uur daarna
overleed , naauwelijks 30 jaar tellende.
i

Partic. berigt.

MAAS (NicoLAAs) werd in 1632 te Dordrecht geboren ;
had den beroemden Rembrandt tot leermeester, , wiens schildertrant hij, blij kens zijne binnenhuisjes met goed geteekende en
fiks en breed geschilderde beeldjes , krachtig , waar en behaaglijk
van toon , navolgde. Spoedig legde hij zich echter op het portretschilderen toe , en bra,gt het hierin tot eene verbazende
hoogte ; ja, , er zou niemand voor en na hem geweest zijn ,
die gelukkiger was in het schilderen van het rnenschelijke
aangezigt."
Immerz eel schrijft dat zijne portretten , helder en beliagelijk van koleriet , meesterlijk gepenseeld en van de treffend-
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ste gelijkenis zijn ; verbazend is het aantal der door
hem geschilderde. Men vindt ze o. a. in het Haagsche
en A rnsterdamsche Museum. In het laatste vindt men ook
zijn fraaije stuk , voorstellende een jong meisje , uit een vengster liggende en rustende met de hand op een kussen. Op de
verkooping van M e y n t s was een kabinetstukje , voorstellende
een vrouzatje achter een toon6ank zittende en bezig aan kantwerk , voor f 765 verkocht. Op de verkooping van B r e nt an o , golden twee diergelijke stukjes f 799 en 700 , op
die van van der Pot, een slraat, 600, van Bleuland,
een jong mei*. , ef 800, en van Goll, eene oude vrouw bzj
een spinnewiel I 1040, thans in het Museum van der H oo p
te Amsterdam. Immerz eel laat het onbeslist of het etswerk
op den Catalogus van Grave v o n Fri es , aan hem of aan
Dirk Maas moet worden toegeschreven.
Behalve zijn portret in prent , zijn er nog twee door hem
zelven geschilderde afbeeldsels van hem , die door K r a m m
worden beschre'ven. Hij overleed in 1693 te Amsterdam ,
waar hij zich in 1678 had gevestigd.
Zie Weijerman, Lev. der Schild. D. II. bl. 294-298;
Houbraken, Lev. der Schild. D. H. bl. 273-276; van Gool,
Lev. d. Schild. D. I. bl. 90 ; Balkema, Biogr. des peintres Flamands
et Hollandais , Gend 1844, p. 195; Descamps, Vie des peintres
Flamands et Holland. , T. II. p. 182; Immerzeel, Lev. der Holl. en
Schild. D. II. bl. 191; Kramm, Lev. d. Hall. en VI. Schild. ,
D. IV. bl. 1052; Cat. van Mr. Johan van der Marck, van Leyden, ND. 423, 424; Schotel, Geschied. Letter- en Oudh. Avondst. ,
bl. 77. Nouv. Biogr. géiacrale par Dr. H o efe n.
MAAS (PETER) of M A.ES , bloeide omstreeks 1578 , en
legde zich op het etsen toe. Er bestaan prenten Van hem
naar Hendrik Goltzi us gegraveerd. Brulliot vermeldt
een portret van Maria Stuart.
Eenige prenten aan hem toegeschreven zijn het werk van zijn
land- en naamgenoot die volgt.
Zie Kramm, Lev. en werk. der Holl. en V l.
bl. 1033.

Schild., D. IV.

MA AS (PETER) , volgens le Blanc een kunstgraveur en
etser , die in de eerste belft der XVII eeuw in Holland bloeide en Rub b ens tot leermeester had. Kramm zegt dat hij
een beeldsnij der of beeldhouwer , die tevens de schilderkunst
beoefende , en als lid van het St. Lucasgild te Antwerpen ingeschreven was. Oak beschrijft hij een ets van hem , voorstellende de IL Maagd met het kind Jezus en twee engelen, door
Bryan Stanley aan den bovengemelden Peter , door N ag1 er aan Dirk Maas toegeschreven. Dit prentje is geheel
in den stij1 van Cornelis Schutt, ja , zoo heerlijk be-

werkt , dat het naar de Fransche school zweemt.
2*
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Zie Kramm, Lev. en Werk. der Vl. en Holl. Schild. , D. IV.
bl. 1033.
MAAS (PIETER) , landschap- en gezelschapschilder te Rotterdam , in het midden der XVI eeuw door van Sp a a n in
zijne Be8chr. v. Rotterd. vermeld.

Zie Van Eynden en van der Willigen , Lev. d. Schad. D. I.
bl. 296. Aanh. bl. 133 , 134. Kramm, Lev. en Werk. d. Holl. en VI.
Schild. , D. IV. bl. 1033.
MAAS (PHILIPPus), zoon van Jacob Maas en A. I e y d de
Tassis, Grittier der Staten van Brabant.

Zie Hoynck van Papendrecht, Anal. T. I. P. II. p, 573.

MAAS (PuiLipPus) , leefde in de eerste helft der XVII
eeuw , een geletterd man , met wien E r y c. Put e a n u s , briefsvisseling hield.
Zie Eryc. Put. Epp. app. cent. IV. p. 25.
MA AS (AART VAN) werd in 1620 , of, volgens anderen later ,
te Gouda geboren , was een leerling van David Teniers,
reisde door Frankrijk en Italie , en overleed kort na zijne terugkomst in 1664. Hij muntte uit in het schilderen van
boeren gezelschappen en boeren bruiloften , en had van zijn
grooten leermeester geleerd de eenvoudige natuur na te bootsen.
Hij leerde het etsen van R. Per s ij n.

Zie Immerzeel, Lev. en Werk. d. Holl. en Vl. Schad. , D. II.
bl. 180 ; Kramm, Lev. en Werk. der Holl. en VI. Schild., D. IV.
bl. 1034.
MAAS (COENRAAD VAN DER), portretschilder te Leyden , in
het laatst der XVI eeuw. Hij was de leermeester van Joris
of George van Schooten.

Zie Kr a mm , Lev. en Werk. der Holl. en Vl. Schild., D. IV.
bl. 1034.
MAAS (EVERT KRYNSZ. VAN DER)
historie- en portretschilder te 's Gravenhage , in het laatst der XVII eeuw. Vroeger had hij Italie bezocht en zich eene schoone , geestige en
vaardige schilderwijs eigen gemaakt.
Hij schilderde o. a. het portret van Maurits van Na ss a u , Heer van la Lecci , natuurlijke zoon van Prins M a ur its , door W i I h. Hondius in prent gebragt , in atlas
formaat.
,

Zie Immerz eel, Lev. en Werk der Holl. en Vl. Schild., D. II.
bl. 190; Kr am m, Lev. en Werk. der Roll. en Vl. Schild., D. IV.
bl. 1034.
MAAS (PIETER VAN DER)

leefde in de eerste helft der

XVIII eeuw en schreef :
Verhandelingh van de overal minnelijke maarheid, 's Gravenhage 1727. 8°.
Zie Aanhangsel en vervolg op Arren berg, bl. 131.
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MAAS (WILLEM) werd geboren te Haarlem 8 Mei 1785 en
was proponent toen hij 22 Mei 1814 predikant werd te Makkum ; waar hij overleed 8 Maart 1827 ; hij schreef:
De Christen volgens den Heidelbergschen Catechismus, Leeuw.
1824. gr. 8°.
MAAS VAN ALTENA , een teekenaar uit het eind der 18
eeuw. Naar zijne teekening graveerde W. J. S t r u n c k eene
groote prent , voorstellende den Aanval op de stad Muiden
door de Pruissische troepen in 1787.
Zie K r a m m , Lev. en Werk. d. Holl. en VI. Schild. , D. IV. bl. 15.

MAASBERGEN (Kapitein) neef van R a b en h a up t, sneuvelde bij het beleg van Grave in 1674.
Zie Bosscha, Heldend. te Land , D. II. bl. 191.

MA ASDORP (A.) schreef:
Vindinge der lengtens van den geheelen Aardbodem, of het
Zang "gezogte oost en west uitgevonden, waarin de miswijzingen
ten klaarste worden aangetoont , met Prant en Cijfiertaal opgelielderd. Amst. 1755. 8°.
Zie Arrenbergs, Naaml. v. Bock. bl. 273.

MAASE (VAN DER). Zie MASIUS (GERBERT en Gun).
MA ASELAND (A. vAN) schreef:
Godoruchtige betrachtingen in den advent en bij de feesiviering van de geboorte van Christus , uitgegeven door J. W i 1 d t
uit het Hgd. , 's Bosch 1826. 8°.
Korte levensbeschrijvingen van eenige heiligen uit alle eeuwen
des Christendom, 's Bosch 1826. 4 dn. 8°.
Uitlegging van de voornaamste feestdagen der Maagd Maria,
met eene verhandeling over he vereeren der Heiligen en hunner
relikwien en beelden, 's Bosch 1826. gr. 121n0.
Uitlegging van de voornaamste feestdagen des Heeren,

's Bosch 1826. kl. 8°.
MA ASHOEK (PAuLus) , in het Iaatst der XVII eeuw Nederlandsch en Engelsch vice-consul te St. Jean d'Acre , wist
zich door zijn milddadig en innemend gedrag een zeldzamen
invloed bij de inwoners des lands, en inzonderheid bij de Arabieren van Palestina te verwerven.
Het kwam den Hoogleeraar H a m a k e r voor,, dat deze
Maashoek hierin niet zou geslaagd zijn , zoo hij de Arabische taal niet magtig geweest ware , en van tijd tot tijd uitstapjes in het binnenland gemeakt had om vriendscbapsbetrekkingen met de Arabische Scheiks te onderhouden , of aan te
knoopen. Op eene dezer reizen schijnt hij Sichern en de Samaritanen , aldaar wonende , bezocht te hebben , die hem onder
anderen naar Job Ludolf en hunne Engelsehe geloofsgenoo-
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ten vroegen. Hij verklaarde hen onbewimpeld dat Ludol f,
dien zi j voor eenen Samaritaan gehouden hadden , een onbesnedene was. De andere vraag, beantwoordde hij zoodanig , dat
de Samaritanen , eater misschien buiten zijne schuld en tegen
zijnen wil , in hun vroeger vooroordeel bevestigd werden , en zich
inbeeldden dat hij met hunne stamgenooten en derzelver steden in het land der Franken bekend was. Zij aarzelden dan
ook niet om van zijn aanbod gebruik te maken en , door zijne
tusschenkomst , eenen brief naar Europa of te zenden.
Deze brief, waarschijnlijk nit de nalatenschap van den Hoogleeraar Hey m an , voert tot titel to the Samaritan Jews in
England , en is uitgegeven door Prof. Hamaker in Kist
en Royaards, Archie/ voor Kerkelijke Geschied. inzonderheid
van Nederl. D. V.
.

Zie ald. bl. 18 ; Heyman, Reizen , D. I. bl. 411 en D. II. bl. 6.

MAASKAMP (E.), in bet begin deter eeuw , Boek- en
Prenthandelaar te Amsterdam. Hij schilderde en teekende
portretten , zoo als dat van den Admiraal de Winter, door
Hodges gegraveerd , ook teekende en ordonnanceerde hij
titelvignetten en gaf vele landkaarten in het licht. Daarenboyen schreef hij :

Beschrijving der Stad Amsterdam met deszelfs haven , Hstroom
en ommestreken met den platten growl , Amst. 1818. gr. 8°.
Geschiedkundige beschrijving van de overstrooming der rivieren in den aanvang van het jaar 1820 met eene kaart , Amst.
1820. gr. 8°.

Be veldslag van het Schoon Verbond , op den 18 efunij , uit
officieele berigten en aanteekeningen van ooggetuigen , Amst.
1815. 8°.

Silhonetten of Karakteristieke biographien uit den Belgischen
opstawl in 1830 , in 2 stukken , Amst. 1831. gr. 8°.
Handleiding voor jonge Kunstenaars in het teekenen van
landschappen naar de Natuur. Nieuwe uitg. Amst. 1837. kl. 8°.
Zie Kramm, Lev. en Werk. d. Holl. en Y 1. Schild. , D. IV. bl. 1034.
Cat. der. Maats. v. N. L. , Bijv. 1853 1857 , bl. 88.
-

MAASWYCK of M.A.ASVICIUS (PANcRA.cros), te Leyden
in 1658 geboren , Rector te Breda (1680) te Delft (1686) ,
daarna (1692) te 's Hage , waar hij later Lector en in Augustus 1726 emeritus werd en den 17 October 1729 stierf, bezorgde , in 1691 eene uitgaaf der Stratagemata van Po 1 ya en us met zijne aanteekeningen en die van I s. C as a u b o n u s (L. B. 8°). Deze uitgaaf wordt voor een der beste
gehouden en is door de zorg van S a m. Mursinn a herdrukt
(Ber. 1756. 8°).
Ook commentarieerde hij V irgilius en waarschijnlijk andere classici. Hij was voornemens eene nieuwe uitgaaf van
Hesyetius te bezorgen , toen hij stied.
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Zie J o e t e r , Gelehr. Dexic. IV ; van Kampen, Gesch der Letten Wetens. D. I, bl. 424 , Weytingh, Hist. Litter., p. 225 ; Kobus
en de Rivec our t, Handwoordenb. D. II. bl. 323 ; Boekzaal d. Gel.
if/ ereld, 1726 b b1.250 , 1729 a, bl. 256.
MA AT (MATT HAEUS VAN DER) sedert 1670 pastoor te
Amersfoort , waar hij ook geboren was. Hij werd , wijl hij
de Sacramenten bediende aan een katholijk , die eene gereformeerde vrouw had , uit de stad geliannen.
Zie van R h ij n en van H e u s s e n , Bat. Sacra. D. II. b1.197.
MAAT (JAN) zie BLANCKHOF (JAN TEuNisz.).
MA.ATELIEF (CoRNELis) zie MATELIEF.
MAATER of MAT1R (GovERT VAN) een Haarlemsch dichter,, die in den aanvang der 18 eeuw bloeide , en weinig verdiensten had. Men heeft van hem :

Kruisgezangen op het lyden van J. C. , met zanykun,st verrykt door W. Vermooten, Haarl. 1718. 4°.
Met de zinspreuk :
Musis immortalitas Arra en Fetus
trsp. u. h. Fr. van Mej. B a r b i e r , Haarl. en Amst. 1729. kl. 8°.
Don Jan of de gestrafte Vrygeest , zinnesp. n. 't Fr. van
Moller e. Ald. 1719. kl. 8°.
herdersp. Ald. 1720. kl. 8°.

Het Dolhuis der 4ctionisten , kluchtsp. Gedr. voor japikvaer in 't Bubbel Ache jaer (1720) kl. 8°. m. pl.
Zie Viritsen Geysbeek, Biogr. .nth. Crit. Woordenb. , D. IV.
bl. 367 ; 1Vaemrol van Tooneelsp. van J. v. d. M a r c k , A e z. No.
1178 ; Cat. d. Maats. v. Ned. Letterk. , D. I. bl. 251 b. bl. 140.
MAAIJEN (JAN) ontdekte in 1611, het naar hem genoemde

eiland in de IJszee.
Zie van Kampen, Gesch. d. Lett. en Wetens. D. III. bl. 121.
MABE (JAN JANS) van Groningen.
Jan L uies, Oudste in de Provincie Groningen , waarschijnlijk te Noordbroek , had in 1622, den 13 April en eenige
volgende dagen , te Hoorn , een scherp dispuut tegen Pi e t e r
Jansz. Twisck. Jan Jans Mabe, die daarbij, met eenige
andere Oudsten tegenwoordig was , teekende het verhandelde
op , waarvan een copij in hands. bij J. D. Hesse li n k berustte.
Zie S. Blaupot ten Cate, Geschied. der Doopsgez. in Groningen , D. I. bl. 64.
MABE (PIETER) , een der acht overgeblevene Oudsten bij de
Doopsgezinden , toen men in 1750 overging tot het in de
proef stellen van twaalf mannen , meer als opzieners , dan wel
als oudsten in den vroegeren zin.
Zie S. Blau o t ten Cate, Geschied. der Doopsgez. in Groningen , D. I. bl. 134.

24
MABUSE (J) , MABUGE , MABUSIUS MABUGIUS , MALBO•
DIUS Of MALBOGGIO (JOHANNES , JANNYN JAMYN , JAN DE)

eigentlijk JOHANNES GERSAERT. Hij werd niet , gelijk men
gemeenlijk opgeeft , in 1496 of 1500 , maar , gelijk de heer
K ram m , in zijn voortreffelijk werk , overtuigend aantoont ,
omstreeks 1470 geboren. Hij was een uitmuntend portret- en
historieschilder , die zich van omstreeks 1496 tot 1 5 0 5 in
Engeland ophield , en er vorstelijkc portretten , vervaardigde
o. a. dat van H en d r i k VII , die op Windsor en Hamptoncourt nog aanwezig zijn. Volgens den Catalogue du Muse
d' Anvers , zou hij in Italiö in dienst van een prelaat uit het
Huis van Bourgondie zijn geweest , deze van daar naar de
Nederlanden gevolgd zijn en na den dood van dien eersten
beschermheer , iu dienst van Ado If v a n Bo argon die zijn
overgegaan. K r am m echter houdt niet Bisschop Philips ,
maar de abt Maximiliaan van Bourgondie, zoon van
Bo ud e w ij n, bastaard van B o u rgo n d ie voor dien beschermheer. Het was op diens bevel dat hij de schoone schilderij op den
hoofdaltaar in de kerk der abdij van Middelburg schilderde ,
welke in 1568 verbrand is. Albrecht D ur e r kwam van
Antwerpen naar Zeeland om dit stuk te bewonderen. K r a mm ,
die een zeer uitvoerig en hoogstbelangrijk artikel aan dezen
schilder gewijd heeft , geeft ook eene opgave der meest bekende
schilderijen , die door hem vervaardigd of aan hem toegekend
zijn. Hij stierf te Antwerpen den 1 October 1532 en werd in
de O. L. V. kerk aldaar begraven.
Zie Biogr. Univ. o. h. w. ; Fiorillo, Geschichte der Mahlerey
in Gros-Brittannien , S. 183; Dr. W a a g e n , Kiinstzverice and Kiinstler in England , Th. I. S. 317; W. Burger, Tresors d'art expose's
h Manchester en 1857, p. 167; De Laborde, Les Dues de Bourgogne, Introd. p. Lxxxvn; Reygersberch, Dye Cronycke van
Zeeland, Antw. 1551op het jaar 15'20; van Man d er , Schilder
bouck ; de Piles, Lev. d. Schild. , bl. 332 ; I m m e r z e e l , Lev. en
Werk. der Holl. en Vl. Schild., D. II. bl.. 193 ; Kra mm , Lev. en
Werk. der Holl. en VI. Schild. , D. IV. bl. 1037; Dict. Univers. fist.
Crit. et Bibliogr., T. X. p. 445; Nehalennia, Jaarb. voor Zeeuwseize Gesch., 1850. bl. 110.
-

MACINTOSH (ALEXANDER) werd in 1783 te Auldearn in
Schotland geboren, bezocht de Hoogeschool te Aberdeen, ontving aldaar den titel van Artium magister , en werd door
zijn leermeester M. Mac-le , met een gedeelte van het
onderwijs belast. In 1805 werd hij predikant te Sutherland ,
en , na in 1806 de dienst voor Mr. Ro s s te hebben waargenomen , en voor een beroep te Middelburg bedankt te hebben ,
in 1807 predikant bij de Engelsch presbyteriaansche gemeente
te Amsterdam. De akademie van Aberdeen schonk hem den
titel van Theol. Doctor, terwijI hij verscheidene voordeelige
aanbiedingen van de hand wees.
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Hij was een kundig en gemoedelijk leeraar, getroostte zich aanzienlij ke opofferingen tot oprigting van eene consistoriale bibliotheek ,
en gaf, op eigen kosten , in 1821 een bundel lofliederen en geestelijke gezangen in het liclit , ten voordeele van het Engelsche
Weeshuis te Amsterdam. Hij legde de grondslag van het Ned.
Bijbelgenootschap en zorgde dat de Joodsche kinderen in de
gelegenheid werden gesteld om het O. T. in het Hebreeuwsch
en Nederduitsch te lezen. Hij stierf to Amsterdam 15 September 1838. Zijn portret bestaat in zwarte kunst naar
Hodges.
Zie Instelling van het Engelsch Bijbelgenoots. in Nederland , Amst.
1814; M. J. Chevallier, de Bijbel en het Bijbelgenootschap , bl.
122; Glasius, Godgel. Nederl. , Afl. III. bl. 425; Kobus en de
Rivecourt, Belcnopt Biogr. Handwb. , D.II.b1.225; Steven, His-

tory of the Scottish church , p. 244, 245, 279, 280, 336; Boekzaal
voor 1839, D. I. bl. 124; Muller, Cat. van Portr.

MACARE (JAN) behoorde tot de aanzienlijke Belgische geslaehten , welke , met vrijgeleide van Le y c e s t e r, ter zake der
hervorming uit Antwerpen naar Middelburg ernigreerden.
Zie Chron. v. het Hist. Genoots. , D. VIII. bl. 32.

MA CARE (Mr. PIETER JOHA.N RETHAAN), Pension aris ,
Schepen , Raad der stad Middelburg , Griffier bij de Admiraliteit van Zeeland , afstammeling van den bovengemelde , was
zeer gehecht aan het huis van Oranje en keerde de woelingen
der zoogenoemde patriotten af. Ten gevolge der omwenteling
in 1795 werd hij van alle zijne ambten en bedieningen ontzet
en door het opheffen dezer instelling verloor hij ook zijne betrekking als Griffier bij de Admiraliteit van Zeeland. Hij was een
kundig beoefenaar der geschied- penning- wapen- en geslachtkunde.
Zie Levensberiqten der afgestorvene leden der Maats. van Ned. Lett.
in Hand. 1861 bl. 198 ; Citron. v. het Hist. Genoots. , D. VI. bl. 361,
D. IX. 239, Visvliet, Invent. v. Handschriften van het Zeeuwsch
Genoots. bl. 38 ; 'sGravenzande, Tweede Eeuwget. der Middelb.
V riiheid bl. 315.

MACARE (el hr. CORNELIS ANTHONY RETHAAN) , zoon van
Pieter Johan en Johanna Catharina van Naersen,
eene afstammelinge van het oude Dordrechtsche geslacht van dien
naam , werd den 27 Augustus 1792 te Middelburg geboren. Hij
werd aanvankelijk hestemd voor de studie op een der vaderlandsche
Hoogescholen , doch , nadat zijn vader , ten gevolge der omwenteling in 1795 , van zijne ambten en bedieningen was ontslagen , werd hij tot andere betrekkingen opgeleid , en zag
zich reeds op zeer jeugdigen leeftijd als extraordinaris klerk
op de Weeskamer geplaatst. Toen deze instelling , na de inlijving van Zeeland bij het Fransche Keizerrijk , werd opgeheven
koos hij het vak der Begistratie en werd in 1810 als surnumerair daarbij geplaatst. Den 8 September 1813 werd bij
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ontvanger te Ridderkerk , edoch daar de persoon , wiens
plaats hij dagr zoude vervangen , voor de eer eener bevordering naar Leyden bedankte , werd hij reeds drie weken later
tot ontvanger in laatstgemelde stad aangesteld. Den 1 Januarij
1814 werd hij in dezelfde betrekking naar Brielle , in 1816
naar 's Hertogenbosch verplaatst, en in 1817 aanvaardde hij
de betrekking van verificateur der registratie in de Provincie Zeeland , welKen post hij tot 1823 bekleedde , wanneer hij , op
zijn verzoek , tot ontvanger der registratie en successieregten
en tevens tot bewaarder der hypotheken te Middelburg , waar
bij twintig jaren later , in 1843 , nog het Kadaster gevoegd
werd , werd aangesteld. In 1829 werd hij tot lid van den
Raad , in 1836 tot Wethouder der stad Middelburg benoemd ,
en in 1848 als ontvanger van de registratie naar Utrecht verplaatst. Hij bled tot in 1857 die betrekking getrouw en ijverig waarnemen , in welk jaar hem , op zijn verzoek een welverdiend eervol ontslag werd verleend.
Reeds in zijne jeugd beoefende hij de lievelingstudien van
zijn vader , en zette die , gedurende zijn overig leven ijverig
voort , zoodat hij eene eervolle plaats onder de munt- , penningen geslachtkundigen verwierf.
Van zijne bekwaamheid in het eerstgemeld yak gaf hij in
1837 eene proeve , door zijne Verhandeling over de bij Domburg
gevonden Romeinsche , Frankische , Brittannische Noordsche en
andere munten, uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap der wetenschappen , en kort daarop in 1838 afzonderlijk verkrijgbaar gesteld, uithoofde van de daarin afgebeelde munten, eene der bronnen
voor de stndie der muntkunde in het Merovingische en Karolingische tijdvak , waardoor dit werk ook bijzonder de aandacht
der Franschen tot zich heeft getrokken. Zeventien jaren later
hood Macare aan hetzelfde Zeeuwsch genootschap het vervoig dezer verhandeling aan onder denzelfden titel , en dat
naar aanleiding van nog vele andere munten terzelfder plaatse
tusschen 1838 en 1845 gevonden. Ook in dit nieuwe geschrift bleek de onvermoeide navorscher zich de nieuwe ontdekkingen , in de numismatieke wetenschap , sedert de laatste
jaren gedaan , bijzonder ten nutte gemaakt te hebben. M acare was ook in het bezit van een uitgebreid kabinet van
munten en penningen , reeds door zijn vader aangelegd , maar
door hem zelven , zooveel zijne middelen toelieten tot zijn
dood toe aangevuld en vermeerderd. Van zijne ervarenheid
in de geschied- , oudheid- en geslachtkunde heeft hij vele
proeven in de reeks van werken , door het Historisch Genootschap te Utrecht uitgegeven , gegeven. Van groote scherpzinnigheid en oordeel getuigt ook M a c a r es laatste arbeid Rene
heidensche Offerplaats in Walch,eren , in het Archie' uitgegeven door het Zeeuwsch genootschap , D. IV. bl. 84-96 voorkomende. Ook maakte zich Macare rneermalen verdienstelijk
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omtrent zijne geboorteplaats, o. a. door in 1847/8 de zoogenaarnde oudheidkamer in stand te brengen en het opmaken
van een beredeneerden catalogus.
Dankbaar werd deze arbeid ook in zijne geboorteplaats erkend. De toenmalige Burgemeester Jhr. Mr. P asp o o r t van
G r ij p s k e r k e liet tot eene duurzame gedachtenis in het lokaal zelf het volgende gedenkstuk in gouden letters ophangen :
TER HERINNERING
AAN

JONKHEER

C. A. RETHAAN MACARE,
ONTW ERPER EN OPRIGTER
DEZER

BEWAARPLAATS
VAN

STEDELLTKE OUDHEDEN
EN

GEDENKSTUKKEN.
MDCCCXL VIII.
Het heeft M a car e, gedurende zijn leven , aan geen eerbewijzen ontbroken. Niet alleen was hij Lid en Directeur van
het Zeeuwsch Genootschap der wetenschappen, Lid en Bestuurder van het Historisch Genootschap te Utrecht , Lid van het
Prov. Utrechtsch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen ,
van het Provinciaal Genootschap van Kunsten en Wetenschappen in N -Brabant , van het Friesche Genootschap van Geschied-, Oudheid- en Taalkunde , van de Maatschappij van
Nederlandsche Letterkunde te Leyden ; maar ook van het Thuringisch Saksisch Verein , van de Societe des antiquaires du
Nord te Kopenhagen en Associe etranger der Brusselsche Societe
de Nurnismatique Societeit. Ook viel hem het voorregt te beurt
van den 4 October 1844 door Willem II tot den adelstand
verheven te worden met het praedicaat van Jonkheer.
Hij stierf den 17 Maart 1862 , op negen en zestig jarigen
leeftijd en werd den 20 van die maand te Middelburg begraven. Hij liet bij zijne vrouw,, Florentine Ja co bine
Martin e Ontij d, met welke hij in 1839 gehuwd was
twee zoons en twee dochters na.
Behalve de gemelde geschriften gaf hij in het licht : Oude
kronijk van Brabant , naar een onuitgegeven handschrift , Utrecht
1855. 8°. In de Kronijk van het Historisch Genootschap ,
grootere en kleinere stukjes , als :
Feel V. Over de vergiftiging van Willem IL

Nehaknnia.
Rekening van Jan de Kegt , J'an8z.
Oud8te burgemee8tererekening van Middelburg.
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Charters , betrejende het land van Ravestein.
D. VI. Hoogduitsche vaandelen van George van Fronsberg ,

in Breda.
Johan de Knuyt, heer van Vosmaer.
Brief van Filips II (1561).
Elias Beekman.
D. VII. Vermeerderde waarde van het geld.
Oudheden te Frene bij Profondeville.
Uitvinding der verrekijkers door Zack. Jansen.
George Clifford , hersteller van leschadigde perkamenten en
handschriften.
Dagverhaal van den veldtogt van Karel V (1554).
Veldtogt van Philips II (1537).
Chronicon van J. C. a Leydis.
D. VIII. Vrijgeleide door Leycester verleend aan 136 enzigrerende familien uit Antwerpen.
Geslacht Chantraine, gezegd Broucqsaut.
Brieven van Jan de Witt en Gelein Evertsen.
Oorspronkelzjke notulen van den Landraad.
D. IX. Muurschilderij in de kerk van he voormalig Reguliersklooster te Utrecht.
Genealogie van het geslacht de Moor.
Ontwerp van overeenkomst tusschen de heeren de Montigny
en de Heze , met de Generale Staten.
D. X. Overzigt van het Archief te Dordrecht, enz.
Ook vindt men stukken van zijne pen in het Codex Diplomaticus en in de Berigten door dat Genootschap , in de Revue
de la Numismatique Beige , 2e Serie. Tom. IL p. 114 , eene
bijdrage sur une monnaie de Fauguemont (Valkenburg). Onder
de haiidschriften van het Zeeuwsch G enootschap ziin:
Excerpten van Mr. S. de Wind en C. A. Rethaan Macare

uit Joseph Strutt , Angleterre ancienne , eene nota van Mr. S. de
Wind, omtrent een bezoek met Macarê in Dec. 1836 te Domburg gedaan , tot verificatie der nog aanwezige Nehalennia's en
andere oudheden; een lzjst van genealogische handschriften, hem
toebehoorende ; ilanteekening betrekkelijk de wapens die vroeger
te Vest-Souburg hebben opgehangen, Brieven en andere stukken.
Zie zijn Levensschets door J. J. D. N e p v e u, achter de Handelingen
der Maats. van Nederl. Letterk. 1861; Kunst- en Letterbode
1861 ; Revue de la Nuinismatique Beige, 2e Serie, Tom. I. Livr. I.
p. 150. Nieuwe werken van het Zeeuwsch Genoots. D. I. St. 2 , 1837 ,
Archief, uitgegeven door het Zeeuwsch Genoots. II; De Nederl. Gedenkpenningen verklaard en met verdere bijdragen tot de Penningkunde,
uitgegeven door J. de Vries en .T. C. de Jove, D. II. bl. 211 , 213
en volg. Verhandel. van Teylers tweede Genootschap , D. XXVI (Reg.)
Kronijk vun het Hist. Genoots. (Reg.) ; Inventaris der Handschriften
van het Zeeuwsch Genoots. door J. P. van Visvliet , bl. 20, 29, 35 ,
51 , 63 , enz. Cat. der Maats. van Nederl. Letterk. Bijv. 1853 57 bl.
-

124.

Cat. v. Hoeufft, bl. 127.
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MACARIUS (JoANNEs) of L'HEUREUX , geboren te Grevelingen , Kanunnik te Arien in Artois , leer]ing van Paul us
L e o p a r d u s te St. Winoxbergen , een uitstekend kenner der
Grieksche en Latijnsche talen , die een groot gedeelte van zijn
leven doorbragt met het doorsnuffelen van bibliotheken en het
schrijven van verschillende werken , die hij uit nederigheid niet
in bet licht gegeven , maar vermaakt heeft aan een der
Collegies van de Leuvensehe Hoogeschool.
In handschrift 'bestaan de volgende :

De antiqua scribendi ratione.
De flaunt verbi
Inscriptiones G-raecae, Macario interprele cum flogs ejusdem.
.Emendation Bibliorum Romanae.
Disquisitio antiquaria de Genzmis Basilidianis cui titulus Abraxas v. Apistopistus. In 1657 te Antwerpen met den titel
Abraxas , de Genzinis Basilidianis disquisitio , in 4'. in het Licht
gegeven door J. C. C h i fl etius, Canon* us , Tornacensis.

Com,mentarius de Picturis, et Sculpturis Sacris antiquioribus ,
praesertim quae Romae reperuntur , cui litulus Hagioglypia.
Basilius Seleuciae Episc. de Vita 13. Theclae, interp. Macario.
Rjusdem Homiliae in Quatriduanum Lazarztm ; in proditionenz
Judae et mysticam coenam ; in Sanctum Pascha ; in Abraham et
Isaac.
Ejusdem Epist. ad Optimum , de eo Scripturae loco ; juxta
LXX. Omnis qui occiderit , septies vindictam exsolvet.
Cyrilli oratio in Transfigurationem et altera de Dei-para.
Item in Hypapantenz i. e. Purificationis diem.
Chrysostomi Homilia in Theophaniae diem, interprete Macario.
Zie Foppens , .Bbl. Belg. T. II. p. 18. Val. Andreas, Bibl. Belg.
p. 529 , 530. Cat. de Crane. p. 170.

MACCOVIUS (JoHANNEs) of MAKOWSKY, een Poolsch
edelman, zoon van Samuel Mak owsk y, en van Margar e t h a Se k 1 e w s k a, werd in 1560 te Lobzenik in Polen geboren. Op geen zeer jeugdigen leeftijd wijdde hij zich aan de
studie , studeerde te Dantzig , en werd , in zijn vaderland weergekeerd , onderwijzer van drie jonge edellieden uit de familie
S o b i e n s k y, met welke hij de Hoogescholen van Praag , Lublin , waar hij met de Socinianen redetwistte , Heidelberg, waar hij
Bartholo maeus Copp en i us ontmoette, en Spiers, vervolgens die van Marburg , Wittenberg en van Jena bezocht. Eindelijk kwam hij te Franeker , waar hij gouverneur werd van.
Johannes Demetrius en van Christiaan Gorai Gov als k y , twee Poolsche baronnen , die zich aldaar op de Godgeleerdheid toelegden. Deze gelegenheid nam hij waar om te
staan naar de waardigheid van Theologiae Doctor, welke hij

al spoedig, den 8 Maart 1614 , omstreeks een jaar na zijne
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aankomst , verkreeg. In diezelfde maand overleed een der twee
Hoogleeraren in de Godgeleerdheid , Henricus An tonid es
van der L in d e n ; waardoor dit vak der wetensehappen alleen bezet bleef door S i b r a n d u s Lubbertus, die , van
de oprigting der Hoogesehool of aan (1585) met voorbeeldigen
ijver zijn post bekleed en reeds dbn ouderdom van zeven of
acht en vijftig jaren bereikt had. Mac e o v i u s maakte aldra
van zijne doctorale waardigheid gebruik , om , ongeroepen ,
lessen in de Godgeleerdheid te geven , en in 1615 genoot hij
de eer van , op een verzoekschrift van de studenten der Hoogeschool, eerst tot buitengewoon , daarna tot gewoon Professor
in de Godgeleerdheid te worden aangesteld. In deze betrekking kweet hij zich met ijver , ofschoon hij , naar zijn eigen
erkentenis , door geene vroege en grondige beoefening der
oude letteren , zich tot dezelve had kunnen bekwamen. Dock
al spoedig bleek het dat er geen gewenschte •eenstemmigheid
tussehen de beide Hoogleeraren bestond en reeds in het jaar
16] 6 schijnt Lubbertus gemeend te hebben , reden te vinden , om zijoen ambtgenoot ten laste te leggen , dat hij Gods
woord afhankelijk maakte van menschelijk gezag. Aithans
over zoodanige stelling werd Maccovius aangeklaagd bij de
classis van Franeker. Deze hield Lubbertus voor een
der geheime bewerkers van die eerste aanklagt, welke nogtans,
na gedaan onderzoek , bleek te zijn opgemaakt uit de lessen
van , en opgeteekend nit den mond van Mac c o v i u s , eer
hij nog het Hoogleeraarsambt bekleedde. In 1617 en 1618
werd het vermoeden van Lubbertus en van anderen , die
Maccovins van onregtzinnigheid verdachten , aanmerkelijk versterkt door sommige stellingen , welke in druk verschenen en in het
openbaar in de academische gehoorzaal te Franeker , onder 's mans
voorzitting , verdedigd werden. Vooral schijnt het misnoegen tegen
hem to zijn toegenomen door de Godgeleerde stellingen , over
des zondaars bekeerinq ten leven , die , ten jare 1617 , onder
zijne voorzitting , een Engelschman , Thomas Parker, verdedigde. De classis van Franeker oordeelde zijne leer valsch
en schadelijk en dagvaarde hem om voor haar te verschijnen ,
dock hij was ongezind om zich aan zoodanig kerkelijk vonnis
to onderwerpen. De classis klaagde hem hierop bij Gedeputeerde Staten van Friesland aan , bij welke zijne zaak vrachteloos behandeld werd , en die van de Dordsche Synode
(1618-1619) onderzoek en beslissing verzochten. Deze gaf
de zaak in handen van zes harer leden en beval deze het beproeven eener minnelijke schikking aan. Hunne beslissing viel
tamelijk tot genoegen van beide partijen nit. Beide teekenden een vergelijk of verdrag , dat de Synode bekrachtigde.
Evenwel niet -alle leden der Synode namen er volkomen genoegen in , vooral niet van Kemp° Ha rinxm a van Donia

eer. Fries& edelman, lid der Staten van Friesland , eerste en
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oudste Curator der Hoogeschool te Franeker en Ouderling der
Gemeente te Leeuwarden. Reeds in 1620 ontstonden er nieuwe
geschillen tusschen de beide Hoogleeraren over de genoegzawnheid en de uitwerking van den dood des Zaligmakers , over de
°pstg./lading van Christus (of Christus zich zelve door eigene
kracht hebbe opgewekt) , over het laatste oordeel en over de
regtvaardiging des geloofs en der werken , waarmede evenwel
geen kerkelijke vergaderingen gemoeid werden. Bijna te get
lijker tijd ontstond er een nieuwe twist tusschen M a c c o v i u s
en Amesius, die zijne zaak voor de Dordsche Synode bepleit
had en sedert 1622 zijn ambtgenoot te Franeker was. A m esius stelde , dat, al wat de mensch in sommige gevallen van
Gods wege verpligt was te gelooven , waarheid was ; 11 11 a c c ovius , dat de mensch in sommige gevallen verpligt was te gelooven wat onwaar was ; A mesius, dat er , in den redelijken
mensch , v66r zijne bekeering , zekere geschiktheid tot dezelve
door het Evangelie wordt bewerkt. Maccovius hield dat
gevoelen voor afwijkende van de regtzinnige leer; Am esius
dat de mensch , voor zijne wedergeboorte , Gods woord ter
bevordering van zijne Zaligheid boort , 't geen Mac co v i u s
ontkende ; Amesius, dat Christus moet worden aangebeden , ook in zijne betrekking als Middelaar ; Ma c c o v i u s was
daarentegen van gevoelen , dat aan Christus den Middelaar,
niet als zoodanig , maar alleen om zijne Goddelijke natuur de
aanbidding toekomt. In dezen twistzaak mengden zich ook andere Godgeleerden. the Leyden hield het Auto n. Walaeus
met Ai-nesius, doch Andreas Rivetus met MitCCOvius.
Deze vond ook te Utrecht een voorstander in Voetius, die
hierop de goedkeuring verwierf van zijnen leermeester G o m ar u s , doch door diens ambtgenoot , S am uel Mare si us , wederom bestreden werd.
Na dat de akademische senaat een en andermaal met deze
geschillen gemoeid was , werden zij in 1631 bijgelegd. M a ccovius overleed den 24 Junij 1644 en werd in de kerk van
S. Martinus begraven. Op een pilaar vindt men zijn grafschrift met een achtregelig Latijnsch vers van Pier i u s W i ns e m i u s. Hij is driemaal gehuwd geweest , als 1°. met Anna
dochter van Rombert us Ulenburgh, van 15 97-1624 , lid
van het Hof van Friesland ; 2.. met eene dochter van R apha el C lingb ij I , Hoogleeraar in de Geneeskunde te Franeker, 3°. met Froukj e Bo nnema , dochter van Fred erik B o n n e m a, Burgemeester van Harlingen. Zij hertrouwde
met Nicolaas Den ij s of N ij s , en vervolgens met Jan
V erhel, zoon van Arno ud, Hoogleeraar in de Wij sbegeerte.
Zijne werken , na afzonderlijk te zijn uitgegeven , vindt men
ten minste grootendeels in de drie volgende verzameld :
Opuscula Philosophica Omnia , Amst. 1660. 4°. bevattende
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1°. Logica , 2°. Dictata Rhetorica , 3°. Systema Physicum,
4°. Tractatus de anima separata , 5°. Metaphysica Theoreticopractica (Deze Metaphysica is meermalen in 16m°. herdrukt,
en Arnold H eer eb o o rd, Hoogleeraar to Leyden, bezorgde er eene uitgaaf van met zijne aanteekeningen , meer
dan de helft vermeerderd , ad mum guaestionum maxim Theologicarum adornata.) 6°. Tractatus Philosophiae Practicae
Rthici Politici , Oeconomici. 7°. Afethodus locos communes
colligendi. 8°. Oratio in obitum Nicolai l7edelii.
Loci communes Theologici , ex Thesibus , collegiis et aliis
ejus manuscriptis collecti , digesti , et aucti per Nicolaum Arnoldum , Franeq. 1650. 4°. .Editio emendatior. Amst. Daniel
Elsevier. 1658. 4°.
Johannes Maceovius redivivus , seu Manuscripta ejus
typis exscripta, procurante Nicolao Arnoldo , Franeq. 1647. 4°.
Altera editio priore multo locvletior , correctior. Ibid. 1654. 4°.
Dat werk bevat 1°. Oratio in efunere Johannis Cocceii. 2°. Distinctiones Theologicae , afzonderlijk uitgegeven met den titel:
Joh. Maceovii, S. Th. D. et Prof. Distinctiones et .Regulae
.Theologicae et Philosophicae , auctae et illustratae studio Francisci Cnutii , Neomagensis Gelri. Amst. 1663. 16°. en in het
Nederd. overgezet (De Godsgeleerde onderschydingen ende .Regulen van Joh. Maccovius; alsmede Sociniaansche siekentroost
door denselven , uyt het Latyn vertaalt door T. v. M. Amst.
1666. 12°. 3°. 1heologia Polemica. 4°. Fragmenta Praelectionum contra Arminium pro Perkinsio. 5°. Theologia Quaestionum. 6°. npcogra 4,e7.44 Adversariorum , Pontificiorum , Socinianorum , Arminianorum , Anabaptistarum. 7°. Casus Conscientiae ad normam doctrinae Socinianae per modum Dialogi.
8°. Fragmenta Praelectionum contra Catechesin Socini. 9°. AntiSocinus , cum appendice de Atheis.
Afzonderlijk heeft men nog:
Collegium Theologicum Miscellanearum Quaestionum , publice
disputatarum. Anno MDCXX1I. Franeq. 1631. 12°.
Collegium Theologicum Miscellanearum Quaestionum , publice
disputatarum. Anno MDCXXV. Ibid. 1632. 12°.
Collegium Theologicum Miscellanearum Quaestionum, publice
disputatarum. Anno MDCXX et XXI. Ibid. 1632. 12°.
Collegium contraversiarum Quaestionum de Praedestinatione
an. MDCXVIII et XIX. Franeq. 1632. 12°.
Collegium contraversiarum Quaestionum de Statu primi hominis. Franeq. 1632. 12°.
Collegia .Theologica, guae extant omnia. Editio, 3 8 . Franeq.
1632. 4°.
Zie J. Cocc eius, Oratio funeb. v66r Maccovius redivivus ex edit.
Nic. Arnoldi in Operum Coccej. T. VIII; Vriemoet, Athenae
Frisiac. p. 151, seqq.; Saxe, Onom.; Paquot, MOm. pour
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servir a l' Hist. Litt& des Pays-Bas , T. II. p. 119.; B ay le, Diet.
list. et Crit. o. h. w. ; A d r. Regenvolseius, Hist. Eccles, Slavonic. p. 383 ; Benthems, Holl. Kirch- and Schulen-staat , T. II.
p. 294, 295, 213; Epistol. Eccl. et Theol. (1704) p. 572-276;
Weismanni Hist. Eccles. T. II. p. 860; Buddei Isagoge , T. I.
p. 415, 416; Petr. Molinaei Anat. Armin. C. V. et 24; Menkenii, Nov. Illiscell. Lips. T. I. p. 116; P. Cunaei Epist.
LXXXI, ad Sixtinum Amamam; G. Saldeni de Libris ,
p. 156 ; P. Heylinx, Historia Quinquarticularis. Lond. 1660, in
het Ned. vert. Historie van de mil artikelen , enz. bl. 58, 80, 81,
93, 94; Amarna, Sermo funebr. post exequias Lubber t i , p. 27,
31; Mosheim, ICirchengeschichte des N. T. Th. V. S. 601, 602;
SehrOckh, Christi. Kirchengesch. suit der Reformation. Th V.
S. 148-150; (S. Episeopius), Antidotum ende Naerder Openinghe
van het eyghene gevoelen der Nationale Synode , ghehouden binnen .Dordrecht ,
enz. bl, 24 en 25, in Opera Theologica (Rott. 1665) p. 24; B ern a r d Dwinglo, Grouwel der verwoestinghe , D. I. bl. 57; Joh.
U ytenbogaert, Historisch verhael , van 't ghene sich toegedraeghen
heeft binnen Dordrecht, enz.; Dez. Kerckelycke Historie , bl. 1146,
1147; Korte Historic van de Spode van Dordrecht — begrepen in
brieven van 112r. John Hales en Dr. Walter Bancanqual;
Brandt, _Historic der .Reform. D. III. bl. 565, 566, 568-571,
577, 598, 599; Leydekker, Eere van de Nat. Syn. te .Dordrecht,
bl. 649, 651, 665, 666; de Procureu• van de Vaderl. Keel;. Korte
Historic van de Synode Nationaal , enz. hi. 257; Van Hamelsveld
Kerkel. Gesch. vervolgd , D. XXV. hi. 148-152; IJpe y , Letterk.
Gesch. d. System. Godgel. D. I. bl. 239 248, D. II. bl. 148-152;
LTpey en Dermout, Geschied. d. Ned. Here. Berk, D. II. hi. 308
309. Aant. bl. 210-213 (verg. 281, 399. S. H eringa, De twistzauk van den Hoogleeraar Johannes Illaccovius , door de Dordrechtsche
Synode ten jare 1619 beslecht in het 3dc deel van Kist en Royaards, Archief voor Kerkel. Geschied. inzonderheid voor Nederland.
Sehotel, Kerkel. Dordr. D. II. hi. 316.
Kist en Royaards, Archief voor Kerkel. Gesch. inzond. van
Nederl. D. IX. W. 75; Chron. v. h. Hist. Genoots. D. VII. bl. 431;
Muller, Cat. van Portretten.
-

MACHARU (BARTHOLOMEUS), van Luik, commissaris dier
stad, inaakte zich als diehter bekend door een Leoninisch gediebt , getiteld :
Bella suo lexpore in patria Leodiensi fiesta , potissimum per
Carol/on Burynndtan, in hands.
Zie Val. A ndreas, Bibl. Bag. p. 108.

MACHEBEN (PmLIP VAN), leefde in bet laatst der 17 c
ecuw te Middelburg, en rnuntte uit in bet schilderen van zeegevecbten , waarvoor hij zich in 1672 op 's kinds vloot begaf.
Met hetzelfde doel voer hij met de Zweden en Denen, voor
wie hij onderscheidene stukken van dien card heeft vervaardigd. Hij is te Rotterdam overleden.
Zie Imm e r z
bl. 193.

Lev. en wee!;. der Hall. en 17. sehihie•s, D. II.
3

34
MACHERENTINUS (JOHA.NNES THEODORUS) , geboren te
Macheren in Luxemburg , trad in de orde der Jesuiten leerde
en predikte to Keulen , Spiers , Trier en elders.
Ilij schreef:
Catechisms et Praxis Catechistica. Treveris 1612. 8°.
Ook worth hem toegeschreven een Commentarius in Salviani
libros rv. de Ecclesia , onder den titel van l'imothei adversus avaritianz et Quis dives salvus. Ibid 1609. 4°.
Hij overleed den 7 Januarij 1610 te Trier.
Zie F o pp e n s, Bibl. Belg. T. II. p. 740.
MACHET (J. J.) en J. G. KLETT , craven in 1807 te
Amsterdam in het licht :
De Fransche parfumeri. 8°.
MACHTELD VAN LANCASTER , oudste dochter van
H e n d ri k , Hertog van Lancaster , huwde in 1352 in de
Westmunster abdij to London , Graaf Willem V, die geen
kinderen bij haar naliet. Toen Delft in 1359 bij verdrag aan
Willem V overging , moesten de stedelingen hem en zijne
gemalin om vergiffenis bidden.
Zie J. G. a Leydis, Chronica .Roll. et ejus Comit. bij M a t t h a eus, Anal. Vet. , T. V. p. 368, 370. Van Wijn, Nalez.
op het Vde deel der Vad. Hst. van Wagenaar, bl. 185. Mieris,
Groot Charterb. D. III. bl. 93 , 100.

MACHTELD was de dochter van den Hollandschen Graaf
F 1 o r i s I bij Othilde , dochter van Hendrik (of Frederik)
Hertog van Saksen. Zij had slechts &nen broeder,, Graaf
Floris II. De Hollandsche Kronijk bij M a t t h a e u s voorkomende , zegt dat zij met den Hertog van Orleans huwde,
doch de schrij vers van l' Art de verifier les dates zeggen in die
dagen geenen Vorst van Orleans te kennen.
Zie v. d. C h ijs , de Munten der voorm. Graafs. Roll. en Zeel. bl. 27.
MACHTELD. Aldus heette eene der twee dochters van den
Hollandschen Graaf Floris I bij Geertruid, dochter van
Hertog Herman van Saksen.
Zie v. d. C hij s , de Munten der voorm. Graafs. Holl. en Zeel. bl. 20.

MACHTELD of MECHTELD , was de gemalin van den
Duitschen Keizer Hendrik V, die in 1123 zijnen verjaardag
te Utrecht vierde en in 1125 binnen gemelde stad overleed.
Zij heeft zich even zeer als haar gemaal door schenkingen
aan de Utrechtsche kerk indertijd zeer bemind gemaakt.
Zie v. d. C h ij s, de Munten der Bisschoppen enz. van Utrecht, bl. 42.

M ACHTELD of MECHTELD , heette de halve zuster van
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de Geldersche Hertogen Reinoud III en E d u a r d. Na
den dood van ha re broeders had zij regt op den Gelderschen
hertogshoed , zij regeerde dan ook , hoewel kort , en zulks
vooral door de lafheid van haren gemaal Jan van Blois,
Neer van Chatillon , met wien zij in 1372 gehuwd was. Na
Karen afstand van de regering trad zij weder in het huwelijk
met J a n , Graaf van Kleef. Zij overleed to Huissen ten jare 1382.
.

Zie v. d. Chijs, de Munten der Graven en lIertogen van Gelderland
bl. 20, 30, 44, 45, 46, 379 ; de Munten der Bisschoppen enz. van
Utrecht, hi. 133 ; de Munten der Ileeren en Steden van Gelderland,
bl. 127, 199.

MACHTELD VAN VOORNE , dochter van Gerard
van V o o r it e, volgde hare nicht Jenne in 1338 als
Burggravin van V o o r n e op . Zij was eene verstandige ,
manmoedige en godsdienstige vrouw , de eenige die onder de
Bidders , Edelen en Scbildboortige mannen van Holland genoemd wordt.
Zij koos in den aanvang der Hoeksche en Kabeljaauwsche
twisten de partij van Willem V, wien zij groote hulp en
bij stand verleende. Waarsehijnlijk was hier de oorzaak van
dat Margaretha, bij baron afstand van Holland , Zeeland
en Friesland , bet Burggraafschap van Zeeland en de beerschappij van Voorne , ingeval Machteld kw am to overlij den ,
aan haren zoon Otto, die toen (1346) 16 jaren oud was ,
schonk. Ook had Margaretha de Dordrechtenaars in den
zouthandel , boven die van den Briel , hoofdstad van bet land
van Voorne , begunstigd. Macht e l d bewees veel liefdewerken
aan kerken , kloosters en gasthuizen en betaalde 50 schilden
tot het herwinnen van bet H. Land. Zij hawde Dirk , heer
van Montjoye en Valkenburg , die in den scheepsstrijd tusschen Margaretha en haar zoon , op St. Martijndag 1351 ,
doch volgens anderen in 1 346 in den oorlog bij Luik sneuvelde. Zij overleed in 1372 , na eene regering van 23 jaren
en was de laatste van haar geslacht.
)

.

Zie Divisie Chronific Divis. XXV . C. 17. Gondhoeven, Chron.
v. Boll. en Zed. bl. 397, van Leeuwen, Bat. Illust. bl. 1140
Mieris, Groot Charterb. D. II. bl. 747; P. H. van de Wall, Privil.
van Dordr. bl. 209; van Alkeinade en van der Schelling, Beschrijv. v. d. Briel, bl. 211; Van Wijn, Nalez. op Wagenaar,
Crit. Mist. D. III. bl. 275; Arend, Vad. Mist. D. II. bl. 354,
486, 509.

MACHTELD VAN BRABAND , gemalin van Graaf Floris
V, stichtte in 1234-1235 met haren man, om bet heil hunner zielen en dat hunner ouders en bloedverwanten , op hun land to Loosduinen een Cistereienser klooster , en schonken daaraan met alleen
eenig land maar ook eene daar aanwezige kapel met bar toebehoo3*

ren . Beka, Junius, Boxhorn en de schrijvers der Batavia
Sacra noemen haar alleen ; van Leeuwen de gravin M arg a•
retha van Hennenberg, en Reygersbergen Koning
Wil le m als stichters. Men vindt de stichtingsbrieven bij
Matthaeus, Anal: Med. aevi. T. III. p. 437, vlg. Macht e 1 d begaf zich , na den dood van haar man , in dit klooster ter woon , stierf er in 1267 , en werd er begraven.
-

Zie Beka, Chron. p. 76; Junius, Batavia , p. 346, Boxhorn,
Toon, van Holland. bl. 162 ;. Van L e e u w e n , Bat. ill. bl. 1314;
II eygersbergen, Chronijk van Zeeland; Bat. Sacra. T. I. p. 222.
Nederl. en Klee fsche oudhed. D. III , bi. 241; It O m e r , Geschiedk.
overzigt der kloosters en abdijen in het voormalig Graafschap van 11oll.
en Zeeland.
-

MACHT (GERARD LODEWIJR DE) een Gentenaar , de eerste
courantier te 's Hage , die op het huffs Westerbeek , digt bij
de stad , woonde , en aldaar omstreeks 16.57 nieuwmaren en
couranten drukte.
Zie van den Bergh, 's Gravenh. Bijzonderheden. Stuk I. bl.

?v1ACHWITS (MELcHioR) , deed als kapitein mede den togt
naar Denemarken , en sneuvelde als luitenant-kolonel den11 Aug. 1674 in den slag bij Senef.
Zie Bosscha, Negri. Held. te land. D. III. Bijl. bi. 10,

MACKWITSCH (M. VAN) of MACKWITS , -Luitenant-Kolonel en Commandant van Nijmegen , dichter in de 2e ilea
der 17e eeuw , gaf in het licht :

Godyruchtige Uytspanninge, dienende mede tot een handboekjebij het geOrnik des H. Avondmaals. 's Gravenh. 1683 , 1698.
4°. 1773, (16e drub.)

•

Zie Cat. van Voorst. T. I. p. 170; Cat. J. J. N ieuw e n h u y z e u.
bl. 130. Cat. M. v. N. Lett. Bijv. 1853. No. 25.

MACK (G ERRIT ANDRIESZ.) of MAK, was in 1667 kom.

mandeur van het adviesjagt Schiedam , en kreeg met zeven
anderen bevel met hunne onderhebbende branders de rivier
van Rochester of Chattam op te loopen en de Koningsschepen
te verbranden , hetgeen geschiedde , waarop hij en de overige
komrnandeurs de beloofde loongelden ontvingen.
Zie Brandt, Lev. v. d. Ruiter. bl. 568, 576; v. d. Bosch, Lev
en daden der doorl. zeeheld. D. IL bl. 246 , 249.

MACKAY (DANIEL) zoon van Aeneas Ma c k ay, (Luitenant-Kolonel in het regiment van zijn oom Hugh M a c k a y)
en van Margaretha Puchler, werd 21 Julii 1712 Luitenant , 14 Julij 1730 Majoor,, 13 Maart 1733 bij het Regiment Infanterie van Cunighame , den 6 Julij 1742 Kolonel
van het regiment van zijnen oud-oom Hugh Mackay, later
van zijnen vader A en ea s. Hij sneuvelde den 18 Mei 1745
to Doornik. liij w as gehuwd .met Arn ol d a M arg ar etha

van den Steen, uit welk: huweliik de Hollandsche
M a c k a y is voortgesproten.
Uit particuliere berigten.
MACKAY (HuSH), zoon van H ugh Mack ay en van
Anna de La nnoy, kleinzoon van Hugh, die volgt , werd
den 8 December 1724 Luitenant en den 16 September 1729
Kapitein bij het Regiment Infanterie Cuninghame. Den 6
Julij 1742 werd hij Majoor der Infanterie, in 1745 Luitenant-Kolonel , den 14 Maart 1766 Generaal Majoor , den
24 Augustus 1772 Luitenant-Generaal bij bet Regiment
Mackay. Hij huwde Isabella de Savorna, die hem
eerie dochter schonk , welke huwde met den Luitenant-Generaal Jacob Pr e v o s t. Hij stierf in 1775 te Breda.
Uit particuliere berigten.
MACKAY (HuGH), heer van Scaury , soon van Hugh , was
eerst in Venetiaansche dienst getreden , en ging daarop over
in Fransche dienst. Hij maakte in 1672 den veldtogt tegeii
de Nederlanden onder T u r e n n e mede , en was bij de inneming van Bommel. Daar huwde hij met Clara de B i e vai
Wadestein , dochter van den burgemeester aldaar, , en ging
toen over in Nederlandsche dienst bij de Schotsche brigade.
In 1674 was hij tegenwoordig bij de belegering van Grave en
verkreeg toen een regiment. Hij sneuvelde in 1692 in het
gevecht bij Steenkerke.
In eene geschrevene oorkonde , berustende bij do familie
V e r s c h u e r , wordt gemeld, dat Mackay de uitvinder der
bajonet, zoo als die thans gebruikt wordt, zou zijn , cloth het
blijkt dat niet hij , maar Coehoorn ze heeft uitgevonden.
Hij het een zoon en drie doehters na. Zijn zoon Hugh
huwde Anna de Lannoy, kreeg nog jong zijnde een kompagnie en stierf in 1708 , nalatende : 1 den Luitenant-Generaal
Hugh (zie bier voor); 2 Gab ri e 1 Kolonel kommandant
van het Infanterie-regiment Stuart , die ongehuwd te Venlo
stierf; 3 Clara Margaretha, die den baron van Randwijck
huwde.
Zie Bosscha, Negri. Ifeldend. te land. D.

MACKAY (PIETER) , diende als luitenant bij bet 2de batailion Grenadiers van het Hollandsche 8ste regiment , dat den
1 Julij 1807 in last had het blokhuis in de nabijheid van
Kolberg , in Pruissen , to veroveren. In weerwil van de moedbetooning van Mackay mislukte de aanval in den vroegen
moruen van dien dag maar in den namiddao.6 werd het blokhuis
door dezelfde aanvallers met de bajonet veroverd en verbrand.
,

Zie Documens historiq. et reflexions sur le gouvernement de la Ilollande par Louis Bonaparte. T. II. ; Bosscha, Negri. Ileldend. te
-band. D. III. bl. 258.

MACLAINE (ARcHIBALD). Doctor in de Godweleerdheicl . web.
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1722 , werd in 1746 tot assistent van zijn oom , Mr. M i 11 i n g ,
predikant, en in 1747 tot co-pastor bij de Engelsche gemeente
te 's Hage beroepen. In 1795 door eene beroerte aangetast
moest hij zich verscheidene maanden aan zijn ambtsbezigheden
onttrekken , en verzocht en verkreeg in 1796 zijn ontslag.
Kort daarop keerde hij naar Engeland terug , vestigde zich te
Bath , en stierf den 25 November 1804 in den ouderdom van
82 jaren. IN was gedurende eenigen tijd de leermeester van
Koning Willem I en niet alleen geacht bij zijne gemeenten ,
maar ook bij hen , die niet tot dezelve behoorden. Men heeft van
hem eene verzameling van Leerredenen ; Brieven aan J e n y ns
over diens verdediging van het Chiistendom , waarschijnlijk dezelfde , aan wien van A 1phen dat schoone gedicht de liefde
voor he Vaderland , een pligt des Christendoms heeft gerigt ;
voorts een brief over de verdeeling van Polen en eene overzetting
van Mosheirns kerkelijke geschiedenis in het Engelsch , met
aanteekeningen en bijvoegsels (London 1765) , die nog zeer geacht
is in Engeland, en in het Nederduitsch is overgebragt (Amst.
1781). Hij was in bezit van eene groote verzameling van afschriften van eigenhandige brieven van Koning Willem aan
H e i n s i u s, en wenschte doze verzameling met afschriften
van de antwoorden op Will ems brieven door Heinsius to
vermeerderen , ten einde doze des to belangrijker voor de geschiedenis te maken. Hij poogde dus to bewerken , dat doze
hem uit de papieren , to Kensington voorhanden , werden toegeschikt , hetgeen hem echter niet gelukte. Zijn fraai portret ,
mar en door C. H. Hodges vervaardigd , ziet in fol. het
licht.
Zie Georg the third , his court and family, Vol. II. p. 80 ; Steven
Ilist. of the Scottish Church , p. 309-311 ; Collot d'Escury, Iloll.
?vein in kunst. en wetens. D. II. bl, 389-391 ; Voorr. der Oude en
hedend. Kerkel. Gesch. van Moshe i m. (Amst. 1781.)

MAC PHAIL (Mr. WILLIAM) , zoon van Hector Mac
Ph ail, predikant der vereenigde parochien van Kirckmachael
en Cullicudden , word in 1803 predikant bij de Schotsche gemeente te Rotterdam , bedankte in 1807 voor Amsterdam ,
was gcdeputeerd tot de audientie , die Napoleon, 25 October.
1811, aan de geestelijkheid der verschillende kerkgenootschappen in het Gemeenelandshuis to Rotterdam gaf. Ook stond
hij aan het hoofd der deputatie van de Schotsche kerk , die
Koning Willem 1, bij deszelfs komst to Rotterdam , 16 October 1823 , begroette, bij welke gelegenheid hij eene aanspraak
hield.
Hij schreef:

Ihe great things which the Lord hath done for us; a sermon, preached in the Scotch Church at Rotterdam, on Wednesday , Iuly 20th. 1814; being the day of thanksgiving for a

general peace , appointed by William , Prince of Orange and
Nassau , Souvereign of the United Netherlands.
Met zijn ambtgenoot James A. nderson gaf hij in bet
Licht :
Select collection of Hymns , used in worshep in the Scotch
Church of Rotterdam. Rott. 1810. 12m°.
Zie S teven, History of the Scottish Church at Rotterdam p. 243
tot 253, 336.

MAC PHAILL (ALEx.) , nobilis Brit. , vervaardigde een
.Poemation de abdications illustr. Failelii, .Hagae Comit. 1744,
mense Dec., in piano gedrukt.
MA.CPHERSON (ALEXANDER DANIEL) , Kapitein in het
Gallo-Bataafsche leger in 1799. Hij viel den 10 September
van dat jaar, gekwetst zijnde , den vijand in handen.
Zie Bos sch a, Ne&l. Heldend. te land. D. III. bl. 1 90.

MACQUELIJN (MICHIEL JAcoBus), zoon van Wouter
M a c q u el ij n , koopvaardijkapitein , werd den 10 September
1771 te Delft geboren , genoot bet onderwijs aldaar van
den rector H enric us Hoogeveen, en van den prorector
G ij s b e r t van E g m on d, die later zijn schoonvader werd ,
werd in 1789 student te Leyden , waar hij de lessen van S a nclifort, 0 ost erdij k, Pa radij s en Brugmans bijwoonde,
-en den 14 November 1795 , na, het verdedigen eener dissertatie de Vomitu, tot doctor in de geneeskunst bevorderd. Hij
zette zich in zijne geboortestad neder,, waar hij gedurende dertig jaren de praktijk uitoefende en medeoprigter werd van
het genootschap Christo Sacrum. In 1824 werd hij , in plaats
van Krauss, tot hoogleeraar in de geneeskunde te Leyden beroepen , welke betrekking hij den 2 October van dat jaar aanvaardde met eene Oratio de Medicinae practicae Doctore fideli
artis _Historic°. In 1829 bekleedde hij de waardigheid van
rector magnificus , welke hij den 8 Februarij 1830 nederlegde
met eene Oratio de nonnullis pliilosophiae Naturalis partibus,
cum institutione Medicinae arctins conjungendis. In 1842 nam
hij zijn emeritaat en overleed den 4 April 1852 , na , gedurende de twee laatste jaren , het gebruik van zijn gezigt gemist te hebben. Zijn portret is door de Maats. van Schoone
Kunsten in plaat gebragt , in folio.
In 1798 behaalde zijne Commentatio de lenta et
dentitione den prijs van 640 realen(f 80) bij de Koniniclijke
geneeskundige Akademie te Madrid. Met A. van S ti pri a a n
Luiscius, O. G. Ontijd en J. van Heekeren gaf hij
het Geneeskundig Magazijn nit waarin o. a. van hem voorkomen:
Beschrijving van eene wanstaltige menscheliike vrucht van
zeven maanden drafts , veroorzaakt door eene gedeeltekke zantengroeijing van twee vruchten, in Peel I. Delft 1801.
,

Twee waarnemingen van genezene longtering , beide van zeer
verschillende soort, door middel van de loodsuiker, in Decl V.
Leid. 1805.
Voorts vindt men van hem :
Proeven ter beantwoording der vraa ► : hoedanig behoort, in
den legenwoordigen staat der Geneeskunde en van hare Zusterwetenschappen, de omvang van het onderwijs in de leer der geneesmiddelen, te zijn , in Tijdschrift voor genes-, heel-, verlosen scheikundige wetenschappen, vitgegeven door het Genootschap
Vis mita fortior , te Hoorn. II D. Amst. 1828.
Beschriiving der drie voornanie tijdperken van de geschiedenis der Geneeskunde , ald.
Korte schets der verdiensten van wijlen A. van Stipriaan
Luiscius als Geneeslieer , in Geneesk. Bijdragen, door C. Pr u y s
van der Hoev e n. D. III. Rotterd. 1830.
Zie G i d. Jan. V e r d a m , de its quae Acad. Lugd. Bat. — prosjera et lugenda acciderunt in Annales Academici 1852-1853, p.16-18,
38, 39 ; Siegenbeek, Geschied. d. Leyds. flooges. D. II. ; Kunst- en
Letterb. 1838. N°. 247.
MACQUET (JAN D.), geneesheer,, schepen , mad en burgemeester te Zierikzee , werd aldaar in 1731 geboren. Van
zijne ervarenheid in zijn eigenlijk vak heeft hij ondembeidene
proeven nagelaten. Ook maakte hij zich als geleerde en
scherpzinnig oordeelkundige bekend. Er bestaan van hem verscheidene zeer good bewerkte opstellen over het critiscli en
theoretisch gedeelte der dicbtkunst , die blijk dragon van gezond oordeel en zuivere smack. Hij vergenoegde zich echter
niet met het maken van aesthetische aanmerkingen en het leveren
van theorien maar toonde ook meesterlijk het practisch gedeelte
der dichtkunst to verstaan. Zulks bewees hij reeds in 1761 in
zijn dichtwerkje De vier jaergetiiden, waarvan men eerie beoordeeling vindt in Tael en Dichticundige Bijdragen, D. II.
N°. XXXV ; maar vooral in zijne Dichtlievende Uitspanningen
tusschen 1772-1779 , to Zierikzee in drie deelen in het licht
verschenen. Men vindt daarin den Herderszang Koridon, die
plat en zonder schildering is ; Heldinnenbrieven, waarin hij
O v i d i e s navolgde en waarbij V on d e l's Maagdenbrieven niet
te vergelijken zijn , het Lierdicht : Nut en nadeel der hartstogten, waarin de gramschap en hare scbadelijke gevolgen
voordeelige uitwerkingen uitmuntend zijn afgeschilderd. Zijn
overige gediehten zijn vol kracht en stoutheid , inzonderheid
lie/ gelukkig Nederland, een dichtstuk dat Helm e r s niet onwaardig zou zijn , en De lotgevallen van Zierikzee, waarin
krachtige en stoute , schoon soms overdreven partijen voorkomen. In bet tweede deel (zeer ongepast aan den Heiland opgedragon) treft men uitmuntende tafereelen aan van sommigc
voortreffelijke gelijkenissen van onzen Hoer. 11ij toont ook
in doze bundel dat hij zich gelukkig weet to scliikken naar den
-
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versehillenden aard der onderwerpen , die hij behandelde , en
dat , naar den eisch des onderwerps, sommige stout, krachtig ,
verschrikkelijk zelfs andere verheven , zacht en aandoenlijk
geteekend zijn.
In het 3° deel vindt men eene uitvoerige bespiegeling der
Eerste wereld in zeven boeken. Zij is eene diehtmatige
breiding der eerste boofdstukken van Genesis , geheel in den
geest der overige Bijbelberijmingen , die toen in den smaak waren.
Beter zijn de 17 mengelgedichten van ernstigen aard , die in
dezen bundel worden gevonden. Siegenbeek, van Ka mp e n , d'Escury, de Vries, Witsen Geysbeek en anderen , die de geschiedenis onzer letterkunde hebhen beschreven,
geven horn eenparig lof. M a c q u e t was een der eerste leden
der Maats. v. Ned. Letterk. te Leyden. Hij stierf in 1798.
Hij schreef:
Verhandeling over de Bijbelsche ziekten en eenige andere gevallen , die in de Heilige Schriften voorkoinen , en door de Geneeskunde ligt ontfangen. Leyden 1762. 2 8 dr. 8°.
Inleiding tot de Pathologie of beschouwing van het menschelijlc
in den zieken staat. Utrecht 1782. 2 d. 8°.
Dicktlievende Uitspanningen in Nieuwe Bijdragen tot opbouiv
der Vaderl. Letterk. D. I. bl. 33 68.
Verhandeling over de voortrefelijkheid der Oude en Hedendaagsche Poeten. T. a. p. D. II. hl. 77 150.
Over het schoon in de Pazije in Werk. v. d. Maatsch. van
Ned. Letterk. te Leyden , 3° dr. Leyden 1777.
Lof der Lente , Lof des Zomers , Lof des Herefst en Lof
des Winters , in vier jaarzangen. Leid. 1761. 8°.
Proeven van dicktkundige Letteroefeningen: over den smaak
in de Poezije , over den Abraham den Aartsvader van Hoo ►vliet ; over eenige dichtstukken van Vondel , en over den Hstroom
van Antonides ; over den Gijsbreckt van Aemstel en Lucifer van
Vondel , over Hoo.ft als dichter en over de Elegijen. Utrecht
1780 , 1783-1786. 3 d. 8°.
In de Bibl. der Maats. van Ned. Letterkunde , een ms.
Dichtlievende Uitspanningen, met aanmerkingen van eenige leden
der Maas., van dergelij ken inhoud als in de Nieuwe Bijdragen.
-

-

'Lie Witsen Geysbeek, Biogr. Anth. Crit. Woordenb. D. IV.
b1.1 267 volgv. Apollineum, I St. bl. 70; Siegenbeek,
Gesch. d. Nederl. Letterk. ; Van Kampen, Gesch. d. Lett. en
Wetens. ; Collot cl'Escury„ Boll. poem in Kunsten en Wetens.
D. IV. (2) 722 , 723. De Vries, Gesch. d. Ned. Dichtk. D. III.
bl. 180; N i e u w e n h u i s, Aanhangs. o. 12. Woordenb. v. Kunst.
en Wetens. o. 11. iv. Taal- en Dichtk. Bijdr. D. It. bl. 217; Handel.
d. Maats. v. Ned. Letterk. 1799; Arrenberg, Naantreg. v. Ned.
Boek. bl. 274; Boekzaal der Gel. Wereld , 1761 bl. 325 , 1762 , bl. 625
1779. bl. 463; Cat. d. Bibl. v. Ned. Letterk. D. I. bl. 69, 203, 262.
D. II. bl. 200 Navorscher , I). III. bl. 54.

INIA.CIVARD (1toBERT), predikant bij de Sebotsche go-

42
meente te Rotterdam , werd te Glenluee in het zuiden van
Schotland geboren , en legde zich , na zich op lagere scholen
te hebben voorbereid , te St. Andrews op de Godgeleerdheid
toe. Hier genoot hij niet alleen het onderwijs , maar ook den
omgang en de vriendschap van den beroemden Samuel Ruth erf or d , dien hij , in betrekking van Secretaris , naar eene
vergadering van Schotsche predikanten te Westmunster volgde.
Teruggekeerd was hij eenigen tijd onderwijzer in de godgeleerdheid
te St. Andrews en werd vervolgens predikant te Glasgow , in
plaats van den beroemden Andrew G r a y. Reeds had hij
in deze gemeente vijf jaren met ijver en trouw gearbeid , toen
eene uitdrukking die hij zich in eene leerrede , den 4 Februarij
1616 aldaar gehouden , had veroorloofd , oorzaak was dat hij
gevangen genomen , naar Edimburg gevoerd , in den kerker geworpen , en veroordeeld werd het koningrijk binnen een half
jaar te verlaten. Ondersteund door L ad y K en m u r e, die ook
andere gebannen predikanten het noodige verschafte , begaf
bij zich naar Rotterdam , waar hij van tijd tot tijd voor den
Schotschen leeraar A 1 e x a n der Petrie optrad , en de brieven
van zijnen gestorven vriend en leermeester R u t h erfo rd, met
eene korte levensschets er voor , in het licht gaf. Van Rotterdam begaf hij zich naar Utrecht , waar hij verscheidene jaren
woonde , een vriend , raadsman en onderwijzer was der Engelsche studenten , die toen de academie aldaar bezochten , herhaalde malen in de Engelsche kerk aldaar predikte , zelfs gedurende de ongesteldheid van Mr. Best bij diens afwezigheid te
Rotterdam eenige weken de dienst voor hem waarnam , vriendschappelijk met de hoogleeraren V o e t i us en Net h e n u s
omging en den laatsten bij de uitgave van het hands. van
Rutherford tegen den Arminianen hielp. Omtrent 1668
keerde Ma c w a r d naar Rotterdam , dat toen een aantal gebannen Schotsche leeraars tot toevlugtsoord verstrekte , terug.
Hier bewees hij de Schotsche gemeente belangrijke diensten
en werd zelfs in 1671 tot tweede predikant benoemd. Slechts
kort mogten zij het voorregt genieten hem als zoodanig to
bezitten , daar hij op aanhouden van Karel II, met J ohn
Brow n en Kolon el Jam es W all a c e, door de Staten-Generaal gelast werd het grondgebied der Vereenigde gewesten to
verlaten. Hij predikte den 25 Februarij 1677 zijn afscheid
en begaf zich naar Utrecht , waar bij noch door K ar e 1 II
noch door de Staten vervolgd werd, te meer wijl de laatsten het
besluit tot -verbanning niet vrijwillig , maar tegen hun zin ,
op sterk aanhouden , ja zelfs bedreiging van den Koning ,
hadden genomen. In 1678 keerden de drie ballingen naar
Rotterdam terug , en Macward overleed aldaar in December
1681.
Hij was een man van buitengewone godsvrucht , de vraagbaak van velen , zoo in als buiten het land zijner ballingschap.
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Of echter zijne brieven , van welke Ste v e n een uitvoerig verslag geeft, reeds het licht zien , is ons onbekend. Zijn History
of the Church of Scotland is verloren. Hij was bevriend met den
liotterdamsehen predik ant Jacobus Bor sti us en vooral met
K oelman, wien hij , bij de uitgave zijner vertalingen van de
werken der Engelsche Godgeleerden , gewigtige diensten bewees ;
zoo als K o elm a n zelf erkent voor zijne overzetting van
Mr. Hugh B en n i n g s verhandeling , getiteld : Principles of
the Christian religion. Behalve de door hem te Glasgow uitgesproken en door H o fm a n vertaalde en uitgegeven (Utrecht 1711 12°)
leerrede en de brieven van. Ruth e r fo r d , (Rott. 1664) , schreef
hij eene voorrede voor Jo ha Browns verhandeling Christ
the Way and the Truth and the Life. Rott. 1677. Bij
K o e lm a n s overzetting van Ben n i n g s gemeld werk voegde
hij een stukje , getiteld : Holy Walking with God. Amst.
1678. 12°. Hij schreef ook een voorrede voor Durham s
Commentary on the Revelation , een werk dat in 1744 45 ,
in het Nederduitsch vertaald , met eene aanbeveling van
Dr. Cornelius van Velzen van Groningen, in 2 dn.
in 4°. te Amsterdam het licht zag.
Voorts gaf hij in het licht :
Solemn Appeal to Preachers in the times of spiritual declension , 1674 , Dimmer in het Engelsch uitgegeven maar
door K oelman naar een ms. vertaald en aan het Edit gebragt met den titel : wekker der Leeraren in Wen
van verval. Mott. 1733 , 12°. In de opdragt der Sae
uitgaaf worth Ma cw a r d cr de schrij ver van genoemd.
The poor Man's cup of cold water , ministered to the
saints azzd sufferers for Christ in Scotland , 1678 , Edinb.
1709. 4°.
Benders Disbanded.
The True Non-conformist , irz answere to the modest and
free conference betwixt a Conformist and a Non-Conformist,
about the present distenipers of Scotland, 1671. 12°. Volgens
Steven: an acute controversae, work , adscribed to him , written to reply to Bishop Burnet.
EllArSINISMOI ; or .Earnest Contendings for the Faith;
being the answers written to Mr. Robert Fleming's First and
Second paper of Proposals , for union with the Indulged; the
first paper printed Anzio 1681. In which Ainswers, more
sound and solid proposals for a safe and lasting union are
offered; and a solemn appeal thereanent made. Whereunto some
of the Author's Letters, relative to the sins and duties of the
day , are annexed. By that faithful servant of Jesu Christ
Mr. Robert Mac Ward, sometime minister of the Gospel in
Glasgow , uitgegeven door Mr. John M'M a i n , Schoolmaster ,
at the Foot of Libertoun's, Wynd in Cowgate. Edinburgh ,
1723. 12°.
-

„
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Zie M u r r ay, Literary History' of Galloway , 2e edit. p. 107;
M u r r a y's Life of Samuel Rutherford , p. 233 , 234. M u r r a y,
Memoirs o f Lord Kenmure voor de laatste uitgaaf van Rutherford's Last
and Heavenly Speeches of Viscount Kenmure. Edinb. 1827. 18mo.
pp. 38-39. William Temple, Letters, Vol. III. p. 291, 292;
comp. 248 , 268 , 311 ; M'Crie's Notices of colonel Wallace , p. 371 ;
t c v e n , History of the Scottish Church at Rotterdam. (Reg.)

MADAN (M.). Arrenberg vermeldt van hem : verh,andeling
over de oorzaken, nitwerkingen, gevolgen, behoed- en hulpiniddelen van het verderf der vrouwen. Rotterd. 1782. 8°.
Zie Arrenberg, Naaml. van Boek. bl. 274.

MADE , een dichter uit de XVII eeuw. Zijne Gedichten 1668 8°. worden in het _dank. en very. op Arrenberg
bl. 133 vermeld.
MADEN (RICHARD) , werd in 1660 predikant bij de Schotsche gemeente te Amsterdam. Toen de stad Londen in September 1666 voor een groot gedeelte door den brand vernield
was geworden , bad hij openlijk om de herstelling en voorspoed der stad. Burgemeesteren , aanschrijving van de Staten
van Holland bekomen hebbende , ontboden den predikant voor
zich , en vernamen dat hij inderdaad voor de stad Londen gebeden had , doch betuigde zulks voortaan , indien het aanstoot
mogt geven , te zullen laten. Men vond echter dat bidden in
het heetst van den oorlog zoo onbehoorlijk dat Maden den
2 October bevel kreeg , zich voortaan van het predikambt en
van alle kerkelijke vergaderingen te onthouden tot dat hem
anders gelast zon worden. Welligt zou hij strenger zijn behandeld geworden , zoo het niet gebleken was, dat hij gewoon
was om ook 's Hemels zegen te bidden over de vloot en wapenen van den Staat.
b

Zie Steven, History of the Scottish church, p. 335 ; Wagenaar,

Anisterd. D. V. bl. 278.

MADER (J.) vervaardigde een lijdwijser der Rupsen.
MADER (WILLEM) of MAEDER , makker van Jo an
Fraser, een Engelsehman , die in 1673 buiten pijn beleed , door
aanzienlijke lieden in Engeland gehuurd te zijn om 's Lands saepen , teen nog te Amsterdam onttakeld liggende, in brand te steken. Hij was een Schot en omstreeks 40 jaren oud , toen hij
in 1677 te Rotterdam gegrepen en veroordeeld werd om geworgd , en met brandend stroo geblakerd te worden.
Zie Jloll. Mere. , 1677 , bl. 235 ; Wagenaar, Vad. /list. D. XIV.
bl. 286.

MADER (W. C. F.), was als onderluitenant of adjudant
bij bet beleg van de Willemstad in 1793 door de Franschen,

en geciroeg zich dapper.
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Zie Bosscha, Narl. Beldend, te land. D. III. bl. 32. Bij v. en
vert. W.. 35 ; Oldenburg, Beleg en verd. van de Willemstad ,
bl. 143.

MADDERSTEG (MICHAEL) , werd omtrent 1659 te Amsterdam geboren , en leerde de schilderkunst bij Ludolf B a khuizen; ja werd zelfs een zijner beste leerlingen. Hij was
grondig in al wat tot den scheepsbouw betrekking heeft ervaren ; doch daar hij bet grootste en beste gedeelte van zijn
leven aan het Hof van Brandenburg doorbragt, zijn zijne zeestukken in Holland zeer zeldzaam. Kramm zag er verscheidene te Berlijn , Potsdam , Sans-Souci , enz., doch het beste,
voorstellende de door den Koning van Pruissen, Frederik I ,
gebouwde oorlogschepen, lestaande nit eene gallei en twee kleine
schepen net eenige booten, in den achtergrond het slot en de
&lad lapenick , is te Berlijn.
Te Amsterdam teruggekeerd, legde hij zich, schoon met
minder goed gevolg, op den koophandel toe en stied in 1709.
Volgens Kramm zijn zijne zeestukken soms bedriegelijke navolgingen van zijnen meester, zoo dat ze yank voor het werk
van Bak h uiz en doorgaan.
Zie Immerzeel, Lev. en perk. d. Holl. en Vl. Kunstsch. D. II.
bl. 193; Kramm, Lev. en Werlc. der Holl. en VI. Kunstschild. D. IV.
bl. 1039.

MADIOL (G. L.) werd in 1787 geboren. Reeds op 17
jarigen leeftijd trad hij den 1 November 1804 als eenvoudig soldaat in Hollandsche dienst en mogt binnen den tijd
van 5 jaren zich den officiersrang waardig maken. Op het,
einde van den Russischen veldtogt bekwam hij vijf lanssteken
in de regterzij , en werd den 28 October 1812 door de Rassen krijgsgevangen gemaakt. Nadat hij in 1814 nit de krijgsgevangenschap was wedergekeerd, werd hij , in Maart 1815.
als luitenant in ons leger geplaatst , kort daarop tot 1st"
luitenant benoemd , en in hetzelfde jaar nog tot P t ee luitenantadjudant aangesteld. In 1823 werd hij benoemd tot kapitein
en vertrok als zoodanig in het laatst van 1826 met de expeditionaire afdeeling naar 0. I. Door schipbreuk te lijden ,
werd hij eerst in Augustus 1827 to Samarang ontscheept
nam vervolgens deel aan de krijgsverrigtingen op Java,
werd in 1828 benoemd tot Ridder der Milit. Willemsorde 4e ki.
en in het begin van 1830 bevorderd tot den rang van Majoor.
In laatstgemeld jaar in Nederland teruggekeerd , werd hij den
Luitenant-Generaal Co rt H eyligers toegevoegd tot de rege•
ling der algemeene volkmapening. In 1831 aan het hoofd
van het 2 d e bataillon jagers geplaatst, nam hij deel aan' den
tiendaagschen veldtogt, en onderscheidde zich zoodanig , dat
hij bij legerorder eervol werd vermeld. In 1840 werd hij
benoemd tot Luitenant-Kolonel bij de afdeeling jagers, en in
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bet volgende jaar tot kommandant van het 5de regiment infanterie , waarbij hij in 1843 tot den rang van Koloytel verbeven werd. In Mei werd hij , op verzoek , gepensioneerd met
den rang van Generaal-Majoor, na alvorens in 1846 tot Ridder van de orde van den Nederlandsehen Leeuw te zijn benoemd. Hij stierf in October 1858 in den ouderdom van 71
jaren , waarvan hij 431 jaar , zoo in Indiö als bier te lande ,
diende en in verschillende gewesten van Europa en van Indic
de veldtogten heeft merle gemaakt.
Zie N. Rott. Cour. 11 Oct. 1858.
MAECHT (JAN DE), leefde in de tweede helft der 16de
eeuw,, en was als behangsel-tapijtwerker beroemd. In zijne
fabriek werden o. a. vervaardigd de kostbare tapijten , die de
wanden der vergaderzaal van de Provin,ciale Staten van Zeeland
versieren. Zij waren 189 oude ellen lang en voor 180 p. vl.
door den raadsheer Meyros ten behoeve van den lande van
Zeeland en tot behangsel van de Kamer van Zijn Excel!. in het
hof te Middelburg gekocht. Ze stelden voor, de luisterrijke wapenfeiten der Zeeuwen , in de eerste jaren van den kampstrijd
tegen Spanje , zoo als de zegepraal van E wont Pieterse
Worst, in 1573 en de roemrijke overwinning van L o d ew ij k van Boisot, voor Lillo en Bergen op Zoom , in
1574. Onder elk der vijf tafereelen vindt men een Latijnsch vierregelig very den inhoud der voorstellirig bevattende. De la Rue en Hoogstraten noemden Johanna
de M a e g t de vervaardigster van dit werk. Zij verdienen
zeer in plaat gebragt te worden , zoo uit een geschiedkundig
als uit een kunst-oogpunt.
Zie Hoogstraten, o. h. w. Middelburg. De la Rue, Gelett.
Zeel. b1. 490, 2e dr. Kramm, Lev. en Werk. der Boll. en VI.
Kunstsch. D. IV. bl. 140.

MAELCOTE, zie MALCOTIUS.
MACLE (ZEGTER VAN) , word to Brugge in 1504 te Brugge
geboren en stierf in 1601.
Van Naar bestaat in hands. :
,Deerlicke lamentatie ende hardt beclagh der stele van Brugghe ,–in fol.
Men vindt hiervan een uittreksel in Be ameourt de N o o r tv eld e, Beschryving van den opgank , voortgank en ondergank
der Brugschen koophandel , Brugge 1775. bl. 195-246. Ook
is nit doze Lamentatie een ander hands. getrokken , getiteld :
.Korte inhoud van de verandering en alles wat er geschied is
binnen de stad Brugge , sedert den 12 December 1577 tot
1595 , in fol.
Zie Cat. d. Ilandschr. v. v. Hulthem, bl. 195. No. 638-639.

MAELEN (JETSKE REINOU VAN DER) of MALEN, eene
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Friesehe dicliteres uit de eerste helft der XVIII eeuw,, was
eene dochter van Michi el v an der M al en , J. U. D.,
Schepen van Leeuwarden en President van het Nassausche
krijgsgerigt, en van Rixt van Hoorn, wier vader lid der
Staten van Friesland was. Deze rnoeder hertrouwde met
J o h. Hemsterhuis, in 1706 als hoogleeraar in de geneeskunde overleden. Op dezen stiefvader vervaardigde zij reeds
toen een rouwdicht , dat zij met eene menigte andere harer
#Dichtoefeningen" eerst in 1728 te Leeuwarden bij de Erven
H. H a 1 m a in 4°. in het licht gaf onder den titel van : ZedeMengel en Lijkgedichten. Met Kunst platen versierd; een bundel goede verzen , meest op personen en bij gelegenheden
vervaardigd , die alle de deugden en gebreken hadden van
hare tijdgenooten , boven welke zij zich niet verhief. Den zomer op de hofstede Tjerksma te Roordahuiziim doorbrengende ,
was zij met vele aanzienlijke personen verwant of bevriend.
De hooge lof, dien Dirk S m i t s haar toezwaaide in een bijschrift op haar portret in het Panpoeticon (1739) , was welligt
even overdreven als de vernedering haar door latere kunstbeoordeelaars aangedaan.
-

-

Zie A. van Haien, PanpoOicon Batavum , bl. 255; de Vries ,
Gesell. der Ned. Dichtk. D. II. bl. 168; W i t s e n Geysbeek, Biogr.
Anth. Crit. Woordenb. D. IV. bl. 301 ; Cat. d. Maats. v. Nederl.
Letterk. D. I. bl. 253.

MAELSON (Dr. FRANCOIS) beroemd staatsman en ijveraar
voor de vrijheid , in den aanvang der Nederlandsche beroerten ,
werd in 1538-te Enkhuizen geboren. Hij bekleedde eerst den
post van pensionaris te Enkhuizen en naderhand dien van Syndicus of Pensionaris van West-Friesland. Een blijk van het
vertrouwen dat in 's mans eerlijkheid en kunde werd gesteld
was dat men zijnen raad over onderwerpen van de hoogste
aangelegenheid innam. Dus vinden wij zijn naam vermeld
onder de staatslieden , gemagtigd om met Prins Willem I te
raadplegen , eer men nog Koning Philips had afgezworen
over het zoo teeder onderwerp , de wijze namelijk , op welke
men vreemde hulp zou mogen zoeken , zonder eene uitheemsche
mogendheid toegang in het land te geven , of deze Staten te
scheiden van de heerschappij van den Koning van Spanje.
Toen vervolgens besloten werd Engeland in den arm te nee
men , werd M aelson, nevens 's lands advokaat en den heer
van Ald e g o n de derwaarts gezonden om Koningin Elis ab e t h tot het verleenen van krachtigen bijstand te beweF.r,en..
Ten tijde dat Amsterdam , in den jare 1578 , de Spaanschge
zinde regering uitdreef en de Staatsche zijde koos, was hijeen der gemagtigden der Staten , naar die stad afgevaardigd
om op de algemeene zaken behoorlijke orde te stellen. Desgelijks had M aels on mede de hand, in den jare 1582, in
bet opstellen eener K.erkorcle , een werk , in dien tijd van zoo,
,
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dringende aangelegenheid , dat , volgens sehrijven van den Prins
aan de Staten : "Tenzij met behoorlijke orde daarin werd
voorzien , het geschapen stond dat de Gereformeerde
en 't Land beide zouden verloreu gaan." De opdragt der Grafelijkheid aan Prins Willem was een "onderwerp van bet
hoogste belang , dat, in den jare 1584 , de aandacht van
's Lands Staten bezig hield. Doctor M a e 1 s o n was wederom
de man , die , nevens den heer van A sper en en den Ad vo
caat Buys, met zijne Doorluchtigheid daarover in onderhandeling trad en de zaak tot die rijpheid hielp brengen dat de
Prins , bij geschrifte , de opdragt aanvaardde. Bekend is bet
lot , dat kort daarop den Prins trof , en de ontwerpen wegens
het Graaflijk bewind deden in duigen vallen. Op nieuw wendde
men bet oog naar Endeland , en zond een plegtig gezantschap
aan Koningin E l i s at'b e t h, otn haar de opperheerschappij
op te dragen. Ma elsons naam vinden wij op de lijst der
gezanten vermeld. Geen Nederlander is onkundig van de
slinksche handelingen des Graven van Leycester , door E 1 i s ab e t h sedert herwaarts gezonden , o111 zich van het hoog gezag
te verzekeren. Inzonderheid had hi j het gemunt op de steden ,
vier regenten voor de vrijheid ij verden. Enkhuizen was een
van deze. Leycester was derwaarts op weg , en welligt had
zijne tegenwoordigheid zeer verderfelijke uitwerksels gehad op
de Gemeente , die zich door 's Graven schijnheiligheid ligtelijk
liet misleiden. Om de burgerij daartegen to waarschuwen en
te wapenen , bediende zich Ma elson van twee vertrouwde
burgers, Gerard Wit en Adam Kortleven. Zij vervoegden zich in verscheidene herbergen on op andere openbare
plaatsen ; verhaalden aldaar hoe L e y c ester, in zijn toeleg op
Amsterdam verijdeld zijnde , thans een aanslag op hunne stad
in den zin had , en ontvouwden meteen de verderfelijke oogmerken , welke daarmede bedoeld werden. Zoo gelukkig
slaagde de pensionaris in dit ontwerp , dat hij de gemoederen
der Enkhuizenaren van den Engelschman wendig maakte , en
deze het thans niet durfde wagen de stad te bezoeken. In een
gewigtig geschil , in den jare 1589 ontstaan , werd Mael son ,
omtrent dezen tijd tot Syndicus , Ad vokaat of Pensionaris van
West-Friesland verheven , inzonderheid vermaard. De steden
Hoorn , Enkhuizen en Medemblik namelijk , binnen de aloude
palen der heerlijkheid van West-Friesland gelegen , wren van
oordeel , dat, sints de afzwering van de Spaansche heerschappij ,
de oppermagt over deze heerlijkheid met even veel regt aan
haar vervallen was, als de Staten van Holland en Zeeland
zich de oppermodendheid over hunne bijzondere gewesten
toeeigenden. M a el so n inzonderheid beweerde dit oppergezag.
Hij was er niet tegen dat Monnikendam en Edam , even als
voorheen , ter Staatsvergadering van West-Friesland zitting
liftmen ; (loch Purmerende , als zijnde cen afzonderlijke beer-
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lijkheid , wilde hij daarvan hebben uitgesloten. Zoo sterk stonden de drie steden op dit stuk, dat zij , in het gemelde
jaar 1589, eene onderlinge verbindtenis sloten , ter handhaving van het oppergezag van West-Friesland , en van
hunnen Syndicus , die zijn post wilde nederleggen , in zijn
bewind. Om zijne meening ten aanzien van het oppergezag
van West-Friesland te meer te doen blijken , vormde M a els o n het ontwerp om het getal der gecommitteerde Raden in
het Noorderquartier te verminderen of zelf een afzonderlijk
collegie voor de drie steden op te rigten. Hieruit ontstond
meedr en meer verwijdering van de Staten van Holland en deze
groeide eerlang tot zulk eene hoogte, dat de drie steden weigerden in de gemeene lasten te dragen, ja zelfs om afgevaardigden ter dagvaart naar 's Hage te zenden. Eindelijk werd
het gesehil door bemiddeling van Maurits en andere gemagtigden bijgelegd, op voorwaarde , onder anderen , dat voortaan
de stemmen der drie steden te zamen ioo veel zouden gelden
als die der vier anderen. Maelson leidde kort daarop zijn
ambt neder en werd nevens zijne Doorluehtigheid tot raad aangesteld.
In 1596 trok hij in gezantschap naar Denemarken om er
bevestiging der voorregten , aan de Nederlanden verleend , te
erlangen.
Hij stelde veel belang in de zeevaart , vooral ter beproeving
van de vaart , benoorden om naar China. Hij spoorde waarsehijnlijk Lin sehoten aan om toch alles wat tot bevordering
van dien nieuwen tak van welvaart kon strekken , zonder verwij1 mede te deelen , en deze erkent in de opdragt zijner reizen aan de Staten-Generaal, de gunst der algemeene Staten,
en van den Prins, op aanbeveling van M a el s on, te hebben
mogen verwerven. Hij bevorderde de uitrusting van twee
Vliebooten. Een der ontdekte eilanden werd naar hem, Madeons eiland genoemd. Ook hielp hij Lucas J a n s z. W a g en a ar in het vervaardigen en zamenstellen van zijn Spiegel der
Seevaert , te Leyden bij Plan t ij n in 1584, op eigen kosten
uitgegeven.
#1Vla elson (tong Hogerbe et s), u sal in nakomende tijt
aKennen van raet eloeek , in den noot getrouwe,
#Die hooren zal der Vorsten van Nassouwe
llUytroepen 't lof: als sy , en ghy van nijt
#Tot beter uyr beyde suit zijn bevrijt.
#Van nu volcht u, dat d' Indische Landouwe,
"Door u behulp otis klaerder haer ontfouwe,
',Tethys ontdeckt, de zeeman sy verblijt.
"Des Waghenaer, en Huyghen wijt ervaren,
#Doen danklijek blijek, over Neptuni baren
ffVoerend' u naam met ware lof en prijs.
4
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"Te tonen voort laet u by 's lants beswaren
oSijn onbeswaert, hulp en jonstich bewijs ,
//Diens lust berust in nutbaerheyts verklaren.
Ma e l s on was ook als geneeskundige en taalkenner , vooral als
beminnaar van de Grieksche taal, in welke hij brieven schreef, , bekend. Het jaar van zijn overlijden is onzeker. Het moet geweest
zijn kort v66r 1602. Zijne afbeelding vindt men in de Historie van
.Enkhuizen van Brandt en C enten en in het VIIe Deel van
W ag en a ar's Tad. Historie. Ook staat zijn beeldtenis uitgehouwen voor het huis , weleer door hem bewoond op de Breedstraat te Enkhuizen , oostzijde , het vierde van het Stadhuis.
Zie Bor, Ned. Hist. D. X. bl. 26 (951) B. XV. bl. 200 (188);
B. XXVI. bl. 56 (481); Wag en aar , Vad. Hist. D. VII. bl. 79,
83, 204, 512, D. VIII. bl. 90, 322, 325; Velius, Beschrtjv. van
Hoorn, bl. 470, 472 ; Handy. v. Enkhuizen, bl. 97,90, 99; Brandt
en Cent en, Hist. v. Enkh. D. bl. 309; Abbing, vervolg op V elius, D. II. bl. 25 ; Beaufort, Lev. van Willem I, D. I. bl. 558
600 ; Scheltema, Onoverw. vloot , bl. 113; Rusland en de Nederlanden , D. I. bl. 50 ; v an Kampen , Karakterk. D. I. bl. 479;
Collot d'Escury, Hollands roem, D. III. A. bl. 23 ; Van Har e n , Geuzen, bl. 164; G. Moll, Verhandel. van eenige vroegere zeeLogien der Nederl. br. 22 ; Linschoten, Itinerar. , p. 22 ; Eikelenberg, Beschrijv. van Alkmaar, bl. 393, 420; Bilderdijk,
Vad. Gesch. D. VII. bl. 175; Kok; Hoogstraten; Luiscius,
Muller, Cat. v. Portr.

MAENHOUDT (Josas), geboren te Vlissingen , predikant
te Sluis in Vlaanderen, dichter in de tweede helft der XVII
eeuw , schreef:
Droeve Nederlants klachte , soo over de ware elende van
strale als over die van de sonden , net het vertoog van eenen
Regenboog , gemaeckt nyt verscheyde Reqen-droppelen en Bonnestralen van Godts goedertierentheydt, schynende op de swarte
tvolcken des oorlogs. In navolging van den Prof eet Jeremia,
in 't eerste Cap. syner Klaegliederen, Vliss. 1672. 4°.
Zie de la Rue, Gelett. taal, bl. 224, 225; v. d. Aa, N. B. A.
C. Woordenb. D. II. bl. 396.

MAERN (ARNT VAN DER) , lid van het Marsluden-gild ,
Ouderman (1475) en Raad (1479) te Utrecht , hehoorde tot
de voorname burgers , die in 1481 uit die stad weken.
Zie Burman, Utrechtsche Jaarb., D. III. bl. 128, 299, 510.

MAERLANT , MEERLINDT of METRLANDT , MERLANT (JAcoB vAN). Even onzeker is het jaar als de plaats
zijner geboorte. Sommigen willen dat hij in 1235 , anderen in
1225 of 1220 het levenslicht heeft aanschouwd , terwijl
Damme, Brugge , Maerlant , Bruxambacht , liever, volgens
de lezing van Snella e r t, Bruxambacht of Brugge-ambacht
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als zijn geboorttplaids wordeti opgegeven., ilij sehijnt eater
in de laatste plaats geboren te zijn. Van zijn levensloop is
weinig zekers te melden. Men wil dat hij een leek was , in
later tijd in het nu bij den Briel aangetrokken Maerlant gewoond heeft , en aldaar koster geweest is. Dit laatste werd
o. a. door Prof. Visscher beweerd , door Prof. Jon ckbloet
weersproken , doch wederom door S e r r u r e bevestigd. Ook
het gevoelen , dat hij griffier te Damme zou geweest zijn , is
niet bewezen. Slechts dit is zeker , dat hij te dier plaatse
begraven is, gelijk zijn grafschrift op eene zerk onder den
toren der kerk getuigt. "Ter gedachtenis van het door M a e rlant uitgeoefent Grifliersambt (lezen wij in het Bela. Mu8eum),
heeft men hem op den sleutel van een balk der groote zael
(van het stadhuis te Damme), afgebeeld in snijwerk , eenen
boek bij de hand hebbende." Doch dat dit beeldje M a e r1 a n t zou voorstellen rust op eene traditie. Men wil dat
Maerlant ten jare 1300 , in het vijf en zestigste jaar zijns
levens , zou zijn gestorven , hetgeen men afleidt uit zijn grafschrift.
Onzeker is het of hij , gelijk S n e 11 a e r t wil , een spreker
of, zoo als van W ij n meent , een rederijker is geweest. Alleen weten wij dat hij te Ma e r 1 a n t verliefd werd op eene
schoone jonkvrouw,, haar ter eere dichtte , dat hij niet ruins
met tijdelijke middelen gezegend was en hulp zocht bij man.
nen van invloed van zijnen tijd. Hij was onder zijne tijdge
nooten in groote achting als een man van ongemeene geleerdheid , voortreffelijk redenaar en goed historieschrijver,, voorts
een vriend van waarheid en vijand van leugen. Hij wordt
aangemerkt als de vader van de Nederduitsche dichtkunst , zelfs werd hij reeds in zijn tijd al zoodanig besehouwd
en van zijne waarheidsliefde getuigt een zeker oud handschrift ,
in 1732 nog berustende bij I. le Long, dus :
"Jacob van Merlant, die vader
" Es der Dietscher dichteren algader,,
" Sceltse sere, die logeneren ,
"Die valsche materien viseren ,
6 Die si subtilec connen cleden ,
Ende met sconen worden leden.
,

PNoit men en ondervant
"Dat Jacob van Merlant
11 Logene dichtte , oft voortbrochte ,
" Hoe naeuwe ment ondersochte ,
# Want syn leuen was eersaem
11 Als eenen dichtere betaem."

Van Maerlant was een vruchtbaar schrij ver. Groot is

het getal der werken uit zijne pen gevloeid, van welke vele
4*
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stellig verloren zijn gegaan en ons zelfs bij name niet bekend
zijn , en de volgende het zij bij name , hetzij in handschrift
of gedrukt bestaan :
Troyaansche oorlog , eene dichterlijke overzetting van den.
Roman de Troye van Benoit de Sainte-Maure, van welke B 1 o mm aert in 1838, in het eerste deel zijner Oud-vlaemsche Gedichten , een gedeelte in het licht gaf. Een ander fragment
deelt Mr. .W. C. Ackersdijck mede in N. Werk. der Maatsch.
van Lelterk. te Leyden , I. D. I. St. bl. 201, volgg. Afzonderlijk Mr. W. C. A. Fragment van een oud Nederduitsch
rijnzwerk met a anmerkingen en ophelderingen , (Dordr. 1824).
Ook bestaan er nocr twee zwaar beschadigde bladen van den
Troyaanschen krijg b,die door den heer Holtrop gevonden zijn.
Zie Jonckbloet, Geschied. d. Midden Nederl. Dichtic. D. II.
bl. 393 volgg. Mone, Alt-Niederl. Volksliterat. S. 77. Konst- en Letterb. 1840. D. II. bl. 180 ;

Alexander , welken C. A. S e r r u r e met Prof. Jo n c kblo et tot 1216 brengrt , van welke slechts fragmenten gedrukt
zijn in Mo nes Anzeig. IV. (1835) Kol. 468 485, en in
Blommaerts Oud-Vlaemsche Gedichten , D. II. bl. 69 ; In
1860 gaf D. A. Snellaert, Alexander8 yeesten , met inleiding ,
varianten van Hss., aanteekeningen en glossarium , te Brussel
in 8°. met facs. in het licht. Prof. Jon c k b l o e t geeft t. a. p.
bi. 400 een uitvoerig verslag van dit gedicht.
Der Naturen Bloeme of Bestiaris , eene navolging of vertaling van Albert us van Keulen of Albertus Magnus
naar het werk van Thom as van C an to m pre, geboren
te Leeuw St. Pi eter in Brabant , de naturis reruns. In
1838 deelde G. J. Meyer, twee fragmenten van der Naturen
Bloeme en van den .Riimbsjbel (Leiden 8°.) mede , en in 1857
verscheen te Brussel in een deel groot 8°. met fac-simile : Der Na-

turen bloeme. Met inleiding, varianten van 1188., aanteekeningen en
glossarium, voor de eerste maal uitgegeven door J. H. Bormans.
Zie Jonckbloet, t. a. p. bl. 38; Navorscher . D. VIII. bi. 123.

Rijmbijbel , eene populaire vertaling van de Biblia Scholastica van P e t r u s Co me s t o r, omtrent 1130 geschreven , een
werk , dat , volgens Le Long, gedurende een reeks van jaren niet alleen met den Bijbel gelijk maar zelfs daarboven
gesteld is. I. David gaf te Brussel 1858 61 in 3 Tom.
4 d. gr. 8°. met fac-simil6 in het licht :
-

Rijmbijbel met voorrede , varianten van Hss. , aanteekeningen
en glossarium , voor de eerste maal in het licht, nadat E. K a s tn,e r te GOtt. 1834 in 8°. had in het Licht gegeven

bel. Drei Brucksacke aus einem alten Manuscr.
Proza-bijbel , door v. H a r d e r w ij k (Verslag van het hs.
bevattende J. van Maerlants Nederduitsche prozaische

53
belvertaling , 's Hage 1851) , aan van Ma erlant toegeschreven , hetgeen door Jo nckbloet ontkend wordt.
Leven van St. Clara. Van dit verloren werk van M a e rl an t
vindt men slechts een enkel spoor in den St. Franciscus, vs. 1781.
Leven van St. Franciscus waarvan een hands. is over„aebleven , dat door J. T i d e m a n is in het licht gegeven : Leven
van Sinte Franciscus , uitgegeven met inleiding , aanteek. en
woordenliist , Leiden 1845-49. 3 d. 8°.
Zie Jonckbloet, t. a. p. bl. 72.

Maria-mirakelen, in den Spieghel-Historiael. Het komt
Jonckbloet niet onwaarschijnlijk voor , dat die verzameling
eerst als een afzonderlijk stuk door Maerlant is vertaald en
uitgegeven.
Zie t. a. p. bl. 82.

Spiegel Historiael, of .1?qmkronijk. Met aanleekeningen van
3. A. Clignett, J. Steenwinkel, W. Bilderdijk,
D. J. en J. van Lennep, Leyd. en Amst. 1784-1849.
3 d. 4°. J. H. Halbertsma,Aanteekeningen op Maerlant's
Spiegel Historiael. Met inleiding en indices. 's Hage 1853 , 8°.
J. C 1 a ri s s e , Berigt aang. twee fragmenten van J. van Maerlant'e Spiegel Historiael , en M e l i s Stoke's .Rijmkronijk ,
(Leiden 1818 , 8°.); Fragment van het verloren geraakte gedeelte der IV° Partie van den Spiegel Historiael, medegedeeld
door Hoffman von Fallersleben (Leiden 1824) 8°.;
H. Q. Jan s s en , Beschrijving van een fragment van de Spiegel Historiael , nit het Archie/ van St. Anna ter Muiden
(Leiden 1850) 8°. Reeds zien eenige stukken van de nieuwe
uitgave van de Spiegel Historiael, door de Heeren de Vries
en V e r w y s , op last der Maats. v. Letterk. te Leyden , uitgegeven , het licht.
S e r r u r e vermoedt dat Maerlant het verhaal der aebeurtenissen tot op zijnen tijd heeft voortgezet en dat derhalve
b
de
V eltheim s c h e Spiegel niet als een vervolg op dien van
Ma erl an t te besehouwen is.
Zie Jonckbloet, t. a. p. bl. 86.

Beimelycheit der Heimelycheden, dichtwerk toegekend aan
J. van Maerlant (en volgens Hoffmann, M o n e en Jonck-

bl o e t te regt) NMet inleiding en aamnerk. door I. Clarisse,
Dordr. 1838 , 8°. naar een ms. behoorende aan de Maats. v.
Ned. Letterk.
Zie Cat. D. I. bl. 1. Ook in het 4e D. der N. Werk. der Maats.
v. Letterk. (1838). Den tekst van het Comburger handschrift heeft
Kausler afgedrukt in Th. II zijner Denknailer Altniederl. Sprache
and Litteratur. S. 483 556.
-

Wapen Margin en Verkeerde Marten. iTapen Martijn.
Hier es voleyncet ende mit groter diligencien ghecorrigeert een
seer notabel ende profitelic boecxken gemaect by der groten phi-
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lozophe ende poete Jakop van Maerlant. Gh,eprendt in die 8tad
van Handtwerpen, in die camerstraet naest den gulden eenhoren
by mi, Henrick die lettersnider , anno 1496 , den 28 dach in
august°. Mr. A. C. W. Staring van den Wildenboreh,
berigt nopens het latynsch,e handschrift van van Maerlant ;
met vier Bijlagen , het laatste Maerlant's Gedicht van den Verkeerden Martijn; M. Siegenbeek, Aanteekeningen op den
Verkeerden Martijn ; J. van Maerlant's Wapene Martijn, naar
het latynsche llandschri , medegedeeld door Mr. A. C. W.
Staring van den Wildenborch, met eene Inleiding en
.danteekeningen van M. Siegenbeek, in N. Werk. d. Maats.
v. Nederl. Letterk. D. III. St. II. 1834; Vervolg op den Wapen Martijn van Jacob van Maerlant , medegedeeld door M. S i eg e n b e e k , in N. Werk. d. Haat& v. N. Letterk. V D. II St.
1841; J. ab Utrecht Dresselhuis, roevoegsel tot de
Aanteekeningen op den Wapen Martijn van J. van Maerlant
in de aangeh. Werk. D. V. St. I. bl. 1838 ; Drie boeken van
den Wapene Martijn, in het latijn vertaald door J. B u k elare, (Mone noemt hem Johan Putselaer e) uitgegeven door
C. P. Serrure, Gent 1855 , 8°; Wapene Martijn met de
vervolgen. Kritisch uitgegev. en toegelicht door E. V e r w ij s ,
Dev. 1857 , 8°. Claris se twijfelt of dit gedicht wel van
Maerlant is, H alb ertsma ontkent het geheel ; doch
Jonckblo et bevestigt , zonder aarzelen het aangenomen govoelen , dat Maerlant er de autheur van is.
Van der Drievoudicheden. Volgens Jon c k b 1 o e t een vervolg
op den Wapene Martijn, uitgegeven naar het zoogenaamde Zutphensche hands. door Prof. Meyer , in zijne Nalezingen op het Leven van Jesus , bl. 120 volgg. ; naar het Comburger hs. waar het
Die derde Martijn beet , in Th. II. van K a usl e r' s Denkmdler.
Disputacie; van onser vrouwen ende van den heilighen
cruce, medegedeeld door Mr. L. Ph. C. van den
Bergh in N, Werk. v. d. Mutts. v. Ned. Letterk. D. V.
St. II. 1841, (Geestelijke Gedichten van Jacob van Maerlant en
anderen , nit den .III en XIV eeuw , medegedeeld door Mr. L. Ph.
C. v. d. Berg h) , en in Th. II van Kausler's Denkmdler.
Van den Vi)/ Vrouden, bij v. d. Bergh, t. a. p.
Ons Heren Wonden, bij v. d. Bergh, t. a. p.
Die Clausulen van der Bible, bij v. d. Bergh, t. a. p.
Van ons Heeren Kynscheede, bij v. d. Bergh.
Der kerken claghe, door Willems uitgegeven in Mengel.
van historisch-vaderlandschen inhoud, bl, 45. volgg. Hij houdt
het voor het beste gedicht van Maerlan t.
e

Zie Mone, S. 303.

Van den Lande van Overzee , uitgegeven naar het Leidsche
hands, door H. van W ijn , in Buiszittend leven, D. II.
IA 306, volgg.

66

Van de V biome.
Van den sewn ghebeden.
i5inte 4neelinn8 , dal i8 onset vrouwe clagh,e.
Pan den Clu8enare.

Verkeerdelijk houdt men M a e ri a n t voor de autheur van
den Diet8chen Doctrinael. Johannes D e k e n s, Priester en
Secretaris van Antwerpen is de schrij ver er van.
Zie Valerius Andreas, Bibl. Belg., c. v.; Foppens,
Bibl. Belg. T. p. 526; Sanderi, Flandria Illustr. T. I.
p. 261, Bibl. Belg. ms. T. I. p. 285, T. IL p. 280;
Sweertius, Ath. Belg. p. 357 ; Saxe, Onom. lit.; Dict. bibliogr. ;
P a q u o t , Mom. pour servir ac l'Hist. Litter. des Pays-Bas , T. II.
p. 98 ; Hist. Litter. de la France , T. XVIII. p. 372 ; Messager des
Sciences et des arts de la Belg. , 1837. p. 481; Jacob van Maerlant,
and ein Manuscript der Oeffentl. Bibliothek in Detmold, Detmold 1853
40 .; Hoffmann von Fallersleben, Horae Belg. T. I. S. 13,
20, 27, 29, 119; Aretin, Beitr. z. Gesch. u. Lit. Bd. IX. S.
1097 1096. .TOchers Gelehr. Lex. c. v. ; Mone, Alt. Niederl. Yolksliter. (Index) : Van Velthem, Spieghel Historiael , 1. XV. 9;
Le Long, Boekz. der Ned. Bijbels , bl. 158; Kluit, Hist. Grit.
Corn. Boll. et Zed. T. II. p. 955 ; Clignett, voorr. d. Theutonist.
p. LXXVII, Dez. voorr. voor het eerste deel van M a er 1. Spieghel
Historiael, Leyden 1784; H. van W ij n , Hist. Avondst. D. I.
bl. 261, 275, 276, 281-300. D. II. bl. 174; Dez. Nalez. op de
Vad. Hist. v. Wagenaar, D. I. bl. 99, 104; Huydecoper,
Proev. v. Taal en Dichtk. D. I. bl. 377; Hist. d. Ned. Rijmkunst,
bl. 9, 10 ; Bilderdijk, Trerscheidenh. D. IV. bl. 71 96; A. Ypey
Gesch. d. Nederl. tale , bl. 321; Willems, Belg. Museum , D. IL
bl. 449 , 461, 467 ; Dez. Verh. over de Ned. Tael- en Letterk. D.
I. bl. 153; Siegenbeek, Bekn. Gesch. d. Ned. Letterk. ;
Van Kampen, Gesch. d. Ned. Lett. en Wetens.; W itsen
G e ysb eek , Biogr. Anth. Crit. Woordenb. D. IV. bl. 287; L. G.
Visscher, Bekn. Gesch.) d. Ned. Letterk. D. I. bl. 24; Collot
d'EsciAr y, Hollands roem in kunsten en wetens. D. A. IV. (I) 284 enz:
A. 0. W. Staringh, Berigt nopens het Zutph. hs. van Maerl. Dordr.
1834. 8 0 . ; L. G. Visscher, lets over .Tacob de coster v. Maerlant
Utrecht , 1838. 80. ; Dr. S n e 11 a e r t , Van Maerlant en zijn tijd
Gend 1853. 8 0 . ; J. v. Beers , Jacob van Maerlant , Gedicht bekroond in den wedstrijd door het Belg. Staatsbestuur. uitgeschreven,
Amst. 1860. 8 0.; Brouwer s, .7acob van Maerlant herdacht , Thienen, 1860, 8 0 .; J. Versnaeyen, Jacob van Maerlant en zijn werken, Gent 1861. 8°.; G. Lauts, Over het Vaderl. "v. Maerlant ,
(Haarl. 1837) 8°.; Jonckbloet, Gesch. d. Middeleeuwsche
Dichtk.; Snellaert, Schets eener Gesch. der Vaderl. Dichtkunde
bl. 40, 41; Huberts, Chron. Handleid. tot de beoef. d. Gesch. der
Vad. Letterk.; Serrure, Vad. Mus. D. II. bl, 368.; Van Kampen, Vaderl. Karakterk. D. I. bl. 131 ; Kist en Royaards,
Nederl. Archie f voor kerkel. Geschied. D. III. bl. 97. D. V. bl. 489;
iirchief voor Kerkel. Gesch. D. VI. bl. 305; S err ur e, Gesch. der
Oude Letterk. (Gent 1855); Jacob van Maerlant , bekroonde verhandeling in de letterkundige wedstrijd, uitgeschreven door het Belgisch Staatsbestuur, 1862; Buddingh, Geschied- en Letterk. Archief, bl.
270--319; .Mengelwerk v. h..Ion. Ned. Inst. bl. 33 118; Meyer,
Lev, v. Jezus, Voorb.; Kunst- en Letterb. 1821. D. II. bl. 072;
-

-

-

,

-
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1838, D. I. bl. 5; Bibl. Alberthoma , p. 82; Cat. Alb. Benteo,
(Amst. 1702) N°. 6 en 7 in fol. Cat. Alb. Bosch, ('s Ilage 1729,
N°. 1064, Cat. v. d. Plaats, (1715) p. 1. No.9. Cat.J. de Witt,
(Dordr. 1701) N°. 104 in fol.; Bibl. Heberiana , Lond. 1136. p. 30,
No. 330 ; Bibl. Ulhenbach , IV. p. 120, 121; Bibl. Hulthem. ,
mss. ,131. 31 : Visser, Naaml. bl. 66; Bibl. Rover. T. II. p. 223:;
Bibl. Meerman., T. IV. p. 58 ; Cat. v. h. Ned. Kon. Inst. Katalog.
des Aug. Kabinets zu W olfenb , S. 58; Bibl. d. Maats. v. Ned. Lett.
D. I. bl. 1, 2, 3, 70, 207, D.II.b1.202, 203, 204, very. 1848-53,
bl. 1, 20, 21. Bijv. 1853-1857, bl. 119; Handel. d. Maats. v.
Ned. Letterk. 1837, bl. 6 7 ; Nijhoff, Livres anciens et modernes , Dec.
1857 , N°. 1 ; Naamregister,, D. VIII. bl. 274 , 379 ; D. IX. bl. 41 , 307 ,
347, 343; D. VIII. bl. 5. 123: D. XII. bl. 160; .Dietsche Warande ,
bl. 583; Hoogstraten, Luiscius, Kok, Nieuwenhuis, enz.
M u l l e r, Cat. v. port. bl. 261.
'

MAERS (T.) , dichter uit den aanvang der 18° eeuw. Hij
leverde o. a. zij ne poezij in Piet e r B a c k e r , Parnassus

Kunstkabinet of verzameling van weergadelooze dichtstoffen ,
Amst. 1735.
Zie He ringa , Bijdr. tot de lijst van Ned. Dicht. bl. 63.
MAERSZ. (JAN) leverde rijmen in geur van geestelijeke
specerijen , uitgebragt in eenige stichtekke Rijin-werken. Hij
overleed 27 April 1686. Zijn spreuk was : Behoed uwe ziel.
Zie van der A a , N. Biogr. Anth. Crit. Woordenb. D. II. bl. 396

MAERTIi3N (PIETERsz.), pastoor van de Groote kerk te Hoorn,
een seer geschikt man , ook goedertieren en vreedzaam tegen lieden
van andere gezindheden , den eersten. Februarij 1565 overleden.
Zie Brandt, Kort verb. d. Ref. bl. 322.

MAERTENSZ. (CLEMENT) , dien ook de lof van beleeftheid
en maatigheid naging" schrijft B r and t, trok , na den dood
van Maerten Pie te r s z., met burgemeester J. C. Sy ms
van stadswegen , naar Brussel , en van daar naar Leuven , om ,
gelijk in dezen scherpen tijd moest geschieden , op den Kettertoets gesteld te worden , en de betrekking van zijn voorganger te verzoeken. Het verzoek werd toegestaan ,
doch Clem ent, om welke reden is onbekend , pastoor van
St. Anthonys kerk te Hoorn. Reeds in 't volgende jaar verhet hij de R. kerk , huwde , en begon den 14 September op
Keeren , benoorden 't Siekhuis , ter plahtse , die Jaapswerf
genaamd werd , te prediken. Hij was oorzaak dat te Hoorn
geen kerken geschonden , noch beelden verbroken werden. Hij
moest echter in Mei 1567 naar Emden de wijk nemen , doch
werd 20 Mei van daar naar Hoorn_ beroepen , waar hij
de eerste vaste predikant was en in 1599 stierf. Dikwerf
verklaarde hij , dat hij van den aanvang af, aangaande
de predestinatie geen ander gevoelen gehad , dan dat
van Melanchton, en dat hij van A. Hardenberg,
M elan ch ton's leerling, predikant te Emden , geleerd had.
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Zulks gal aanleiding dat hij en zijn ainbtgenoot Cornelis
Mëynaertsso on van onregtzinnigheid verdacht werden ,
waarop beiden eene verantwoording en bekentenis in het licht
gaven (een kleyn boexken , geintituleert Analogie en ronde
bekentenisse) doch in weerwil daarvan liet men beide in dienst
en deed hen geen moeite aan.
Zie Bor Ned. Oorl. D. XXXII. bl. 85; Frylan'd, Kerk. gesch.
bl. 266, 271; Uitenbogaart, Kerk. Hist. p. 748, 298, 299;
Grotii Hist. CXVII. p. 552; Antw. op het Tegenvertoog der Contrarems , D. IL p. 66; Grotius, Verantw.• D. III. bl. 32, 33.
Brandt, Kort verhaal v. d. Reform. bl. 322, 411, 450, 591, 630,
720; Hist. der Ref. D. I. bl. 267, 334, 459, 430, 550, 770,
793; Velius, Chron. v. Hoorn, bl. 297, 311; Alting, Vervolg
op Velius , Chronijk, D, I. bl. 47, 50. D. II. bl. 88.

MAARTENSE (WILLEM SIMON) , Heer van Stavenisse
en C romstr ij e n , werd den 18 Februarij 1498 te Zierikzee
geboren. Zeven maal bekleedde hij het Burgemeesterschap in
zijne geboortestad , huwde Adriana, dochter van Cornelis
E w o u d s van D u i veland, bij welke .hij 13 kinderen verwekte en stierf in 1567 te Brussel , waar hij in de St. Gudule
begraven ligt , "in het midden bij de eerste pilaar (schrijft 1 a
R u e) als men de groote trappen opgaat , met het wapen op
zijn graf." Hij is de uitvinder van het derry delven om daarvan, hetzelve tot asch verbrand zijnde, tout te maken. Ook
zou 'hij het plan hebben gemaakt van de vaart die ter lengte
van vijf uren , zich van Brussel tot aan het dorp Willebroek
uitstrekt en vijf sluizen heeft , omdat de grond van Brussel bij
de 50 voet hooger ligt dan Willebroek." Guicciardijn en Grammaye , die eene uitvoerige beschrijving van deze vaart , die gezegd wordt omtrent 1,800,000 gulden gekost te hebben , geven ,
reppen geen woord van Maertense, maar noemen J °An
van Loquehem, Ridder en Amman van Brussel den eersten
uitvinder, begunstiger en aanvoerder van dit werk. Ook B o xhorn, die een uitvoerige beschrijving van het zoutmaken
deed, meldt M a e r t e n s e niet als den ontdekker er van.
Zie M. Z. van Boxhorn, Chron. van Zeeland, D. I.; Guieeiardijn, Belgii Descript. p. 52; Grammaye, Antig. Brabant, in
Bruxelles , p. 5; La Rue, Gelett. Zeel. bl. 317; Hofferi, Poem. p.

MAARTENSZ. of MARTINI (CoRNEus) , eerste predikant
to Zwammerdam , waar hij in 1619 nog in dienst was.
Hij had in 1610 de Remonstrantie onderteekend en werd
in Julij voor de Leidsche Synode geroepen. Daar bekende
hij nog te staan in het gevoelen der Remonstranten en de
kanons nog niet te kunnen teekenen , maar verzocht van zijne
dienst te molten afstaan , zijnde hij 60 jaren oud en hebbende
de kerk 32 jaren gediend. Dit word hem vergund. Hij
weigerde eerst de akte van stilstand te teekenen , maar deed
.
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dit den volgenden dag. Op aanbeveling van de Synode kreeg
hij van de staten gedurende twee jaren eene subsidie van
I 250. Daarna verviel hij nog tot armoede, tot dat hem , op
voorspraak van het burgerlijk en kerkelijk bestuur der plaats,
eene jaarlijksche subsidie van de Staten werd toegelegd van
I 300, tot zijnen dood.
Zie Tideman, Rem. Broederschap, bl. 114.

MAARTENSZ. (WALIG), krankbezoeker, voorzanger en
voorlezer te Leiden , werd in 1618 in de klasse van Gouda
door die van het gevoelen der Remonstranten waren voor de
Evangeliebediening geexamineerd , waarop hij to Noordwijk
predikte en doopte. Hierop werd hij door de klasse van
Leiden van zijnen dienst gesuspendeerd en door de Leidsche
Synode 1619 afgezet , met ontzegging van het H. Avondmaal,
en verzoek aan de Leidsche regering hem het krankbezoekersambt te ontnemen. In Sept. 1620 werd hij, toen 61 jaren
cud, to Hazerswoude, door den dorpsbode, die hem voor een
predikant aanzag, met een Kamer zwaar aan het hoofd en
de hand gekwetst. Hij gaf daarbij bewijs van edele wrakeloosheid. In 1632 werd hij bij provisie predikant bij de Remonstrantsche gemeente van Zwammerdam en Aarlanderveen,
en in 1635 te Soetermeer. Hij stierf den 25 Junij 1641,
en werd in de Groote kerk aldaar begraven. Men leest op
zijn grafzerk
aHier rust de schrale romp
aVan hem , die als een licht,
► Met 'even en met leer
llEen ieder heeft gesticht.
Zie Kist en Royaards, Archief voor Kerkel. geschied. inzonderkid in Nederland. D. VII. bl. 93. Tide man, Rem. 13roederschap
bl. 118-176.

MAERTSCHALCK (De weduwe van HENR1CK), werd met
hare zuster in 1586 door Leycester vrijgeleide verleend om
nit Antwerpen naar Middelburg to emigreren.
Zie Chron. v. h. Hist. Genootschap , D. VIII. bl. 34.
MAERTSZ. (WILLEm), waarschijnlijk predikant bij de
Doopsgezinden to Hoorn. Jan Frans z. Deutel gaf, na
zijn dood, Twaal/ zijner predikatien in het licht met een
voorbericht. (Hoorn 1679.) 4°.
Zie Sehijn, Gesch. d. Mennon. D. II. bl. 658.

MAERTSZ. (CoRNELis), of gelijk hij zich order de .2beellgeninge aen de 8ingende jeught van het Singende Nachtegaeltje
schreef, Maertzen, was niet hoer • van Wervenshoef, gelijk
v. d. A a wil, maar huisman, blijkens het gedicht van
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Ps0 th ttm i u 8 op de Rijbel8che invallen van den conceptrycken
1Iva/tan C. M. voor zijne 8tichtelicke gezangen.,

Ook was hij ouderling der Hervormde gemeente. Hij werd
te Wervershoef geboren , vertrok van dear , 1 Februarij 1656 ,
near Hoog-karspel , en van daar wederom near Wervershoef , wear hij in 1671 nog leefde. Zijne vrouw heette Geert
Piet ersdochter en schonk hem kinderen.
Als dichter muntte hij verre boven zijne tijdgenooten ,
en de beide volgende dichtbundeltj es door norm en inhoud
verre boven de overige van zijnen tijd uit.
Stichtelijke Gezangen , behelsende Bqbelache Invallen , Gentlycke Bedenckingen, Eerlycke vermaeckingen, op bekende wij8en
gerifint door C. M. Hoorn 1661, lang 24°.
Dit boekje is , blij kens het gedicht van H e n d r i k Brun o,
dat er voor staat , te Hoogkarspel vervaardigd. Daarentegen
te Wervershoef :
Het aingende Nachtegaaltje, quelende soetelyck, tot stickle,
lyck vermaeck voor de Chriatelycke jeught, door Cornelia
Maertaz, tot Wervershoef'. Amsterdam 1671 , langer 23°.
Vooraf gaat een gedicht van Hu b er t us van der Meer,
predikant te Wervershoef , wiens huwelijk net G e e r t r u y d
Maria Bailly hij bezong. J. A. A lberdingk Thym
heeft in zijne Nederlantache Gedichten 1600-1655 , bl. 430
een gedicht van M a e r t s , getiteld : De Noorde-wint en
Suyer-son , medegedeeld. Dr. van Vloten he eft te Amsterdam in 1851 eerie nieuwe uitgaaf dezer gedichten bezorgd.
Zie v. d. A a Biogr. Anth. Crit. Woordenb , D. IL bl. 397 ;
Dr. van V lo ten, Ter inleiding en aankondiging van een herdruk der
gedichten van C. M. , bij F r e d. M nlle r , 1851; Cat. der Mattis. v.
Ned. Letterk. D. I. bl. 241 ; Bijv. 1848-1853 , bl. 31.
MARS (W1LLBM PETERSZOON) was in 1450 onderman te
Utrecht , werd ontburgerd , doch werd , door in vloed van P h
lips van Bourgondie , welke de Utrechtenaren to vriend wilde
houden , omdat hij zijn bastaard David in den bisschoppelijken stool wenschte te plaatsen , wederom in zijn burgerregt
hersteld (1455). In het volgende jaar werd hij gebannen
dock op nicuw hersteld.
,

Zie Utrecht. Jaarb. D. II. bl. 171 , 295 , 314, 332.

MAES (GoDFRIED) de oude , vader van G o d fr i e d
Mae s , de jonge , was een bekwaam teekenaar erg graveur.
Zijne werken moeten zeldzaam zij n , dear zelfs K ramm er
slechts twee vernaeldt , namelijk eene teekening , voorstellende
De Marteldood eener Heilige en een schilderachtig geetst bled
.De .ilart8engel Michael den duivel uitwerpende. Hij huwde

Anna Eeekelmans en overleed den 5 Julij 1679 to
Antwerp:en.
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Zie Cat. du Muscle d'Anvers . 1857, p.399; Kramm, .Lev. en werk.
d. H. en VI. Schild. D. IV. bl. 1042.

MAES (GonFRIED) de jonge , zoon van den bovengemelden
werd niet in 1660 te Antwerpen geboren , maar in 1649 en den
5 Augustus van dat jaar in de St. Georgius-kerk aldaar gedoopt.
In 1664( werd hij lid , en in 1672 'wester, en in 1682 deken
van het St. Lucas-gild. In 1694 vervaardigde hij de teekening
voor de prent door Gon sal v e v an H e y 1 en gegraveerd ,
die jaarlijks in de Cathedraal aan hun , die op den 18 October (het St. Lukasfeest) de reliek van St. Lucas komen vereeren , wordt uitgereikt, en in het volgende jaar voor het
gild eene schilderij , voorstellende de zeven vrije kunsten.
Volgens Im me rz e el getuigen vele kerken in Brabant en
vooral die van Antwerpen , waar men kapitale stukken van hem
vindt , van de bekwaamheid van dezen schilder. In het kabinet van den prins D e L i g n e zijn zeven stuks uitmuntende
historische teekeningen van zijne hand. Ook heeft hij , volgens
W eij e r m an, een boek van de gestalteverwisseling van Naso
geordonneerden geteekend , dat na zijn dood voor f 800 verkocht is. Het Museum van Antwerpen bezit van zijn penseel De Jifarteldood van St. Georgius. Hij huwde den 20 Mei
1675 in de St. Jacobs-kerk met J o sine Bra e ck elandt,
die in 1709 stied. Hij overleed den 30 Mei 1700 , zonder
kinderen na te laten , en werd in de St. Jacobs kerk begraven. Op zijn zerk leest men : i'D. O. M. Sepulture van G od efr i d u s M a e s, vermaerdt constschilder , sterft den 30 Mey
1700 ende Josine B aec k elaer syne huysvrouwe , sterft
den 22 Januarij 1709. R. J. P."
Zie J. C. Weyerman, Lev. d. Sch. D. III. bl. 281 ; Catalogue
du Muscle d'Anvers 1857; Immerzeel, Leo. d. H. en VI. Kunsts.
D. III. bl. 195; Kramm, Lev. en werk. der H. en VI. Kunstsch.
D. IV. bl. 1042.

MAES CANINI , waarschijnlijk de vader van Jan B a ptis t Lodew ij k Mae s. Hij was een geacht historie-schilder
en professor in de schilderkunst aan de akademie te Gent. In
1803 exponeerde hij het een en ander , bij gelegenheid dat
de eerste consul B o n a p a r t e te Antwerpen was. Volgens
N agl e r was hij in 1830 nog werkzaam.
Zie Kramm, Lev. en werk. d. Iloll. ert Vl. Kunsts. D. IV. bl. 1040.
MAES (J AN BAPTIST LODEWIJK); zoon van M a es Can in i ,
werd in 1794 te Gend geboren en ontving onderwijs in de
teekenkunst aan de koninklijke akademie aldaar, bij welke zijn
vader professor was , en hij al de eerste prijzen , en in 1816
dien naar de natuur behaalde. De beeldhouwer In g 1 e s gaf
hem onderwijs in het boetseren. In 1816 verwierf hij bij de
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Maatschappij tot aanmoediging der schoone kunsten te Mechelen een gouden medaille voor de beste zinnebeeldige ordonnantie
op het huwelijk van den Prins van Ora* , en in 1818 de
door de 4e klasse van het Koninklijk Nederlandsch Instituut
uitgeloofde eereprijs voor eene zinnebeeldige ordonnantie , de
.Hereeniging der Hollandsche en Plaemsch,e Schilderscholen
voorstellende. In hetzelfde jaar behaalde hij te Brussel den
eersten prijs in de teekenkunst voor zijne compositie, voorstellende Alexander, den geneesdrank van zijnen geneesheer Philippus aannemende. In bet volgende jaar droeg zijne schilderij ,
eene zaal , waarin de inenting der koepokstof bewerkstelligd
wordt , bij de Koninklijke Maatschappij tot aanmoediging der
schoone kunsten te Antwerpen den eereprijs weg , en in 1821
bekroonde hem de Amsterdamsche Maatschappij Felix Meritis
voor zijne schilderij , Hagar met Ismael in de woestijn. In hetzelfde jaar legde hem de 4° klasse van het Koninklijk Nederlandsch
Instituut de jaarwedde van f 1200 toe, om in Italie zijne
kunstoefening voort te zetten welke eer hem te beurt viel door
zijne , in dit jaar , door de Koninklijke akademie te Antwerpen uitgeschreven compositie van Alexander bij Diogenes. In
1824 en de volgende jaren zag men op de tentoonstellingen
verdienstelijke voortbrengsels van zijne hand. In 1826 keerde hij
naar zijn vaderland terug , doch vertrok spoedig weder naar Italie ,
waar hij te Rome , in 1856 , in den ouderdom van 62 jaren ,
overleed. Tot zijne beste werken behooren de Barmhartige
Santaritaan, op het Paviljoen te Haarlem , de Aanbiedinq van
het kind Yezus aan St. Anna; het portret van den Hertog
van Saxen- Weimar , van de .Hoogleeraren Schrant , van Maanen
en der Baronesse van Keverberg. In 1839 verkreeg hij de
zilveren medaille voor eene vrouw nit de onzetreken van Rome
en in 1841 de gouden voor eene Maria Magdalena te 's Hage
door hem geexponeerd. Hij was Lid der Koninklijke Maatschappij der schoone kunsten te Gent. Zijn portret komt voor
in , de Collection dee Artistes , etc. par J. J. Eeckhout,
Brux. 1822. in fol.
Zie I mm e r zeel, Lev. en werk. der Boll. en VI. Kunstsch. D. III.
bl. 195; Kramm, Lev. en werk. der Holl. en VI. Kunstschilders ,
D. IV. bl. 1042.
MAES (PIETER), een kunstgraveur nit de tweede helft der
16 eeuw. Hij teekende slechts met zijn monogram. Nagler
beschrijft van hem 26 prenten , meestal copijen naar H. Al.
degrever, A. Durer, H. S. Beham en anderen, onder
welken Hercules in de wieg met het adres van J. Busema cker, 1577.
Mogelijk is hij dezelfde met Pieter Mae s. Zie hiervoren.
Zie K r a mm Lev. en werk. d. Boll. en Vl. Schild. D. IV. bl. 1042.
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MAES (THomAs). Een A msterdam.seh schilder en bed&
houwer,, wiens geboorte onbekend is. Hij werd in 1665 lid
van het St. Lucas gild , in 1682 meester, , in 1707 , 1708 ,
170.9 , 1710 deken , en stierf in 1732.
Zie Felix Bogaerts, Rsquisse dune Histoire des arts en Belg.

p. 131; Kramm, Lev. en werk. d. Hell. en VI. Schild. bl. 1042.

MAES (TYDEmAN) beeldhouwer te Brugge , van wien in
de rekeningen der hertogen van Bourgondie te Ilijssel op het
jaar 1442-1443 melding wordt gemaakt. Hij vervaardigde
in de St. Bavo te Gend de tornbe van Michelle, dochter
van Karel- V, eerste vrouw van Philips van Bourgondie , in 1422 gestorven.
Zie P. Balthasar, Les Genealogies des anciennes descentes des Forestiers et Comptes de Flandres , p. 103 ; Le Comte de Laborde , Les
.Ducs de Bourgogne , T. I. p. 386 ; Kramm, Lev. en werk. d. Boll.
en Vl. Schild. D. IV. bl. 1042.

MAES (J.) schreef:
Napalm van Maria's hervormde doodklok. Amst. 8°.
Zie A bcoude, Naamr. bl. 233.

MAES (EVERT VAN DER) , leefde in de eerste helft der 17
eeuw te 's Hage , en copièerde en schilderde in 1619 een
groote kaart der rivier de Elve voor de Staten-Generaal , waarvoor hij el 90 ontving.
Zie Dodt van Flensburg, Atchief D. VII; Kratum, Lev.
en werk. der Boll. en VI. Schilders , D. IV. bl. 1042.

MAES (WILLEM) werd te Leende in Noord-Brabant in 1578
geboren , studeerde te Leuven in de regten , werd aldaar den
21 November 1621 doctor in de regten en 1727 Hoogleeraar.
Hij schreef :
Sinqularium opinionum in jure civili libri III Lovanii 1629.
4°. Quibu8 alios tres adjecit anno 1641, typis Jac. Z e g e r i.
Tractatus de rei debitae aestimatione. Lov. 1653. 4°.
Zie Val. Andreas BibL Belg. p. 328; Foppens, Bibl. Belg.

T. I. p. 415; Jac. de Mornbron, Disquis. an .Tansenismus sit me—
rum phantasma , T. III. p. 97; Ilerirnans, Not. Lit. Brab._Sept.
'

p. 18.

MAESEN (M. J. VAN DER), een jongeling , die , bij het
beste , gevoeligste hart , by de inneemendste zagtaerdigheyd ,
goedheyd en bescheydenheyd een dichterlyk talent. bezat , dat
geschapen was om keurige vrugten voord to brengen." Hij
was een werkzaam lid van het Koninklijk genootschap van
Taal- en Dichtkunde onder de zinspreuk : Tot Nut der Jeugd.
Men vindt van hem onderscheidene stukjes in den door dat
genootschap uitgegeven iilmanak , en in den , ten jare 1825 ,
onder den titel van Gedichten en 17 erhandelingen, uitgekomen

bundel , die het itangevoerde oordeel van Wille m s volkomen
bevestigen.
Den veelbOlovende jonge dichter stierf den 4 Junij 1820.
Zie W ill ems, Verh. over de Ned. Tael en Letterk. D. II.
bl. 272 ; Van der A a, N. Biogr. Anth. Crit. Woordenb. D. II
398.

MAES komt in de rekeningen der Munt van Karel van
E g m o n d , Hertog van Gelre , voor als diens ijzersnijder of
Muntgraveur ; als zoodanig ontving hij niet alleen loon , maar
ook gelijk andere hertogelij ke beambten , kleederen met de
kleuren van den Hertog.
Zie v. d. C h ij s , de Munten der Graven en Ilertogen van Gelderland
bl. 115.
MAESLANT (JOHANNES VAN) , gaf in het licht :

Nieuwe vermakelijkheden, Vie rare en nytgelesene vonden,
one iemand • te kunnen 8eggen hoe syn doopnaem is , dat is , hoe
dat by genaemt is; wat syn hanteering of beroep is; waar dat
by (tot Amsterdam) woont ; in wat jaer , wat dag van de Maent
en week dat iemand geboren is. al waer het dat gij hem nooit
te voren gezien had. Getrokken nit seker Engelsch Tractaat ,
en op die Wyse in ord•e gestelt , door Johannides van Maesland
zijnde dezen derden druk verm. met iemant te kunnen seggen,
wat voor 8pyse by gegeten en drank by gedronkenheeft, te Amst.
Waldorp 1737. 1 2°. Op Cat. van Mr. B. A. C. de Lange
van W ij n g a e r d e n , komt bl. 100 de druk van 1735 voor.
Zie Cat. der Maatsch. v. Nederl. Letterk. D. I. bl. 331
MAESSEN (MAURITIUS) , werd in 1709 predikant bij de
Luthersche gemeente te Haarlem , in 1722 te 's Hage , werd
in 1737 emeritus en stierf in 1752.
Hij gaf behalve een feestrede ter gedachtenis der overlevering van de Augsb. confessie , 1730 , en 1754 twee preken in
het licht , getiteld : de geesteliikheid van het goddelijke weezen
en 's Heiflands waarschouwing voor 't zuurdeeg der Pharizeeuwsche geveinsdheid, vertoont in twee kerk-redenen over Joh. IV
vs. 24 en Luk. ye. 1.
Beide zijn zeer goede verhandelingen , maar missen het populaire en practische , dat een eerste vereischte van goede
preken is.
,

Zie J. C. Schultz Jacobi en F.J.Domela Nieuwenhuis,
Bijdr. tot de Gesch. d. Evang. Luth. Kerk in de Nederlanden , 7de St.
bl. 107.

MAESTERTIUS (JAcoBus) , werd in 1610 te Dendermonde in Vlaanderen geboren , kwam , na te Brussel en Leuven zijne studien voltrokk en , en zijne kennis door reizen door
Frankrijk en Engeland uitgebreid te hebben , te Leiden , waar
hij van de Roomsche tot de Hervormde kerk overging en in
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1634 tot Doctor in de regten werd bevorderd. Weidra gaven
hem Curatoren verlof tot het houden van openbare voorlezingen over het leenregt Vas feudale) en in 1637 werd hij tot
buitengewoon Hoogleeraar in dat regt benoemd. Twee jaren
later werd hem met uitbreiding van zijnen lastbrief, onder
gelijken titel , het onderwijs in het regt opgedragen ; doch nog
in den loop van hetzelfde jaar werd hij tot Hoogleeraar benoemd. Hij overleed den 5 April 1658. Zijn afbeelding bestaat , voortreffelij k door de hand van J. S u y d e r h o e f
bewerkt.
Hij schreef:
Dissertatio de artificio juridice disputandi. Lugd. Batay.
1636. 8°.
Tractatu8 de S. C. Velleiano. Lugd. 1630. 8°.
.Tractatus de Emptione et Venditione. Lugd. 1630. 8°.
Sedes lifateriarum illustrium , ex libris universi J uris selectarum. Lugd. Bat. 1636. 8°. cum augment°. Ibid. 1659 ,
1664, 4°.
Dissertatio de imminuendo labore studii juridici. Ibid.
1639. 4°.
Tractatus III. De lege commissoria in pignoribus : De
compensationibus aut de secundi8 nuptiis. Ibid. 1639. 8°.
De justitia Romanarum Legum libri II. Ibid. 1634 et
-

1647. 12°.

De vi ac postestate , quam Iuris Gentium Conventions ad
obligandunt habent , Jure populi Romani. Ibid. 1640. 4 6 .
Beschrijving van stadt en landt van Dendermonde en C08•
tuymen. Ibid. 1646. 4°.
Nog had hij beloofd :
Analysis juris Feudalis.
Petri Castalii Opera, legum summariis ac notis illustrate.
Commentaria in Pandectas.
Zie JOeher; Val. Andreas, Bibl. Belq. p.418; Foppens,Bibl.
Belg. T. I. p. 523 , 524; Siegenbeek, Gesch. der Leidsche Hoogesch.
D. I. bl. 151, D. II. bl. 122, 269 o. h. w. ; K o k , Vad. Woordenb. ; Cat. de
Groe, p. 93 , 119, 192; Cat. Hoeufft, p. 45.; Muller, Cat. v. port.
MAETS (CAROLUS DE) , werd den 25 Januarij 1597 te
Leiden, werwaarts zijne ouders om het geloof gevlugt waren
geboren. Na te Middelburg , waar zijne ouders zich gevestigd
hadden , zich in de oude talen geoefend te hebben , vertrok
hij naar de Hoogeschool te Franeker, waar hij de lessen van
Sixtinus Amama, Sibrandus Lubberti en Joannes Mac co viu s over de Hebreeuwsehe taal en wijsbegeerte
bijwoonde. Van daar reisde hij naar Sedan , waar de beroemde
Melvin us, Jacobus Papillus en Daniel Tilenus onderwijs gaven. Na er twee jaren vertoefd , en hun onderwijs
bijgewoond te hebben , keerde hij in 1620 naar zijn vader-
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land terug , en werd predikant te Scherpenisse 'in Zeeland ,
waar hij tot 1629 , toen hij te Middelburg werd beroepen ,
bleef. In 1634 werd hij met Antonius Walaeus, Fes
tus H o m m i u s en andere beroemde mannen benoemd , tot
het overzien der vertaling van de apocryfe boeken en van
het Nieuwe Verbond ; den 17 November 1636 tot het
Hoogleeraarsambt en de kerkedienst te Utrecht beroepen , dock
die van Middelburg weigerde hem te ontslaan. Drie jaren
later werd dit beroep herhaald en nu volgde hij het en, hield
den 2 Junij 1640 zijne intreerede de Ecclesiae Dei aedificatione
serio promovenda. In 1648 treffen wij de M a e t s onder hen
aan, aan curie de reformatie der Meijerij van 's Hertogenbosch
word opgedragen , en in 1650 bood men hem vruchteloos het
beroep aan de Illustre school te Middelburg aan. Hij overleed
plotseling den 20 April 1651, oud 54 jaren. Johannes Hoor nbeek hield eene lijkrede en vervaardigde een grafschrift op
hem. Antonius Aemilius en Anna Maria van Schurm a n betreurden zijn verlies in lijkzangen. De M a e t s leefde
in innige vriendschap met V o e t i u s , stemde met hem in
omtrent het handhaven der kerkelijke regten en eigendommen
te Utrecht tegen het wereldlijk gezag , en was , gelijk hij ,
geen minnaar van het nieuwe zijnde , zeer ingenomen tegen
Descartes. Hij nam deel aan de twisters over het lange en
korte bar. J a co b u s It e v i u s verklaarde dat het den mannen geoorloofd was lang hair te dragen. Hiertegen kwam een
theses van de M a e t s in het licht, dat beantwoord werd in
een Latij nsch geschrift : Liberia'? Christiana circa MUM capellitii Afensa, waartegcn de M a e t s op nieuw in het strijdperk
trad met eene verhandeling ingelascht in zijne Sylva Quae8tionwn
insignium, die het voornaamste gedeelte van dit boek beslaat.
De M a e t s stond wegens zijne geleerdheid , waarheidsliefde end
ijver in hooge achting bij zijne tijdgenooten. Es senius
noemde hem ll.praeclara eruditione, probitate , diligentia et prudentia conspicuus." en Voet ius : llsubacti judicii et solidae
eruditionis theologus."
Hij huwde 1 Cornelia Leijendecker, die hem eenige
dochters schonk , van welken eene huwde met den regtsgeleerde Franciscus Leijendecker; 2 Anna Duvelaer,
wier zuster de vrouw was van Marcus Z u e r i u s Bo xhorn, bij welke hij Brie kinderen had ; 3. Catha ri n a
van Sunderen.
Hij schreef:
Disputations XIV de voto Jepthae. Ultraj. 1649. 4°.
Sylva Quaestionum insigniwn. Traj. 1650. 4°.
Dieeertatio de Christ° Servatore contra Sociniano8.
De persona et oiled'? Christi.
De Melchisedecho disputationes guatuordecim.
De sepultura mortuorum disputations Ire& Traj. 1651, die
5
e
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Voetius in zijn Pont. Eccle8iaat. part . I lib. III
Tract. H. Cap. I heeft grevoegd.
.Declaratio apologetica,contra filare8ium, met Pauli Voetii
Tribun. inig. in het licht gegeven.
Na zijnen dood verscheen een klein maar vinnig geschrift
onder den titel:
Concept van een in8lructie bid nzij Carolu8 de Maets,
mUtz waarde medebroeder Gi8bertu8 Voetiu8 beraamt , omme
to dienen tot re8tauratie van de vervalk gerechtigheden, wake
de kerke alhier binnen Utrecht in oude tyden gehad heeft.
Men verklaarde echter dat hier misbruik van zijn naam ge•
maakt was en de Utrechtsche regering gaf den 15 September
1655 een plakaat tegen dit geschrift en tegen den verspreider
daarvan , Jacobus van B e r c k , Griffier van het hof van
Utrecht , die algemeen voor den steller doorging.
Zie Hoornbeek, Orat. funeb. ; Foppens, 'Bib/. Belg. T. I.
p. 157; Burman, Traj. erud. p. 203 ; Ant. Aemilii Poem.
orat. et carm. p. 507; A. M. Schurman, Opuscula Hebraea, etc.
p. 318; Essenii Oratio in Obit. G. Voetii , p. 33, Voetii Disput.
theol. Tom. III p. 346. T. IV. p. 453, 463, 457, 473, 474; Polit.
Eccles. p. 1 lib. II. tract. 1. C. VIII. § 3. Lib. II. Tract. II. C. I.
Part. II. lib. III. Tract. II. C. I; Biblioth. studios. Theolog. lib. I.
CIX ; Witte, Diarium Biogr. ad annum 1651; Schoockii, Praef.
de Bonis Eccles. hipsiens. Act. Erudit. Suppl. T. I. Sect. IV. p. 325 ,
S truvii, Acta liter. T. VII. p. 21; Le Long, Bibl. Sacra, p.698;
Lipeni. Bibl. theol. p. 66; Heringa, de audit. p. 136. Bayle,
Biogr. Univ. Hoogstraten, Kok, Utrechtsch Placaetboek , D. III
bl. 427; Glasius, Godgel. Ned. o. h. w. Schotel. Dez. A.' M.
$churman ; Dez. Gesch. der geest. en wereldl. kleed. ; K i s t en R o y a a r d s,
iCerkel. Archief inzond. voor Nederl. D. V. bl. 151; D. VIII. bl.
327; D. IX. b1.14991 Kobus ende Rivecourt, Woordenb. o.h.w.;
M u 11 e r , Cat. van Portretten.

MAETS (CARoLus LUDOVICUS DE) zoon van den bovengemelden en van Anna Duvelaer, werd omstreeks 1640 te Utrecht
geboren , ontving den 8 van Sprokkelmaand 1669 te Leiden eene
aanstelling om , op eene proeve , lessen over de scheikunde te houden , werd in 1670 tot buitengewoon hoogleeraar der geneeskunde
en twee jaren later tot gewoon hoogleeraar in de scheikunde
benoemd , doch verkreeg, als zoodanig , slechts zitting in de
faculteit der wijsbegeerte. Eerst in 1679 verkreeg hij rang
onder de hoogleeraren der geneeskunde, Hij bleef als zoodanig werkzaam tot zijn overlijden , den 29 van Louwmaand
1690.
Hij schreef:
Prodromu8 Chymiae rationalis , Lugd. Bat. 1684. 8°. 1687.
Chymia rationalis et praxis. Chymiatricae rationalis. Leidae 1687. 4°.
Collectanea chymica Leidensia Maeteiana et Marggraviana,

ibid. 1696.
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Zie Burman. Traj, eruct, p, 2Q5 ; Acta Lips. Erred. iSupplem.

T. I. Sect. VI. p. 425; XI:, k , Trad. 1foorden4. o. Siege R.
beck, Gesch, ci: kAicischle Ilooges. D. I. bI. 189; D. II. bl. 14/
271; SoermanS, Acad. Reg. bl. 69, 98; roevoegsel, bl. 147.
Kobus en de Riveconrt, Blogr. Handwoordenb.- Poggendorff,

HandwOrterbuch zur Geschichte der exacte Wissensch4ften; F o p p e n s,
•
Belg. T. I. p. 157, Bayles

MAETSCHOEN (GERARD), werd waarschijnlijk in het laatst
der XVII0 eeuw te Amsterdam geboren , en was aldaar in de eerste
helft der 18° eeuw geneesheer en leeraar der doopsgezinde gemeente
bij de Zon. Van hem zijn ons Been lotgevallen bekend ; maar hij
heeft zich voor de kerkgeschiedenis in het algemeen en die van zijn
kerkgenootschap in het bijzonder verdienstelijk gemaakt door
zijne nederduitsche overzetting der Historia Mennonitarum van.
S c hijn , die hij tevens met belangrijke aanteekeningen verrijkte (Amst. 1738 12°.) en waarvan hij een vervolg gaf, getitel4 : 4anhang8el, dienende tot een vervolg of 2de deel van
de Ge8chiedeni88e der Mennoniten (weleer in het Lakin beschreven door den heere Hermannu8 Schijn, in zijn .Eerw8. leeven
Leeraar ,der Mennoniten en der Medicijnen Doctor te
dam enz.). In het welke noch negentien Leeraar8 beechreeven,
en hunne nvelaatene 8chriften aangeweezen worden door Gerar•
dus Illaetschoen, bedienaar des Goddelijken Woord8 onder
de Mennoniten , hunne vergaderinge houdende te Amsterdam
G. van
op de Cingel in de Zon. A.mst. 1745. 12°.
Hemert, hoogJeeraar en predikant te Middelburg, gaf een
brief tegen de aanmerkingen van Maetscho en in bet licht,
die deze echter niet beantwoordde. Hij schreef ook een lijkrede
op zijnen leermeester , vriend en ambtgenoot H. S c h ijn .Eeuwigdurende gedagteni8 des regtvaardigenuit Ps. CXII : 6. Amst. 1728,
en op D. C o r n e l i s z, Amst. 1741 , 4°. Wegens zijne geleerdbeid
stond hij ook buiten Nederland in hooge achting. Hij stied'
in 1751. Zijne belangrijke boekverzameling werd in 1752
verkocht. Bij Paquot vindt men nog werken gemeld, die hij
door den dood verhinderd werd in het Hat te geven. Aileen
gal hij Fraagen tot 9pieklering van LI. waarh,eidaoefening in 8°.
.

Zie Paquo t, Mira. pour servir uc I 'Hist. Litt. des .Pays-Bas T. IL

p,. 408; Blaupot t en Cate, Gesch. d. Doopsg. in Holland,

D.

II.

Dez. Gesch. der Doopsg. in Groningen , D. II. bl. 76; G
sius Godg. Ned. o. h. w.; Mourik en Noordbeek, Naamr, der

14. 136 ;

Godg. schrijvers.
MAETSELAER (PUILIPPUS PELGRIMSZOON VAN), werd door
hertog Filips denGoeden op den 8 Junij 1451 te Brussel aangesteld tot ijzersnisider of graveur van de grafelijke
Pula te Dordrecht , op eerie jaarwethle van 100 sehilden tot
28 grooten 's jaars • van welke wedde de eene helft ten taste
y
4en Vorst en de andere van den Muntmeester zoude zijn.
1i4 blijkt Oat bij atenvele heeft gesnedpn voor de groot9
6*
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en kleine gonden leeuwen eene muntsoort van die dagen. Ten
jare 1440 , toen door ongenoegen tusschen den Graaf en de
Regering van Dordrecht, de munt tijdelijk naar 's Hage
verplaatst werd , werd M. twee malen ter dier zake van 's Hage
naar Dordrecht gezonden.
,

tie v. d. C h ij s , de Munten der voorm. Graafsch. Holl. en Zed.
bl. 427, 429, 430, 432.
MAETSUIKER (JAN) , werd den 14 October 1600 te Amsterdam uit Roomschgezinde ouders geboren , en legde zich te
Leuven op de regtsgeleerdheid toe. Hij verwierf den rang
van meester , en moist zich door zijne buitengewone bekwaamheden bekertd te rnaken bij de bewindhebbers der Nederlandsche
Oostindische Maatschappij , die hem den post van Pensionaris
van het hof van Justitie te Batavia opdroegen. In 1636 vertrok hij derwaarts, twee jaren later werd hij hoofd•baljuw der
stad , in 1641 buitengewoon , en drie jaren later gewoon Raad
van Neerlands Indie. Terstond na de laatste bevordering werd
hij gezant bij den Portugeeschen onderkoning te Goa , met
wien hij eenen voor de Maatschappij gunstigen vrede sloot. In
1640 verkreeg hij den belangrijken post van Gouverneur van
Ceylon, dien hij tot 1650 bekleedde , toen die van Directeurgeneraal van den koophandel open viel en door hem vervuld
werd. Drie jaren later 1653 bereikte hij den hoogsten trap van
eer en aanzien door zijne aanstelling tot Gouverneur-generaal der
Nederlandsche Oost-Indien , die hij echter niet zou hebben
kunnen verkrijgen , indien hij geen a'stand van de R. C. godsdienst gedaan , en die van de Staatskerk omhelsd had. Vijfentwintig jaren bekleedde hij dien post met den meesten ijver en tot
geen gering voordeel der Maatschappij. Het gelukte hem, die zoo
te Goa , als op Ceylon , door het sluiten van den vrede met den loozen en schranderen Raja Singa , Koning van Candy , reeds bewijzen
van schranderheid had gegeven , den opstand in Amboina te dempen , M a c a s s a r's trots te vernederen , door middel der burgerlijke onlusten, die het Rijk van Java verscheurden , de magt van
dat Rijk, die te voren niet zonder gevaar voor Batavia was,
geheel te knotten , het onder bedwang der Nederlanders te
brengen, en aanzienlijke voordeelen aan de Maatschappijs te
trekken , zoo wel den alleenhandel als bet bezit van bet gewigtige Samarang. De westkust op Sumatra en St. Thomas
op Coromandel werden onder zijn bewind veroverd. Op Ceylon werden onder hem de kustplaatsen voltooid door de inneming van Caliture , Colombo, de aanzienlijke en magtige
hoofdstad (1 65 6), van Manaar en Jaffanapatnam op de Noordzijde ; ook de kust van Malabaar moest zich aan de onzen
onderwerpen , nadat Coulang, Cranganoor, , Cochin en Canapoor voor Hollands litapenen waren bezweken. M a e t s u i k e r

bevorderde door zijn ongemeen beleid de vergrooting der Maat•
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schappij , maar zijne staatkunde was niet altijd de echte , ware en
eerlijke moet hierin een zeer ruim geweten gehad hebben , daar
hij zich niet ontzag , terwiji de verdienstelijke van Dam voor
's lands dienst, als gouverneur van Amboina afwezig was, diens aan
hem toevertrouwde bruid ten huwelijk te nemen , en dezen , toen
hij er zich over beklaagde , te bespotten. Maets u i k e r
was niet sleeks een ontrouw vriend , maar ook een onvriendelijk
echtgenoot en zeer achterdochtig , zoo zelfs dat hij zijne schrijvers
misschien echter geen overtollige noch verkeerde zorg •
—in
de Staats-Secretary,, door eenen uit zijn kamer gemaakten trap
gewoon was te bespieden. Maetsuiker beminde de letteren ,
voltooide het werk van van Diemen en gaf er een nittreksel van onder den titel van Statuten van Batavia. Zijn
uiterlijk voorkomen was zedig , en hij was spraakzaam jegens iedereen. Ofschoon op het laatst van zijn leven zijne
zielsvermogens afnamen , en de koophandel begon te •verloopen , had hij echter in vroegere jaren van zijn bewind
de Nederlandsche magi zoo hoog verheven , dat Aureng-Zeb ,
de grootste der Mogols , zijne vriendschap zocht , en de magtige keizer van Abyssinie een gezantschap naar Batavia zond,
waarin aan Maetsuiker de titel van Koning gegeven werd.
Zoo verre was hij er nochtans of , door dat of meer dergelijke eerbewijzen bedwelmd of trouweloos te worden , dat de
bewindhebbers , die hem eerst wantrouwden , op zijn vers.
zoek om vermeerdering van soldij , schreven : udat hij maandelijks zooveel nemen kon zoo veel hij begeerde." De Gouverneurgeneraal overleed te Batavia op den 4 Januarij 1678 , in den
ouderdom van 71 jaren , en werd met vorstelijke pracht , op
kosten der Maatschappij , ondanks zijne rijke nalatenschap
begraven. Het grootste gedeelte bleef er van in Indio. Eene zijner
zusters , eene wereldlijke geestelijke , te Haarlem woonaehtig ,
maakte hij twee honderdduizend gulden. Aan den zoon eener andere
zuster , H e n d r i k de Boer, voornaam tooneelspeler op het
Amsterdamsch tooneel vermaakte hij honderd duizend gulden.
Meermalen had Maetsuiker hem aangezocht naar de Indien
over te komen , doch telkens tot antwoord bekomen hij
liever nu eens een Koning dan een Prins wilde verbeelden ,
en na het uitvoeren dezer rollen , een vrij man zijn, dan zich
in altasdurende slavernij in de Indien begeven."
Zijne afbeelding ziet op verschillende wijze het licht.
Zie Du Bois, Vies des Gouverneurs-Generaux , p. 153, suiv. Vale:ntijn, Beschrijv. v. O. Indic W. Schouten, O. I. Voijagie,
(uitgaaf van 1664) B. III. bl. 18, 133, enz.• Kok, Vad. Woordenb.
D. XXII. N. 218; Van Kampen, Vad. karakterk. D. II. bl. 314
volgg.; Collot d'Escury, Holt. roem, D. A. IV. (2) 366-368;
Chron. van het Hist. Genoots. D. IX. bl. 505. D. X. bl. 130, 131
(Brief van hem); Nijhoff, Bijdr. tot de Vad. Gesch. en Oudheidk.,
D. I. bl. 282 (Brief van hem); Kobus en de Rivecourt, o. h. w.;
H. Verwoert, Handwb. o. h. w.; Muller, Cat. v. Portr.
;
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MAEUS (Dr. ADAM Its), gelijk hij genoemd wordt onder
zijn portret door P. N a g el, Aetat. 37. A°. 1569. was med.
dr. te Amsterdam. Van hem bestaat :
Almanack van den jare 1563 , ghecalculeert op den Meridiaen
der stadt Amsterdam (met eene prognosticatie van dat jaar).
Oheprint .Tantwerpen in de Rape bij Hans Laet , met Gracie
ende Privil. onderteekend J. de Per r e, (1562).
Zie Nay., D. V. bl. 32 , 325 ; Cat. der Maats. v. Nederl. Letterk
MAFLIX (BAuDEwm vAN), of Bald ui n us de To rna co,
een dominikaan uit de 136 eeuw , waarschijnlijk te Doornik geboren , studeerde in de godgeleerdheid in het klooster van St. Jacob te
Parijs en werd aan de Hoogeschool dezer stad Theol. Doctor.
In 1269 was bij bij het kapittel der orde , te Parijs gehouden , en stelde met vijf andere doctoren , onder welke T h o ma s
Aquinensis, op:
Censura , seu iudicium doctrinale de quibusdant digicultatibue de Secreto, praesertim Con fessionis, propositis achter
Thomae Aguinatis Opuscula omnia Theologica el Moralia,
ao Considerations, uitgegeven door P. Pieter P 61 i c a n
Parijs 1656. fol.
.

'

Zie Paquot, Mom. p. servir a l'Hist. Litt& des Pays-Bas, D. I.

p. 342.
MAGDALEENKEN , eene doopsgezinde vrouw , met andere
vrouwen in 1549 te Antwerpen gevangen en levend verdronken.
Zie v. Braght, Bloed. Loon. d. Doopsg. D. II. bl. 249.

MAGDALENA JANS , gehuwd met M at theus M a ut s z., in Maart 1572 , als doopsgezinde levend verbrand.
Zie 's Gravesande, Tweede Eeuwf. der Midd. vrijheid, bl. 484.
MAGDALIUS (JAcosus). Zie JACOBUS MAGDALENUS.
MAGELLAN (J. H.) gaf eene:
Beschrijving van een gla'zen werktuig om in weinige minuten
en met geringe kosten minerale wateren te maken, Utrecht
1779. 8°.
MAGERUS (NicoLAAs), leefde in het laatst der XVI eeuw
en beoefende de Latijnsche poezij. Men vindt een Latijnschen
brief, gedrukt van hem , voor A d rianus Pars Gatti Aborigenes Batavorun z, zoo in de vroegere uitgaven als in die van
Mr. P. van der Schelling. Leyden 1745.
Zie Arrenberg , Naamr. van boelcen.

MAGISTER (Gull.) of GUILLAUME LE MAISTRE ,
geneesheer te Rijssel , in Aug. 1585 gestorven , gaf in het licht:
Isagoge Therapeutica de Saevilia, Curatione , et Praeveneione Path , Venet. 1572. 12°.
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Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. p. 327; Poppens, Bibi. Belg.
T. I. p. 71; Mangeti, Bibb. Ser. Medic. T. III. p. 127;
PaquOt, Men. pop servir ac l'Llist. Litt& ides Pays-Bas , T. I.
p. 432.

MAGNER (JoHAN GERAnD).
Men heeft van hem:
Zacharias Vogel, Chirurgijn (te Amsterdam ?} Verhandeling
van alle soorten der breuken, hoe men dezelve grondig kan onderscheiden en keuren , gelijk ook hoe men de geneezing der Hernitomie zonder castratie op eene zeer ligte wijze kan verrigten
met zeldzaame aanmerkingen en noodige kopere plaaten vercierd en met eene voorrede verrijkl door Johan Gerard Magner. Amst. 1763. 8°.
Zie Boekzaal der Gel. wereld. 1763 a bl. 100.
MAGNET (JEAN Louis), sedert 1749 predikant bij de Waalsche gemeente te Haarlem , Lid der Hollandsche Maatschappij van
Wetenschappen aldaar , Jacques Abel Brunie r, predikant
der Waalsche gemeente te Leyden , gaf in het licht:
Oeuvres posthumes de I. L. Magnet , contenant quelques dissertations et discours sur l'Ocriture sante. Amst. 1775. 8°.
MAGNET (SAMUEL), was den 2 Nov. 1747 te 'sHage geboren,
in 1773 predikant te Almkerk en Emmikhoven , en te Raamsdonk ,
waar hij den 23 Januarij 1774 werd bevestigd , in 1824 zijn vijftigjarig jubile vierde en den 6 November 1831, in den ouderdom van 84 jaren , stierf. Op zijn graf , op het kerkhof to
Raamsdonk , ligt een zerk , met een toepasselijke inscriptie en
een treurwilg aan het hoofdeneinde. Hij was voor zijn tijd
een zeer vrijzinnig godgeleerde en poogde de onbestaanbaarheid
der Dordsche kerkleer nopens de Soteriologie met het begrip
van Gods liefde aan te toonen tegen J. J. le Ro y , die de
eerste in zijn bescherming nam.
Hij schreef:
Gods oorspronkelijke genadige menschenliefde , volgens de leer
van Jezus Christu8 en zijne Apostelen. Dordr. 1827. 8°.

Zie S e pp, Proeve eener Fragm. Geschied. der Theol. in Nederl
bl. 134, 135.
MAGNUS (GERARDus). Zie GROETE (GEERT).

MAGNUS (JACOB), Ridder,, heer van Groot-Ammers, Berg.
ambacht en Melissant , Burgemeester van Middelburg. Hij
was tusschen 1603 en 1625 , wegens Zeeland , gewoon gecommitteerde ter vergadering der Staten-Generaal, had zeer veel
deel aan het bewind van het gemeentebest. en werd tot de
gewigtigste binnenlandsche verrigtingen benoemd. Hij werd,
na buitengewoon gezant in Engeland te zijn geweest , in 1607
naar Denemarken gezonden , ten einde zich meer van de genegenheid van Koning J a cob us jegens den staat to verzekeren. Daags voor de onthoofding van OIdeabarneveld
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deed hij pogingen bij Francois van A e r s s en om hem
in het leven te behouden. Hij huwde Petronella Me rs e n. Hunne oudste dochter Elisabeth hsivde Ding eman
de Vrieze, oud-raad der stad Dordrecht.
Zie van Meteren, Ned. Hist. B. XXVIII fol. 533, 537; Aitsema Sak. van Staet en Oorl. D. I. bl. 9, 30, 83; Wagenaar,
Vad. Hist. D. IX. bl. 274; Scheltema, Stuatk. Nederl. D. II.
bl. 48 ; Balen, Beschr. v. .Dordr. bl. 995; Vollenhoven, Broed.
Gevang, bl. 95, 146, Chr. v. h. Hist. Genoots. D. VIII. bl. 307.
'

MAGNUS (ROELANT JAcoBsz.) Quartiermeester te Middelburg , gedurende het beleg dier stad. Hij ontving in 1574,
als zoodanig tot ,Gedenckenisse en Memorie van zijne respective getrouwe dienst die Koninglijke Majesteit in deze stad
bewezen tot voorstandigheid en conservatie van de Heilige
Catholycke Religie", een gouden penning, ter zwaarte van vier
gewone enkele penningen.
Zie 's Gravesande, Tweede eeuwged. d. Middelb. Vrijheid, bl.
200, 313, 382.

MAGNUS (SIMON JAcoBsz.) , Schepen en Quartiermeester
te Middelburg , gedurende het beleg , 1573, 1574.
Zie 's Gravesande, Tweede eeuwged. d. Middelb. Vrijheid,

bl. 313, 377, 515, 526.
MAGNUSSEN (PIETER), was als kapitein bij den togt van Chat-

tam en veroverde het fort Sheernesse. Kort daarna werd hij door
den luitenant-admiraal van N e s met eenige behoefte-schepen naar
van Ghendt, die nog steeds op de verwacht wordende OostThdische retourschepen kruiste , gezonden , verviel onder de
Engelsche koningsschepen en werd door deze overmagt zoo
hevig aangetast, dat hij na eene mannelijke verdediging schip
en leven verloor.
Zie J. C. de Jonge, Gesch. v. h. Neerl. Zeewez. D. II. bl. 469.
MAGUS , (Drris zooN), een magtig Koning der Walen , volgens de sage, stichter van Nijmegen, die het naar zijnen
naam noemde.
Zie J. Smith, Oppid. Batay. p. 139; v. d. Bergh, Nederlands.
Volksverhalen, bl. 83.

MAGYRUS (ABRAHAm) , in 1634 te Medemblik geboren , in

1658 als proponent beroepen aan de Koogh op Texel , gestorven
in Augustus 1702 in den ouderdom van 68 Jaren ten huize van

zijnen zoon te Westzaan en te Koogh begraven.
Hij gaf in het licht:
1Ilmanak8 Heyligen, met het Toegift. Amst. 1692. 8°. waarvan in 1698 de 3e, 1717 de 4 6 druk en in 1732 en 1805 latere
drukken verschenen.
De daarin voorkomende rijmpjes en een grooter gedicht
vooraan , schijnen ook zija werk te zijn.
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Zie M. Veeris, Kericel. Alpl. bl. 95; Heringa, Vervolg van de
lijst van Nederl. dicht. bl. 63 ; Cat. de Groe, hi. 186 ; en Navors.

D. VI. bl. 31, IX. bl. 340.

MAGWITS (J.) schreef :
Uit8panningen over 't

.dvondmaal. Amst. 1736. 8°.

Zie Arrenberg, Nawnreg. van boek. bl. 274.

MAHEUX (JAcosus) Zie MEHEUX (JAcoBus).
MAHIEUS (ANDRIES) , koster van de parochiekerk van
Westmunster , zoon van J o o s Mahieus, deurwaarder te
Middelburg, den 21 Februarij 1574 , daags voor de
stad aan dn Prins van Oranje overging , op de wijze der
It. C. Zij hielden hunne bruiloft met lijnzaadwafelen en peardenvleesch waarvan bet pond twee stuivers , een pond brood ,
dat nog moeijelijk te krijgen was , zes schellingen , en een
pond boter dat vier schellingen kostte. Er bestond eene schilderij van deze bruiloft, waarop, behalve de gemelde spijzen, de bruidegom en bruid , met een spiegel achter ben , en eene kroon
boven hunne hoofden hangende , benevens de bruiloftsgasten
naar het leven zijn afgemaald. Het paardenvleesch kostte 12
stuivers het pond.
Zie J.Claerbout, Droef blyeindig vertoog , bl. 44; G. de Wind,
Lijkreden op A. van Eeghen, bl. 5, 18; 'sGravesande, Tweede
eeuwged. der Middelb. vrijheid, D. I. bl. 417, 518; Navors. D. VIII.
bl. 312.
-

MAHIEU VAN LEUSE , werd ten jare 1376 , op den 10
Julij , door hertog Aalbrecht van Beyer en gelast , om
met Jacob Maerck van Assche eenen penning (muntstuk) te vervaardigen , geheeten plakke Meeuwen.
Zie v. d. Chijs, de Munten der voorm. Graafs. Boll. en Zeel•
bl. 213, 219.

MAHIEU (EvERHARD) , sneuvelde als officier bij de landing
der Engelschen in Noord-Holland , in 1799.
Zie Bosseh a, Nederl. Heldend. te land, D. III. bl. 179.
MAHNE (WILLEM LEONARD) den 28 Mei 1772 te Amster dam geboren , was een der ij verigste leerlingen van W y t,

t e n b ach, en vormde zich , onder diens leiding , tot de kennis en de beoefening der oude Grieksche en Latijnsche letteren. Vervolgens woonde hij een tijd lang to Utrecht, waarheen zijne ouders zich met ter coon gevestigd hadden , de
lessen bij , vooral van S ax e , S eg a a r en Bon d a m. Na in
zijne Diatribe de Aristoxeno , philosopho Peripatetico (Amt.
1793) cene eerste en veelbelovende proeve zijner bekwaamheid
gegeven. to hebben , werd hij rector aan de Latijnsche school.
te Amersfoort (1794-1809). Van daar vertrok hij naar Zie.
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rikzee, en in 1817 werd hij Hoogleeraar in het yak der bespiegelende wijsbegeerte en oude letteren aan de pas gestichte
Hoogeschool te Gend. Tijdens den Belgischen opstand in 1830
nam hij de wijk naar Vlissingen , tot zoo lang hij met drie
zijner ambtgenooten tijdelijk naar de Leidsche Hoogeschool
werd overgeplaatst. Te Leiden , ofschoon bUiten vaste betrekking en onverpligt, opende hij in 1831 , ten nutte der Akademische jongelingschap , een collegie over de .Historia Litteraria
voornamelijk der oude Grieksche en Latijnsche schrijvers. Na
den dood van Reuvens, in 1835 , belastte hij zich , op verzoek
der faculteit , met de lessen over de Romeinsche Antiquiteiten.
In 1842, op zeventigjarigen leeftijd , kreeg hij van zelf wettig
aanspraak op een eervol emeritaat , doch hij bleef, zoo lang
zijne krachten bet gedoogden, die lessen voortzetten tot dat
in 1846 zijn jeugdige ambtgenoot C o b et die taak van
hem overnam. Hij stierf den 20 Mei 1852 in den ouderdom
van bijna tachtig jaren. Mahn e was lid van verschillende
geleerde genootschappen en ook van de Maatschappij van
Ned. Letterkunde. Zijn portret gaat meer dan eens in steer).druk uit.
Behalve de genoemde werken , schreef hij en gaf hij in het licht :
Bpicrisis censurarum Bibliothecae criticae. Vol. III. p. III.
Traj. ad Rhen. 1808.
Bpistolae sodalium socraticorum Philomathiae. Cum praefat.
et Appendicibus. Ziericz. 1812.
Vita Danielis Wyttenbackii. Gand. et Lugd. Bat. 1823 , in
deh loop van een jaar tweemaal achtervolgens gedrukt. Een paar
jut later werd het met eenige bijvoegselen , o. a. te voren onuitgegevene brieven van W y t t e n b a c h, herdrukt in Duitschland ,
zoo wel in een afzonderlijk boekdeel als ook onder den meer
omvattenden titel van Vitae Hominum quocungue literarum
genre eruditissinzorum ab eloguentissimis viris scriptae. Collegit
cet. Fred. Traug.. Friedemann, Vol. I. Vita Dan. W y It enachi scripta a G. L. Mahne, Brunswigae 1825. 8°.
Crito sine Dialogue de Literarum inprimis Latinarum studio
recce colendo. Zieri cz. 1816.
Miscellanea Latinitatis Lugd. Bat. 1844. gr. 8°. Pars altera
ibid. 1862. gr. 8°.
D. Ifijetenbachii Lectiones guingue cet. Gand. et Lugd. Bat.
1824.
D. TV yttenbackii Institutions Metaphysicae. Ibid. 1826. 8°.
Bpistolarum selectarum Fasciculi tree.
Gand. 1830. 8°.
Bpistolae mutuae duumvirorum clarissimorum Davidis Rankenii et Lud. Clasp. Valckenaerii, nunc primum ex autographis editae a Gal. Leon. Mahne. Vlissing. 1832. 8°.
Epistolae Viri clarissimi Davidis Ruhnkenii ad Dan. I yltenbachium nunc pr. ex autogr. ed. cot. Ibid. 1832. 8°.
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Epaistolae Viri Clarieeinti Davidie Ruknkenii ad Diver808
cet. Ibid. 1834. 3 p. 80.
Supplementa ad Bpidola8 Davidi8 Ruhnkenii et Danieli8
iFyttenbachii, itemgue alia aliorum Bruditorum Anecdota,
edita et annotationieu8 nonnulli8 illustrata a Guil. Leon. Mahne.
Lugd. Bat. 1847. gr. 8°.
Protrepticu8. Gand. 1817.
°ratio habita in Academia Lugduno-Batava , anteguam mhola8 8ua8 de 1Astoria Literarum Graecarum et Latinarum aperiret. Vliss. 1838.
Scholae de antiguitatibu8 Romanis. Lugd. Bat. 1844.
M. Tullii Ciceronis (quae vulgo feruntur) Synonyma ad
Lucium Veturium, secundum editiones Romanas et Parisinam
denuo excu8a. M. T. C. Synon. etc. 8ecundum editions
liontana8 denuo excudi curavit Gal. Leon. Mahne, Lugd. Bat.
1850. — M. T. C. Synon. etc. 8ecundum editionem Pari8inant denuo excudi curavit Gail. Leon. Mahne. Ibid.
1851.
-

ZieSaxii Onom. dnal. T. VIII. p. 452; Bergman, Levensschets van
Mahne in Handel. d. Maats. v. Nederl. Letterk. 1852; D. W y tte nbac h, Praef. ad select. Princ. Bistor. p. VII. (edit. 1794); Biblioth.
Crit. Vol. III. § 3 p. 47 sqq., Vol. III. § 4 p. 128; Philom. T. I.
p. 187-190. T. III. p. 184-206, p. 312 scqq.; Alg. Konst en Letterb. , 1829, No. 49 1845, No. 20, 21, 1848, No. 28, 1851,
No. 45, 46; Reg. ook, d. Recens. 1826, NO, 8, 9; Cat. Hulthem,
mss. ; Van Kamp en, Gesch. d. Ned. Lett. D. II. bl. 557; D. III.
bl. 235.

MAHU (JAcQuEs), Commies en Rentmeester-generaal van
Bergen-op-Zoom, gesterven in Nov. 1582.
Zie Chron. v. h. Mist. Genoots. D. VI. bl. 5 , 6.
MAHUE (Muni), werdin 1517 to Brussel geboren, en
overleed aldaar in 1569. Hid was een zeer-bekwaam portretschilder en in ziju tijd zeer beroemd.
Zie Imtaerzeel, Lev. en werk. der Holt. en Vl. Kunstsch. D. II.
bl. 196; Kra m m, Lev. en werk. d. moll. en VI. Kunstsch., D. IV:
bl. 1042.
MAHUET (VAN LAAR), leefde in het laatst der vorige
cam, en maakte zich bekend door onderscheidene Gezangen,
Liedjes, Bijschriften op portretten enz. in de hevige dagen
der revolutie.
Zie v. d. A a, N. Biogr. .einth. Crit. Woordenb. D. II. bl. 399.

MAHUSEN (JAcoB), opperkoopman , verstond de Wotan.
eche taal en residterde lange jaren in Suratte, ging in 1636
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als opperkoopman naar Koromandel , om tot den Bengaalschen
handel gebruikt te worden.
Zie .Tournaal gehouden op Battavia bij den Directeur— Generaal Ph.
Lucasz. Jan. 1636, in Chr. v. h. Hist. Genoots. D. IX. bl. 264.

MAHUSIUS (JoHANNEs) of MAHIEU , geboren te Oudenaarden , werd te Leuven meester in de vrije kunsten en begaf zich in de
orde der Minnebroeders van den Regel der Observanten en was
/leen goed godgeleerde en een uitstekend predikant." Hij was de eerste bisschop van den nieuwen stoel van Deventer , en woonde in
die betrekking de eerste provinciale Synode , in 1565 te Utrecht
gehouden , waarin de besluiten der Trentsche kerkvergadering
op een plegtige wijze aangenomen en afgekondigd werden , bij ,
ofschoon hij wegens den tegenstand niet slechts van de Ridderschap en de Steden , mar ook van het Kapittel nimmer bezit heeft gekregen van zijne waardigheid. Wegens zijn hooge
jaren en de waterzucht onbekwaam om zulk een zware last te
dragen , deed hij afstand- van zijne waardigheid. Toen zijne
geboortestad , den 5 October 1572, door de Geuzen werd uitgeplunderd , moest ook hij vele mishandelingen ondergaan. De
soldaten wonden hem op verschillende plaatsen , lasterden ,
scholden en trapten hem met voeten en lieten hem als een
rot en verachtelijk lijk liggen. Hij stierf den 10 Mei 1577 ,
en werd in het koor der linnebroers-kerk begraven.
Hij gaf een verkorte uitgaaf van :
-

Franc. Titelmanni , Comment. in Psalmos.
Erasmi Annotations in Novum Testamentum, Antv. 1538. 8°.
Homilia LIV D. joh. Chrysostomi in XXV priors capita
Matthaei purgatae a foecibus Arianorum, Antv. 1537.
Zie Val. Andreas, 13151. Belg. p. 530; Foppens, Bibl. Belg.

T. I. p. 60 ; Sweertii Ath. Belg. ; S e d u l i i Corollarium Minorit.
a Geusiis interfect. N°. 2; H a v e n s i i Speculum crudelitatis haereticae C. 3 ; R a fsii, Belg. Christ. in Daventriae cathedra , No. 1 en 2;
H. v. Heussen en H. van Rhijn, Bat. Sac. T. VI. p. 442;
Molhuyzen, Leerrede op den tweehonderdviiftigsten verjaardag van
de stichting der Devent. here. Gemeente , bl. 51; Overijsselsche Volksalm.

1843. bl. 143.
MAHY (BERNARD), werd den 21 Augustus 1684 te Namen
geboren , studeerde aldaar in de letteren , en te Douay in de
philosophie en theologie. Hij begaf zich met drie zijner
broeders in de orde der Jesuiten en deed den 2 Februarij
1718 zijne gelofte. Hij nam zeven en twintig achtereenvolgende jaren de predikdienst waar en was prediker in de St. Lambertus kerk to Luik , toen hij , den 8 April 1744 , plotseling
stierf.
Hij schreef:

Histoire du Peuple Hebreu , tiree de l' Bcriture Sainte, depuis
la Creation du monde jusgu'a la ruine entiere de la Sinagogue
80U8 Tile et Vespasien. Liege 1742, 3 vol. 120.
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Zie Paquot, Merl. pour servir
T. III. p. 628.

Mist. Litt. des Pays-Bas,

MAIDEN (Jo/INNEs), med. dr. , diehter van :

De IJ'onderen des ddlderhoogsten en he vermaarde beleg en
onkel der stad Alkmaar , voorgevallen in den jare 1573.
Leiden 1742. 4°.
Zie W its en Geysbeek, Biogr. Anth. Crit. Woordenb.; Arrenberg, Naamr. v. boelc. bl. 274 , D. IV. bl. 300.

MAIERUS (JoHA.NNEs) of MAIER, werd te Gheelgeboren, studeerde en werd Theol. Doctor te Leuven , was Karmeliter monnik
te Thienen , werd vervolgens Prior en eindelijk Provinciaal dier
orde te Brussel. Hij was een der geleerdste mannen van zijn
tijd , voortreffelijk Godgeleerde , bevallig prediker en grondig
kenner der Latijnsche en Grieksche taal. Hij stierf omstreeks
het jaar 1577 te Thienen.
Hij schreef :

Conzmentaria in plerasque D. Pauli Epistolas.
In X Decalogi praecepta.
Sermones de Tempore et Sanctis.
Grieksche en Latijnsche redevoeringen te Leuven uitgesproken.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. p. 531; Foppens, Bibl. Belg.
T. II. p. 683 ; K o k , Vad. Woordenb. D. XXII. bl. 223.

MAIGRET (GEoRGE) , werd te Bouillon , toen in het gebied
van Luik , in 1573 geboren • nam , 17 jaren oud , het kleed
der Augustijnen aan , studeerde waarschijnlijk te Leuven en
werd er den 17 November 1604 doctor in de godgeleerdheid.
Hij was toen prior te Doornik , doch in 1612 werd hij prior
te Luik. In 1614 schonk hem de vorst-bisschop F e r d i nand
v an Be y e r e n de pastorij van St. George te Hui , aan een
klooster zijner orde verbonden. Hij opende er in het volgende jaar een collegie over de fraaije letteren. Den 16 April
1622 werd hij door het kapittel te Engien tot provinciaal van
Neder-Duitschland benoemd , ook verwierf hij den rang van
definitor en visitator en was president van vier kapittels van
zijne provincie. In 1624 werd hij de eerste prior van Hui
en hij stierf er den 15 Mei 1633, na een langdurige ziekte,
in den ouderdom van 61 jaren. Hij werd aan den ingang
der kerk van St. George begraven waar men zijn grafschrift
op een pilaar gegraveerd leest.
Hij schreef:

Le Noviciat , ou Niveau de la vie Monastique, pour l'instruction des Novices , Douay, 1602 , 1609, 12e. Liege ,
1615, 12°.

Le TrOsor,, ou co fret honoraire de Jesus- Christ et des saints;
auquel est declarge l'institution et excellence de la confr6.ie
de 'la ceinture de St. Augustin. Douay , 1604. 12°. Liege
1611. '12°.
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In het Latijn vertaald door Melchior van Daelhem:
Arca honoraria Christi ac Sanctorum etc.
Petit Ray , ou Atom de la splendeur Monastique, sur les
fruicts , que recueillent les Fidelles par la bien-venue et joyeuse
entrée des Religieux, dans les vines , pour -contrepoison au Reagal de Sathan, et des Heritiques ses Ministres. Donay 1618. 12°.
La vie du Bienheureux Jean de &gams, de l'ordre des
Freres Ermites de S. Augustin, canonise par N. S. P. le
Pape Clement VIII. Tournay 1610, in het Latijn overgezet
met den titel:
Vita B. Joannis Sagahuntini ex ordine F. F. .Eremitaruns
S. .dugustini, per Clementem VIII beatificati ; Gallia concinnata per Rever. P. F. Georgium Maigretitsm, S. Th. D. Lovan., et per Germaniam inferans Provincialem ; Latine reddita
per P. F. Nicasium Baxium, Antverpiensis coenobii Vicarium.
Antv. 1625. 12°.
.Rejettons sacres, pullulants de la fame triumphante des
premiers Martyrs de l' Ordre , dit des Freres Eremites de S. Augustin , recueillis par Frere George Maigret Buillonoy etc.
(Liege) 1612, pet. in 12°.
Les Larmes , ou gemtssemens de I' Heraclite Chrestien , rantscite miraculeusement de l'Enfer , et baptise; pour apprendre
un chascun Part de déplorer sa misere , scion l'un et l'autre
hommes. Liege 1613. 12°.
Hij heeft ook eene nieuwe uitgaa# bezorgd van het Antipho
nariuns en het Processionalium zijner orde. Antv. 1625. 4°.
Augustino-Pyctacium Provinciae ,Flandriae , seu Germaniae
Werioris, Brux. 1625. 12°.
Litaniae Augustinianae. Lovan. 1025. 16°.
Abrege de la vie de St. Thomas de Ville-neuve , Archivesque
de Valence, de l'ordre des Freres Zrmites de St. Augustin.
Liege, 1626. 12°.
La vie de St. Elisabeth, .Reine de Portugal, avec les ceremonies faictes a Rome en sa canonisation. Liege. 1626. 12°.
Oraison funebre de Madame josine 1' Aumosniere, constesse
de la Marc etc. espouse de Monseigneur le comte de Rochefort ,
prononcie publiquement. Liege, 1627. 12°.
Tractatus brevis , quo dare ostenditur Religions Mendicanles ad alum Ordinens, etiam strictiore n transire non posse
(excepto solo carthusianorum) absque speciali summi Pontificis
Leodii, 1630. 12°.
Theatres Tragit-contiques et Anatomiques , auxquels sont
exposies les principales miseres , que les Provinces Belgique.,
ont endurees par guerre civile lespace de guarante ans ou
environ.
i

e

Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. pi 265, 266; Id. Pasti, p. 135
Poppens, Bibl. Belg. T. I. p. 73; Paquot, Mein. pour server
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l'llistoire littOr. des Pays-Bas , T. III. p. 365; EssiuS, Encomiast
August. p. 86, 87, 236, 683.

1VIAIGRET (ANASTASE) , Augustijner monnik , neef en landgenoot van den bovengenoemden , werd den 17 November
1648 doctor te Leuven. Hij onderwees de godgeleerdheid te
Keulen en te St. Ghislain en stierf den 5 Junij 1686. Hij
ligt to Hui nevens zijn oom begraven. Op zijn zerk leest
men :
tic facet Rev. atque exinzius Pater , Fr. Athana8iu8
Maigretiu8, S. T. D. Lovan. Fuit secundus Prior , bis Provinciae Visitator et Diffinitor. Iubilariu8 obiit V. junii
MDCLXXXV1. R. 1. P.
Zie Val. Andreas, Fasti , p. 146; Paquot, MM. pour servir

ac l' Hist. Litt6r. des Pays-Bas. T. III. p. 366.

MAILLEBOIS (YRES MARIE DESMARETS Graaf de) geb.
Aug. 1715 , overleden te Maastricht , 31 December 1791.
Hij was generaal in Fransche dienst , bij Frederik de
Groote zeer in aanzien en zeker op diens aanbeveling , in
plaats van den hertog van Nassau-Weilburg , door Willem V
tot Generaal der Infanterie benoemd , den 10 Januarij 1785.
Hij werd tevens Gouverneur van Breda en Ridder der orde van
St. Louis. Hij diende vroeger onder de bevelen van zijnen
vader in den oorlog in Italie , alwaar hij zich bij de inneming
van Port-Mahon bijzonder heeft onderscheiden.
Van eene beschuldiging wegens 'aster tegen den graaf
d'Estrees werd hij vrijgesproken in 1784 , doch dit schijnt
de reden te zijn dat hij in Nederlandsche dienst overging.
Hij was den prins van Oranje zeer toegedaan en had de
hand in de politieke woelingen van die dagen. Hij werd beschuldigd van te hebben medegewerkt om eene contrarevolutie
te bewerken , retireerde zich daarop naar Luik en stierf te
Maastricht , alwaar hij in de parochie-kerk van. St. Catharina
begraven werd. Wegens militaire onderwerpen werd hij door
Willem V dikwijls geraadpleegd , zoo als blijkt uit vele memorien , die hij daarover heeft zamengesteld.
Zie Wage n a a r, Vad. list. very. D. VII. en very. (Zie Reg.); v.
S y p e s t e i n, Bijdragen voor de geschiedenis der artillerie; Ned. Spect. ;
Eenige artikels over de Nederlandsche artillerie; Biogr. Univ. Brux. 1845.

MAIO of MAIUS (JoANNI). 'Lie V erme ij en (JAN
CORNELISZ.)
MAIR (LA) , volgens Nagler een schilder te Nijmegen ,
die nog in 1700 leefde. Hij schilderde zeer natuurlijk
planten , slangen , hagedissen en andere dieren , in den trant
van Otto Marcelis.
Zie v. Eynden en van der Willigen, Lev. d. Schild. D. I.
bl. 188; Kr amm, Lev. en Werk. der Holl. en Vi. Schild. D. IV.
bl. 1043.
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MAYBE (JEAN LE) , bijgenaamd de Beiges , naar zijne geboorteplaats Belgium, Bavay , eene kleine stad in Henegouwen ,
weal in 1473 geboren. Het jaar van zijn overlijden is onbekend , doch men gelooft dat hij .nog in 1520 leefde. Volgens
Jean Molinet, zijn bloedverwant, en Guillaume Cretin, kanunnik der H. Kapel van het Palais-Royal to Parijs ,
en Secretaris van Koning Lode w ij k XI , was hij clerc des
Finances au Service de Pierre de Bourbon , Sire de Beaujeu ,
schoonbroeder van Karel VIII, Koning van Frankrijk. Vervolgens werd hij secretaris van L o u i s de Luxembourg,
graaf van Ligny, na wiens dood hij in dienst trad van M a rg a r e t b a van Oostenrijk , gouvernante der Nederlanden , die de
fraaije letteren beminde en hare beoefenaars beschermde, en volgde
Molinet in 1503 als haar bibliothecaris op. Hij reisde tusschen
1506 en 1508 in Italie en schreef na zijne terugkomst zijne
Illustration des Gaules , waarin hij zich Secretaire Indiciaire
ou .Historiographe de Madame Anne deux lois .Royne de France
noemt. Uit zijne werken blijkt dat hij niet alleen zeer ervaren
in de geschiedenis was, maar ook het Fransch , Italiaansch ,
Grieksch en Latijn verstond. Hij muntte vooral als dichter uit.
njehan le Maire," schreef La Croix du Maine, a ete
de son temps run des plus renommes pour l'art oratoire et
bien ecrire en vers Francais." Groot is de lof die hem de
beroemde P a s q u i e r als zoodanig geeft. //Le premier qui A
bonnes enseignes donna vogue A notre Poesie fut Maistre
J e h an le Maire de Belies , auquel nous sommes infinement redevables non-seulement pour son livre de l' Illustration
des Gaules , mais aussi pour avoir grandement enrichi notre
langue d'une infinite de beaux traits , tant en prose que poesie ,
dont les mieux escrivans de notre tems se sont sceu quelquesfois bien aider. Or it est certain que les plus riches traits de
cette belle Hymne que notre Ronsard fit sur la mort de la
Royne de Nairarre sont tires de lui , au jugement que Paris
donna aux trois Deesses." Zijne spreuk was de pen asset.
Hij schreef:
Le Temple d' honneur et de vertu , auquel sont contenus les chants
des bons et vertueux Bergers supposts de Pan Dien sylvestre , pareillement des Bergéres , subjectes a Aurora , Rime. Paris , rue
neufve , a l' Es= de France , in 16°. 1503.
Concorde des deux langai ►es , le Toscan , on le Florentin et
le Frangois. Lyon 1511. 4°.
Le plainte an desire 1504, ter eere van Louis de Luxembour g, Prins van Altimore , graaf de Ligny , den 31 December 1503 gestorven.
La legende des Venitiens z. j. to Lyon in 1509 , nadat de
vrede tusschen Maximiliaan I en Lodewijk XI, door
tusschenkomst van Margaretha van Oostenrijk en
den kardinaal d'A mb oin e gesloten , uitgegeven , later bij de
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Illustrations des Gaules gevoegd. Les trois comples intitules
de Cupid° et de Atropos; le premier invente par Siraphin,
Pate Millen; le second et le tiers de l'invention de M. Johan
le Magre ; le$ Epitaphes de Hector et Achilles, avec le jugement de Alexandre le Grand, composges par George Chastelain
dit Avonturier ; le plagloyer de l' Amant douloureux et de la
Dame au coeur changeant , faict par Me. Guillaume Cretin;
plusieurs Chants Rogaulx, Ballades , Rondeaux, Epistres , et
Ora ysons par le dice Cretin. Paris Jehan Sainct-Denys in 12°
Z. j. ook met (len titel : 7'raiclez singuliers , scavoir : les
trois comples intitnlez de Cupido et de Atropos. dont le premier fat inventg par Sè•aphin, poele Italien ; le second et tiers
de l'invention ,de Jehan he Mare, nzis en vers _Francois; les
Epitaphes de Hector et Achilles , avec le Jugement de Alexandre le Grand , composges en vers par George Chastelain, did
Aconturier ; le Temple de Mars , en yews par Jehan Mtdinet:
plusieurs chanhz rollaniz, balades , rondeaulx et Epistres de Gnu
du Bois diet Cretin. Paris 1525. 8°.
La Dame infertunOe. Een lofrede op Margaretha van
O o s t e n r ij k , die na veel rampen te hebben gehad , den 25
Sept. 1506 haar eenigen broeder, Philips I, koning van
Castilie , verloor.
Le triomphe de l' Amant verb , compris en deux epistres fort
iogeuses , envoyëes ci Madame Marguerite Auguste , composies
par Jehan le Maire • de Beiges , Judiciaire et Historiographe
de la Rope, avecques plusieurs leltres missives ainoureuses,
plusieurs balades et rondeaux. _Paris 1535. 16°. Deze beide
brieven waren reeds in 1510 verschenen.
Sornmige meenen dat de dichter zelf Amand verb is, wijl
hij spreekt van den dood van een papegaai. De abt Sallier
geeft eene andere reden van dezen num. Hij meent dat
le Maire geheel in het groen was gekleed , en' M. a r g a r etha van Oostenr ij k in het zwart om hare rampen. De
droef held over zijne verwijdering van deze prinses had den
dichter doen sterven , en in den tweeden brief vindt men een
verhaal van hetgeen hij in het rijk der dooden had gezien.
Anderen meenen dat onder den naam van l' Antant verb een geheimen minnaar van Margaretha v an Oosten rij k verborgen is, en nemen daaruit aanleiding een vlek op den goeden
naam dezer prinses te werpen. De zaak betreft een groene
papegaai , die Si gismund, aartshertog van Oostenrijk , ten geschenke had gegeven aan M a r i a v an Bo u r g o n die, na
vier dood hij in bezit geraakte van hare dochter Margar etha van O o s t e n r ij k, die hem zeer lief had , en op welke
zij , toen hij gestorven was, dit grafschrift vervaardigde:
-

fr Sous ce tombel que est ung dur conclave

a Gist l'amant vers, et le noble esclave
6
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'Dont le franc cuer de vray amour pur ivre
Ne peut soutlrir perdre sa Darne et vivre
De papegaai stied terwijl M a r g a r e t h a Naar vader Keizer
Dilitschland hezocht.
M a xi miliaan
Brief van koning Lod e w ij k XII tot antwoord yin (lien ,
welken Jan d'A uton aan (lien vorst van wegcn H ec tor van
Troy es gezonclen had. Deze brief is een verdichtsel , omstreeks
15 11 geschreven. Lod e w i j k verhaalt er den slag van Mgnadel in %qirt tegen Julius 11 uit en geeft Hecto r een
berigt van de bloedverwantschap tusschen hem en de koningen
van Frankrijk :
Traictó de l'Ouverture du sainct Sepulchre , ook : Recueil 8onemaire du voyage des chrestiens en la Terre Saincte. J e an 1 e
F e r o n spreekt van dit bock in ziju Livre des Roys d' armes
ou Ileraulfs. Het verseheen onder dezen titel :
Le Sauficonduict dri Soutda;n aux Irancoys pour frequenter
en la Terre Saincle ; arec le blazon des armes des 17 enetiens.
Imprime pour Maistre Jehan le Moire , Judiciaire et flistoriographe par .Estienne &l and , Imprimeer de Lyon , demourant
en la grand-rue du Pays Pelu etc. 1511. fol.
Traicte de la difference des Scismes et des Conciles en
1' Eylise, et de la prominence Pt Wilde des Conciles de to Saincte
Gallicaine , avec l' Histoire du Prince Syach Ismael,
diet Sophy. Paris in fol. z. j. Oak Met dezen titel :
Le Promptuaire des Conciles de l' Eylise Catholique , avec
lee scismes et la difference d iceulx. Paris 1543 , 1547 , 14°.
Lyon 10., in het Latijn vertaald door Simon Schurdius , Lu.
tersch regtsgeleer(le , in 1572 gestorven met dezen titel : Johannes Mani Be/floe Historici quondam ChristianisAimi Gallorvm Regis Ludovici X1 I, de schis)matem, et conciliorum
.Ecclesiae Universalis differentia ; deque Gallicanae Ecclesiae Conciliorum praestantili et ulilitcie liter eleyantissime ex Gallico in
Latinnm versus in een verzameling , getiteld :
Tractalus ntilisAimi de Schismanim historifl , iinctorein nobilissimornm 7heodorici a Niem. Kancisci Zabarelli Johannis
Marii Relgae , Argent 1629. 12°.
Les Illustrations de Gaule et singularitez, de Troye , Paris
Philippe le Noir in fol. sans date It. Le liens livre des illustrations de Gaule , et sinyelaritez de rove, intitele noilvellement de Prance orientate et occideulale 'Piquet princi clement eel comprinse vray In genealogie hystoriale du trêssainct tree digne et tres-chreslien F,mpereur Charles le Grand
en ligne masculine depuis Frances . fits d' Hector de Troyes ,
Paris 1512 fol. , 1513 , 1515 , 1521 , 533 4°. 1531 , 16°.
Les illustrations de la France et des Clanks contenant quelgue,9 singula•itez de Troyes et auf•es oeuvres reverses_ corrigêes
et reistituées par Antoine du Moulin. Lyon 1349.
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Vingt-quatre couplets de lat Vail& et corivakseence de la
Boyne tree Ckrestienne, Madame Anna de Britayne (1512).
Le triomphe ties haultz at puissante Dame Perolle4 Royne
dui Puy d' dmourn; nonvellement compose par l'inventeur de
menus plainirs honnestes. Lyon 15:38. 8°.
Lai coaronne Maryaritique. Dit stukje bevat lofverzen op
hertog Philibert van Savoye en do prinses Margaretha, zijne weduwe. Het is door Claude de S. Julien in
het Licht gegeven.
des pompes ,funehres den anciens, ms.
It
Gdnealogie des Tures et learn genies jusques a noetre tenips me.
Gêoyraphie ou Description de la terre de Turquie et de
Grece et den Men voisines, ms.
Men sehrijft hem ook toe: La plainte sur le trepan de /e u
Meesire Bissipat , (loch dit is het werk van Cretin.
Zle Valerias Andress, Bibl. 134 p. 533, Sweeriii, Atli.
Bat. p. 447; Janii, Hisior. Batay. p. 78; Paquot,. Bibl.
T. II. p 2f1 Dn Verdier. Bibl p. 717, La Croix de Maine
p 240; D'Oultretnan, Hist. de Valenciennes p. 375; Le Long,
Bibl. Hist. de la F7'ance , p. 324, L'Abbe Sallier, MOnz. di I Acad.
des Inscript et belles lettres T. X111. p. 593 606 ; M. Eroy.
de la MOdecine ,
11. p. 1i2 Pierre de St. Julien, de tAntiq.
et Origine des Bourgo'gnons Livr. II. p. 566; Pasqui et Rechorches
de la France Liu. XII Chap. 5; 1Vir.•de Laserna Santanderi
111e moires historiques sur la bibliotheque dite de Bourgogne, p.
LittOr. des Pays.Bas , T.. }.
P a q u o t , Mem. pour servir
p. 22 1.
;

—

;

.

-

MA:IRE (SimoN Lg) , stlfrecf :
Diverse Devysen, (la syn velderkande Spreurkens, coo Uyi
Duyisch aln oock eeniye mit Franvois, byeegveryadert uyi diverse
aid/let/aim, 8°. Obi.
J. S ell o-ut e n bent in hands. rerschillende berijmde sprettken- bifeenver,Oadert uvit diverse authenien ende sommiye Gook
gecomponeerd door Simon le Mare , 1602. 8°. langw. tom.
Zie Cat. W. van Dant Va•l Br a k et, bl. 44 ; Cat. 1128• J. Shartt.

.

,

ten, bl. 51.

MAIltE (1gA.Ac LE) soon van ito h arnirt e s' 1 e 1VErti r e ,
proponent in 1601 te Amsferdani beroepen en aldiar
4 J ul ij 1642, in den ouderdom van 75. jaren gestorven.
werd- als proponent te Oost- en Wester 131okker in 1 6-54
Edam , in 1656 te Rotterdam en in! 1664 tei Asterdatn be‘
roepen. Hij stied aldaar 6 Mei 1692. In zijne jeugd! beoefende hij de Lati insehe poezij. Onder de venue .familictren
van- Jaeob-us H e i h l (ye(' kornt o.. a. een in 1645 door hem
vervaardigd Latijnsch gediehtje- voor.Zie J. fie ib to eq. Farrago; Latinci-Beigica, p. 226.
MAIR'E (ls A.Ac La) , mogeli* , gelijk zoo. vele- knittelifigri
-

-

-

,

-

s

-

sehe• koodieden uitij Antiterpen derWaarts'
-

Was, hi het
6*
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laatst der XVI en begin der X Mile eeucv , een welgesteld
koopman te Amsterdam en zeer bedreven in den koophandel op
de Oost Indien , met wie ► l (le Fransehe gezant Jeannin eenigen tijd in een vruelitelooze onderhandeling r rad over het verleggen van den Indischen handel uit de Nederlanden in Frankrijk. Hij zeide in zijn ouden (lag den hamlet vaarwel en
beat* zich met ter woos naar Egmond. Hij was een man
van een ondernemendert geest en de oorspron kelij ke oetwerper
van de onderneming om een anderr ► doortogt, hehalve de straat
van Magellaan de Zuidzee te zoeken. Onder zijn toezhtt
verscheen Spieyhel der Amsteidamsche Naviyatie, door den ?PO
vermaerden ende cloeckmoediyhen zeeheldt laool le Haire, Pre8ident ende overste over de twee schepen, dii leendragt en Hoorn
nityhevaren den 12 Juni, 1615. A inst. 1 622. fol.
Hoogstwaarsehijnlijk is hij dezelfde (lie ill het Pte octrooi
van H.H. M. voor de Oost- lndisehe eompagnie van 20 Maart
1602, onder den naam van Isaac le e e r voorkomt. In
1609 zond hij met twee anderen , twee sehepen , onder
bevel van den Ad miraal Evert Si brand szoon van St averen, naar de Kaap de Goede Hoop en bij!zelegene haaijen
ter vischvangst , die, zeer rijk geladen met train en ossenhuiden (die zij van de inboo•lingen g ruild hidden), terug
kwamen. Hij stierf den 20 Sept. 1620 en wtrd in de kerk
te Egrnond-hinnen begraven. Op zijn grafzerk leest men :
"Hier legt begraven Sr. Isaac le AI a i r e , eoopman , (lie gedurende zijne handelingen op nicest alle de quartieren van de
werelt door Godt de Heere zoo ryekelyk is gezegend geweest ,
dat by in dartigh jaren tuts behoudens verworven heeft
1,500,000 guldens , is in den Heere gerust den 20 Sept. 1624.
Op dezelfde zerk stond onk uitgehouwen : "Hier legt ►egraven Juffr. Maria van Walra yen, van 3t nt werpen , huisvrouw van Isaac le M a i r e , moeder van twintig kinderen ,
sterft in (len Heere den 17 April 1521."
Zie Hedendangsche qf het vervolg op de .Algem. Bist. beschreren
door een gezelschap van gel. man. in Engeland, Anist. I 781 D. XI. St. II
bl. 412; Mr. W. C. Ackersdijek. Jacob le Moire en zijne ontdekking van eenen nieuwen cloortoqt in de Zuidzee naar zijnen naain geboemd
de straat van le Moire in de Falch•el van J. U. Sprenger van Evk,
Xde. jaarg. bl. 6; I. istorische beschnjving van Amsterdain door .T.
Pontanus , bij J o d o c u s Hondius, 1644. Id. 268; Vriend des Vaderlands , D. II. No. V. 1828 Id. 358; Ms aanteek.

MAIRE (JAcos LE), zoon van (len bovengemelden , werd in
1585 te Amsterdam geboren. Hij was ' beg:Ital (' met zonderlinge wetens hap en er% arenheid in het stuk der zeevaart ,
een courageus en vroom jongeling." Toen zijn varier op de
gedachte kwam dat wel een nicuwe (loortogt in de Zuidzee
kunnen worden ontdekt , deelle hij (lie aan Pieter Clem ensz. .Brouwer , in 160J burgemeester te Hoorn , Jan
,

.
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Jansz. Molenwerf, in 1614 en 1618 schepen, Jan Cle
mensz. Kees, secretaris , doch in 1618 afgezet en aim Co rn e1 i Sege rs, burger, alter) to Hoorn , mede. Welhaast was een
ontwerp gevormd gelden bijeengebragt , J a cob le M aire
tot kapitein en hoof(lbestutti der , bV i I I em Corn e l i s z. Scho uten tot schip ►er aangenomPn , en twee schepen , di Eendragt
en Ho9rn uitgerust. lliermecle was men reeds in 1610 gereed , blijkens den vrijgelei brief, den 13 Mei van dat jaar
verleend doch de uitvoering van het ontwerp bleef echter nog
een geruimen did verschoven wi,j1 het octrooi der Staten-Generaal , eerst (len 27 Nlaart 1614 verleend , moest worden afgewacht Eindelijk staken de Eendrayt , (len 25 Mei, en het
jagt Hoorn , den 3 J unij 1615, van Texel in zee. Zij zetten de
reis voorspoedig voort , (loch toen zij zich , op den 11 December
1615 , aan het zoogenoeind Koninys-eiland bevonden , was het jagt
op strand gezet , en toen men de bakboordszijde met ruigte begon
te brander) , sloeg de brand in de kajuit en in het want, die
zoodanig toenam , dat hij niet [neer te blusschen was en daardoor bet jagt geheel verbrandde , zonder dat er echter een
omkwam. Op den 1 Januarij 1616 gaf de commandeur J a co b
le Mai re kenuis van zijn bevelschrift (instructie) orntrent de
reis; den 25 Januarij ontdekten zij , tot huttne groote blijdsehap , de straat of doortogt op 53 graden hoogte, _het land
werd met gemeen overleg van den raad Mauritius van Nassau
en dat ten oosten Statenland genoetnd. Zij hielden zich overtuigd dat die weg tot (lien tijd toe nog door geen mensch gekend was. Den 29 zaten zij land ten westen en west ten zui.den op de hoogte van 57 ' graad, dat zij bevonden eilanden
te zijn , die genoemd werden Ba ► neveldy eilanden, 'voorts ontdekten zij land ten noorden en noord%vesten op 5 8 graden en
tien minuten , zeer hoog en met sneeuw bedekt , gissende dat
daar het hooge land ten einde liep dat de commandeur, ter
eere (ler stall Hoorn , Gab° de Hoorn noemde. Op (len 12
Februarij van het jaar 1616, werd hij een opzettelijk door
den algemeenen scheepsraad eenparig genornen besluit bepaald
dat men de straat of nieuwe doortogt tusschen Mauritius en
Statenland den naam zou geven van Jacob le Maine's passage.
Zij vervolgden wipers huntle reis , zoodat zij den 29 October
van hekzellde jaar voor Jacatra, nu Batavia, aankwamen. Een
voor hun onver•achte ontinoeting had daar plants. Op den
eersten November werd de commandeur le M air e en de
voornaamste van bet schip hij den generaal, zijnde toen L a ur ens it met zijnen vollen rand vergaderd , ontboden , en
werd bun verklaard zij alles wat zij medegebragt hadden,
zoo schip als goed , moesten afstaan , en dat het werd gesequestreerd ten behoeve (ler Oust. Indische compagnie , verinits
zij geen medestanders dier compagnie waren en niet in hare

dienst waren uitgevaren." Hoezeer de commandeur en de zij-
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nen zich daartegen verzetten , moesten zij zich daaraan onderw erpen , wordende bun toegcvoegd eclat zij regt konden vorderen
tegen bet geweld , dat zij meenden hun bier te worden aan zedaan ,
in Holland , waar hun regt z‘ut wedcrvaren." Zij ‘verclen clan
gedwougen alles te verlaten , wordende van al wat overgeleverd
word , een goede inventaris gernaakt , en werd bet yolk op
twee seheren van de vloot v an Joris Spilbergen geplaatst ,
welke schepen den 15 December 1616 afzeilden naar het vaderland, kort na welke afreis Jacob le M a i r e op bet schip
.412n8terdam overleed , (loch de dag wordt onderscheiden opgegeven , in bet dagverhaal van bet schip zhnsterdam den 22,
in de beide dagverhalen van het sehip de Eendragt den 31e ,
en in het bijschrift bij zijn portret, den 14e, welk laatste zeker een misslag is , alzoo bet schip 4msterdrim eerst den 15°
afvoer. Beide schepen van de vloot van J oris van Spilbergen
kwarnen den 1 of 2 Januarij gelukkig in Zeeland aan.
Onder zijn portret leest men de volgende rebels :
,

"Qui freta lustravit Batavis incognita nautis,
aEt non visa prius per Gallos , atque Britannos
mAc Lusitanos lndorum nominc clarorum ,
'Chri4icolasve alios , sulcantes aequora velis ,
//Sic non Lemaerius ora ferebat."
Van deze reize werd een journaal op naam van Willem
Cornelisz. Schouten, in 1622 te Amsterdam bij den bockverkooper W it lem Jansen, uitgegeven , hetgene hetzelfde
schijnt te zijn dat men vindt in bet 2e deel der reizen , nitgekomen onder den titel van Begin en vooruityang der Nederlandsche Oost-Indische compagnie , dat ook in het Latijn en in
het Fransch werd overgezet met deze titels :

.Diarium itineris /heti a Gail. Cornell° Schouten, Romano ,
annis 1615 , 1616, cum a parte Australi freti novum
ductanz aid fretum in magnum mare detexit totum vie circum
navigavit, cum fig. A msterd. 1648 , 4°, en Journal du voyage
de Guillaume Schouten. Amsterd. 1618 , 4°. , Amsterd. 1726 ,
2 vol. 12° , doch vervolgens kwam er een ander verhaal dier
reize uit , onder den volgenden titel:

Spieghel der Anstralie Naviyatie, door den wijd vermaarden
ende cloeckmoedighen zeeheldt Jacob le Maire , president ende
overste over de twee schepen, de Eendrayt ende Hoorn, nitgkevaren den 14 Juni,' 1615. Amsterd. 1622. fol. met de volgende werken : beschreven van Antoni de Herrera
ende Pedro de Ordonnes de Cevallos ; — Voyage van capitegn
Don Joan de More , door de strata le :Haire; — Verse/lei/den
relatien van die yeene die de strafe A agellanes hebben ghepas-

seed , welk werk door C a spar Barlaeus in bet Latijn
sehijot overgezet en onder den titel uitgegeven van : Indiae
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occidentals descriptio Antonii de Herrera cam aioruin descriptioniblls et historia nacillationis Jacobi le Haire. Amsterd.
162g. 8°.
Zie Hedend. Hist. of vervolg der Algemeene Hist. door een geielsch.
gel mann. in Engeland , 1). X. bl. 4.14 Wagenaar, Vad. Hist.
D. X. hi. 157 . 158 ; S Centen . Aanteek op de KrOnijk van Hoorn
door T. V e 1 i n s , bl 55!? ; Begin ende voortaang an de Vereenigde
Nederl geoctroijeerde cow pagnie , 1646; J. Kok, Vad. Woordenboek ;
D. XXII. bl. 223 ; Historische beschri:jving van Amsterdani door J. J.
P on tan us , bl. 268 ; Friend des Vaderlands , 1). II. N. V. bl. 358.
Bennet en v a n AV ij k. Verhand. over de Nederl. ontdekk. Utrecht
1827 ; G. o 11, Verh. over eeniye vroegere zeetogten bl. 152 . 153;
Mr. P. Simons, Hist. Verb. bl 126; Mr W. C. Ackersdijek,
Jacob la Maire en vine ontdekking van eenen nieuwen doortogt , in J. C.
Sprentrer van Eyk, FakIcel , 10e jaarp.;. Eenige gedachten over eene
verkeerde opgane in dejournalen van Sch.oute,n en le Moire , net betrekking tot
hunne ontdeklcingen van de Barnevelds-eilanden , en Kaap Hoorn , aan den
zuidelyken hock van het Vuurland gelegen ; door H. G. Ben n et en
J. van W ij k 1100 a n d s z o o n in Algem. Kong- en Letterb. 1826 ,
N°. .19 , hi. 298, vol4g. ; (.her de, verdiensten der Nederlanders in het
ontdekken en bekend maken van onbekende of schaars bezochte werelddeelen door M. Siegenbeek. in Magazyn voor Wetenschappen Kun.sten
en Letteren, verzameld door N. G. van Kampen. D. II. 'St IL
bl. 259-344. Hist. beschrijv der reizen , D. XVII. bl 38-66;
A 1 t i n g , Beschr. van Hoorn , ille thode pour etudier 1 Histoire
avec un Catalogue des principaux historiens par. M. L'abbe. Lenglet de
Fresnoy Pelus T. IX. p. 1685, 16'-6, F. G. F r ey t a g , Analecta
liter. libris de rarioribus, p. 446 ; Bibliotheque de A. A. Renouard,
•

;

-

T. IV. p. 16.

MA IMP: (Mr. HENDRIK LE), en 1IA.NS LE MAIRE, wonende te 's Hate , werden den 9 Aug. en I I Nov. 1615 , voor
den tijd van 10 A 20 jaren , zoo te 's tinge als te Delft, octrooi verleend te maken zekere konst hij hen gevonden en
gepractiseerd am de stof of vuiligheid van (le Scliotsche steenkolen , slat nit de schuorsteenen vliegt, te doen blijven binnen
'8 huis, enz.
Zie Dodt van Flensbarg, Geschiedk. Archief van Utrecht ,•
D. VI. 13I. 372, 374, 380 ; D. VII. hi. 61.
MAIRE (DIRK), boekverkooper te 's Hage 1639 , ontving
van de staten van Utrecht voor ziin boek , getiteld: J. de la
rise , Histoire des princes et principantès d' Orange , 36 guldens.
Zie D o d t van Flensburg, Geschiedk. Archief van Utrecht ,
D. HI. bl. 292.

MAME (CHRIsToFFEL), een Jezuit werd den 6 Maart 1697
in V laanderen geboren. Aanvankelijk was hij onderwijzer te
St. Omer, daarna te Luik , alwaar hij les gaf in de godgeleerdhe'd en wijshegeerte. Later werd hij beroepen als rector
ahti het Engelsch eollegie te Rome. In September 1753 vergezelde hij P. R o:se v i c h- op eerie refs door de Appenlinen
,
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tot het doen eener graadmeting, waarover zij in het licht 'gavel): De litteraria expedifione per pontifcam ditionem ad dimetiendo8 duos meridiani gradus et corrigendum mappam yeographicam jussu et auspicii8 Benedicti XIV Pont. Max. 8usceptae
Romae , 1755 , in 4°. Dit werk is door P. H. uge n onder
den valschen naar van C h a t e l a i n in het Fransch verthald,
en getiteld : Voyage astronomique et geoyraphique dons l'etat
de l'égli8e, etc. Paris 1770 in 4°. Deze Mai re is later weder naar St. Omer teruggekeerd , en van daar naar Gent, alwaar hij den 22 Februarij 1767 gestorven is.
Ilij was een bekwaam wis- en sterrekundige, zoo als blijkt
uit zijne : Obeervationes cometae ineunte anno 1744 in colleyio
Romae habitae et cam theoria Newtoniana comparatae, Romae 1744. Dit werk is ook in het Italiaansch vertaald.
Zie Nouvelle Biographie gdnerale par Dr. Hoefer, in Poggendorff, HandwOrterbuch zur Geschichte der exatten Wissenschalten.

MAI RSANT (Mr. JAN), secretaris van den hertog van Brabant, reisde den 28 April , op diens bevel , puten Hage in
graefscip van Pontieu, om cede te ontfangen van den drossaitscippen , raidsluden , arnbassieurs ende ondersaten in der
voors. graefscip van geseten , ende te vernernen 't gestant van
den selven graefscip ende mijnen gen. heere weder an te
bringen."
Zie Chron. v. h. Hist. Genoots. D. VIII. bl. 381:
MAISONNEUFVE (Kolonel) had het bevel over 1500 muskettiers , door Frederik Hendrik in Sept. 1631 uit de
haven van Bergen gezonden tot verzlerkinu der mat van den
vice•admiraal Hollaer van Valekeniss e. Zij behaalden
den 12 September van dat jaar eene schitterende overvtintring
op de koninklijke scheepsarrnade, hij het eiland Tholen. In
1672 had hij . of een zijner afstammelingen , eene hofstede
Ponder de fortification van de stad Aerdenburgh , aen de ZuydOostzyde , over Smetjes brugge , voorbij de Koeekuyt.."
Zie Citron. v. h. llist. Genoots. D. V. bl. 292. D. VI. bl. 356.

MAISON (on LA GRAND) ging als luitenant-generaal van
bet krijgsvolk met het eskader coder d e R uy ter naar de
West , in den oorlog met Frankrijk , 1674.
Zie J. C. de Jonge, Neérl. Zeew. , D. III. bl. 10.

MAISONNET (J. E), gehoren te Geneve, werd in 1744
predikant bij de Waalsche gemeente to Delft , in 1776 emeritus
en overleed den 31 Januarij 1783; in den ouderdom van 71
jaren. Den 9 Februarij daaraanvolgende bield zijn ambtgenoot
op kern een lijkrede over Matth. XXIV : 45 , 46. Hij was
een geleerd man , zijn schriften worden bij S e n e b i e r Inst.
Litter. de Genhe, vermeld. Haag vernieldt:
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La _ theologie de r Ecriture Sainte, on la science du 4alut ,
comprise dans une ample collection de passages du FieUx et du
N. Testament. La Haye 1752. 2 vol. S°.
Zie Haag, La France Prot. o. h. w. Boekz. d. Gel. Wer., 1783. D. I.
bl. 228.
MA IZONN ET (LOUIS LANCELOT), oudste zoon van J. E.
Mai son net predikant te Delft, in 1783 gestorven , word den
6 October 1745 geboren , studeerde te Leiden , werd in 1766
proponent, in 1769 eerst te Vlissingen en vervolgens te
Dordrecht beroepen , deed aldaar den 15 Oct. 1769 zijne intrede met eene leerrede over 2 Cor. X : 1 S. Hij was een
zeer geleerd man en lid van bet Zeeuwsch genoot chap. Hij
buwde 26 Oct. 1772 met Cornelia Anna de Court, geb.
8 Jan. 1745, dochter van Jean de Court, Fran coisz.
en van Petronella Catharina van Steen bergen. Hij
stierf in 1773. Zij overleed te Cronestein onder Soeterwoude
den 30 AI ei 1834.
Hij schreef:
,

du peuple
depth la creation du monde
jusqu'au retour (1 la capticite de Bahl/lone, liree de l'Ecriture sainte. Dordr. et Rotterd. 5 vol. 8°.
,,

Zie S c h o t el , Kerkel. Dordr. D. II. bl. 213 , 215.
MAJEUR (M.), tooneelschrijver uit de 2e helft der ,180 eeuw.
Men heeft van hem :

Dc Hollandsche Matroos , of de Heiden van Doggersbank ,
trsp. n. h. Fr. (pr. met zang) Rott. A. V i s , 1781. gr. 8°.
De Holl. Matr. ens. bliispel in proza en in den bedliji door
den beer Maieur, vertoond voor Ilunne Doorl. en lioningl.
Booyheden, de heeren Princen en Mevrouwen de Princessen van
Oranje, etc. etc. etc. op het Fransch Theater en in de Fransche Mal, op Donderd. den 8 Nov. 1781 , zijnde flit sty door
den auteur aan Z. I). H. opfiedrayen. Op een vrijen Irani
u. h. Fr. vertaald, en ?mar hetselve meerendeels gevolud. In
s Gravenh. bij H. Constapel. 1781. gr. 8°.
Zie Cat. der Maas. van Nederl. Letterk.. D. I. bl. 140; D. II.
bl. 581.
MAJOFSKT (THEODORUS JOHANNES) zoon van Josephus
Majo fs k , uit Lit thauen en pan Maria Ravens uit Leyden , werd den 16 Julij 1770 te Leyden geboren. Reeds van
zijne jeugd of had hij eene hartstogt( lijke liefde voor bet tooneel. Naauwelijks zestien jaren owl hetrad bij het opentlijk
als medelid van bet gezelschap onder het hestuur van den heer
,

v an Densen, tervsijI hij reeds eon paar jaren vroeger bij
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een liefhebberij tooneel te 's Hage zich had verbonden. Negentien jaren oud , verliet hij den beer van D e n s e n en vervoegde hij zich bij het gezelschap van den beer J. Adams,
met wiens dochter Johanna Christina Elisabeth hij
in 1790 hawde. In dat jaar tract hij te Amsterdamn op in den rot van
Ramnes in het treurspel Zebnire van de Belloy. Sedert speelde
bij verscheidene jaren lang , eerst in Brabant en Vlaanderen ;
daarna in verschillende steden van ons vaderland , doch in
1794 te Utrecht tooneel-vertooningen gevende , werd hij benevens zijne echtgenoote , door de toeninalige regenten van het
Amsterdamsche stadstooneet , aangez.clit , zich te Amsterdam
aan de schouwburg te verbinden , welke vereerende verhinding
tot stand kwain en welke hij tot in den ,fare 1836 verdienstelijk vervulde. ben in 1810 , hij de inlijving der voortnalige
Repuhliek der vereeuigde Nederlanden in bet Fransehe Keizerrijk , het stadsbestuur de directie over den schouwburg verliet , aan vaardde IVI aj o fs k i gezamentlijk met And ries
S n o e k (gehuwd met de zuster van M a j o fsk is echtgenoote
Mw. M. Adams) en VV attier Ziesenis, dien post, en bleef
hem tot 1820 vervullen. M aj o fs k i muntte in bet blij tooneel en zangspel uit. Daar waar het ongekunsteld voordragen
van goedhartige , luirtrige vrolijke of erustige en teerhartige
of wet in wat trant ook ori•ineele karakters gevorderd werd
was M aj ofski geheel op zijne plaats. 1-lij vervulde uitrnuntena de rol van de abt de l' Epee , met wiens gelaatstrek ken ,
door een zonderliage speling der natuur, de zijnen veel overeenkomst hadden , in het stuk van dien naam van Bouilly,,
door W is el ius gebrekkig in bet Nederduitsch overgezet, die
van Lnilenant Stern. in den Speler, van Oryon in Molieres Huichelaar,, van Lisirnon in Gesner of het Zwitsersche hmisgezin, van
Galati in Lessing's meesterstuk van dien naam . van min Oppeijager Wellenberg in de layers van Ifflaud , van den Baron,
in den Onechten Zoon van pachter Il elling , in de Zilveren bruiloft van Prits Berg in de Groote Wereld en Goedhartigheld , van
Peter Plum in iirmoede en Grootheid , Goed onthaal in het
Militair Arrest r Majoor Bohm , in de Militaire stand, van Frans
Bertram in de verzoening en vooral van Bis,sichop Gozezoijn
in den Gijsbrecht van ilemstel, schoon het treurspel zijn. kracht
.

,

niet was.
Den 22 Februarij 1836 bij de vertooning van het fraaile
stukje Zij is krankzinnig , werd de kunstenaar op bet tooneel
zelf ongesteld. Met bijzondere tegenwoordigh-eid van geest
ondersteunde hem, Mevrouw Engelman en leidde hem weg.
Dadelijk werden nIle zsorgen aangewend , de heelmeester K a pi:tell' off, in den schouwhurg aanwezig, snelt ter hulpe , stelt
met de uiterste otnzigtigheicl van. geest alle middelen in het
Iverk, !altar alles te vergeefs. Na weinige minuten bespeurt de

lijder dat zijne lOopbaan plotseling stond getindigd to •vorden

91
waarop hij met daiielijke stem uitriep:
mij ► e ziel genadig" en den geest

Mij ri God I weft;

Zie Kunst en ktterb. I 836 , D. I. bl. 70; Herinnering aan T. 3. Majofski
en levensbij;onderheden diens verdi nstelpleen tooneelspekr betreffende
net zijn portret-; B. A. C. Carillon, Hulde ann de nageaachtenis
an den .2Vederlandschen tconeelspeler T. J. Al. , allegorische voorstelling
,

Amst. 1836 , kl. 8".
MAJOR (CA.Ruus), kanunnik te Mechelen een heroemd
bibliomaan ; de van llulthem van zijn tijd wiens bibliutheek
in 1767 in Belgic verkocht is.
Sehreef:
Journal de ce qui s'est passé a Malines, tandisque Louis IV
en ëtait le maitre , depuis le 12 Mai jusqu'au 25 Janvier 1749
gr. in 4°. ms.
Cat. de Mss. de M. van Hulthem., p. 219. N°. 748.
MAJOR (Jou ANNE s) , werd in 1542 te Arras geboren , en
begaf zich in 1554 op zestienjarigen leeftijd in de orde der
Jezuiten. Hij wijdde zich, op bevel zijner overstep , aan het
predikambt en vervulde het tot zijn dood , den 8 September
1608 te 1)ouay.
Ilij schreef:
Magnum speculum Exemplorum , ex plusquam sex agenta autoribus , pietate , cioctrinfi of antiquitate venerandis, variisqw kistractatibus d libellis excerptum (Lb dnonymo quodam,
cui eirciter ann. Domini 11 f; XXX vixisse dep•ehenditur ,
Opus ab innumeris mendis et fastidiosis breviationibus vindicatum, variis notis, autorumque citationibus illustratum, per
quendain P e S. I. ac deanum per eunderit novorum Exempkrunt
Appendice locupletatum Jiucei 1603 4 0 ., meermaleil 0. a. door
den Jezuit Si mon W y sock i in het Poolsch overgezet.
Zie Val. Andreas, Bibl. Beig. Foppens. Bibl. Belg. T. U,
p. 30 ; Paquot, Main. pour servir a C Hist. Litter. des Pays Ras,
T. L p. 157.
]VI AJO.NBANCaS (ALEXANDER), overste van een regiment
Schotten, in dienst der Staten, onderscheidde zieh in het beleg van Bergen op Zoom door de Franschen in 1747.
Zie Bossch a, .Neerl. Heldend. to land, D II. hi. 649 J. Jansen,
.

-

-

;

Kart en beknopt verhaal van "t gepasseerde ten tijde van de overrompeling der stad Bergen op Zoom , op den 16 Sept. 1747 , bi. 4.

MAJUS (WILHELmus), van CrOttingen, vermelden wij als
schrij ver van eene Polemograpkia Belgica 1594, 4°.. 1612,
Coln. 4°: waarop ook aanhangsels ve.rsehene n.
Zie de Wind, Bibl. v. Neérl. Geschiedfc. hl. 272, 273.

MAKDOWEL (WILLEm), werd in 1590 uit een aanzienlijk
geslacht, zoo van 's vaders als moeders zijile, dat vele heerlijkheden aan de grenzen van Engeland bezat, geboren. Ns.
een uit-tekende opvoeding te hebben ontvangen, werd hij reeds

op een en twintig jarigen leeftijd tot hoogleeraar in de wijs.
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Andrews en drie jaren later (1614) tot !wogbegeerte te
leeraar in de regtsgeleerdheid ijshegeerte en zedekunde te
Groningen bertoemd. In 1627 trad hij een andere loophaan in
en Iverd hij hoogsehout en vonvitter in het krijusgerigt can
Stad en Lamle. Zijne hekwartinheid bier in vertoond , veroorzaakte dat hij , toen twee Engelsehe regimenten in Friesland
en Groningen in hezetting , deels door slechte betaling voor
de ingezeteuen (kirk kend waren , gekozen werd otn den Koning
van Engeland over te halen deze bende uit 's lands dienst terug to nemen. Hij slaagde hierirr gelukkig , en vert‘ierf de
goedkeuring van den Koning err loffelijke getuigsch•iften van
den ambassadeur J o a c h i rn i. Toen Koning K a. rel 1635
en 1636 het besluit earn orn zich (le heerschappij der zee
boven andere volkeren aan te math en , op gronden , aangehaald
in bet beruchte werk van S el(le n u s: Mare Clausuoz , tegen
dat van d e G root, Mare libe ruin gerigt , het visschen van
haring verbood en de Hollanders beleminerde , vertrok M a kd o we 1 naar Londen , en wilt den korting van zijn onregt in
dezen te overtuigen. Hij sloeg het aanbod des kortings van
eene raadsheersplaats in het hoogste hof van Schotland , wegens
de beroerten , (lie toen in Engeland heerschten , of K a r el II
schonk hem den titel van rand , hediende zich van zijne wijsheid in verschillende voorvallen en hick! , als koning van Schotland hem als zijn gewoon gezaut te 's Rage. vas reviseur
in het proces over de erfenis van het gesla.cht v an Bergen
en over bet Marquisaat van Bergen op Zoom , tusschen de
hertogen van Lo t ha rin gen en de prinses van Hoheillohe ,
in 1649 te 's Rage uitgesproken , een der belangrijkste dat
immer voor eene regthank hier te lande nerd gevoerd.
Hij butvde 1 Bernardina van Frittema; 2 Elisabeth A lberda, weduwe van Sicco van Liotnia. Zijne
eenige doehter huwde U 1 ri ck van Eu w sum ter Post. hlij
overleed tus,chen 1655 en 1660. Zijn afbeeltling en levensbeschrij ving korut voor in Iligies ac Vitae Profess. Gron.
P. 7 1.

Zie Seheltema. Start tic. Nederl. , D. II. hl. 49 ; Brucherus,
Gesch v d. opiconist dEr kerkherv. te Groningen, hi. 332, 333, 348;
Kobus en de Rivecourt; Muller, Cat. v. Port.
K14.:BLYDE (LonEwIJK) , werd den 27 Januarij 1564 te
Poperingen geboren , trad in 1586 in de orde der Jezuiten , werd
de eerste rector van het collegie zijner orde te St Winoxbergen , vervolgens , gedurende zes jaren van dat to Iperen , welke
betrekking hij verwisselde met die an prediker en biecbtvader te Gend en Antwerpen. Om-treeks 161 werd hij naar
Holland gezonden , waar hij tot zijn dood toe missionaris hleef.
Hij stied den 17 Augustus 1630 in den oucterdom van 66

jaren.
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P a q u o t schrijft : #ce Ore avoit un talent singulier pour
cat clehi-er,, pour confosser , pour consoler les mala(les ; pour
instruire en public et en priculier, et pour inspirer la lake
h, des gens de toute condition." Als dic!iter maakte hij zich
bekend door een eijmwerkje: de Rerch der yheesteliker vrenchden vol hem. Novell ende melon/ lolzan,yen, gedrukt te Antwerpen hij H. V erdussen 1617. 16°. herd rukt 1618. Zijn
overige werken zijo van een sti eh telij ken inhoud :
Paradis de praclignes spi•ituelles. Anvers 1617. 16°.
•esor de Prilires.
Catechisme a l'nsaye de la jennesse Catholigne de l'
vechë de Malines, et des Evelchim suffraya2zs on petit Tresor
de la doctrine ChrOienne, distribue en 49 ltcons, over welke
men een belangrijk berigt Iiij P a q u o t vindt
Histoi•e des Chretiens martgrisës au •apon en MDCIV.
Anvers 1609. 12°
De schat der (,hristelicker leerinyhe tot verklarinyhe van den
Catechismus nityheyheven voor de Catholycke Jonckheid van de
Provincie des Artshischdorns van Mechelen,. Antw. 1610, 1:z 0 .
1684 , 12° (6e uitg.). Di t week is hetzvlf le met Catechisme
l'usaye etc. de autheur %oegde er een les over de Rozenkrans bij.
12 Art des Vertus, ou de la Perfection. Anvers 1611. 12°.
Pratiqua al,rejee pour assister les morihozdy I bid. 161 8. 12°.
Troost der siecken ende overladen. Antw. 1621. 16°. Ibid.
1668. 12°. ( enneet dert met verscheyden yhebeden).
Den Hemelschen handel der devote zielen. Ibid. 1625. 16°.
La vie de St. Joseph , avec l' Office du mem saint. Ibid.
1625. 16°.
;

La conversation celeste des amen devotes. Ibid. 1625. 16°.
Zie Valerius Andreas, Bibl. Bolg. p. 75; Foppens, Bibl.
Belt'. T. II. p. 40; Sweertii, Ath. Bat. p. 513; 1)iercxsens,
Antaerpia Christ() nascens et cres( ens, T I V. p. 197, 198, :339 344.
Paquot, Mein. pour serni r Hist. Litter. des Paqs-Bas . T. I,
p. 451 ; J. F. W illems. Verh. over de Nederd. tad en letterk. D. I.
Ia. 251; Witsen Geysheek, Aoth. Crit. Woordenb D. IV.
bl. 300; Glasins, Godgel. Nederl. o. 11. AV. ; K 0 b u s en de Rivecourt, D. II. bl. 251; Bibl. Ilulthem , Cat. J. J. Nieuwenhuyzen, p. 127.
-

MAK 1-11i0 (K olon el DE) , Oostenrijkseh bevelhebber te
Oudennarde staat gebrandmerkt in (le geschiedenis door zijne
la l'ha rtig-e verdediging die!. stud tegen (le troPpen van Lod
w ij k XV gedurende diens veroveringstogt in de Oostenrijksche
Nederlanden , 1741-1746.
Zie Bosscha, Need. Held. te land, D. II. bl. 584.

MAKKENTOS (JoHANrEs), predikant te Aardenburg, en
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dichter uit de XVIII° eeucv, blijkens zijn vers op de intrede
van Cornelis Vos.
Zie Boekzaal der Gel. Wer. 1761. bl. 679-680.

MA KOLO (JoHANNEs), Lector aan de Leidsehe Hoogesehool
verkreeg den 20 November 1591 , ten gevolge van zijn verzoek , vrtheid om op buitengewone Lagen ('s Woensdags en
Zaturdags, warmeer er gewoonlijk geen lessen gehouden
werden) verlof het Oryanon van Aristoteles in het openbaar
te verdedigen.
Zie Soermans, Acad. Reg. 131. 99 ; Siegenbeek, Geseh. d.
.Leyds. Llooges. D. II. bl. 265.
MAKOWSKI (JottANNEs). Zie Ma.tiCCOVIUS (JoilANNEs).
MA KREEL, sehreef :

Leid8ternme der ;,roole Zeevaart. 4°.
Zie Arrenberg, Naand. v. boeken , bl. 275.

MALAISE (CHARLEs), in 1776 te Brussel geboren, behaalde in 1819 bij de Koninklijke Maatschappij ter aar ►moediging der schoone kunsten te Ant,%erpen den prijs, wegens het
beste beeldhouwwerk , eeue staande flora van- l leister voorstellende. orerleed in 1836 in den ouderdorn van GO jaren.
Zie Immerzeel, Lev. en W erk. d. Holl. en VI. Kunstss. IX II.
bl. 196 ; Ii ramm, Let,. en kY erk. der Holl. en V t. Kunstsch. D. IV.
M. 1643.

MALAPERT (CHARLES) , werd in 1581 te Bergen in Henegouwert geboren en trad in 1600 in de orde der jesuiten ,
onderwees eenigen tijd de fraaije letteren , en werd vervolgens
wearsehijnlijk near Pout a Mousson gezonden om de philosophie
te onderwijzen. Vervolgens. Meld hij zich in Frankrijk en
Polen op , wear eenigen tiid•(le wiskunde onderwees, vvaarin
hij vervolgens ook te Douay onderrigt gaf, en het bestuur
had over het Semina•ie der Schotten Hij was rector vane het
collegie te A-reas, toes- Phi 1 ip pus IV hem near de door hem
in Iti2 9 gestichte akadentie te Madrid riep om dezelfde weten
schap te onderwijzen , die hij te Crakauw en 1)ouay onderwezen had dock naauwelijks was hij. in Spanje gekomen of hij
stied to Victoria in Katalonie, (len 5 November 1630 in den
ouderdom van 45 jaren. Malapert was een goed latijnsch
diehter,, of,,choon een: te slaafsch navolger van Senec a. 13 (yrrichias, Paquot, Iloeufft, Peerlkarnp, priizen zijne
gedichten.
Men heeft van hem:
Coli.
Poemata. Calssii 1645, 4°. Antv. 1616, 16°.
1 atr
opgedrage
aan115-20.
16°.
Dilingaet, •
1

-

95

dislaus sigismondus III, zoon van den Koning van

Volen , bevattende Sed cias 1 1 voedia. .De Ventif liber I ,
waarin hij V i rgilius in zijne Georgica navolgt; Chri,8tu patien8 , Miccellaneo•uin libel.
Oratia halita dion kclionem Mathematicunt auspicarekr ,
Duoci 1620. 12°.
Breci8 institntio ilrithmeticae practical.. Ibid. 1620. 12°.
Brevis commentarius in sex priore8 libros Euclidis , Duaci
16'0. 12°.
Grometriae Elementorum libri duo. Puaci 1624. 12°.
.4u8triaca Sydera fielioc yclia , 48tronamici8 hypothesibus
Duaei 15;-;3. 4°.
Pararhrasis in onwes Arristotelis libros didacticas.
Zie zijn Querimonia in morbo het eindgedieht in zijne Podmata;
7

,

,

Valerius Andreas, Bibl. Belq. F oppens, Bibl. Bela. T. II.
p. 60 ; Paquot, M e711. pour sernir Litt. des Pays•Bas
T. II. p. 141 ; Sweertii, Ath. Bag Boricius, de Poetis, p. i45;
Hoeufft, Parn. Lat. B.1g. p. 127; Peerlkamp, de Poetis Latiniis
Neerl. p. 251; Van Hulthem, Cat.

M A LA PE RT (PHILIPPus), verwant aan den bovengemelden
te Bergen in Henegodwen geboren , werd in het collegie der
Jezui en , in 1588 aldaar gestieht , onderwezen. Ilij trad in de
Premonstratenser orde en werd monruik in de abdij, an St.
Feuillen te Rhoeulx , tusschen Bergen en Nivilles. Waarsehijnlijk
studeerde hij te Douai in de godgeleerdheid, verkreeg den
rang van licentiaat, werd lector te St. Feuillen , vervolgens
Prior en in 1637 aht. Hij herstelde de ve•vallene abdij en
was gedurende zes jaren gedeputeerde der Staten van Henegouwen. Hij stied in nog Diet gevorderden leeftijd den 29 November 164 to Bergen en werd in het koor van zijne- kerk
begraven. Zij n gratsehrift vermeldt Paquo t.
Ali j sch reef :
Thomae , Dactorie Anyelici , 0 Bergen.
Oratio in laudern
in 1636 of 1637 uitgesprok en.
digP8tia a Ph. Malapert.
.Elenchus Abbatnin S
Gollectanea diversa de oriyine , progremt ct aliis rebus
ad eccle8iain S. 7 ()Mani pertinentilins , welke hi j aan Ph ihet
lips Brassear, mededeelde om te gebruiken
werkeo zijne• gesehiedenis der abiliien van Henegouwen.
Zie Val. A nilreas. Bibl. Belg. Foppen s, Bibl.
;

T. II. p. 50; Brasseur, 111ustria Hann. Sydera p. 51. 52; Des.
Coenobia Hannon p 209, 211; Dez., Par. S. S. Praesulurn , 5-.
95, 96, 97; Gallea Christ. T. Ill.
Foillanus etc. in Epi.st. nuncup ,
p. 198, 199; Hugo Annal. Praemonstr T. I. p. 678,. 679; Par

quot, Mem. pour sercir ia
p. 667.

.
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MAL.A.SPINA. Zie TEMPEL. (0.-Livi ER VAN DEN

MALBERGEN (F. letAN), Malberg of Malberel,
,

van
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Hollandschen adel , een der verbondene edelen en een der legerhoofden under Brederode en OrHnje. Zoo hij dezelide is
wiens weduwe , Elisabeth van V1 erode den beroemden
Junius te Straatsburg met zoo vele blijken van vriend -chap
overladen heelt , clan nioet hij ()parent 1598 gestorven zijn.
Zie S tr ad a, de bello Belgic°, lib. VI p. 296 ; Hoof!, Ned. Hist.
D. VI. bl. 196; Vita F. Juni p, 260; Te Water, Verb d. Edel.
D. III. bl. 1. 2. 552, 1) IV. bl. 424, over het geslacht van dat
van Malburg (te Water t. a. p. 1) IV. bl. 440) onderscheiden; Van
Leeuwen, Bat. ill p. 1202; Goudhoeven, Chron. bl. 77, 116;
Charterb. D. I. bl. 96. 109. I). IV. bl. 45. 46; Van de
W a 11, Handy. v. .Dordr. bl. 393-397; Alting. Not In). Germ.
P. I. p. 29-31, P. II. p. 120 ; C'harterb. v. Fries!. I) I. 14. 76;
Butkens, 7ro1 ,hee.s de Brab. T. I. p. 127, Chron. v. lz. Hist. Gen.
D. VIII. bl. 84, H I , 297, 344, D. IX. bl. 492, D. X. bl. 490.
MALBO DE Lie MABUSE (JAN DE).
MA LBO IS (H.) schreef:
Onderriytend, vertooy van de wonderbaarlijke ultwerkselen van
eene Tisani Panaci , in 't genezen van able Venus.kwalen en andere onyemakken, waarby verscheiden lieelkundiye waarneminyen
zijn yeeoeyt. Arnst. 1751. 8°.
Zie Arrenberg, Nactml. bl. 275.
MALBORCH (HENDRIK , DIRCK en CORNELIS VAN) Wasscbrijvers te Utrecht in het laatst der XVI en begin der X VIP
eeuw.
Zie Kr amm, Gesch. d. Holl. en V1. Kunstsch. D. IV. bl. 1043.

MALBRANCCL, (JAQuEs) , St. Omer en A ure betwistten
elkander de eer van de geboortestad van Malbranc q te zijn
dock de heer Piers beeft bewezen dat hij in de eerstgenoenide
plaats en wel iri 1581 is geboren. Reeds vroeg trad hij in
de orde der Jezuiten en onderwees , gedurende zijn gansehe leven de jeugd. Ilij was een ijverig beoefenaar der geschiedenis ,
blij kens zijn werk : De Morinis et Morinorum rebus, sylvis,
paludibus, oppidis etc. etc. Vornaci Nerviorum 1639-1654,
3 vol. 4°.
In dit werk geeft hij de geschiedenis van de Morini, volgens hem de volkeren Ran de wide Viaamsche zeekant , dat is
in die lunge , n.aar smalle streek lands tusschen de Somme ,
de Leye, de Schelde en de zee wonende, van het jaar 309 voor
Christus tot 1303 onzer tijdrekening. Het handschrift van
het vervolg tot op 1553 , in welk jaar Karel V de oude
hoofdstad der Morinen , Terouvanne slechtte , berustte nog in
1738 'in de boekerij der Jezuiten , te Voornik Dit vierde
boek , waarvan nog een copij in Belgie zou bestaan , heeft

men te vergeefs te .Ilijssel en te Pa•ijs gezoeht.

•
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Het werk is in eon duisteren en stroeven stij1 geschreven ,
en in den aanvang zeer oppervlakkig , doch wordt later belangrijker,, bij uitstek geleerd , en bevat vele bijzonderheden die
men elders te vergeefs zocht.
Behalve dit werk vertaalde hij uit het Fransch in het
Latijn :
Congre88u8 Pomeridiani seu sermons Sympo8iaci Ant. BaZinghemii ex eadem Soc. Colon. 1620. 8°.
Consolatoria aegrorum Schola, auctore Stephan° Sind° ejusdem Societati8. Coloniae 1619. 12°.
Zie Valerius Andreas, Bibl. Belg. p. 419; Foppens, Bibl.
Belg. T. I. p. 524, Paquot, Mëm. pour servir flist. litter. des
Pays-Bas , T. XI. p. 181; Piers, Varigtes historiques sur la ville de
St. Omer, p. 219; Messager des Sciences et des Arts , 1833 p. 248;
De Wind, Bibl. der Nederl. Geschieds. bl. 441, 588.

MALCORPIUS (MicHAEL) , een Norbertijner monnik , leefde
in de 16° eeuw , en is bekend als dichter van het
Vita S. Norberti illagcleburgensium Archiepiscopi. Leodici
1599.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. p. 675; Fo pp ens, Bible Belg.
T. II. p. 895.

MALCOTIUS , MAELECOTIUS , VAN MAELECOTE (RoBERT) , afstammeling van een oud geslacht te Leuien , werd

aldaar in 1533 of 1534 geboren. Zijn vader was Laurens
van Maelcote, zijnemoeder Geertruid van Griecken.
Hij studeerde waarschijnlijk in zijne geboortestad , en gaf vervolgens onderwijs in de godgeleerdheid in de naburige' abdij
het Park. Hij werd vervolgens kanunnik van den eersten
rang in de Collegiale kerk van St. Pieter (22 Nov. 1566)
verkreeg den 1 Junij 1568 de waardigheid van Doctor in de
Godgeleerdheid , werd drie maanden later president van het
kleine collegie (Petit college) in de plaats van Cornelis
R e y n e r u s. Het vOlgende jaar volgde hij Cunerus Pet r'i
als plebaan van Leuven en hoogleeraar in de godgeleerdheid.
op , in 1573 werd hij Rector der akademie. Hij stierf den
3 Julij 1578 , in den ouderdom van omstreeks 45 jaren , en
ligt in de St. Pieters kerk voor het altaar van het H. Kruis
begraven.
Hij schreef :
Tractatu8 de Bccle8ia, in hands.
Tractatus de Veneratione , in hands.
De Haere8ibue , in hands.
Zie Val. Andreas, Fast. p. 44, 78, 119, 288; San.
deri, Bibl. Belg. ms. T. I. p. 173; Gerberon, Bavrana, p. 74;
Paquot, 1116m. pour servir
l'Hist. Litter. des Pays-Bas, T. II.
p. 485.
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MA.LOOTIUS (JAN) , jongere broeder van den bovengemelden , werd in 15 37 geboren , studeerde in de regtsgeleerdheid , was tweemaal deken der bachelieren in de regten en
werd licentiaat in de regten in Maart 1565. In 1569 werd
hij president van het collegie van Winckelius , en den 5 Junij
15 70 doctor in de beide regten , die hij als buitengewoon
hoogleeraar onderwees. Omstreeks 1574 werd •hij raadsheer
in den raad van Brabant , bevorderde als zoodanig de belangen van den koning en der godsdienst ; werd verbannen , doch
keerde nadat de onlusten hadden opgehouden , terug , en werd
eindelijk de oudste of vice-canselier van den raad. Hij stierf
den 13 Augustus 1616 in den ouderdom van 7 7 jaren en
werd in de kerk der Dominikanen te Brussel begraven , waar
men zijn grafschrift v66r het bombardement van 1695 las en
dat bij Foppens en Paquot bewaard is. Hij huwde Marie
de Viron, dochter van 0 do de Viron, die hem drie
kinderen schonk , 0 d o die volgt , Robert die Jezuit werd ,
en als prediker grooten naam verwierf , Dedier, gedurende
meer dan twintig jaren maire van Nivelles , vader van Franois v an Ma lcote, wien V alerius Andreas in 1652
het volgende werk van zijn grootvader opdroeg :

c

loannis Malcoti ad Tituilunz XVIII lib. I. Cod., de juris
et .facti ignorantid , Praelectio Academica, extra ordinem habits, Lovanii 1652 kl. 12°. Leod. 1699. 12°.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. p. 401; Foppens, Bibl. l3elg.
T. I. 75; Paquot, Me in. pour servir a 1' Hist. Litt. des Pays Bas , T. II.
p. 486; Theatre Sacri de Brabant, T. I. p. 265, 266.
-

MALCOTIUS (LAuRENs) , broeder van Johannes, werd
na te Leuven gestudeerd te hebben , licentiaat in de godgeleerdheid , vicaris-generaal van den bisschop van Doornik , deken der cathedrale dezer stad , 6 Februarij 15 87 , en stierf
14 Julij 16.26.
Zie Paquot, Mena. pour servir a r Hist. Litter des Pays-Bas , T.
II. p. 486. •
MALCOTIUS (Ono) , oudste zoon van Johannes, werd
omstreeks 15 7 2 to Brussel geboren , begat* zich in 1590 in
de orde der Jesuiten te Doornik. Hij beoefende de wiskunde
en de oostersche talen en werd door zijne oversten naar Rome
gezonden om die daar to onderwijzen. Hij maakte daar kennis met den beroemden Galilaei , keerde naar de Nederlanden
terug en was in 1612 to Brussel. In December van het volgende jaar keerde hij naar Rome terug, en overleed den 14
Mei 1615.
Hij schreef doch zonder naam :

Astrolabiorum, seu utriusque Planisphaerii universalis et
particularis usus , per modum compendii traditus a Valeriano
Regnartio. Romae 1610. 4°. Z. n.

(9,9

Epiet.olae dude ad I. Keplerum , insertis ad egadent Responsionibus (Lipsiae) 1718. fol.

Mathematica proldenzata.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. p. 826; Foppens,
Belg.
T. II. p.929; Cbrist. Clavius, Geometr. Practic. lib. septimo Probl.
III prop. 20 ; Paquot, MOm. pour servir a Mist. Litter. des Pays.Bas , T. II. p. 486.

MALCOTIUS (DIRK) , achterneef van den laatsten , zoon
van Lib e r t van M aelcote, burgemeester te Leaven , en
Van Elisabeth Schorebroodt, werd omstreeks 1533 aldaar geboren , studeerde aldaar en verkreeg in 1555 bij de
algemeene promotie de derde plaats. Hij legde zich vervolgens toe op de godgeleerdheid , verwierf den graad van licentiaat en gaf er onderrigt in bij de Celestijnen van He.
verle bij Leuven. Hij werd in 1566 tot president van het
collegie van St. Anna , in plaats van Johannes D e p t i u s
van Bin c h e gekozen , doch reeds in het volgende jaar
regent van het collegie van de Lelie. Niet lang mogt bij
genot hebben van deze betrekking. Hij stierf den 3 Mei
1568 in den ouderdom van 35 jaar.
Hij schreef:

TraitO de l'ojice de la Messe.
Len waarachtich bewys van Martinus Lutherus wankelbarheyt
en onstanhafticheyt in 't Geloove waer inne claerlyck wort betoont hoe dat Lutherus syn selven in die principaelste artikekn
des Christenen Gheloofs contrarieert. Allen menschen die hedensdaechs niet en willen verlegt worden , seer prorytelyck. Ghemaeckt
door M. Theodoricus Maeleote van Loven , licentiaet in der
Godtheyt. Leuven 1567. 16°. Keulen 1583. 16°.
.Refutatie • van een kettersch boeck , phenaemt Korte belydinyhe des geloofs. Leuven 1567. 12°.
Refutatie van een Kettersch baexken; ghenaemt: 't Oude
Christen gheloove. Leuven 1567. 12°.
Zie Val. Andreas, Babl. Belg, p. 824; Fast. p. 262, 314; F oppens, Md. Belg. T. II. p. 1117; Paquot, Mcfm. pour servir a l'Ilist.
Litter. des Pays Bas, T. II. p. 486. Sweertius, Jocher.
-

MALDEGHEM (SALoNtoN DE) , afstammeling nit het oudadellijk geslacht van die naam te Brugge , leekle in de I ie eeuw
en nam met Robert van Vla.anderen deel aan de eerste kruistogt in 1098.
Zie Paquot, Mdm. pour servir a l'Ilist. Litter. des Pays-Bas. T.
II. p. 636.

MALDEGHEM (PHILIPPE DE), eenige zoon van Josse van
M al deghem, heer van Leysohot en Oetsel , hofmeester kamerheer van den hertog van Beijeren , Burgemeester van let Vrije
van Brugge (15-62) en van Anne d e Joigny de P a rn ele
werd hofmeester en kamerheer van E rnst v an B e ij e r-en ,
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keurvorst van Keulen , bisschop van Luik enz. , Burgemeester van het Vrije van Brugge (1578-1608) en 21 Mei
1605 tot Ridder verheven. Hij huwde Martine a e Bo onem, dochter van Karel de Boonem en N. Romeyns,
die hem de heerlijkheid van Avelgem ten huwelijk bragt. Hij
stierf in 1611 to Brugge en werd begraven in de kapel van
St. Philippus , die hij gesticht had in de Dominikaner kerk
dezer stad. Zijne kinderen waren 1 Adolf, heer van Leyschot , Oetsel en Avelgem , die den 30 Maart 1617 tot ridder werd verheven , en meermalen burgemeester van Brugge
was. 2 Jo s se, gouverneur van Damme bij Brugge en van
Landrecies in Henegouwen , 3 Robe rt , heer van Grimares ,
ridder in 1610, den 24 Dec. 1654, ofschoon driemaal gehuwd ,
kinderloos overleden , 4 P hi lip s , heer van Steenmare , die
huwde Anne Casembroot en kinderen naliet , 5 S e b a stiane, gehuwd met Jo sse Casembroot, heer van Oostwinckel , eerste burgemeester van Brugge in 1582, in 1603
gestorven. Van Adolf van Maldeghem, stamde in de vierde
generatie af, Karel Florentius Joseph (antlers Karel
D o m i n i cu s) derde graaf van Maldeghem , en derde Baron
van Leyschot, in 1744 kamerheer van hertog K a r el Alexa nder d e Lorraine, gouverneur der: Nederlanden , en J oseph
Franciscus Ambrosius van Maldeghem, zijnbroeder,
majoor - in het regiment van Ligne , weleer ridder van Maltha.
Philips heeft uitgegeven :

Petrarque traduit en rime Francoise avec les commentaires. Brux. 1600 8°. Opgedragen aan Maxi milia an van
Beijeren.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belq. i. v. ; F o p p e n s , Bibl. Belg.
T. II. p. 1036; Sanderus, de Brugensibus , pag. 69 en Ilandria
ill. ult. edit. T. II, p. 33, 187, 188; De Seur, La Fiandre illustree
p. 236, 238, 240; Le Roux, Recueil de la Noblesse de Bourgogne,
etc. p. 290; De Jonghe, Belgium Dominic. p. 166 - 167; Gkeal.
de la famille de Colorna p. 57; Philippe de l'Espinoy, Reches,
des Antiq. at Nobless.de Flandre p. 199; Nobiliaire des Pays-Bas,
litter. des Paus-Bas, T. IL
P a q u o t, Mom. pour server a
p. 614. Bibl. Univ. i. v. Sweertius.
'

MALDEGEM (BETGEN VAN), doopsgezinde, in 1562 to

Gent om den geloove gedood.
Zie v. Br a gh t, Bloed. toon. d. Doopsgez. bl. 288.
MALDEGEM (PIETER VAN), doopsgezinde, in 1562 met

anderen om den geloove gedood.
Zie v. B raght, Bloed. toon. d. Doopsgez. bl. 288.

MALDEGHEM of MALDERGHEM (N. VAN, een rederijker uit de 2° helft der XVIIe eeuw,, wiens gedichten in de
werken der rederijkers o. a. in De verresene lifaecht der Haeghsche
Rethorica, Delft 1677 4°. voorkomen.
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MALDEGHEIVI (DEAF BAPTIST VAN), uit het oud adellijk
geslacht der baronnen van Maldeghem, oudste broeder van:
den nog levenden beroemden kunstschilder Eugene van
M a 1 d eghem, wiens eerste leermeester hij was in de kunst.
Hij zelf kreeg zijne vorming aan de Koninklijke akademie
van Brugge , waarbij hij in 1825 den uitgeloofden prijs behaalde , terwijl hij in 1828 in de klasse naar het antiek werd
bekroond. Hij schilderde als lief hebber , landsehappen met
vee , en vervaardigde ook het portret van mevrouw van den
B roue te Iperen. Hij overleed in 1841 te Brussel , in
den ouderdom van 38 jaren.
Zie Kra mm, Lev. en werk. d. Roll. en V 1. Sch. D. IV. bl. 1047.
'

MALDEIttE (JACOB vAN) , ook wel Malder e, een Vlaamsch
edelman , ging tot de Staatsche zijde over , en geraakte in
gunst bij Willem I, die hem tot zijn stalmeester en baljuw
van Veere benoemde en bij wiens dood hij tegenwoordig was.
Even zeer stond hij in gunst bij Prins Maurits, die hem
benoemde om ter staatsvergadering van Zeeland , als vertegenwoordiger van den eersten edele te verschijnen , 't geen , vooral
omdat hij niet in de provincie geboren was , van verschillende
zijde veel tegenstand ontmoette. Eenigsins werd dien tegenstand opgeheven door de acte van non praejudicie ,
doch hij is eater nimmer als aangenaam verklaard. Hij
was vroeger in dienst , anderen zeggen een huisgenoot van
den raarkgraaf van H a v rech, stadhouder van Vlaanderen. Deze betrekking was oorzaak dat, Coen in 1595 van
de zijden der Spanjaarden aan de Nederlanden voorslagen van
vrede gedaan werden , de Markgraaf zich te dien einde, bij
eenen brief aan van Malderee vervoegde. Deze gaf er den.
Prins kennis van , en ontving kort daarop bevel te antwoorden , dat er geen hoop tot vrede was , ten ware het Spaansche krijgsvolk niet alleen de Nederlanden , maar ook het
graafschap Bourgondiö ruimde. In een anderen brief deed hij
den markgraaf weten , dat de Vereenigde Staten niet ongenegen waren , om met die der andere g,ewesten , doch geenzins
met de Spanjaarden in onderhandeling te treden. Tom. de
Algemeene Staten , in 1607 , aan verscheidene hoven gezantschappen zonden , om hun raad en bijstand te verzoeken , vertrok van Malderee, nevens Joan B e r c k, pensionaris van
Dordrecht , als buitengewoon gezant naar Engeland , om
Jacobus I verslag te geven van den toestand der Vereenigde
Nederlanden , met betrekking tot de vermogens ter voortzetting
van den oorlog. Een ander blijk van aanzien en vertrouwen
waar toe v an Maid er 6e, hier te lande , zich had weten te
verheffen , was zijde benoeming tot een der gemagtigden van
wegen de Algemeene Staten , om met de Spaansche gezanten ,
in 1608 to 's Rage verschenen , over vrede of bestand te han-
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deign. De laatste openbare post , in welken wij- hem aantreffen
was het buitengewone gezantschap naar Frankrijk in 1610 ,
met de heeren van Brederode en van der Myle.
het belangrijk stub, door Mr. H. van W ij n medegedeeld in
Naleoitigen op hvagertaar , D. I.- b1. 817 en volgg,. komt v a n
Ma lderee voor ais een der voornaamsten , die werkten tot
eene meerdere verheffing van M a u r i t s. Hij huwde M a r g aretha van Berchem, weduwe van Alexander de Hault a i n en stied den 16 November 1617.
Zie B o r , Nederl. Hist. B. XXXII. bl. 28 ; D. XXXIII. bl. 99 ,
Van Me teren, Ned. Hist. B. XXVIII. f. 533 vers. 537 vers.;
R. XXIX. f. 546, 547, 548; B. XXXI. f. 593; Bentivoglio;
Verhaalb. bl. 524; Grotii list. libr. IV. p. 210, 211, 212, 213;
litr. XVI. p. 519; Ai tsem a, Sale. v. Staet en oorlog D. III. bl.
622 ; B ea ufor t, Leven van Willem I, D. I. bl. 292, D. III. p.688.
689; Negotiat. de Jeannin , T. I. p. 199, 403; T. II. p. 106; Acta
publ. Angl. T. VII. p. 158; Brandt, _Hist. d. Ref. D. II; Resol.
.Roll. in Sept. en very. 1607 bl. 245, 246 ; .Tourn. d. Ambass. W.
van Brederode , C. van der Myle en S. de Maldere , M. S.; Wag enaar, Vad. Hist. D. VIII, TA. 411, 460, 461; D. IX. bl. 274,
321, 336 ; D. X. bl. 38; van Wijn , op Wagenaar,, D. VIII. bl. 99
102, 103; Nalez. bl. 318, 319, 321; Scheltema, Staatk. Ned.
o. h. w. ; K o k , Vad. Woordenb. o. h. w. ; v. Loon , Ned. Hist.
penn. D. I. bl. 459. D. II. bl. 40.
-

,

MALDEREN (JAN vAN) , of Malderus, werd uit deftige
ouders, den 14 Augustus 1563 te Leeuw St.-Pierre, twee mijlen van
Brussel , geboren. Hij werd opgevoed door zijn, oorn , J an
v an M a ld e r en, pastoor‘ van het dorp, die in de gunst stond
van den kardinaal de Granvelle, die hem in openbare en
bijzondere zaken gebruikte. Toen hij nog op het collegie te
Brussel was , twistte hij reeds van tijd tot tijd met zijne medeteerlingen , die met ketterij bezoedeld waren , 't geen men voor
een voorteeken hield der diensten , die hij eenmaal der kerk
zou bewijzen. Na te Douai zich op de wijsbegeerte te hebben
toegelegd , ging hij naar Leuven , om aldaar in de godgeleerdheid
te studeren. Hij hoorde daar de lessen van Johann es de Leus
en Johannes Clarius , doctoren en koninklijke hoogleeraren,
en die der Jezuiten Johannes Hamelius en Leonardus
L essiu s. Daarop verkreeg hij om 1586' een stoel in de wijsbegeerte in het collegie bet Verken , den laatsten Augustus 1594
de doctorate waardigheid , voorts den nieuwen , door Philips
II opgerigten stoel in de scholastieke godgeleerdheid , en werd
kanunnik van St. Pieter. Twee jaren later, 1598 , werd hij president van het Seminarium ',College du Roi" genoemd. Hij bekleedde deze betrekking tot in 1611, wanneer hij door Albert
en Isabella tot bisschop van Antwerpen werd benoemd.
Den 7 Augustus van dat jaar werd hij door Matthias H ovius, aartsbisscbop van Mechelen gewijd. Daar eene borstkwaal hem belette deze betrekking in alle deelen zoo naauw-
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kern.* te vervulien, als het behoorde, vergoedde hij zuiks door
het sohrij,ven van verschillende geleerde rken, het geven
van nuttige reglementen, het bezoekeir van zijn' bisdom, het
ondersteunen van armen , en het versieren van kerken. Hij
stierf den= 31 October 16.33, in den ouderdom van 7 1 jaren.
Den 25 dier maand hield de kanunnik J an Hem el a er zijn
lijkrcde. Hij ligt in het koor der cathedrale kerk te Antwerpen begraven, waar men nog zijne grafstede met een latijnsch
opschrift leest , dat ook door P a q u o t is medegedeeld.
Hij stichtte te Leuven een collegie, waarin men zijn portret
door Antonie van Dyck vindt. Adriaan Lommlin
vervaardigde er eene gravure naar.
Hij schreef:
Int? action Catholique pour fortifier ceux qui soot foibles
dans la foi. Anvers 1613. 12°. Ook in het Vlaamsch.
De virtutibus theologicis et de justitid ac religione, commentaria
ad tam 2" D. Thomae. Antv. 4616 fol.
Modus procedendi in Curia Ecclesiastica Antv. 1619. 12 0 .
Anti-Synodica , sive Animadversions in Decreta conventiis
Dordraceni , quam vocant Synodum nationalem , de quinque doctrinae capitibus inter .Remonstrantes et Contra-Remonstrantes
controversis. Antv. 1620. 8°.
In lam 2a 0 Commentaria de Fine 4 Beatitudine hominum : de
Actibus humanis : de virtutibus , vita 9., et peccatia: de legibus
de gratin: de justification et meritie. Ants. 1623 fol.
Tractatus de Restrictionum mentalium abusu. Antv. 1625. 12°.
Iractatus de Sigillo confessions sacramentalis. Antv. 1626.
In Canticum Canticorum Salomonis Commentarius. Antv.
1628.
Meditationes Theologicae , universes Theologiae 8ummarn complectentes , tribus partibus distinctae et , in XXXI dies distributae.
Antv. 1630. 1°,
Ordinations Rini. D. loannis Malderi, Episcopi Antverpiensis in congregatione Decanorum Christianitalis XXVII Augusti
1630. Ook in Decreta et statuta tam in Synodie provincialibus Archiepiscopatus Mechl. quam in Synodis E .piscopatis Atm
Antv. 1680. 8.. p. 417-426.
Commentarii de S. Trinitate , Creation in genere et de Angelis ad I partem D. Thomae. Antv. 1694 fol. Aan het
einde van dit boek, vindt men:
Apprecatio funebris Malderi Manibus dicata ab Adriano
Cools , Goudano S. J. Domui Professae Antverpiensi Praepositu , habita in Oratorio sodalitii Mariani.
Iudicium de .Ecstasi perpetual , sive partis spiritualis ab
animali abstraction, et id genus anagogicis exercitiis Pharus
spirituals.
.

,

l

Achter de commentarien van From on d op het Hooglied.
Loran. 1652: 44 . p. 143-165.
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De jezuit L e v i n u s de Me ij e r heeft in zijn werk over
de twisten , de wallas , een brief van M al de r u s , zedagteekend 18 Mud 1619 , opgenomen.
Zie J. Hemelarius, Orat. in funere D. J. Malderi; Val. Andreas, Bibl. Belg. p. 531. 532 , Fast. Acad. p. 46, 131, 316;
Foppens, Bibl. Belg. T. II. p. 684 ; Paquot, Mem. pour' servir
l'Hist. Litt. des Pays-Bas, T. II. p. 8; Kist en Royaards, Kerk.
Arch. Bibl. Univ. 1845. i. v.
-

MALE (J. P. VAN) , van deze Vlaamschen dichter heeft men:
Gheestigheden der naemsche Rhymconst , beh,elzende menighvuldighe zinspreucken , zedelessen, op-schriften, hekel•verssen
ende eyghentleijcke Beschryvinghe van desen tijdt (;) eensdeels
uyt de alder-gheestighste Latijnsche schrifvers ghetrocken (;)
eensdeels uyt-ghevonden, ende nieuwelijckx in het light ghegheyen — alle lief-hebbers der dighters conste tot vermaeck ,
Brugghe , Jan Bap t. V erh uls t. Z. j. kl. 8°.
Ook vertaalde hij de Vlaemsche kronijk van de Kemp enaer:
127aemsche kronijk of dagregister van al helgene gedenckweerdig
voorgevallen is binnen de stall Gent , sedert den 15 Julij 1566
tot 15 Julij 1585; onderhouden in 't latijn door Ph. de Kernpenare , overgezet door J. P. van Male , thans voor de eerste
mael uitgegeven door Ph. B(lommaert) Gent 1839. 8°.
Zie Cat. d. Bibl. d. Maats. vrn Letterk. D. II. bl. 181, 529 ; van
der A a, Vervolg op Witsen Geysbeek, D. II. bl. 400.
MALE (PETRus DE) , zoon van Johannes de M a 1 e , secretaris van het geestelijk geregtshof te Doornik , aldaar in
1567 geboren , was Licentiaat in de regten , kanunnik bij de
hoofdkerk aldaar en een ijverig beoefenaar der kerkelijke en
wereldlijke oudheden , waarvoor hij vele archiven doorzocht.
Hij stied in 1603 en werd in de Cathedrale begraven.
Hij liet na in mss.:
Historia de Episcoporutn Tornacensium et Capituli actis illus.
trioribus ac rebus merle.
Zijn grafschrift leest men bij Andreas Catullius in zijn
Tornacum p. 118 en bij Foppens, Bibl. Belg. T. II. p. 988.
MALEN (JETSKE REINOU VAN DER), geb. te Leeuwaarden, door
twee dichters van baar tijd , in een bijschrift op bare afbeelding
en volgensd e Vries te regt de Friesche Sappho genoemd, maar
door Witsen Gey sb ee k met vernuft , maar onheusche scherpheid bespot. Zij bloeide in de eerste helft der 18° eeuw , en
gaf Zede- Mengel- en Lzjkdichten. Leeuw. 1728 4°. in het
light. Zij was eene stiefdochter van J o h. Hemsterhuis,
hoogleeraar in de geneeskunde te Franeker , wiens nagedachtenis zij in een lijkdicht vereerde , dat in den gemelden bundel
(bl. 129) voorkomt.
Zie de Vries, Gesch. der Ned. dichtk. D. II. bl. 108-110; Pan

poeticum Bat. hi. 155;. Witsen Ge-ysbeelc, Biogr. Anth. Crit.
Woordenb. D. IV. bl. 301 , 302 ; De Crane, over de familie Hemsterhuis , bl. 11, 12.

MALET (CHARLES) , een beeldhouwer , die te 's Hage werd
geboren en aldaar in 1695 bloeide.
Zie Kramm, Lev. en werk. der H. en V. sch. D. IV. bl. 1047.

MALFAIT (PHILIP) , 1 de jonge , een niet onverdienstelijk
tooneeldichter , die in den aanvance der I 80 eeuw bloeide. Zijn
Krispyn Kapitein Amst. 1706 en °de Apr Kapitein, ald. 1707
zijn geestige blijspelen , vooral het laatste , waarin hij Moliere
verscheidene vernuftige zetten en situatien heeft afgezien. Ook
leverde hij van Lafosses treurspel Manlius Capitolinus ( Amst.
1711) en van Crdbillons) Electra (Amst. 1714 17 32) vrij
goede dichtmatige vertalingen.
Voorts heeft men van hem :

Vrymonds drown , of Hemelvaard der waarheid (dichtverhaal)
Amst. 1708. ki. 8°. m. pl.
Zie Witsen Weysbeek, Biogr. Anth. Crit. Woordenb. D. IV.
bl. 140; Cat. der Maats. von Ned. Letterk. D. I. b1.140 ; Kobus en
de Rivecourt, D. II. bl. 233 ; Cat. Hulthem, ms. p.

MALFAIT (PHILIPPus W]LHELMUS) , liet na :
Observations in Stockmanni opus in fol.
Zie v. Hulthem Cat. mss. no. 70.

MALFESON (JAN BAPTIST) , werd in den aanvang der Hie
eeuw te Gend geboren , legde zich op de bouwkunde toe , en
tot directeur van de openbare werken der provincie Vlaanderen
aangesteld werd hem in 17 7 3 de bouwing van een nieuw gevangenhuis te Gent opgedragen. Dit naar zijne teekening
vervaardigd gebouw , wordt voor een der fraaiste tuchthuizen
in Europa gehouden , en diende in verscheidene landen van
Europa tot model voor dergelijke inrigtingen. In 17 79 en
1784 werden ook de reeks van pakhuizen van het entrepOt to
Gent en het daar tegenover gelegen kantoor van belastingen
onder zijn opzigt, gebouwd. Hij stied in het laatstgemelde
jaar in zijne geboorteplaats.
Zie Immerzeel, Lev. en werken der Boll. en VI. kunst. D. III.
bl. 196.

MALHEY. Pus leest te Water den naam van een der
Verbonden Edelen, doch geeft tevens te kennen dat hij in het
handschri(t zoo onduidelijk is geschreven dat andere er van
gemaakt hebben Malsen, Washam en Wolbeque.
Zie te Water, Verb. en Smeekschrift der Edelen D. III. bl. 2.

MALINAEUS (Guninmus) , een Edelman van Brugge ,
kamerheer van K a r el V, vertaalde in het Latijn :
Ludovici ab Avila , Commentariorum de Bello Germanico. a
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Ca& ,gato. Libri II a Guil. Malinaeo 13rugen8i
CaOolo
latinê redditi et iconi6u8 ad hi8toriam accommodi8 illustrati.
Antv. 1550. 8°.
Er bestaan vele brieven van hem , de nieesten tusschen
1551-1555 geschreven, aan Ludovicus, Dom. Pratensis
en ecit seer uitvoerige aan Paulu st Jovins, over de overwinning bij Tunis , over welke Justus Li psius, in een
brief aan Lambert van der Burch, een seer gunstig oordeel velde. Hij was ook in briefwisseling met Justus
Lipsius.
Zie Val. An.dreas, Bib'. Belg. p. 828; Poppens, Bibl. Belg,
T. L p. 414; Justi Lipaii, Opera, Tom. II. p. 244, 789; Cat.
van Ilulthem, nQ. 26190, 26191, 30716, 30717. Mss. n°. 282.
MALINIS (HENRIcus DE) , of H e n d rik Bat e n , aizoo
genoemd naar ziine geboorteplaats Mechelen , waar hij in de
xme eeuw leefde. Hij was , blijkens den brief dien hij
schreef aan G ui van Henegouwen, die in 001 tot bisschop
van Utrecht werd' gekozen , tresorier der Cathedrale van
Luik , doctor in de godgeleerdheid en kanselier der universiteit
van Parijs. Uit den titel van een zijner werken blijkt dat hij
de sterrekunde beoefende en in de stad Fez woonde, waar
deze studie in zijn tijd werd aangekweekt. Ook beoefende hij
de wiskunde en de philosophic. Hij was ook kanunnik en
zanger bij de Cathedrale te Luik.
Hij schreef
Speculum divinorum et Naturaltum guorandum.
.Epistola ad Guidonem Hannoniae Comilem.
Liber introductoriu8 ad judicia A8trologiae a M. Ilenrico
de Ha lino in (Jrbe lez. ms
ZiebebalveMiraeus, Morcri, L uiscius , Val. Andreas, Bibl.
Belg. p. 342, 343, Sanderi, Bibl. Belg. Onom. T. II. p.154, 216,
Mont f a ucon, Bibl p. 106. 136, 598, raqu t , Mem. pour serv.
l'Iligt. Litt. des Pays-Bas, T. I. p. 667.

MALKIN (JEHAN) , wordt als schilder vermeld in de rekeningen van de hertogen van Bourgondie 1454-1455 te Rijssel. Hij woonde te Brugge , en schilderde o. a. op bevel der
hertogin en van Ms. de Charrolois cinquante blazons armoyes
des aarme8 de feue Marguerite , de on vivant bastarde de Bourgogne , gue tre8pa88a an diet lieu de Bruges le XX VII bur
de Decembre MCOCCLIIII en verder ung crucifix, ung ymage de
Noetre Dame et deux analez a deux ooete8 in haar graf.
Zie le Comte de Laborde, Les dues de Bourgogne, T.II.p.II.
p. 438; Kratnnl, Lev. en wer7e. ct. !loll. en Vl. Xunsts. D. IV. bi .
1047.

MALLAGA (A.) , schreef

Itavvvotelige rei8, Rotterd. A. Rothh all , 4°.
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Zie Air enberk, Naamreg. van bsoekeil,t1; 27'5:
MALLANT (PIETER) te Antwerpen geboren, een
karthuizer te Lier , schT' ij. ver en dicliter van - Het leben ,
denelklen , mirakelen enz. van den 1 Pr tom, .Antwerpen
1673 , 8 6. en van de llerbaene deb Cruy8ee Ibid. 1693),
m. pl. een gelukkig navolger van Ga t s , wien Wi 1 I e xn s ,
zoonanig bij zonderen lof toezwaait.
Zie Foppens, Bibl. Bag. T. II. p. 989; Willems, Verh. over
de Ned. taal en letterk. D. II.bl. 134; Witsen Geysbeek,
Anth. Crit. Woordenb. D. IV. bl. 302 Snellaert, Schets eener. geschiedenis der .Nederl. Letterkunde, hi. 160.
-

MALLEPRADE (Louis DE) , kapitein•luitenant, in het 16e
regiment` van de Vilettes onderscheidde zich bij de belegering

van Doornik door de Pranschen in 1145'. Hij . bood dem
avond van den 16 Mei van' dAt jaar, toen de vijand het hoornwerk ,
waarover de kolonel de P a t o t het bevel voerde, begot' te bettor' ,
men , met zijn luitenant P. van B a t e n b u r g en 50 man zich
vrij willig tot ondersteuning aan , en trok terstond naar het
aangevallen werk. Beladen met handgranaten onder de poort
des Sept Fontaine8 doorgetrokken en op de brug gekomen
zijnde , werd hij door een stuk van een bom op de Borst getroffek, en op den grond geworpen. Desniettemin trok liij
naar de bres , verdedigde die allerdapperst met de zijnen , die
een vijandelijk officier in de bres zelve gevangen' namert.
Toen de storm was afgeslagen , bood hij zich tot verdere diermt
aan , bragt vervolgens , nadat hij daarvoor bedankt was , zijn
yolk in goede orde terug, en na het op de gewone wijzt te
hebben afgedankt , deed hij eerst toen zijne wonden verbinden
in weerwil van welke hij zijne dienst heft waargenomen , tot
aan het einde van het beleg.
Zie Bo's sells, Neerl Heldend. te land , bi. 27, 28'.

MALLERY (KAREL VAN), teekenaar en plaattnijder,, werd in .
1516 te Antwerpen geboren. Welligt was hij.een leerling
van de Wierixen. Zeker is het dat bij zich naar het werk did
meest6rs vormde ; zijne prenten , zeer talrijk , zijn met de
grootste naauwkeurigheid bewerkt, doch zijne teekening is
minder goal .. lie abt de Ma ro bezat meer dan 3 -42
prenten , door hem in het koper gesneden , onder *elite vetseheiclene hoofden van Christus , der H. Maagd , van de Apostelen en Heiligen , zoo naar zijne eigene teekeningen als naar
A. Saila e r t en anderen. Zijne Geschiedeni8 van den mo1enaar
zjn noon en zijn ezel , naar A. F ran eken (een stet: van vier
platen) is zedzaam.
V an D5 c k heat zijn portret geschilderd en L. Vorate rin a n het in koper' obragt.
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Zie Immerzeel, Lev. en werken der Holl. en Vl. Kunstschilders ,
D. III. bl. 196. fJibl. Univ. i. v.
MAILERY (PHILIPS VAN), teekenaar en graveur , werd in
1600 te Antwerpen geboren , en was vermoedelijk een leerling
van den vorigen. Zijne prenten zijn ten minste even fijn en
net , en in den zelfden smaak bewerkt. Van zijne groote werkzaamheid en bekwaamheid getuigen een aantal godvruchtige onderwerpen , frontespicen , sieraden voor boeken en beesten , zoo naar
eigen vinding als naar anderen gegraveerd. Van D y c k heeft
tweemaal zijn portret geschilderd.
Zie Immerzeel, Lev. en werken der Holl. en V l. Kunatschilders ,
D. III. bl. 191.

MA.LLEROY (Monsr. DE), gezant van Willem I, Prins van
Oranje , naar zijn broeder en schoonbroeder.
Zie G r o e n van Prinsterer, Archives de le Maison d' Orang e
Nassau , T. VI. p. 207, 210.

-

MALLEYN (G.), een rijtuig- sieraad en behangselschilder,,
in 1753 te Dordrecht geboren , in 1816 te Rotterdam gestoryen. Hij muntte uit in het teekenen van paarden.
Zie Immerzeel, Lev. en W erk. der Holl. en V Kunsts. D. II.
bl. 197.
MALNOt (Mr. ANTHONY CORNELIS DE) advocaat te Leyden , werd den 1 van herfstmaand 1766 lid , vervolgens seeretaris en in 1779 voorzitter der Maats. van Ned. Letterkunde.
Hij stied op het einde der 188 eeuw.
Malno e was een ij verig en bekwaam beoefenaar der Hollandsche taal en letterkunde. De Maats. van Neerl. Letterk.
bezit van hem in hands.
L. van Bolhuis , verzameling van Groninger en Ommelander
woorden , welke in Halma's Woordenboek niet voorkomen, 1783.
26 bladz. met bifvoeysels van I. 4. Clignett, J. Steenwinkel
en 4. C. de Hanoi.
Hij liet eenige merkwaardige hands. , Leiden betreffende ,
na, voor weinige jaren uit de nalatenschap van zijnen kleinzoon , Mr. J. W. de M a 1 n o e van Noo r t, openlij k te
Leiden verkocht zijn,
,

Zie Cat. der Maats. van Ned. Letterk. D. I. bl. 66, D. II. bl. 199.
Very. op Wagenaar,, Vad. list. D. XXXIII. p. 235.
MALO (VINCENT) , werd omstreeks 1625 te Kamerijk geboren en was discipel van Rub ens , en na diens dood van David
T eniers, de oude. Later vertrok hij naar Italie, waar hij
het overige van zijn leven doorbragt. Hij muntte uit in het
schilderen van batailles en landschappen. Ook vindt men altaarstukken , b. v. in de kerken te Genua , van 'zijn penseel.
De heer Kr a m m vermeldt een zijner prenten.
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.Pe beul het hoofd van J ohannes den dooper op een schoterleggende,
die door Herodias words gedragen , met verdere vrouwen en krijgsknechten , door. Frans van Wijngaerde gegraveerd.
Hij stierf omstreeks 1670 te Rome.
Zie K r a m m , Lev. en %clerk. der Holl. en Vl. Kunsts. D. IV.
bl. 1047.

MALONOXIUS (ANT0Nrus) of Antoine Ma s n ay , werd
te Neaville-Saint-Vaast , een dorp in Artois , geboren , omhelsde
den geestelijken staat , en werd pastoor of rector van het hospitaal van 0. L. V. te Doornik , eene waardigheid die hij in
1687 bekleedde. Hij beoefende de sterrekunde en schreef :
Tractalus de Cornelis , Cometae anni 1680 et plurium praecedentium ab anno 843 , et 8equentium Pranagium perpetuum ,
utriusque testamenti , et posterioribus Prophetis , cum apocalipsi
convenienti6us concordat , in remedium omnium ecclesiae romanae
adversitatum , collectore , Malonoxio , Vedasto-Novavillano
No8ocomii D. Y. Tornaci pastore indigno. .1148litia et Pax
osculatae sunt. Psalm 84 , Leodii 1687. 12°.
Zie Paquot, Mom. p. servir Zt l'Hist. Litter des Pays-Bas, T. III.
p. 577.
MALORIX , een Fries , volgens T a c i t u s , door de Friesen in het jaar 58 na Chr., met V erri tus, onder Nero
als gezanten naar Rome gezonden. Toen bun in den Schouwburg
van Pomp e j u s eene zitplaats onder de ridders was aangewezen ,
zagen zij eenige vreemdelingen , aan bun gewaad kenbaar,,
onder de Senatoren zitten. Toen zij op hunne vraag , wie deze
waren , tot antwoord ontvangen hadden , dat die eer hun te
beurt viel , die in dapperheid en vriendsehap tot de Romeinen
uitmuntten , zeide zij dat geen yolk in dapperheid en trouw
de Germanen overtrof, en namen ook onder de Senatoren
plaats. Nero schonk beiden het burgerregt. Volgens de
sage heeft Pet r u s beide tot het Christendom bekeerd en
den H. A eistus met hem naar Friesland gezonden om de
Friezen te bekeeren.
Zie Tacitus, AnnaL lib. XIII, 54; Cappidus, Mist. EccL Fris.
ilamionii Frisiu, p. 13; van Wijn, op Wagenaar's Vad. Hist. D. I.
bl. 50. Cericier, Vad. Gesch. D. I. bl. 30.

MALPAEUS (JoHANNEs) , een geneesheer te St. Omer , in
Artois , gaf in het licht :
Tabulae in Hippocratis Coi libellos HI. .De Prognosticis.
Paris. aped Mart. Juvenem 1563. 4°.
Zie Val. Andreas, BibL Belg. p. 532; Foppens, BibL Belg.
T. II. p. 685.

MALPAEUS (PETRus) , ook Maffeus te Brussel geboren, studeerde te Leuven in de Philosophie en Theologie , trad op vier-
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twinggiarigen. leaftijd te Antwerpen , in de ode tier Dominikanen , en word prior te Brussel en later te Vikoorde. Hij
stierf te Brussel 1.9 December 1645.
Hij schreef:
Palma ,dei de .Martyribus ord. Praedicatorum. Anty. 1635.8°.
Sacra purpura.
Athenaeum Dominicanum.
Zie. Val. Andreas, b'ibl. :73e1g. p. 746; Foppens, Belg.
V. p. 689.

MA.LPt -VAN), werd in 1764 te Gent geboren , aan de
Koninklijke .Akademie aldaar in de teekenkunst opgeleid, be.haalde er in 1784 den eersten prij s , bestudeerde vervolgens
in .het Museum te Parijs de meesterstlikken der Vlaamsche
:school en zette zich vervolgens in zijne geboorteplaats als
miniatuur-portret-schilder near. Hij verrijkte in de laatste jaxen -zijns levees de Gendsche tentoonstelling met zijne fraOje
voortbrengsels. Hij overleed in 1818.
Zie I m m e r z e el , Lev. en tverk. der Holl, en Vl. Kunstsch. D. II.
bi. 197.

MALPE (FRAN* jongere broeder van Jan, werd in 1774
te Gent geboren , aan de teekenakademie aldaar en vervolgens door den vermaarden Tiberghien in de graveerkunst onderwezen. Hij belodfde veel, doch werd tot de krijgsdienst
opgeroepen en sneuvelde in den veldslag bij Wagram. Hij gaf
te Besancon, toen hij aldaar in bezetting lag , uit:
Notices sur les graveurs qui .9'10U8 on laisse des Maxims
marquees de monogrammes, chiffres, rebus; lettres initialer etc.
Besancon 1807-1801. 2 vol. avec 5 planches.
Zie Immerzeel, Leven en werken der Doll. en VI. Kunsts. D. II.
bl. '197.
MAIASEM (Tii0M4s VAN) , beroemd comisch tooneelspeler
aan ,de Amsterdamsche schouwburg , vervaardigde in 1.704
bekende kluchtspel De Bruiloft van Kloris eu .Roosje,
in hetwelk alle de personaadjes naar de doopnamen en
zijne medeacteuren zijn genoemd. Hij kon alleen zijne linkerhand .gebruiken , en schreef kunstig , oak .beoefende hij de
schilderkunst. Hij overleed in 1719.
Zie Witsen Geysbeek, Biogr. dnth. Crit. Woordenb. D. IV.
lit 303; Wagenaar, Beschr. van Amsterdam, D. 'VIII. bl. 753;
Coilot d'Escury, Hoitands roem, D. IV. (2) bl. 603, 604; .4.
Geneal. van Thomas Vaer, bi. 15; Gat. der M. van Ned.
Lett. D. I. bl. 140.
-

MALSEM (STaiN vAisi) of S t-eim Malti s-s en, eon been ,
hielp in 1583 met een hoop Friesen den heer van Ny e.n oord
en Asin ga En tes Otterdum versterken. Hij leverde in
15.86 de Spaanschen van 8teenwijk , die in Friesland waren
gevallen, bij Boxum een bloedigen slag.
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XXX.411.101612)
ie Be;, Ned. raor/. B. IEVAI. V. 26 (2,92)
Hooft, Ned. Gesch. B. XXIV. bl. 1057; Reyd, Ned. Hiss. I, . IV.
bl. 58; Strada, de bello Belg. Dec. II. Libr. VII. p. 396; Wag enaar,, Tad. Dist. D. VII. bl. '493; bl. 123. Reiktaff,
Gesch. van Friesland , bi. 205.
MALSEN (ANTHoNY VAN) , ileinzoon van Robe T't v a n
Malsen en MargaTetha van Haastrecht, won van
Adriaan van M al s e n , heere van Tilburg en Josina van.
Blae sfel d, was een der Verbondene Edelen.
Zie Quartiers Ggneal. T. I. p. 249, 306; Suite du supp. au Mobil.
des Pays Bas, T. V. p. 103; Te Water, Verb. der Ed. D. III.
bl. 3;D.IV.b1.440; van Leeuwen, Bat. ill. b1.976; ffaastrecht.
-

-

MALSEN (KAREL VAN) , broeder van Anthony , heer
van Tilburg en Goirle. Hij was een der Verbondene Edelen ,
huwde Anna van Wijck, vrouwe van Honsenoo rt. IN
stierf in 1587. Zijn zoon Hubertus, in 1612 gestorven ,
ligt te 's Bosch begraven.
Zie te Water, Verbond der Edelen, D. III. bl. S; D. IV. b1. 440.
MALSEN (ROBERT VAN) , broeder van Anthony en K a-

T. el, nam deel aan het Verbond der Edelen en was bevelhebber van Breevoort.

Zie t e Water, Verb. der Edelen, D. III. bl. 4.
MALSEN (MARIA VAN) , dochter van Ad ria an en osine. van Blaesvelt, zuster van Otto van Malsen,
huwde in 1555 met Sono y. Terwijl Sonoy Tangs de oostelijke grenzen van bet vaderland zwierf , was hij dan eons
Emden. dan to Etnmerik, waar zijne vrouw haar verblijf hield,
en haren man waarsehuwde hoe men hem bijna in 'zijn'huffs
had gegrepen. Zij stierf in 1584. Hare dochter , E meT
t i a , wenschte prins W ill e m 1 tot echtgenoot van zijuen
natuurlijken zoon, justinns van Nassau to hebben.
Haar zoon Lambert us was in 1567 -nog niet mondig. Den.
Pte Augustus 1591 word hij als student aan de Leydsche Hoogedood hertrouwde Sonoy
school ingeschreven. Na M a ri
met Johanna Mepsche.
Zie B or, Ned. Oorl. B. V. bl. 332 (240); 0. Z. van Harem,
Proeve van Ned. Treursp., getrokken uit Tad. gebeurt. (Voorred.); v.
Groningen, Gesch. der Watergeuzen, b1.1314; Chronijk ?Ian het Dist.
Gen. te Utrecht, 1851, bl. 147; Nay. D. IV. bl. 38, 336.

MALTHAN (J.) , schilder en graveur, , bloeide omstreeks
1610. K ramm vermeldt van hem twee gravureu door W.
Swanenburg:
Een portret van Joanna Guilielmus dux Iuliae, Cliviae et
Bergiae, Comes a Raven8berg , overleden 1609 , en van Guilielmus D. G. Juliae ac Montium dux , Comes Marchiae et
Ravenergii, .gestorven 1592. Mogelijk is hij dezelfde met
Jacobus Matham.
,

;
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Zie Kr amm, Lev. en werlcen der Holl. en Yl. Kunstsch. D. IV.

bl. 1048.
MAMERANITS (HENRIcus), uit Luxemburg , boekdrukker
te Keulen , dichter en philoloog , schreef :

Gratulatorium carmen in Philippi regis Angliae etc. adventum
in Germaniam an. .Dom. 1549. In Angliam vero. a. 1554.
In Belgium 1555.
Epithalamium Nuptiarum ejusdem cum Maria Angliae Regina.
Col. 1555. 4°.

Strena Kalend. Januarii a. 1556 , ad Amicos Carmine conscripta. .De Leone et Asino.
Priscae monetae ad kips nostri temporis diversas aliquot
nationum Monetas supputatio 1551. Ook in Tractatus script.
de Monetis, van Reinerns , Budelius. Col. 1574 , 1591.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. p. 362; Foppens, Bibl. Belg.

T. I. p. 456 ; Ho eufft, Parn. Lat. Rely. p. 257; N. G. van K emp en , Gesch. der. Ned. Letteren, D. III. bl. 43 ; Delprat, Over de
broederschap van Geert Groete , bl. 286.

MAMERANUS (NIc0LAAs) , broeder van Hen r i c us, omtrent het begin der XVIe eeuw te Luxemburg geboren.
Hij zou het onderwijs genoten hebben van de broeders
H i e r o n y m i a n en te Emden , en bragt zijn leven in de paleizen der Vorsten en aan het hof van Karel V door. Hij
was gelijk zijn broeder een Latijnsch dichter , beoefende de
geschiedenis en was zeer geestig. Zijne dichtstukken gaven
hem veel roem , doch werden ongunstig door P e e rl k amp
beoordeeld. Niet hij , gelijk eenigen willen , maar zijn broeder
Henricus, was opsteller van het Carmen gratulatorium in
Serenissimi Principis Philippi in Belgium A°. 1555 , 5 Sept.
adventum (Col. ap. Jo. Soterem 4°.) , waarin aan de Nederlanden
een gouden eeuw wordt voorspeld , onder de regering van hunnen
nieuwen Vorst P hi 1 i p p u s II. In 1561 hield N i c. M a m er a n us te Leuven eene oratie tegen hen , die in het openbdar
sprekende , hunne redevoeringen lezen en niet van buiten opzeggen. Deze oratie is te Brussel gedrukt (1561 4°) In het
vuur van zijne rede , begaf hem eensklaps zijn geheugen , en
hij moest de plegtigheid staken. Eenige merkwaardige klagten
van M am meranu s, over den staat zijner kerk in zijn tijd , zijn
te vindeni bij S ch elh ornii, Amoenit. Ecclesiast. T. I. p. 377.
Hij schreef :

.Epithalamium in Nuptial Philippi II cum Maria Regina
In Nuptial Alexandri If7arnesi i, Parma Principis etc.
typis Plantinis. 4°.

Carmen heroicum de Venatione : in quo dictiones singulae a
littera a incipiunt, exemplo Calvi Poetae de Calvitio , hoc initio : Gum caperem certas circum cava cornua curas.
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Carmen de Bezo-Zasona,nos. Colon. 1550.
Strena anno CIDIOLX. De casino S. Maximini Archiepi.P
copi. Treverensis, cum S. Martino Archiepisc. Turonensi Romain euntis , ab urso devorato. Antv. 4°.
Historia de Election Caroli V imperatoris.
De Bello Saxonico.
Caesaris iter sexennale per Germaniam.
Catalogus Nobilium Aulicorum ac Ducum exercitus Caroli V.
Colon. apud Henr. Mameranum, Nicolai fratrem. 1550. 8°.
Catalogus Expeditionis Rebellium Principum et Civitatum
Germaniae.
De Pereyrinatione Ierosolymitana Joannis
Ant. 1565.
De hieme anni CIOIOLXI V.
Epistola de eo , guod B. Pants Romae fuerit.
De confessione tutis sacerdotis auribus commitlenda. 1546.
Formula auspicandi finiendique diem certis precatiunculis.
Antv. I 553.
Ook gaf hij een verbeterde uitgaaf van Paschasius de Sa-

cramentis.
Zie Sweertii, Anth. Belg. p. 301; Val. Andreas, Bibl. Belg.
p. 691; Foppens, Bibl. Belg. T. IL p. 914 ; Saxe, Onom. Litt.
T. III. p. 263; Hoeufft, Pam. Lat. Belg. p. 36; Peerlkamp,
de Poet. Neerl. p. 54; Del. Grid. T. III. p. 386-396; N. G. v a n
Kampen, Gesch. der Ned. Lett. D. III. bl. 43; Delp rat , Over
G. Groote , bl. 286.
MA MES (FRANC. DE), op Cat. mss. van v an H u 1 t h em ,
no. 542, vindt men van hem het volgende hands.

Vita B. ,Tohannis, episcopi Morinensis XXIX descripta
jussu rev. ac vener. viri D. Francisci de Afames V. doct.,
cantoris et can. eccl. cath Ypreusis: ex origivali desumpla a.
1642 ; edita a R. P. D. Joanne de Collemedio archid. B. Io•
annis episc. praefati a 1130 in fol. avec armoires.
MAMMEZIUS (GALERAND), of M az onius, bloeide in
1563 en 1564 te Leuven. Men vindt van hem in Jacobi
Sluperii Herzelensis Flandri Poemata, Antv. 1575. 16°.
eene elegie en een prozastuk.
Zie J. Sluperii, Poem. p. 427, 430; Paquot, Mem. pour servir a l'Ilist. Litt. des Pays-Bas, T. II. p. 320.
MAN (CORN ELLS DE), ook wel Carel en Cornelis d e
Maan genoemd , te Delft, in 1621 geboren , een verdienstelijk
schilder van portrettcn en moderne binnenhuizen , bezocht Frankrijk en Italie, hield zich zoo te Rome als te Florence en Venetie negen jaar op , en oordeelde nu bekwaamheden genoeg te hebben ,
om een naam onder de kunstbroeders van zijn vaderland te Timken,
en een eerlijk bestaan te hebben. Hij zette zich in zijn geboorteplaats neder,, beoefende er met veel roem de kunst en vervaardigde
8
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0. a. een groot stuk voor de ontleedkamer aldaar in de smaak
van Titiaan, waarin de regenten van het Chirurgijns-gild en
verschillende stads doctoren afgebeeld waren. Ook vermeldt
zijn biografist , dat er in zijn tijd (17 29) nog te Delft verscheidene stukjes van hem te zien waren, bestaande in gezelschappen van heeren en vrouwen , geestig uitgevoerd.
Ook heeft hij de etsnaald gehanteerd. K r a m m besehrijft
o. a. een door hem geetst portret , waaronder Jacobus Crucius

Verbi Dei Minister , Gymnasiarcha .Delphensis et Collegii laterarii itidem Moderator , C. de Man pinx. et fec. Een ander
van hem is dat van den Waalschen predikant Samuel de i' Ech,erpiere dit de la Riviêre. Op de kunstverkooping van Jonkvr.
B r u gm an s te Leyden (April 1858) was van hem een Keuken met figuren, in de manier van Pieter de H oogh geschilderd , waarvoor f 100 werd betaald. Hij overfeed in
4706 te Delft.
ZieHoubraken, Jacob Campo, Weyerman, Kok, Beschr.
der stad Delft (1729) bl. 789 ; Immerzeel, Lev. en werk. d. Boll.
en Vl. Schild. D. II. bl. 197, Kramm, Lev. en werk. der Holl. en
Vl. Kunsts. D I V. bl. 1049; Biogr. univ ; Muller , Cat. v. portr.

MAN (J. DE), een minder bekend kunstschilder, van wien
op Cat. J. P. de Mont e, Rotterdam 5 Julij 1825 N°. 188
voorkomt : Drie personen in een binnenvertrek bezig zijnde met
de aardrijkskunde te bestuderen. Er bestaat ook van hem een
prent, De opdragt in den Tempel, met zijn naam geteekend.
Zie Kramm, Lev. en werk. der Holl. en Vl. Kunstsch. D. IV.
bl. 1050.
MAN (JAN ADEIAANsz. DE), door Ho u b r a k e n, den

tweeden meester van Jan v an G o y e n genoemd. Hij bloeide
dus in de XVII eeuw.
Zie Kr am m, Lev. en werk. der Holl. en VI. Kunsts. D. IV. bl.
1050.

MAN (J.) schreef:

't Oordeel des Allerhoogsten, over Daniel VII. d. Amst.
1731. 4°.
MAN (J. D.) Lykpredicatie over den dood van Frederik
Willem, .Koning van Pruissen. Amst. 1740. 4°.
Zie Arrenberg, Naaml.
MAN (KLAASZ. JAN) , predikant bij de Doopsgezinden aan
den Uithoorn, gaf een bundel van 32 predicatien van wijlen
an G erritsz. Buiz e r, doopsgez. leeraar, in het lieht, te
Amterdam bij Jacob van Nieuweveen.
Zie Schijn, Gesch. der Mennon. D. II. bl. 657.
MAN (JAN WILLEM ENGELBERT DE). schreef:

Suriname ontmaskerd of zaakiiike beschouwing ,, waaraan het
vernal der .Kolonie Suriname Mans grootelijks toe te schrijven
is. Amst. 1778. fol.

/41f114Posivr. DO, schreOri
Verloskundig geregtelijke aleitr e gehouclen door de Correctionele itegtbank. Sneek 1829. gr. 8°.
De verantwoordelijkheicl van Ziine Maiesteit den Koning der
Nederlanden en van hoog8tde8zelf8 Ministerie, in verband met
de grondwet. Breda 1830. 8°.
MAN (JAN WILLEN

,

MAN (MICHIEL DE) , Conrector te Vlissingen , sedert 1685
aan de Illustre school te Dordrecht verbonden , en in 1699
overleden , beoefende de Latijnsche poezij. Een zijner gedichten , ter eere van den rector Samuel Munckerus is bij
Jo h. van B r a am te Dordrecht in 1697 gedrukt.
Zie Vrolijkhert, Vliss. .Kerkhemel bl. 35 1 ; Schotel, Illustre

School, bl. 9 5 , 106.
MAN (MAXIMILIAAN JACOB DE) , werd to Nijmegen in 1731
geboren en , na te Leyden gestudeerd te hebben , in 1754
tot med. doctor bevorderd. In 1756 benoemde hem de regering zijner geboorteplaats , waar hij zich had neergezet , tot
stadsdoctor, en in 1770 hadden de Curatoren der Hoogeschool
te Harderwijk , toen er een nieuwen hoogleeraar in de geneeskunde moest benoemd worden , ook het ooh; op hem. De
Staten van bet kwartier Nijmegen zonden hem Haar Maarik
toen aldaar een kwaadaardige ziekte was uitgebroken.
Hij bragt een uitvoerig verslag uit , dat de goedkeuring zoodanig wegdroeg, dat het op kosten van het gemeld kwartier
in het Licht gegeven en in de dorpen van Over Betuwe werd
verspreid. Kort daarop droeg men hem een dergelijke Commissie te Dreumel in het land van Maas en Waal op. In
1775 behaalde hij bij het geneeskundig genootschap Servantes
Civium te Amsterdam de gouden medaille op de prijsvraag
waarin bestaat het uitwendig gebruik en misbruik der spaansche
vliegen in 't algemeen , en bijzonder , met betrekking tot de vleken rotkoort8en, welke sedert eenige jaren in ons Vaderland zoo
clerk gamed hebben. In 1777 werd hij Lid van 't Provinciaal
Utrechtsch Genootsch,ap , in 1779 van de Keizerlijke Academic
van Duitsche NatuurOnderzoeker8, in 1781 Corresponclerend lid
van het Natuur- en Geneeskundig Genootschap te 's Hage, lid
der Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen , te Haarlem
waarbij hij eenige verhandelingen inteverde. Ook was hij in
1776 , op aanbeveling van Prins W i.11e m V , tot archiator van
't Nijmeegsche kwartier aangesteld. Hij stierf in 1785. Hij
was de oom van moeders zijde van den beroemden Generaal ,
Baron Krayenhoff.
Hij schreef :
kerhandeling van de kwaadaardige rotkoorts of heschrijving
der ziekte, welke in het laatst van 1770 en in den volgenden
fare 1771 gegrasseerd heeft te Maurik. Nijmegen 1772 , 8°.
eene verbeterde uitgaaf van het vermelde berigt.
8*
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Cledachten over de bloed- en watervloeijing uit Jezue door$to•
ken zijde , nit het Latzjn vertaald door F. L. Krieger. Amst.
1794. gr. 8 ° .

Zie Hedend. Fad. Letteroef. D. V. bl. 486 ; Tid em an , Levensbes.
van den Generaal, Baron Krayenhoff, , bl. 8; Bouman, Gesch. der
Geld. Hooges. D. IL bl. 336; Kobus en de Rivecourt, Beknopt
Bandw. van Nederl. D. II. bl. 232, 233 ; Boekz. der Gel. Wereld,
1773, bl. 563; Arrenberg, Naamr. van boek. bl. 234.
MAN (MAXIMILIAAN JACOB DE) noon van den bovengemelden , werd 26 Junij 1765 te Nijmegen geboren , tot de krijgsdienst
opgeleid en in 1785 buitengewoon ingenieur bij het corps der
genie , in 1787 bij het legercorps van den Prins van Oranje ,
te Zeist , gepinatst , vervolgens (1789) tot gewoon ingenieur
bevorderd, was hij bij de gevechten bij Warninck Maubeuge enz.
in 1793. Loffelijk gedrcieg hij zich (1794) in bet verdedigen der
stad Grave , hem als kapitein der genie opgedragen door den
Erf-pries van Oranje. Na in 1795 zijn ontslag genomen te
hebben , hield hij zich onledig met het doen van triangulation
metingen en karteringen in het rijk van Nijmegen , het land
van Maas en Waal , den Bommelerwaard en het grootste deel
der Veluwe. In Maart 1807 weder in dienst werd hij Luitenantkolonel-adjunct bij den Generalen staf, en in December 1809 Directeur van bet depot van oorlog, en chef der Geographische
ingenieurs. In 1809 werd hem het daarstellen etiner telegraphische linie opgedragen , en als kommandant van bet fort
Bath was hij bij de campagne in Zeeland. In 1811 werd hij
als luitenant-kolonel overgeplaatst in Fransche dienst , bij het
algemeen depOt van oorlog te Parijs gevoegd , vervolgens tot
chef van den generalen staf in de 5e militaire divisie benoemd
zond bij , na het bijwonen der blokkade van Straatsburg , in
Mei 1814, zijn ontslag in aan den Koning van Frankrijk.
Nog in betzelfde jaar werd hij door onzen souvereinen worst
tot kolonel der genie , en tot directeur van het archief van
oorlog en topogr4phisch bureau , in 1815 tot lid der Commissie om een reglement voor te stellen voor de administratie en
discipline der Mil. Will. en in 1816 tot Gen.-maj. benoemd. Jets
later werd hij eerste commissaris ter regeling der grensscheiding
tusschen Nederland en Pruissen , vervolgens om de kaarten en
archieven van onderscheidene ministerien te Parijs terug te
vorderen en herwaarts te voeren als ook de schilderijen en
andere voorwerpen door de Franschen uit ons land naar Parijs
veroverd. Hoe zeer de Koning zijne diensten waardeerde blijkt
o. a. uit zijne benoeming (1824) tot generaal majoor , Ridder der
M. W. O. Se klasse , en tot kommandeur der O. van den Ned.
Leeuw. In 1821 was hij president der Commissie ter ontwerping van eene topographische kaart van het Koningrijk der
Nederlanden , op eene voor alle diensten geschikte schaal, terwiji er orider zijn toezigt verscheidene belangrijke kaarten wer-
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den uitgegeven. In 1830 benoemde de Koning hem tot opper-bevelhebber van Grave , en vereerde hem in 1834 met den titel
van luitenant-generaal. Hij stierf te Grave den 18 Junij 1838.
De Koning van Pruissen schonk hem in 1818 de ridderorde
van den Rooden Adelaar 2c kl. en de Koning van Engeland
in 1824 het kommandeurs-kruis der Guelphen-orde ; ook was
hij lid der koninklijke academie van beeldende kunsten te Amsterdam , en lid van het Provinciaal Utrechtsch Genootschap.
Hij is en physcona trace afgebeeld door Q u e n e d y 1812.
Zie Milit. Spect. D. III. bl. 136 ; Bosse ha , Negri. Heldend. te
land, D. III. bl. 136; Kobus en de Rivecourt, Biogr. Ilandw.
D. II. bl. 236 , 244.
MAN (ANTHON WILLEM DE), noon van Jan Willem E ngelbert de Man en Geertruida Ruisenaers, werdden
1 October 1773 te Nijmegen geboren. Reeds op zijn 12e
jaar vertrok hij als stuurmans-leerling naar de West-Indien ,
van waar hij in 1787 in Nederland terugkwam. Den 7 April
1789 werd hij als jonker geplaatst op het oorlogschip , de
Vrijheid, gekommandeerd door kapitein L. Abenson, en
deed verschillende kruistogten in de Noordzee en naar Lissabon. In 1791 vertrok hij als luitenant-titulair op het fregat
de Dolphyn naar de kust van Guinea en naar Suriname , waar
hij van 16 October 1792 tot 10 December 1793 onder verschillende diensten ook die van vaandrig bij de infanterie
bewees. In 1794 werd hij scheeps-luitenant der 2e klasse
op de Thetis , onder kommando van kapitein Fissche r. Pit
fregat werd tot convoyeren van koopvaardijschepen naar Suriname , 1)emerary en Essequeho gebruikt , en daarna te Demerary gestationneerd , totdat deze kolonie in Maart 1796 aan
de Engelschen overging , waarbij de Man krijgsgevangen werd
gemaakt. In 1799 werd hij scheeps-luitenant der eerste klasse ,
vervolgens eerste luitenant. In April 1803 werd hem het
bevel over eene der divisiekanonneerbooten tot binnenlandsche
defensie in Zeeland , opgedragen en in April 1804 werd hij
bevorderd tot luitenant-kolonel. Den 26 April werd hij kommandant van het fregat Vriesland, op hetwelk de ramp van
het springen der kruidkamer voorviel. Den 12 December
1810 werd hij bij keizerlijk besluit , benoemd tot kapitein ter
zee , en diende als kommandant van den Vriesland tot den 22
Maart 1811 te Vlissingen onder den admiraal Missiessi,
als wanneer hem het kommandement van het linie-schip de
Evertzen, vervolgens van het linieschip Amsterdam , voor het
eskader van Texel bestemd , en den 6 Julij 1812 van het
linieschip de Pacificateur, een van de op de Schelde gestationneerde 80ers , werd opgedragen.
Bij dit eskader deed hij zich als een der flinkste Nederlandsche Zee-oflicieren , die op de Fransche vloot dienden , opmer-
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ken en trok de aandacht van 1toning L o d e w ij k en vooral
van Napoleon I door zijn bekwaam manoeuvreren met de
Vriesland (1810) , toen er bij 's Keizers inspectie van de vloot
moeijelijke en gecompliceerde evolutien met de schepen onder
diens oog plaats hadden. Ni, de herstelling der Nederlandsche
zeemagt , werd hij in 1814 als kapitein ter zee van het korps
der Makine opgenomen , en verkreeg het opperbevel van het
linieschip de Zeeland , dat den 13 October in het Nieuwe Diep
door een bezoek van Koning Willem vereerd werd. Met
dien bodem voer hij aan het hoofd van het voor het eerst wederom naar de Middellandsche zee bestemde -Nederlandsche eskader, op den 31 December 1814 door het Schulpengat naar
zee. Dit eskader werd in de Spaansche zee door een hevigen
storm beloopen , hij welke gelegenheid de Man blijken van
zijne zeemanschap en fermiteit gaf in uren van gevaar. Bij
zijne te huiskomst werd hij met het kommandement van Z. M.
fregat Melampus in de Middellandsche zee belast , en behoorde
hij tot de vloot , onder T. F. baron van C a p e 11 e n , die deel
nam aan het bombardement van Algiers , bij welke gelegenheid
de Engelschen bijzonder ingenotnen waren met de positie en
het ageren van de Melampus , gedurende de actie , waarvan
Lord Exmouth zelf ondubbelzinnige bewijzen gaf. Van
daar begaf zich de Melampus naar Tripoly om er de verwikkelingen te gaan vereffenen tusschen dezen staat en de Nederlanden. De Man werd naar 's Hage gezonden om aldaar den
gelukkigen afloop der onderhandelingen te melden. Den 5den
Maart 1817 kwam hij van zijne miEsie te 's Gravenhage , met
een transportschip te Gibraltar terug , en nam aldaar het kommandement van de Melampus weder op zich. In het laatst
van dat jaar werd hem bet kommando over bet linieschip
Willem den Eersten , tot het Middellandsche zee-eskader behoorende , toevertrouwd , aan boord van welk schip blijken van
verregaande insubordinatie waren aan den dag gelegd. D e
Man handhaafde bier wederom zijn roem als uitstekend disciplinair chef, en herstelde den goeden geest onder de equipage.
In 1819 werd hem op nieuw het bevel over de Melampus
opgedragen , waarmede hij naar Oost-Indien vertrok. Overal
waar het fregat zich vertoonde , werd zijne aanwezigheid door
de authoriteiten ten hoogste gewaardeerd , vooral door de bereidwilligheid , waarmede de Man elke gelegenheid waarnam ,
om van nut en dienst te zijn. Hij bewees dan ook groote
diensten en vernielde o. a. bet zeerooversnest Tontoly, , in het
noorden van straat Makassar , ter noordwestkust van Celebes , ook ondersteunde hij de operatien der landmagt te
Padang, ter westkust van Sumatra. In den aanvang van 1824
keerde de Man naar het vaderland terug , doch werd bij zijn
terugkomst al dadelijk bestemd tot opvolger van den schout
bij nacht Melvill van "C arnb6e, als kommandant en
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directeur van Z. M. zeemagt in Oost-Indie. Zijn kommandement duurde van 1 Mei 1827 tot 31 Maart 1830. Hij bewees gedurende hetzelve belangrijke diensten , en voerde groote
verbeteringen in. In 1830 werd hij in deze betrekking opgevolgd door den kapitein ter zee , W a a r de n b tug, en hij ,
tijdens de verwikkelingen met Belgie , benoemd tot. kommandant van de 3 6 afdeeling onzer linie van defensie te water,
vervolgens genoot hij eenige maanden op non-activiteit , rust,
werd den 1 April 1831 bevorderd tot sellout bij nacht, in
1833 belast met eene Commissie bij het Koninklijk instituut
der Marine te Medemblik , en op 1. Julij 1837 voorloopig voor
3 jaren geplaatst als kommandant en directeur der marine in
het hoofd-departement van de Zuiderzee. Op den 28 December 1840 werd hij vice-admiraal, en nogmaals voor 3 jaren
gecontinueerd in zijne betrekking te Amsterdam , welke functie
hij 6 jaren met zijnen gewonen ijver en bekwaamheid vervulde ,
waarna hij onder dankbetuiging , bij besluit van 22 September
1843 werd ontslagen. Kort daarop ontving hij zijn eervol
ontslag. Hierop betrok hij het klein buitenverblijf, Rusthove
bij Amsterdam , vestigde zich vervolgens te Haarlem , waar hij
den 1 Januarij 1861 overleed. Hij was kommandeur der Militaire Willemsorde , en van den Nederlandschen Leeuw , en had
de bronzen medaille van den oorlog op Java , het inetalen kruis
en de. medaille van St. Helena. Koning L o de w ij k schonk
hem in 1810 het kruis der Unie , later ontving hij dat met
juweelen omzet. Zijn portret is door P i e n e m a n vervaardigd.
Hij huwde in 1798 met Adrian a van Dalen, geboren
nabij Geertruidenberg in 1774 en overladen 22 Maart 1859.
Zij schonk hem 7 kinderen , 5 dochters en 2 zonen. Eene
dochter,, Mari a Bastiana Theodora huwde den kapiteinluitenant ter zee S. J. K. e u c h e a i u s , die op den Melampus
diende bij het bombardement van Algiers, bij die gelegenheid
met de Militaire Willemsorde gedecoreerd werd en die zich later
verdienstelijk maakte door de hydrographische opname onzer
zeegaten. Zijn zoon Dirk Jacob de M an , gepensionneerd
kapitein-luitenant ter zee, diende ook op den Melampus bij het
bombardement van Algiers , en werd bij de overwinning van
Palembang met de Militaire Willemsorde gedecoreerd.
Zie Militaire Spectator; Jhr. H. A. van K a r n e b e e k, Levensschets
van den Vice-admiraal A. W. de Man, 's Hage 1861, met facsimile en
portret.
MAN (A. W. H. NOLTHENIUS DE), zoon van den Luita-gener.
Maxim. Jacob, Luilenantkolonel bij den yeneralen staff', Bidder van de Mal. Willemsorde 4e kl. en van den Nederl. Leeuw ,
Lid van de Koninklijke Academie van Beeldende kunsten le Amsterdam , stierf te 's Hage in 1842. Hij werd in 1793 te Nijmegen geboren , in 1841 adspirant bij den waterstaat, infante-
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riedienst, in 1813 ordinair ingenieur van den waterstaat , ook
infanterie dienst, in 1814 luitenant ingenieur in Ned dienst, in
1816 als 1 e luitenant overgeplaatst bij den kwartiermeester of generalen staf, in 1817 kapitein , in 1831 majoor, in 1839 luit. kolonel.
Hij was een ijverig beoefenaar der geschied- en oudheidkunde , en had een allerbelangrijkste verzarneling van handschriften , autographen , antiquiteiten , prenten enz. die in Oct.
1843 to 's Hage verkocht werden , en waarvan twee Catalogussen in het licht gegeven zijn.
Zie Bredasche Courant , 27 October 1842.

MANAR (JAN) of MANARAEUS , omtient 1580 te Arnemuiden geboren Regulier-kanunnik van de orde der Premonstratensen , bacealaureas in de godgeleerdbeid , pastoor te Nieuwpoort , waar hij de broedersehap van St. Norbert stichtte
(1624). Hij stierf den 28 Junij 1633.
Hij liet in hands. na:

"Innotatione8 in Euangelia Mine anni.
dnnotationes in totum Novum Testamentunt.
Zie Pet. de Waghenare, Script. Premonstr. p. 323; Paquot,
Mem. pour servir a Mist. Litt. des Pays-Bas, T. II. p. 423.

MANARD (ARNOLD), kapitein over een oorlogschip van
41 stuk , werd met Willem van Ewyck, kapitein van een
dergelijk schip, in Jan. 1686 , door de admiraliteit van Amsterdam met eene aanzienlijke koopvaardijvloot naar Portugal en
Spanje gezonden , zoo om ze derwaarts te geleid,en , als om
den handel en de zeevaart op de kusten dier beide rijken te
bescbermen. Op hunnen togt derwaarts ontmoetten zij een
Fransch smaldeel van acht schepen , onder bevel van den hertog de Mortemart, die terstond jagt op hen maakte. M anar d en v an Ewyck besloten te ontwijken , dit gelukte echter
niet. De Fransche schepen , beter bezeild dan de ooze , haalden ze in , waarop hun door den hertog bekend werd gemaakt
dat hij van zijnen admiraal bevel had, hen naar de Fransche
hoofdvlag voor Cadix , op te zenden. Mana rd en van Ewyck
ten boogste bevreemd over die handelwijs in het midden van
den vrede, verklaarden aanvankelijk aan dit bevel niet te willen voldoen, doch de Fransche schepen , zich tot bet gevecht
toebereidende, begrepen zij tegen zulk een overmagt niet bestand te zijn, deden zulks den hertog boodscbappen met bijvoeging , dat ze uit dien hoofde genoodzaakt waren te gaan ,
werwaarts bun bevolen was. Zij namen echter in den nacht ,
onder begunstiging van de duisternis, de vlugt. Spoedig werd
bun vlugt ontdekt, en de Franschen verspreidden zich om hen
op te sporen. Dit gelukte aan eel' der Fransehe schepen, gevoerd door den kapitein de B e 1-i s 1 e , met 62 stukken en
350 man , die met het aanbreken van den dag het schip van
v an E w y c k achterhaalde , doch zoo ontvangen werd dat bij , na
.
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groote schade , bet op een loopen zette. Juist op Bien stond
kwamen twee Fransche schepen te hulp , waarop de officieren
van Ewyck, die reeds' gesneuveld was , bet dwaasheid red
kende , zich met zulk een gehavend schip tegen de overmagt
te verzetten , aan B e 1-i s 1 e te kennen gaven , dat zij hem
volgen zouden , • werwaarts hij bevel had hem te brengen ,
waarop de gezarnenlijke schepen koers zetteden naar Cadix ,
voor welke stad zij M an a r d vonden , die derwaarts door vijf
Franschen gebragt was.
VVij ontmoeten M a n a rd weder in 1697 bij gelegenheid
dat de Franschen groote toebereidselen maakten te Duinkerken. Hij werd door den Adrniraal R u s sell benevens den
vice-admiraal S h o v ell, met een sterk eskader te Duinkerken
geplaatst om het uitloopen van 's vijands oorlogs- en transportschepen te beletten. Toen Jean Bart de Oostersche vloot
aantasi te en na eene dappere verdediging de vijf konvooijers
vermeesterd had , was het grootendeels M an a r d, een man
van moed en langdurige ondervinding , die haar ontzette
(1696). Uit zee terugkeerende , kwam hij in October 1697 ,
bij het stranden van zijn schip tegen de banken van Ameland
jammerlijk om het leven.
Zie J. C. de Jo n ge, Neerl. Zeew. D. III. b bi. 413, D. IV. b
hi. 58, 89, 105,135; Wagenaar, V. H.
MANARD (ANTHONY) , de jonge , waarschijnlijk zoon van
den voorgaanden kapitein-luitenant bij het smaldeel , onder de
kommandeur Rutgert Bucking, tegen Ian Bart.
Zie J. C. de Jonge, Neerl. Zeew. D. IV. b bl. 85-91, 99.

MANASSEH BEN ISRAEL , zoon van Joseph Ben
Israel, een rijk koopman, en van Rachel Soeira, werd
omstreeks 1604 to Amsterdam geboren. Zijn vader had sick
aldaar neergezet om de inquisitie te Lissabon te ontwijken en
gaf zijn zoon over aan de leiding van den rabbij n Isaac
U ri e 1. Hij maakte in korten tijd zulke vorderingen in de
Hebreeuwsche taal , dat hij. op achttienjarigen leeftijd bestuurder der Portugeesche Synagoge werd. Met veel ijver kweet hij
zich in dezen post , en in het verklaren van den Talmud. Om
zijn toestand te verbeteren , begaf hij zich in 1652 naar Engeland ,
na den dood van Karel I, maar vertoefde er slechts korten tijd
wijl hij niet vond, wat hij zocht. C romw ell onthaalde hem
aan zijne tafel met andere godgeleerden , die hem veel eer bewezen. Hij stierf op zijn terugtogt te Middelburg omstreeks
1657 in den ouderdom van omstreeks 53 jaren. De Portageesche joden te Amsterdam , lieten zijn overschot derwaarts
overbrengen en begroeven het aldaar. Manasseh was een
man van groote geleerdheid en scherpzinnig oordeel. Hij
verstond , behalve het Hebreeuwsch , het Latijn , Portugeesch ,
en Spaansch , las allerlei boeken en was even ervaren in de
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wijsbegeerte als in den Talmud en de joodsche letterkunde.
Hij was in briefwisseling met de geleerdste mannen van dien
tijd, zoo als de Vossiussen, Johan van Beverwyck,
Simon Episcopius en Caspar Barlaeus. De beroemde
Huet, bisschop van Avranches onderhield zich op zijne terugreis nit Zweden in 1652 meermalen met hem over de joodsche plegtigheden en de christelijke godsdienst. De rabbijn
scheen hem toe niet verre van de waarheid to zijn , overigens
behoorde hij tot de secte der Pharizeen en nam stiptelijk
de gebruiken zijner natie in acht. Hij trouwde eene vrouw
uit de familie der Abarbanels, die volgens de meening
der joden, uit het geslacht van Koning D a v id zou afkomstig zijn.
Behalve eenige Hebreeuwschn werken , bij P a q u o t vermeld ,
gaf hij in het licht :
La Biblia Espanola, Amst. G i 11 is Jo ost, fol. Volgens
de voorrede van den Spaanschen Bijbel van Joseph Athias
Amst, 1661. 8°. noch naauwkeurig , noch overeenkomstig met
het oorspronkelij ke.
De Pentateuch , in het Hebreenwsch en Chaldeeuwsch en de
vijf MeghillOth in het Hebreeuwsch , herzien door Manasseh
ben Israel , Amst. Hen ric Laurentii 391 (1631) 4°. Ook
met de drie Targums (van Onkelos , Jonathan en Jerusalem)
en de vijf MeghillOth , in het Hebreeuwsch en Chaldeeuwsch ,
Amst. bij Manasseh ben Israel 400 (1640) 4°.
Hebreeuwsche Bij bel zonder punten , A.mst. bij Manasseh
ben Israel, op kosten van Hendrik Laurentius 391
(1631) 8°. Ook met den Latijnschen titel:
Biblia Hebraica , eleganti charactere impressa. .Editio nova
ex accuratissima recension R. Manasseh ben Israel. alms&
Sumptibus Henric Laurentii 5395 (1633) 2 vol. 4°.
Mischnaidth of de tekst van den Talmud , op verscbillende
plaatsen verbeterd met korte aanteekeningen aan den karat , in
het Hebreeuwsch , 1633. 8°. z. n. v. d.
Bl oonciliador , La _primera parte nei Pentateuch° : la secunda in los Proph,etas primeros : la tercera, in los Prophetem posteriores, in los libros Hagiographos, y resto de la Bi.
blia, Frankford 1632. 4°. Door Dionysius Vossius in
het Latijn vertaald : Conciliator , sive de convenientia locorum
S. Scripturae, quae pagnare inter se videntur , opus ex veins& et recentioribus omnibus Rabbinis magnet industrici ac fide
congestum, Amst. auctoris typis et impensis. 1633. 4°.
Het boek der Psalmen, met veel zorg herzien , in het Hebreeuwsch , Amsterdam bij Ma n a s s e h ben I s r a el in 394
(1634) 16°. 395 (1635).
Problemata XXX de Creatione , cum summariis singulorum
Problematum, et indite locorum Scripturae. Amst. Manasseh
ben Israel. 1665. 80.
t
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Libri area de resurrectione morluorurn; ft4j6148 AbittiX irnmort et corporis resurrectio contra Zaducaeos comprobatur, deque judicio extrento et mundi insiauratione agelur.
Amt. Typis et sumptibus ziutoris. 1636. 8°.
Orden de lac orations del Mee. Amst. 1637. 8°.
Fasciculus vitae , 8ive libri tress, de terming vitae , quibus
veterum, Rabbinorum ac recentiorum doctorum de kac controversiet
sententia ecplicatur : =mit ad calcem ilE9roc vositrixbv sive
carmen intellectuale , auctore Jacobo .Rosales cum nail?, ad
joannem Beverovicium. In het Hebr. en Lat. Amsterdam ,
Manasseh ben Israel 1639. 12°. door Thomas Pocock e in het Engelsch vertaald en met het leven van den
schrijver uitgegeven. Land. 1699. 12°.
IVIanasseh ben Israel, de Fragilitate humand ex -lapeu
"Manzi, deque divino in Bono opere auxilio , ex sacris scripturis
et veterum Hebraeorum libris : ad praestantissimum virum Gerbrandurn Anslo , Amst. sumpt. Auctoris 1642. 12°.
El v titr t o el Pentateuch°, y las Apktar6th, con lee preceptos affirmativos y neyativos a la margen. .Amst. 5405
(1645) 8°.
Thesouro dos Dinim, que o povo de Israel he obrigado saber
e obtservar. Amst. 5405 (1645) 8°. Ibid. 5407 (1647) 8°.
IL met den titel Tesoro de Preicptos 2 vol. 4 ° .
Las Oracones del anno , con todo to obligatorio de las oraciones ; diadida en la presente imprension , la parasfa de be
ayunos , y °eras diversas cows dispuestas y ordenadas por
Manasseh ben Israel. Anat. Semuel ben Israel Soeyro 5410
(1650) 12°. 2 vol.
Spes Israelis A rnst. 1650 12°. in het Sp. Esperanca de
Israel , Amst. 5410 (1658) 12°. ook in het Engelsch , Land.
1651. 4°. in het Holl. met de reisbeschrijving van Beni amin van Tad el e n Amst. 1666. (De hoop van Israel ,
met de ryszen van R. Benjamin ionasz. van Tudelen, overgezet door J. Bara).
De commentarien van R. Salo in o , noon van Isaac, gezegd Jarchi , op - de heilige boeken , door Manasseh ben
Israel nagezien. In het Hebr. Amst. 413 (1653) 4°.
La Piedrd pretio8a, o de la .E8tatua de Nebucadnezar ; con
de se expone to mac essential del libro de Daniel. Amst. 5414
(1654). 8°.
La Economia, que conliene todo toque Coca Matrimonio ,
y Dianz de las Mugeres, hijos, siervos, bienes.
Gratulagao de M. b. J., em nome de sun Raga°, al eels.
:Principe de Orange, Erederique Henrique, etc.
Oracion Panegyrica a Si Magestad la .Reyna de Suedia.
Onvoltooid bleven :
Eene Hebreeuwsche Spraakkunst.

Ben Hebreeuwsch-Arabisch woordenboek.
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Over de wetenschap der Talmudisten.
Rabbijnsche wijsbegeerte.
Vervolg van F 1 a v i u s Jose ph u s, tot nu toe.
.Fasciculus .Epistolarum C. C. ad orbis literatissimos.
Ractatus de Divinitate et auctoritta6 legis Mosis.
Bibliotheca Rabinica cum argumentis peditionibus, singulorumque
librorum
Defensio Talmudis Babylonici.
450 Homilien in het Spaansch.

Phocilide Poeta Griego traduzido in verso Hispagol , met
aanteekeningen.
Arabische Targum over de wet.
No of uitlegging van de verbandeling over de ziel van
Rabbi Levi Gerson.
Pars I Thesauri : de moribus judaicis hocliernis.

Liber Unus : de charitate et benevolentia Christianorum erga
judaeos habenda, ab Euanyelica Lege extractus. Het is onzeker
of dit laatste zijn werk is.
In het Engelsch verschenen :

Vindiciae Judaeorum : or a litter in answer to certain objections propounded by a Noble and Learned Gentleman , touching
the Reproaches cast on the Nation of the Jews ; wherein all
objections are candidly and yet fully cleared. By Rabbi Manasseh Ben Israel a devine and a Physician. Printed Londen
1656. 4°.
Een smeekscbrift aan den Protector C r o m w e 11, medegedeeld door K o e n e n van welke de Spaansche overzetting dus
getiteld is :

Las humildes suplicaciones en nombre de la Nacion de lee Adios
etc. Londen 1655.
In het Nederduitsch verscheen eene vertaling der nieuwe
uitgave van Manasseh ben Israel's door Mendelzoon
bezorgd werk De verlossing der Aden , in 1657 in Engeland
uitgekomen , met eene merkwaardige voorrede , getiteld : Woorden

der waarheid en des vredes aan de geheele joodsche natie , maar
voornamelzjk aan hen , die wonen onder de bescherming van den
roernrijken en zeer machtigen Keizer Joseph den 11d. 's Gray. 1782.
Zie Witte, Diar. Biogr. adan. 1759, Moreri, Bayle, Hoogstraten, Luiscius, Bibl. Univ.; Kok, Nieuwenhuis, Nic.
Anthonii, Bibl. Hisp. nova, p. 101, 102; Bartolocci, Bibl.
Rabbin, T. II. p. 807; Le Long, Bibl. Sacra, p. 68, 74, 77,
140, 364, 844 etc.; Bibliotheq Anglaise, T. XI V. Pars I. p. 96;
De Castro, Bibl. Espanola, vol. I. p. 550, 568; Wolff, Bibl.
Hebraea, T. I. p. 17; De Rossi, Dizionarto storico. art. Manasseh
T. II. p. 65; Nic. Huetii, Demonstr. Euang. Praefat. no. 2, Comment. de reb. ad eum pentinentilus, p. 133, 134, Huetiana, p. 225;
Benthem s, Holland. Kirch- and Schulenstaat, T. IL o. 347 350;
Paquot, Mem. pour servir a l'Hist. Litter. des Pays-Bas , T. I.
p. 396; Spinozae, Opera, T. I. p. 513 (edit. Pauli, Jenae 1802);
-
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Barlaei, Poem. T. IL p. 466; VoSsii, Epist. p. 208; Grotii,
Epp. N°. 1298; Epp. Eccles. p. 544; Barlaei, Epp. 338, 340;
Basnage, Hist. des AO , T. V. p. 1299, 1848, 1849; Le Clerc,
Bibl. raisonnd , T. XII. p. 176, 439; Sorberiana ou bons mots , rencontres agreables pensees judicieuses et observations curteuses de Mr.
Sorbiere, Paris 1694. 12 0 .; Leli, Leven van Cromwell , D II.
p. 412, 413; - Brandt, Dagwijzer der Geschiedenis bl. 603;
Wagenaar, Vad. Hist. D. V. hi. 345 ; Beschr. van Amsterdam , D. II. bl. 212; Collot d'Escury, Hollandsch roem
D. III. bl. 410; Rabus, Boekz. van Europa , 1694; Oct. bl. 227;
Mr. H. J. Koenen, Geschiedenis der .Toden in Nederland (Reg.);
Kobus en de Rivecourt, D. II. bl. 234; Arrenberg, Naamr.
van Boeken.

MANDELSLOO (Graaf ERNST VAN), een Duitsch veldoverste en een der hooge bevelhebbers in bet leger van Prins
Willem I. Rey d schreef dat hij het bevel had over 3000
paarden. Men verhaalt dat Maria de Medicis het plan
had om den Prins van Oranje , den Admiraal de Coligny en
andere voorname gereformeerden te doen dooden. Om daartoe
te geraken had zij Mandelsloo last gegeven om een regiment
miters ten dienste van den Prins en op kosten van den koning
van Frankrijk te werven , en beval hem , na den Parijsehen
moord , den Prins to dooden , en vervolgens met zijn regiment
naar Frankrijk to wijken; M andelsloo, een of keen
hebbende van zulk een boze en laf hartia e daad , openbaarde
het aan den Prins , verliet vervolgens het6leger en begaf zich
naar Duitschland terug.
Zie Reyd, Ned. Hist. B. I. bl. 8; Lev. van Willem I , D. II.
bl. 310; Wagenaar, Vad. Hist. D. VI. bl. 389; Groen van
Prinsterer, Archives de la Maison d' Orange Nassau , (Prem. Serie)Reg

MANDEMAKER (MATTHEUS) , behoort tot de kunstena.ars
van Antwerpen , die in de tweede helft der XVI eeuw bloeiden.
G u i c c i a r d ij n noemt hem eon "seer fraay snyder, by den
Roomschen koning."
Zie Guicciardijn, Beschr. der .Nederl. (Arnhem 1617) bl. 128
6; Kramm, Lev. der Holl. en VI. Schad. D. IV. bl. 1050.

MANDEMAKER (W. K.) , bloeide in den aanvang der
XIX eeuw , en teekende voor boekwerken. W. van S e,n u s
graveerde prenten naar zijne teekeningen.
Zie Kramm, Lev. der Holl. en Vl. Kunsts. D. IV. bl. 1050.

MANDER (ADAM VAN) of Man d erius van Brugge , leefde
in de XVI en mogelijk in den aanvang der XVII eeuw, was
lang geneesheer te Gend , voorts beoefende hij de wijsbegeerte,
wiskunde , geschiedenis , en moot zeer welsprekend zijn geweest.
Hij gat verscheidene almanakken met den titel van :
Ephemerides Meteorologicae in het Licht.
lie Sanderus de Bruqensib. p. I; Paquot, Mem. pour servir

l'Hist. Litter. des Pays-Bus , T. I. p. 432.
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HANDER (ADAM VAN) , jongere broeder van den meer
beroemden Carel van M and er, beoefende ook de schilderen dichtkunde. Hij werd omstreeks 1562 te Meulebeke geboren en was een ijverig lid der rederijkers-kamer aldaar. Toen
zijn broeder Carel uit Italie in zijne geboorteplaats terugkwam , werd hij door Adam, de rederijkers en de vooruaamste
inwoners plegtig ingehaald. Hij volgde zijn broeder in 1579
naar Holland , vestigde zich als schoolmeester te Amsterdam.
Men vindt gedichten van hem vO6r C. van Mande r's Schilderboeck. Achter den titel van Het keen der oude antycke
doorluchtighe echilders , leest men een gedicht , dat de broeders gemeenschappelijk opgesteld hebben , zijnde eene Ethno-

logic , oft uytlegh , waer 't woordt schilder oft schilderij ziin
hercornst van heeft.
Zie Witsen Geysbeek, Biogr. ninth. Crit. W oordenb. D. IV.
W. 304 ; Kramm, Lev. en werk. der Hell. en VI. Kunsts. D. IV. bl. 1081.
MANDER (CAREL VAN), de oude, werd in Mei 1548 te
Meulebeke bij Kortrijk geboren. Zijn vader was Corneli s
van Mander, zijne moeder Johanna van der Beke,
beide van een aanzienlijk geslacht in Brabant. Reeds in 1248
was zekere G u a 1 t e r u s van Mande r, bisschop van Doornik , en verscheidene andere leden bekleedden gewigtige militaire
diplomatisehe en andere aanzienlijke betrekkingen. De vader
van Care 1, ontdekkende dat zijn zoon vernuft had , deed
hem naar Thielt ter schole om de Latijnsche taal te leeren
en vervolgens te Gent , onder opzigt van zijn' broeder Frans
van Mande r. Daar echter Carel weer lust voor de whitderkunst had , besteedde hem zijn vader bij den vermaarden
schilder en dicker Lucas de Heere, en kort daarop bij
Pieter V eerick , bij wien hij tot in 1569 bleef, toen hij
in het ouderlijke huis terugkwam. her beoefende hij meer
de dicht- dan de schilderkunst , doch verzuimde de laatste niet
geheel , want onder anderen een SinnR8pel van poach opgesteld
hebbende, schilderde hij op een groot zeildoek eene schier levensgroote voorstelling van den zondvloed met verscheidene
verdrinkende menschen en beesten , als ook de drijvende ark ,
welk tafereel over het tooneel getrokken werd , terwijl door
middel van pompen over een naburig huis zooveel water werd
aangevoerd , alsof het sterk regende , zoodat de aanschouwers ,
die van alle kanten innenigte waren toegestroomd om dit
ape! te zien , genoodzaakt waren achteruit te wij ken.
Ook vervaardigde hij verschillende zotte cluyten, Tafel8pelen ,
legfereynen, Liedekene , Sonnetten en Spelen van 8inne , tot
welke laatste hem de Bijbel de onderwerpen leverde , en zijn
broeder Adam hem bijstond , terwijl zijn broeder Cornelis
the zich op den linnenhandel toelegde , en weinig smaak in
de kuist had , zich echter door Carel liet overhalen , om
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de boven gemelde vertooning van den zondvloed te bekostigen.
In 1574 begaf hij zich met eenige adelijke jongelingen naar
Rome, waar hij drie jaren bleef en groote vorderingen in de
sehilderkunst maakte. Uit Italie begaf hij zich naar Zwitserland , vertoefde eenigen tijd te Bazel , vertrok verder naar
Weenen waar hij met den schilder S p r an g er en den beeldhouwer Du Mont een triumfboog vervaardigde , die bij gelegenheid der intrede van keizer Rudolphus werd opgerigt.
"Wij gewaagden reeds van de plegtige inhaling te Meulebeke
(zie Adam van Mande r). Hij bleef nu eenigen tijd in de
ouderlijke woning , en Meld zich bezig met schilderen en dishten. Dam de binnenlandsche beroerte bet verblijf op het
land onrustig maakte , zonden zijne ouders bunne beste goederen 'naar Brugge en Kortrijk , en hidden beurtelings aldaar
en te Meulebeke bun verblijf; terwijl Carel, die intussehen in
het huwelijk was getreden , zich te Kortrijk vestigde. Zijne levensbeschrij vers verhalen in bet breede , hoe hij op zekeren tijd toen
hij zich naar Meulebeke begeven had , om eenige goederen uit
zijn vaders huis te halen , door de %len werd overvallen , geplunderd en hoe hij alleen door een Italiaan , dien hij te Rome,
ontmoet had , en die, hem herkende , van een wissen dood werd
gered, en tevens welk een schitterend blijk van tegenwoordigheid van geest zijn broeder Adam bij de plundering van het
ouderlijk huis gaf. Carel verliet Kortrijk , waar de pest
heerschte , vertrok naar Brugge , en werd met vrouw en kind._
(men ontnam het zelfs de wendelen) onderweg naakt uitgeschud.
Te Brugge verschafte de schilder P a ul us W e y t s hem terstond
werk , doch toen de vijand ook dem stad naderde en de pest er
begon te heerschen , begaf hij zich naar Haarlem. Men weet
niet zeker,, wanneer hij aldaar zich vestigde: sommigen willen dat
hij in 1581 Kortrijk verliet , en in 1583 te Haarlem kwarn ,
anderen noemen 1579. Twintig jaren woonde hij aldaar ,
teen vertrok hij naar Zevenbergen , te Heemskerk , tusschen
Haarlem en Amsterdam , waar hij slechts een jaar vertoefde.
In 1604 begaf hij zich naar Amsterdam , waar hij den 11
September 1606 overleed. Hij werd met een laauwerkrans om
het hoofd in de kist gelegd , en met groote pracht in de oude
kerk begraven. Kort daarop verscheen een bundel met Epitaphien of graischriften gemaeckt op het aefaterven van Carel
van Mander , schilder en poen, overladen 11 September 1606.
Leyden 1606. 8°. Zijn portret komt in drie uitgaven van zijn
Schilderboeck voor,, en ook in de verzameling van H. H o n-

dins, met een Latijnsch vers in kl. fol. Ook beetaat. er eon
fraai gesneden portret van hem door C r ispij n van de
Pas, in 4°.
Hij liet bij zijne weduwe zeven kinderen na, waaronder een
zoon (C a re I) die volgt.
Van zijne kunst is niets bekend , alleen schrijft men hem
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eene ets , Ceres haer dochter soekende toe , dooh eenigen hou•
den zijn noon C a r el - voor den autheur.
Hij behoorde tot hen , die met C o or n h e r t (16 jaren vroeger gestorven) de nevelen der bastaardij verdreven , en Hooft
de fakkel in handen gegeven heeft , die gedurende het grootste
deel der XVI eeuw onze vaderlandsche letterkunde zoo luisterrijk heeft verlicht, en derhalve tot de ijsbreekers , die den edelen vernuften der XV1I eeuw het spoor baande tot eene betere beoefening onzer vaderlandsche dichtkunst , dan tot hiertoe
door de aanzienlijkste rederijkkamers geschied was. Ongunstig
is het oordeel van de Vries over zijne poezij W it se n
G ey sb e e k stelt hem bovea C o or n her t.
Zijn zinspreuk was : Een is noodig. Ook bezigde hij , naar
het gebruik van dien tijd , een anagram Elc man racier : Carel
Mander. Ook leest men om zijn portretten : Mensch soeckt
veel, dock een is noodigh. Zijn wapen is een witte zwaan met
opgeslagen vleugelen en een gouden kroon om den hals , zwemmende in het water , op een mart veld , dat door den hertog
Phil i p s de Go e de aan zijn voorgeslacht werd geschonken.
Hij schreef, behalve verschillende sinnespelen en kluchten ,
zoo als Noach, Dina (alleen gedrukt) , David , Salomo , Hiram
de koningin van Saba , Nebucadnezar , enz.
Schrirtuerlycke Liedekens , met nog sommighe lolzangen en gebeden. Leyden 1595. 12°. Haarl. 1599. Amst. 1611. 12°.
Bucolica en Georgica , dat is , Ossenstal en Landwerck van
P. Vergilius Maronis. Amst. Z. H e y n s, 1597. 12°. Haarl.
1597. 12°. m. fig.
Het schilderboeck , waerin voor eerst de leerlustighe jueght
. den grondt der edel erg schilderconst in verscheyden deelen
wordt voorgedrayhen. — Daernae in dry deelen 't leuen der
vermaerde doorluatige schilders des ouden en nienwen
Ryntlyck d'wytlegginghe op den Metamorphoseon Publ. Ovidii
Nasonis. Oock Baer beneffens rifbeeldinghe der fiqueren.
Mlles dienstich en nut den schilders , constbeminders en dick.
ten , oock alien staten van menschen
voor Paschier, van
Wesbusch , boeckvercooper tot Haerletn 1604. 4°.
Met uitbundige lofdichten van P. Scriverius , A. v. M. , P. Bor,,
Petr. van Veen, Jacob Claesz. , Bartjens (de beroemde cijfermeester) Z. Heyns , Israel lacobsz. tot Hoorn, J. Detringh, J. Targier
Schrevelius, S. van Delmanhorst, J. Duym J'. V. Nosscher, Ce.
km P. D. Ketelaer van Coolscamp , P. C. Ketel, enz. Een
doorloopende bladz. hebben de den grondt der Edel vry schilderconst _ en de Levens der Italiaan en Nederl. schilders , elk
een afzonderlijken titel. Alkmaar 1603 , alwaar de gansche
bundel gedrukt is , ook de Iftleggingh op den Metamorphoseon
die weder afzonderlijk gepagineerd is , hebbende tot onderschrift
op den titel : moor Paschier van IV Munn , boeckvercooper tot
Haerlem , 1604.
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Aileen in de twee eerste uitgaven vindt men den grond der
edel vrij schilderkunst, het Leven der oude antycke en het leven
der moderne of italiaansch,e schilders.
Wat nu de grondt der edel vrij schilderkunst betreft ; dit
boekjen is berijmd , en bevat eene zeer lezenswaardige theorie:
daarom is later ook verschenen :
Den leermeester der 8childerkunst in rijm gestelt door K. van
Mander , weder aan 't ligt gegeven en ontrzjmd door Ir. de
Gee8t. Leeuw. 1702. 12°.
Ook van het leven der oude antycke schilders schijnt nog eene
afzonderlijke uitgave te bestaan Amst. voor Corn. Lodew. van
der Plasm 1617.
Van dat der Italiaansche schilders is Beene nadere uitgave;
maar van de Uitleggingh,e van den Metarnorphos, en de (/
beeldinghe der figueren , in 1604 met een Haarl. of Alkmaarschen titel ook afzonderlijk uitgegeven , is later eene betere
editie verschenen , te weten : te Amsterdam 1615. Nogmaals
Amst. 1616 bij Jac. Pietersz. Wachter, 1617, Dordr. 1643. 4°.
In 1617 is het Schilderboek , bij twee onderscheiden uitgevers hoewel dezelfde druk , verschenen , als te Amsterdam bij
Jacob Pietersz. Wachter , 1617 en aldaar bij Cornelis Lodewijk van der Plasm.
Voorts :
Uitlegging van de metamorphoses of herschepping van P.
Ovidius Nazo door K. van Mander op nieuw verbeterd. Amt.
bij Schipper 1658 12°. en daarachter met doorloopende
paginering: Uytbeeldingh der figuren vertoonende hoe de heydenen hun goden afgebeelt en onderscheyden hebben; hoe d'Eg,yptenaers hun verborge meyninge met dieren en andere dingen te
kennen gaven, (dies voo' de rymschr,yvers en schilders zeer nut.
gedrukt te Rotterd. 1658. 12°. Nogmaals de beide werkjes
Amst. 1662. 12°. Ook in het Hgd. Neurenb. 1679 door
Joach. Sandrart.
.De eerste i2 bdeken van de Ilyadas beschreven in 't griecks
door Homerum; uyt francoyschen en Nederduytsche dicht verMaid door K. v. M. Haarlem bij Adriaan Booman,
1611. 12°.
Olyfberg Vie Poema van den dagh onzes Heeren. Haarlem
1609. 8°.
Het hooghe liedt van Salomo tracterende van Christ° ende
syne bruydt, de gemeynte sanghwyse voorgestelt. Met noch
andere gheestelycke liedekene. Haarl. 1595 , 1601. 12°.
.De Mope ofte des herten snarenspel, inhoudende veel
telycke liedekens. Haarlem 1599.
Sommige nieuwe schrifluerlycke liedekens. Leyden 1595.
Haarl. 1599. Amst. 1611. 12°.
De Guide harpe, inhoudende al de geestelycke liedekene, die

by K. v. Mander gemaeckt ende voor deze in verecheyden boecx9
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ken* uytghegaen zip, nu bier in tot een boeck vereamelt op de
41. B. O. En daer noch byghevoeght Bethlehem dat i8 het
Broodthuy8 , oock gh,emaeakt door A. v. Mander. Amst. 1613.
12°. Haarl. 1599. Amst. 1626 en Rotterd. 1640 zonder Bethlehem.
Bethlehem dit is het Broodhuy8 inhoudende den Kerstnacht ;
te weten gheestlicke liedeken8, gedichlen of Leyssen, die de
Herderen by Bethlehem snacht8 bun vee wakende singen met verlanghen na de cornste Christi. Hier is oack in begrepen't boec
Trenum of de klaeghlieden Jeremiae. Ghemaeckt door A. van
Manderen, maar nu eerst in 't licht gebracht. .dmstelred.1613
18°. achter de Gulden Harpe , doch met afzonderlijke paginatie
Haar'. 1627. 1627. 18°. Eene proeve nit dit bundeltje staat
in 't Belg. Museum 1842 bl. 24.
Gedichten van hem vindt men in Het Klein Hoorn8 Liedtboekje , inhoudende eenige Psalmen Davide , Lofzangen en geestelijke- liedeken8, seer bekwaam om in de vergaderingen der geloovigen (Mennonieten) gezongen te worden. Coll. HI: 6. Te
Amsterdam bij de weduwe Tennis Jacobus Lohman 1648.
Aaron roede , vertoond eon recht onderscheyd aan onze medeghenoten des geloof8, die van d'afghedeelde illamingen weer
bekoring lijden om een yolk te worden , 't welk niet geschieden
mogt ghelijk zij voorgheven , evenwel behoord te geechieden , in
voeghen ale hier uyt Ghode woord gesteld is maar zij mosten
die delve weder inkomen, die ze deur twist en aideling zyn
uytgheghaan , Johannes 10 : in 't licht gebracht. Deur twee
liefhebbers der Ghodlijken vreed8 , op der afghedeelden brief,
hierbij ghedrukt , die on8 tot dit schrzjven veroorzaakt heeft.
Midsghaders een kort ghedicht op denselven zin , tot waarschouwinghe van al de gheene die met one in een ghelove en belering
etaan. Nook een apendix (ghenaamd Barons staf) tot nederlegging op een boexken geheten Olyftaxken. En op nieuw hijgevoeght voor twede deel , gkenaemd Bileame ezelinne. Tot een
kort wederleg van de Houghduytse, Vriesse en Vlaamse afghedeekle vredeha/ndeling , gkedrukt at Amsteldam. Anno 1630.
met versjes van van Mande r.
In den Nederduitschen Helicon, Alcmaer 1610 vindt men
van van Maud er , (volgens de opgave van v. D s e , Belg.
Museum 1842 bl. 38) een berijmde brief van Hemelaar. Strijdt
tegen onverstand, Boereklacht (gedeeltelijk in 't Belg. Museum
overgenomen) de Kerck der deught, eene allegoric aan zijn
vriend , den schilder en dichter Ketel, van wien verscheidene verzen in 't Schilderboek aanhaalt.
Voorts : Verhael van 't levee der menechen af8terven ende
gevolg , Rechtvooretander8 troost en een bruiloftsliedt aan
Screveliue.

De Ilerkomst , de vernieling en de seeder opkome der 'dad
Ansterdant.
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Twee beeldes von Havion.
1)e niuwe werel4 one beechryvfno van 11 70$-Diet, ?merit;
verhaelt icor& de eerete vindingh van de eylanden , deem,
plaeteen en rivieren van heteelve , donde hoe de Spaniarte ket
landt verwoeet, verbrandt ende ingenomen Itebben: mitegadere de
natuer , zeden , huyeen en kleedingh,e der Indianen ; oock van de
good en silver mynen ; ende Naar levenemiddelen beeckreven door
Jeron. Benzoniue in 't Italiaatze , en overgh,eeet door C. Vermander. 165.
Zie Leven achter D. II der uitgave van v. M. werken door J. de
Jongh, Amst. 1764; S weertii, AM. Belg. T. I. p. 171 ; Foppens, Bibl. Belg. T. I. p. 162 ; Paquot, Mem. pour servir a l'llist.
Litter des Pays-Bas , T. I. p. 387; De P.iles, Abrefg6 de la vie des
Peintres , p. 369 ; Deseamps. Vies des Peintres Flamands. Avertiss.
p. IX et T. I. p. 194--199; Bidloo, Panpat. Bat. bl. 43, 46;
Le F r a n c q van 13erkhey, Eerbare proefkusses Voorrede XII ;
Willen, Verh. over de Ned. Tad- en Letterk. N°. 5 bl. 295; S nellaert, Verh. over de dichtk. in Belgie , bl. 192; Belg. Museum 1842
eerste aflev. ; Prof. Visseher, Hist. Tijdschrift , bl. 77; Kops
Geschied. d. Rederijkers , bl. 2 70 ; de Vries, Proeve eener Geschied.
der dichtk. 2e dr. D. I. bl. 51; W i t s e n Geysbeek, Biogr. Anth.
Crit. Woordenb. D. IV. bl. 306 volgg. ; Siegenbeek, Belcn. Gesch.
d. Ned. Letterk. bl. 60, 85 ; van Kampen, Gesch. d. Kunst. Lett. en
Wetens. D. I. bl. 210; P. le Comte Kunstkabinet , D. II. bl. 45:;
A. Houbraken, Schouwb. d. Schillers; D. I. bl. 251; R. van
Eynden, en A. v. d. Willigen, Gesch. der Vaderl. Schilderk. D.
I. bl. 364; Immerzeel, Lev. en werk. d. Holl. en VI. Schild, D.
II. bl. 97; Kramm, Lev. en werle. der Holl. en VI. Schild. D. IV.
bl. 1061; Kunst en Letterb. 1847 N°. 47 ; Berigten van het list. Gen.
te Utrecht 1846 bl. ; Schotel, Gesch. en Letterk. Avondst. bl. 112;
Gesch. d. .Rederijkers , D. I, bl. 70; Cat. van der Aa, bl. 30;
MU. Rover, T. I. p. 11; Cat. Hoeufft, bl. 167, 226; Cat. v.
Voorst, D. II. bl. 54; Cat. Warnsinck, b1.44; Cat. der Maats.
van Ned. Letterk. D. I. b1. 190, 196,D. II. bl. 513 ; Cat. der Bib]. van
Amsterd. Cat. v. Hula em (Ind.); Kok, Nieuwenkuis,, Kobp,t3
en de Rivecourt, A.rrenberg, Boekz. d. Gel. wereld, 17651?
bl. 452 - 466; Muller, Cat. v. portr.
,

1

MANDER (CAR EL vAN), oudste zoon van den ►ovengemelde , werd omstreeks 15 7 9 te Kortrijk geboren , leerde de kunst bij
zijn wader te Haarlem , was gored teekenaar en muntte vooral
in het ordonnanceren van historische onderwerpen. Het blijkt
dat hij in de beroemde behangtapijtfabriek van Frans S p i ering te Delft, werkzaam was. Mogelijk had hij zelf wel zgik
Ben fabriek te Haarlem , waar hij toen woonde. Toen
C hris t ia an IV , na het eindigen van den Zweedschen oorlog ( I 613), het kasteel Frederiksberg, door zijn vadey Fr e d
r i k II begonnen , voltooide , outbood hij Spiering uit Delft
met tapijten. Het seheen dat het werk van Sp ieri n ag aa'
den koning niet voldeed. Ten minste Carel van Mander
werd ontboden om de 2 6 stuks tapijten , tot verliering der
zeal benoodigd, te vervaardigen ; volgens contract , geteelcend
9*
:
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Skanderbury Oct. 1616 zou hij onderhoud en transportkosten ,
en een kroon daags genieten. Hij moest naar de verschillende
plaatsen gebragt worden , waar in den laatsten oorlog met Zweden
iets belangrijks voorgevallen was , teekeningen van die omstre•
ken vervaardigen en vervolgens de patronen voor de tapijten
zamenstellen , voorstellende de onderscheidene gevechten , waarvan men hem eene beschrijving zou geven. De tapijten moesten als de beste van Spier in g wezen. Hij moest 10 stuks
in anderhalf jaar gereed hebben , en zou 17 rijksdaalders per
el bekomen. Deze tapijten — de krooning des Konings de

dad Calmar — Witsod — EVsburg — het eiland Eland —
Travemunde Justburg een gevecht bij Calmar — een
soldaat op wacht voorstellende , waren in 1619 gereed naar
genoegen des konings. Zij zijn nog aanwezig.
Hij overleed in 1623 te Delft. Zijne vrouw Cornelia
v a n Rij s w ij k e vertrok nog in hetzelfde jaar met haar broeder en geheele gezin naar Denemarken. De reden van dit
vertrek bestond hierin dat een Hollandsch edelman N. S n o e ck ar t , beslag had gelegd op een som van 8145 gulden welke
de koning nog aan van M a n d e r betalen moest , welk beslag
eerst in 1628 werd opgeheven.
tie K ram m, Lev. en werk. der Holt. en Vl. Schad. D. IV.
bl. 1054; Dodt, Archief D. VII, bl. 83.
MANDER (CAREL VAN) , zoon van C ar el v an Ma n d e r
en van Cornelia van R ij s w ij k e , ward waarschijnlijk te
Delft geboren , en vergezelde zijne moeder naar Denemarken.
Men wil dat hij ook Italie bezocht zou hebben. Hij was hofschilder des konings en een nitmuntend portretschilder. Zijne
schilderingen zijn in de paleizen in Denemarken , o. a. op het
kasteel Christiaansburg te Koppenhagen het portret van Christiaan IV ; in de groote galerij van schilderijen een kluizenaar
gekniekl voor het ligchaam van den Deenschen vorst Suend , die
in de kruistogten sneuvelde ; een Tartaarsch gezant , die zich
in 1655 te Koppenhagen ophield , en het hoofd van een zijner bedienden liet afslaan ; het Gezigt en he Gehoor afgebeeld
door een grijsaard met een bril en eene oude vrouw met een
hoorn en een dwerg, in de galerij van graaf Moltke te
Koppenhagen , de hoogepriester Adron en een drinkencle man.
Op het kasteel Frederiksburg is eene geheele kamer , behoorende tot de Galerij van beroemde mannen onder iederen koning
uit den tak van Oldenburg , gevuld met werken van van Ma nd e r , als : leden der koninklijke familie , veldheeren , admiraals,
onder werken de beroemde GuldenlOwe, de Spaansche graaf
Reballedo die de Silvae Danicae en andere werken heeft geleverd.
Het blijkt dat hij in 1657 te Amsterdam was, en o. a. het
portret van J. van Vondel vervaardigde , waarop deze
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een gedicht schreef. Hij bezat te Koppenhagen een huis in
de 08terga (Oosterstraat) en had een kabinet met zeldzaamheden. Hij stied in 1672 en werd in de St. Pieterskerk begraven.
Van hem bestaat :
!cones plerarumque yartium tam internorum guam externorum humani corporis, naturali magnitudine et forma, 8ecundum
ductum sectionum Thomae Bartolini, a lacobo van Mander ,
Apelle re ►io vivis coloribus, deinde ab Alb. Haelwegh, regio
glypta, aeri incisae , pro anatome augusta, necdum ultimam manum adepta. 1h. Bartho , Dom. Anatom. Hain. 1662.
De pulvere Tabaci poêma. Hafniae 1666. 4°.
Louwerkrans voor alle lielhebbers der snues tabacks. Cop penhagen 1665 in 4°. herdrukt in 1668 met eenige andere
gedichten.
Zie Houbrak en , Schouwb. der Schild. D. I. bl. 231; ImMer.
zeel, Lev. en werk. d. Holl. en Vl. Schild. D. II.; Kramm,
Lev. en werk. der Holl. en VI. Schild. D. IV. bl. 1055; Chron. v. h.
Hist. Genoots. bl• 227; Wits en Geysbeek, B. A. C. Woordenb. D. IV. bl. 312; Vondel, Poaij, D. I. bl. 548; Schotel,
Gesch. v. d. tabak , koffij en thee.

MANDER (CAREL VAN) , zoon van den bovengemelde , een
bekwaam instrumentmaker.
Zie Kramm, Lev. en werk. der Boll. en VI. Schild. D. IV. bl.
1056; Kron. v. h. Hist. Genootschap, D. bl.

MANDEB, (CAREL VAN) , zoon van den bovengemelde , kapitein onder C hristiaan V, een goed graveur , die waarschijnlijk Frankrijk bezocht. Hij vervaardigde aldaar het portret van Borliau, door Haas, graveur te Koppenhagen ,
gegraveerd.
Zie Kramm, Lev. en werk. d. Holl, en Vl. Schild. D. IV. bl.
1056.

MANDER (UTILIA. VAN) , waarschijnlijk kleindochter van
den laatstgemelde was eene beroemde actrice aan de koninklij ke Deensche schouwburg te Koppenhagen. Zij huwde den
tooneelspeler Linck wits en overleed 23 Sept. 1769, in den
ouderdom van 60 jaren.
Zie K r am m , Lev. en werk. der Boll. en V 1. Schild.. D. IV. bl.
bl.

1056; Kron. v. h, Hist. Gen. D.

MANDERE (PIETER) , een bekwaam kunstgraveur,, leefde
in het midden der 16@ eeuw te Antwerpen , en vervaardigde
o. a. vele prenten naar de teekeningen van Pieter B r e ug h e 1, den ouden , zoo als 7 ondeugden, 1558 ; St. Antonie
temptatie 1565 Vette en magere keuken 1563 , 4 Evange/iisten
naar Lombardu8. Zeventien stuk8 prenten, voorstellende comper-
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tementen , versierd met mythologische figueren , gegraveerd te
Antwerpen door P. Mandere 1566.
tie Iirfienilh i Lev. en ioeige. der Hon: en Vi. Kunstsch. D. IVe

M. 1057; Cat. v. van Huithem, D. IL bl. 160, No. 9283.

MANDEVILLE (EmANuEL VAN) , een voorteeffelijk arts ,
aanvaardde 3 Mei 1656 het ambt van hoogleeraar te Nijnlegen.
Zie Huygens, Beschr, der stad Doesburg , Voorr. bl. XC ; Nay.
D. IV. bl. 223, D, V. bl. 136; Kist en Royaards, Kerkelijk Arthief
inzonderheid voor Nederland, D. IV. bl. 136 , 199 ; Bournan, Gesch.
der Geld. flooges. D. I. bl. 264.

MANDEVILLE (JoriAN VAN) , welligt broeder van den bovengemelden , ontving in 1624 verlof om bijzondere en als
pladtsvetvanger van L'Empereur , openbare lessen te geven
rwijk.
in de Hebreeuwsche taal te Hare
Zie Bonman, Gesch. d, Geld. HoogeschOol. D. I. bl. 114 ; Nay.

D. IV. bl. 136 D. V. bi. 2r6.
MANDEVILBE (BERNHARD) een geneesheer van Franschen
afkomst , in 1670 te Dordrecht in Holland geboren , werd aldaar Med. dr. hield zich echter den meesten tijd in Engeland
op en stied' den 19 Jan. 1733 in het 63e jaar zijns levens.
In zijne laatste levensjaren hield hij zich meest bezig met het
zamenstellen van allerlei natuurkundige schriften als The Grumbling Hive, or knaves turned .Honest 1706. Hierop gaf hij
in 1714 aanmerkingen en in 1729 zes gesprekken , die alle in
1732 gezamentlijk uitgegeven werden met den titel :
)

The fable of the Bees , or private vives public benefits. With
an essay on charity and charity schools and a search into the
Nature of society. Londen vol. II. 8°. 2° edit. 1723 ; 3°
1729 , 6e Londen 1732 , 8°. 7e Londen 1734 2 vol. 8°. Na
de 6e uitgave verscheen de Fransche overzetting getiteld : La

fable des Abeilles , ou les • Fripons devenus honetes yens avec le
commentaire ou l' on prouve que les vices des particuliers tenclent
a l'avantage du public. Londres 1740. 8°. 4 Tom. In dit gedicht van 400 regels , stelt hij een bijenzwerm als eene
gelukkige staat voor, ofschoon er alle ondeugden in beerschen , die echter door de invoering van waarheid en deugd
geheel verdwijnen. Tegen deze fabel schreef een Anonymus:
A letter to the Right honourable Lord C. in het Londensch
journaal van 27 Julij 1723. Mandeville schreef daar tegen :

A vindication of the Book from the Aspersions condaind
in a Presentment of the grand Jury of Midlesex in het Londensch journaal van 10 Aug. 1723. Hier tegen schreef R
a r d F i d d e s, General Treatise of Morality formed upon
the principles of natural Reason only. Lond. 1724 8°. Voorts
Verscheen :

Vice and Luxury patio Mischief's or remarks on a Book
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intitk d : • .The fable of as Bees, by Mts. Dennis. Lond.
1724. 8°.
Remarks upon a Book entittled. etc. in a letter to the author
by William Law. Londen 1724. 8°,
Bijzonder merkwaardig is : Practice of virtue tends to the
wealth of proverty , benefit or disadvantage of a People? In
which the Pleas ofered by the author of the fable of the Bees
or private vices public benefits for the usefurness of vice and
Roguery are considered. With 80Me Thoughts concerning toleration of public stews. By Bluet Londen 1725. 8°.
Deze fabel werd voorts door Hutchinson te Dublyn in
het le deel der Hibernicus letters , door Archibald Ca mpel in de Aretologia door W a s b u r t o n in The divine legation
of Moses B. I. Sect. V. en door: George Berkely in
Alciphron or the minute philosopher bestreden.
A letter to Dion occasioned by a book called Alciphron or the
minute philosopher. By the author ofe fable of the Bees.. Lond.
8°. Toen eindelijk Alexander Inn ys, een Th. doctor, de
fable of the Bees grondig had weerlegd verbrandde
waartoe hij zich verbonden had , zijn boek. Hij verscheen den 1 Maart 1728 welgekleed te Londen voor de
St. Jacobs-poort , verklaarde zich bij het wegens den geboortedag der Koningin ontstoken vreugdevuur, voor den schrijver
van den Fabel en wierp het in het vuur. In Duitschland schreven
Professor It e i m a r u s te Hamburg , in Progr. quo tabula de
-apibus Mandevillii examinatur. Weimar 1728 , J o h. Fred.
Jacobi in zijne Betrachtungen ilber die weisen Absichten Gottee bei den dingen , die wir in der menschlichen Ge8ellschaft und
den 0 fenbarung antriffen. Hannov. 1729 , Feuerlin (Gottingen 1748) en Elsner in Berlijn 1747 tegen deze fabel.
The Pirgin Unmasked. Lond. 1709. 8°.
An enquiry of Honour and Usefulness af Christianitity in
Trar. Lond. 1731. 8°.
Treati8e of the Hypocondriae passion/8.
An enquiry into the causes of the frequent executions at Tyburn
Lond. 1723. Voor de eerste maal in het British Journal.
Tree Thoughts on religion , the Church and national
_Happiness by B. M. Londen 1728. 8°. Londen 1733 ; in het
Fransch vertaald door v an Effen, La Haye 1723 8°. Anat.
1729, 1738, 2 d. 8°., in het Duitsch , Leipzig 1726. 8°:
.

Zie Bibl. Univ.; Richer Gelehr Lexic. i. v.; Adelung und
Rotermund, Fortzetsung u.Ergiinzungen , i. v. ; Windheim Phil.
Ball. B. II. S. 512; Renders; Adrastea , B. IV. St. IL g. 234,
235; Baumgerten, Nachrichten von merkw. Biichern B. VIII.
S. 50;: 61, 445; Fortges, Samml. von alien und neuen theol. Sachen
1745 p. 940; Leipz. Gelehr. Zeit. 1729. p. 98.
'

MANDOS (MARTous HUBERTUS), werd den 17 December
1834 to 'a Hertogenbosch geboren, werd op veertienjarigen
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leeftijd candidaat-chorist in de St. Jans kerk aldaar,, en genoot
het onderwijs van den bekwamen organist van die kerk , onder
wien hij uitstekende vorderingen in de muziek maakte. Hij
verwierf door zijn talent algemeene bekendheid , en groot was
de verwachting van hem toen hij den 16 Augustus 1859 te
's Hertogenbosch overleed. Hij was organist der St. Pieters
kerk en heeft eenige piano•studien voor zijn leerlingen geschreven , die echter niet zijn uitgegeven. Hij werd op eene
plegtige wijze ter aarde besteld. Familieberigten.
MANDREN (WOUTER VAN DER) , Proost van O. V. kerk te
Brugge en Pastoor van Ter Goude , gaf in 1453 Bepalingen
aangaande de verkiezingen der zangmeesters en in de inrigting
van het Gezang.
Zie Walvis, Beschr van Gouda , D. II. bl. 100; Kist en
Royaards, Nederl. Archie/ voor Kerk. Gesch. D. VIII. bl. 205.
-

MANDRILLON (hi.), lid van verscheidene akademien en
Genootschappen , werd gelast om bij het hof van Berlijn eene
overeenkomst tusschen de Patriottische en stadhouderlijke partij
te bewerken.
Hij schreef :
Memoires pour war a l'Histoire de la Revolution des Provinces Unies en 1787. Paris 1791 8°., uit het Fransch vertaald Parijs bij Barrois den Ouden 1792 , opgedragen aan
Frederik Augustus, Hertog van Brunswijk.
Zie Cat. d. .Maats. van Ned. Letterk. D. II. bl. 79.

MANDT (ADRIANus), predikant te Gorinchem, een der oprigters
der Maats. van Nederl. Letterkunde , in 1739 geboren en in
1807 gestorven , beoefende de Nederlandsche letterkunde. Zijn
portret is gegraveerd door J. B. Bendorp, naar C. de Jonker.
Hij schreef :
Boet-zangen ter geleg. en gedachtenis van den ,geduchten W atervloed des ,wars 1799. Gorinchem J. van der Wal, z. j. 8°.
Vaderlandsche Catechismus cf onderwijs in de Vaderlandsche
historie 2 d. 8°.
In hands. bezit de gemelde Maatschappij:
Excerpten uit Bake 8 Bybelsch,e Gezangen, bladz. 49-100
met deszelfs brief aan de Haat& van 18 Junij 1784. 4°.
Zie Handel. der Maats. van Ned. Letterk. 1774, bl. 14; 1777 bl. 11;
1783, bl. 6; Cat. d. Maats. van Ned. Letterk. d. I. bl. 63; d. II.
bl. 536; Arrenberg, Naamreg.

MANDT ) schreef :
Zijn de voorschriften der R. K. kerk ten opzigte van het
verbod de kilige schrift in de landtaal te lezen met refit aanstootekke verordeningen te noemen. 1826. Amsterdam M. Houtgraaf en F. Wijmans. 8°.
MANDIJN of MANDIN (JAN) , van Haarlem. De berigten nopens dezen kunstenaar zijn zeer verward en onvolledig ,
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doch Kra mm stelt zijn geboortejaar omstreeks 1455 (Nagle r
omstreeks 1450) en wil dat hij te Antwerpen in 1536 in hoc,gen ouderdom zou zijn overleden. Van dezen kunstenaar bestaat eene kleine doch slechte houtsnede. Zijn portret komt
voor op plaat A. in de 86 uitgave van van Mander, en
schijnt naar eene zeldzame houtsnede genomen te zijn.
Pieter ..kartsen of Lange Pier was zijn leerling, en
hij was de eerste leermeester van B a r t h o 1 o m e u s S p r a n g e r.
Zie van M an d er , Lev. der Schild. 4e uitg. 1604 bl. 205 ; Immerzeel, Lev. en werk. d. Roll. en Vl. Schild. D. II. bl. 198;
Kr am m , Lev. en werk. der loll. en VI. Schild. D. II. bl. 198.

MANEMACKER (MATTHEus), werd te Antwerpen geboren ,
begaf zich naar Rome , en was aldaar in 1573 nog in leven.
Hij was een bekwaam beeldhouwer.
Zie Immerze el, Lev. en werk. d. H. en VI. Sch. D. II. bl. 199.

MANEN Az. (JACOB VAN), vrederegter in het kanton Rhenen , was een man van buitengewone kunde en vele verdiensten. In zijne jeugd was hij een werkzaam lid van het dichtgenootschap Volmaekter door den lid, en zijne stukjes in de
Mengeldichten van dit genootschap gedrukt , zijn niet van de
minste. In 1780 dong hij naar de gouden en zilveren medailies bij het Leydsche dichtgenootschap , dat tot prijsstof had
opgegeven : Gods wij8h,eid in de natuur. Zijn gedicht werd
niet bekroond , maar wel gedrukt in Tael- en Diehtl. oefen,
D. IV bl. 103. In 1792 behaalde hij een gouden eereprijs
bij de Maats. tot Nut van 't Algemeen met eene verhandeling
over de zedelijke verbeteringen uit he gebod der liefde tot den
neasten ontleend , waarvoor ambachten , kunsten en neringen en
vooral de koophandel vatbaar zijn; in 1808 bij het Prov.
Utrechtsch Genootsehap de dubbele gouden mêdaille voor eene
verhandeling over de oorzaken van den bloei onzer letteren,
diektk. en sehilderkunst in het begin der .XVII eeuw , in 't zelfde
j aar een zilveren penning en accessit bij Teylers 26 genootschap voor eene verh. over de reden van 't Gering getal beogfenaar8 van 't hi8t. vak der 8childerkunst in ons vaderland; in
1810 een dubbelen gouden penning bij het Utrechtsch genootschap voor eene verhandeling over de weelde van Nederlandech
inwoner8, en in 1814 bij T e y 1 e r s 2° genootschap en accessit
voor eene verhandeling over de kven8wzjze , gewoonten en zeden
onzer voorouderen van de vroegete tijden of tot op het einde
der 16e eeuw.
Hoe ijverig werkzaam leefde hij met zijne vrouw en talrijk
kroost in bekrompene omstandigheden. Hij was lid der Maats.
van Nederl. Letterkunde en stierf in 1822. Hij gaat in silhouet
uit , als lid der Nationale conventie.
Behalve de gemelde schriften gaf hij nog in bet licht :
Wij8geerig en geschiedkundig onderzoek naar de wettige op-
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permit in de veteenigde Nederlanekn Odell de a/merit:9 Or*
.Philips II gr. 8°. 1793 's Hage J. C. Leeuwensteyn.
Voorstellen , bedenkingen en ontwerpen tot het daarstellen
eener constitutie , gr. 8°. 's Hage J. C. L e e u w e n s t e y n.
Verhandeling over den voortgang den invloed der kunsten en
welenschappen op de burger maatschappijen der XIII eeuw ,
gr. 8°. Arnhem J. H. Moelem an , Jr.
De oorzaken waardoor one Vaderland in het begin der XVII
eeuw in het voor brengen van voortreplijk sarijvers, dichters ,
gelarde en ackilders boven andere landen zoo zeer heeft uitgemutt& 1818. 8°,
Zie Konst- Letterb. 1822. D, II. bl. 385; Witsen Geysbeek

Biogr. Anth. Crit. W oordenb. D. IV. bl. 317; Ko bus en de R ivecourt, Bekn. Biogr. Bandzvoordenb. o. h. w. ; Brinkman, Naomi.
v. boek.; Cat. der Bibl. v. h. Hist. Genoots. bl, 30.
MANEN (WILLEM CHRJSTIAAN VAN) , zoon van Alb e r t Us
van Manen en van Helena Johanna van Arnhem,
27 Febr. 1771 te Nijmegen geboren , studeerde te Duisburg
en Utrecht en werd • predikant te Heerewaarden (1794) Driel
(1796), Zalt-Boemel (1797), 's Hertogenbosch (1813), Dordrecht (1807) en to Amsterdam (1815) waar hij den 18 Junij
1832 stied. Hij heeft wel Beene schriften nagelaten , doch
verdient als een der uitstekendste leeraars van zijn eeuw vermeld te warden. Meermalen is zijn. afbeeldsel in het licht
verschenen.
Zie Schotel, Kerk. ljordr. D. II. bl. 718; Muller, Cat. v. portr.
MANGER (JoHAN GERARD), .gaf
Zacharias Vogel, Chirurgiin (te Amsterdam ?) verhandeling
van alk soorten van breuken , hoe men dezelve grondig kan ondersaelden en kennen, gelijk ook hoe men de genezing der
Herniotomie zonder castratie op eene zeer ligte wijze kan verrigten, met zeldzaame aanmerkingen en noodige koperen plaaten
versierd en met eene voorrede verrijkl door Johan Gerard Manger. Anat. 1763. 8°.

Zie Boekz. d. Gel. Wer. 1768. a. M. 100. 1

MANGER (Kolonel), een der hoofdofficieren te Deventer,
tijdens het beleg dier stad door den bisschop van Munster,
1672, die zich krachtig tegen de overgave van die stad verzette , doch vruchteloos.
Zie Valckenier, Verwerd Europa , bl. 596 ; Sylvius, Llistorien
onzes tijds, bl. 170, 272; loll. Maats. 1672; Montanus, Leven en
bedrijf van Willem Bendrik , bl. 306; Bosscha, Nederl. te
land. D. II. bl. 70.
MANGER (SEBALD GODFRIED), werd in 1703 of 1704 geboren
te Haöger in Nassau Dillenburg ; in 1728 predikant bij de Hervormdegemeente to Heemstede, in 1729 te Goes, in 1733 te MELBA-

i&t
Wok , War hij ook tot Hoogleeraar ward benoemd in 174E ter,
Delft. Hij werd aldaar in 1778 emeritus en ontsliep den 7 Februarij
179 5. Hijhu.wde EvaJustinaBaronessevanSchweidnitz.
In 1795 werd eene levensschets van hem uitgegeven. Hij gaat
in portret nit, gesneden door J. S n o e k naar H. L a p i s. 4°,
Hij predikte in den Lampeaanschen smaak , blijkens zijn
Betamelfjk zijn en vertrouwen , voorgesteld in de verHaring en toepassing van den LXXII Psalm in twaalf leerredenen 1743.
De gewigtigste vraag van den grooten Herder der schaape n,
Jezue aan de opzieners zijner kudde , uit Joh. XXI : 15 overwogen
bil de bevestiging van Ds. W. Placa te Delft. Delft 1749,
Jubelred,e tot priis der Beerlijkheid van Gods genade uitgesproken bij gelegenheid van de vervulling van deszey's vijitigjarigen predikdienst. Delft 1777.
Itedevoering over het leven van Christus. Rott. 4°.
lie A. Mandt, Levensschets van &b. Godfe. Manger, Gor. 1795;
.

Ypey, Gesch. der Christ. kerk in de 18 eeuw , D. VIII. bl. 638; Ab
Utrecht Dresselhuis, de Eery. Gem. te Goes, bl. XXIV; Gin,
sius Godgel. Nederl. o. h. w. ; Kobus en de Rivecourt, Biogr.
Hankoordenb. o. h. w. ; Arrenberg, Naamreg. van boek. ; Boekz.
der Gel. wereld, 1779 a b1. 525; Cat. v. nullthem , No. 22910.
MANGER (SAMUEL HENDRIK) zoon van den voorgaande ,
werd in 1735 te Maastricht geboren. Met vroeg ontwikkelde
geestvermogens betrok hij reeds als veertienjarige knaap de
Hoogeschool te Utrecht, waar hij al spoedig in een Specimen
ilcademicum: de its qua,e ex Arabia in mum Tabernaculi petita
fuerunt; bewijzen gaf met hoe gelukkig gevolg hij de Oostersehe
letteren , onder zijnen leermeester S. It au , beoefende. Slechts
korten tijd bekleedde hij het leeraarsambt , 1756 te Hemmen ,
daarna 1757 te Oudkerk in Friesland , toen hem , naauwelijks
26 jaren oud , aan de Hoogeschool te Franeker het hoogleeraarsambt in de Oostersehe "Wen en Hebreeuwsche oudheden werd
opgedragen (1761). De voorslag , welken de beroemde M
chaelis in Duitschland to dien tijde deed , om eene reis
naar Arabic en Palestina te laten ondernemen , ter opheldering
an vele plaatsen der Heilige Schrift , gaf aan Manger gelegenheid tot het kiezen van eene stof voor zijne latijnsche redevoering de incremento Philologiae Sacrae ab idonea Arabiae
atque Palestinae exploration sperando, waarmede hij in 1762
zijn ambt aanvaardde. Dit ambt verwisselde hij in 1766 ,
op hoog gezag der Curatoren aldaar, met dat van hoogleeraar
in de Godgeleerdheid , welke betrekking hij aanving met eene
redevoering de de lath religionis Christianae apud Arabes.
Grooten naam zou Manger in het vak der Oostersche taalen letterkunde gemaakt hebben , had hij op den ingeslagen
weg er zijn geheel leven aan mogen geven. Zijne tot hetzelve

betrekking hebbende geschriften Ahriedis vitae et rerun vela-
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rum Timuri, qui vulgo Tamerlanue dicitur, Ilietoria, Latine
vertit et adnotationibu8 adjecit, S. H. Manger Fran. 1767 ,
2 vol. 4°. en .Dissertatio exhibene comment. in Hoseam Part.
prim. reap. Z. M. Tenckinck. hviardae Frisius 1769, en Commentariu8 in libr. proph. Hoseae Franeq. 1785 strekten daarvoor ten bewijze. Hij wijdde %ich nu gansch en al aan de
theologische wetenschap , en gaf weldra blijken dat hij in heldere begrippen nopens de leer van de godsdienst zijnen uitnemenden leermeester Vo g e t verre te boven streefde. Te Franeker toonde hij als theologant geen minder verdiensten te
hebben dan zijne ambtgenooten V enema en C o n r a d i, en
trad geheel en al in het spoor van Vi t r in g a; zijne theologische lessen waren volkomen naar het voorbeeld van dien
voortreffelijken man ingerigt. Als prediker stond hij bij C onr ad i aehter. Hij toch volgde de methode van zijnen schoon.
broeder H o llebeek , welke in die dagen aan slechts weinigen
beviel. Dit bewoog hem dan ook omstreeks 1780 de betrekking van Akademieprediker neder te leggen , waarvoor hem
het onderwijs in de Kerkelijke geschiedenis , dat V en em a
tot nu toe gegeven had , werd opgedragen. Hij aanvaardde
deze betrekking 3 Junij 1771 met eene redevoering de diver8is remediis ad tollenda Christianorum dissidia. Gunstig heeft
hij door zijn uitmuntend onderwijs op den toestand der Godgeleerdheid in ons Vaderland gewerkt. En ofschoon daarbij
getrouw aan de leer der Hervormde kerk , behoorde hij niet
minder dan zijn beroemde schoonvader D a n i el G e r d es ,
zijn vriend en ambtgenoot H e r m a nn us V e n em a en zijn behuwdbroeder E w a 1 d u s Ho I 1 e b e e k tot degenen , die het
oude gebouw eener dorre schoolsche Theologie hielpen sloopen.
Zijn nog voorhanden maar onuitgegeven Compendium Theologiae
getuigt, volgens bevoegde beoordeelaars, van den zelfstandigen
echt liberalen geest , waarin hij gewoon was de godgeleerdheid
to onderwijzen , en de belangrijke ofschoon vlugtige berigten
aangaande het onderwijs van Manger leeren ons althans , dat
vooral een oordeelkundig en vrijmoedig onderzoek der zoogenaamde loca probantia in de Messiaansche voorspellingen zijn
aandacht bezig hielden. Zijne lessen over de laatstgenoernde of
zijn Collegium proph,eticum, dat mede nog in zijn eigen band.
schrift aanwezig is , mag , gelijk dit gezegd wordt , tegen goad
worden opgewogen. Het kan niet anders of een man als M a ng er moest door sommigen in zijne goede bedoelingen miskend
en in zijne regtzinnigheid verdacht worden. Vooral schijnt
zulks geweest te zijn omstreeks 1785 , toen hij de rectorale
waardigheid bekleedde , en het was niet zonder invloed op zijne
keus , toen hij in 1786 met eene redevoering de festo Orthodoxiae, a Graccis Christiania celebrato deze waardigheid nederlegde.
Deze redevoering , in het 8e deel van het Archie/ voor kerk.
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geschied. inzonderheid in Nederland door de boogleeraren Kist
en Ro y aa rd s M. 392-403 opgenomen , behelst , nevens
zijne 'Oral() panegyrica, gehouden bij gelegenheid van het
tweede eeuwfeest der Franeker hoogeschool, dat onder zijn rectoraat gevierd is , M a n ger s laatste opentlijk werk. Met
drie zijner ambtgenooten tot de patriottische partij behoorende
ijverde hij in 1786 z66 voor deze , dat hij in groote onaangenaamheden met curatoren raakte , en met zijne drie ambtgenooten bedankte. Kort daarop werd hij lid der vroedschap te
Franeker, waaruit hem de keering der zaken in 1787 wederom
verwijderde. Sedert bragt hij zijn leven des zomers op zijn
buitenverblijf te Veenwouden , des winters te Franeker door,
waar hij den 30 November 1791. op zes en vijftig jarigen
leeftijd overleed.
Hij was gehuwd met E lis a b eth G e rd es , dochter van
den beroemden Groninger hoogleeraar van dien naam.
Behalve de gemelde schriften is van hem uitgegeven :

Disputatio qua disquiritur , num solius rations vi et quibus
argumentis demonstrati possit non esse plures uno deos ? fuerint
ne unquam populi aut sapientes , que eius veritatis cognitionem
sine revelationis divinae , ad ipsos propagatae subsidio habuerint
in Operibus societatis Stolpianae de Theol. Nat. Vol. III. Lugd.
1780.
De beer G. H. M. D e 1 p r a t gaf de Oratio de diversis remediis etc. met een vooTwoord in het licht in het VII D. van
het Nederl. Archie/ voor kerkel. geschied. door Kist en
Royaards bl. 348-370.

Oratio penegyrica in auspicium seculi III Acad. Frisiae ,
quae Franequerae est jussu procerum in temple majori habita d.
Sept. XXII 1785. Franeq. 1785.
De angel° Bethesdae commovente aquam ad illustrationem
census spiritualis, commatis inprimis quarti Cap. V. Euangel.
lohannis. Dissertatio in Miscell. Groningens. T. III. p.
173 scqq.
Zie Ypey, Gesch. d. Christ,. Kerk in de XVIII eeuw , D. VIII.
M. 30, 70 75, 635; Kist en Royaards, t. a. p.; G. Bruining
Herinneringen, Dordr. 1800 bl. 34 very.; Glasius, Godgel. Nederl.
o. h. w.; Aanhangsel op Nieuwenhuis Woordenb. o. h. w.- Kobus
en de Rivecourt, Biogr. Handwoordenb. o. h. w.; Bibl. Hog.
' T. I.
p. 610; Boekz. der gel. wereld, 1760b. bl. 95, 512, 513; Arrenberg, Naamreg.; Cat. d. Maats. van Ned. Letterk. D. II. bl. 192.
-

MANGER (HERmANNus) , soon van den voorgaande, werd den
2 Sept. 1773 te Franeker geboren, studeerde in de Godgeleerdheid,
was in 1797 predikant te Beers en Jellum in Friesland , vervolgens (1799) te Jelsum en (1803) te Haarlem. Hij stied
aldaar 15 November 1844. Hij was een vroom , hartelijk ,

getrouw en mensehlievend leeraar,, zijne geleerdheid deed bem
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voor het professoraat te Harderwijk in aanmerking komen.
M an ger is eens gegraveerd en eens in steendruk afgeheeld ,
naar de teekening van H. Roelo fs z. 4°.
Zie Bouman Memoria Clarissii p. 52, Evang. Kerkbode , 1844,
no. 41; Boekzaat voor 1845, a. ql. 140 verv.; Glasius; Godgeleerd
Nederl. o. h. w.

MANGELAER (CoRNELis), een kloek scheepsbevelhebber,
die in bet voorjaar van 1651 een scherp gevecht onder den
admiraal Haulth a in met 3 Nederlandsche tegen 8 Portagesche schepen voor het Itecif in Braziliö hielp leveren ,
waarin zeven der vijandelijke schepen door de onzen , en met
name den van 29 stukken door C. Mangelaer veroverd
werd. In 1652 vermeesterde hij een Portugeesch schip van
18 stukken, in 1653 overleed hij.
Zie J. C. de Jong e, 1Veerl. heldend. ter zee, D. II. bl. 297.
MANGELAER (CRYN CORNELISZ.) waarschijnlijk de zoon
van kapitein Corn el i s, werd in 1652 tot Commandeur van

eenen Zeeuwschen brander benoemd.
Zie J. C. de Jon ge, Negri. heidend. ter zee , D. II. bl. 297.
MANGELA.ER (FRANS CRIJNSSEN) welligt broeder van
Corn el i s , huwde te Vlissingen in Nov. 1622 Tunneken Dieters (in 1633 Jan• hertrouwde hij aldaar met Lijsbeth Frans
weduwe van Isaac Rijeke , hij diende teen op het schip van kap.
Bancker,Nay. X bi. 64, woonde de meeste zeeslagen in den eersten
Engelschen oorlog en den togt van de Ruyt er naar Denemarken in 1659 bij , en wordt als een moedig en ervaren zeeheld
geprezen, Zijne dapperheid bleek vooral in zijne ontmoeting
op 21 Maart 1661 bij Kaap Lezard , met den kaper Johan
C o 11 a e r t , wiens schip hij en Evertsen, na een kloek gevecht, vermeesterde en zegevierende te Vlissingen binnen bragt.
Be Admiraliteit van Zeeland beloonde hem met een gouden
keten en penning.

Zie .Doll. Mere. 1661 , bl. 53; J. C. de Jonge, Lev. der Evertsen
Tab91 I , Negri. heldend. ter zee , D. IL bi.. 297, 298.

MANGELAER (CtuntYN), in 1653 kapitein ter zee, voerde
het bevel op een der schepen van de Zeeuwsche directeurs en
nam. 401 aan den hevigen zeeslag van Junij 1653.
Zie J. C. de Jonge, Neerl. heldend. ter zee ; D. II. bl. 297.

-

MANGLERUS (EusTATios), geboren 29 Januarij 1652,
kleinzoon van Eustatius Manglerus of Manglerius,
om de religie uit Vlaanderen gevlugt , predikant te Witte
vvierum , onder de classis van Loppersum in Groningerland ,
te Oost-Vlieland (1604), Wormer (1608), gestorven in 1614,
zoon van Johannus M anglerus, veertig jaren secretaris
van Wormer. Hij werd in 1670 praeeeptor aan de Latijnsche
school te Medemblik, in 1680 aan die van Hoorn, in 1704
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,00nreetor :Wear. Hij maakte, zit* aia beoeffenear tier ladjusebe
dichtkunst bekend. Zijn gedichten zijn. verspreid 'vsoor dissertatien , in de Boekzaal der Geleerde wereld .en ,elders.
Zie de Pa a ww Vervolg op Veeris names der Predilcanten ,
bi, J32, Boekz. der Gel, wer. Aug. 1723, bi. 229, 230.
MANGOT (ADRIANus) , werd in 1554 te Gouda geboren ,
studeerde te Leuven in het door V i g l i u s nieaw opgerigte
collegie. her bleef hij negen jaren , legde zich aan de universiteit van dezelfde stad op de wijsbegeerte en godgeleerdheid
toe , verkreeg den rang van Baccalaureus in de laatste , nam
eenigen tijd de herderlijke dienst waar , doch trad den 1 October 1585 in de orde der jesuiten. Zijn welsprekendheid deed
zijn oversten besluiten hem tot de predikdienst te besteromen
en droegen hem het bestuur der congregatie der H. IVIaagd
op. Hij predikte te Leuven , waar Justus L i p s i us hem
steeds en gaarne hoorde , en vervolgens te Antwerpen. Ook
trad hij in andere plaatsen als prediker op. Hij stierf den
13 November 1629 in zijn klooster te Antwerpen.
Hij bestudeerde de H. Schrift en de kerkvaders en het was
uit dezer spreuken dat hij voornamelijk zijne predikatien zamenstelde. Zijn meest geliefde kerkvader was A u g u s tin us , van
daar dat , toen de kerkelijke twisten over de A.ugustinische
predestinatieleer ontstaan waren , een Jansenistische geestelijke
al wat M a n g o t hieromtrent in zijne leerredenen had Neengebragt , in het light gaf.
Hij schreef:
Monita Sacra in S. Scripture et sanctis Paribas potissimum collecta , in celebri Academid Zovaniensi sodalibus deiparae
Vi ►inis dicta, omnibus utillissima. Antv. 1613 8°.
Monita Sacra . . . . variis in locis ad am= et populam
dicta . . . . Pars altera. Ibid. Idem 1613. 8°. raro Tertia.
Idem 1613. 8°.
Monita Mariana ex S. Scriptura et S. S. Patraus
mum collecta , sodalibus Deiparae Pirainis zintverpiae dicta ,
omnibus utilissima. Additur duplex declaratio dominicae Passiois
cum triplice indice rerun praecipuarum , quae Monlas Awls ,
et hisce Marianis cortinentur. Antv. 1614. 4°.
Herdrukt met den titel van Conciones in Dominicas Festa
totius anni , ex S. Scriptura et S. S. Patribu8 , per Monita
deducta. Elitio 2° auctior et _correctior. Anty, 161$. 4
soil. 12°.
-

'

Zie Foppens, Bibl. Belg.; Paquot, Mem. pour serv. a r Hist.
Litter des Pays-Bas, T. I. p. 302; Walvis, Beschr. van Gouda,
D. I. hi. 510; van Heussen en Tan Rijn, Batavia Sacra, T. II.
p. 486; 'Glasius, Godgel. Nederl. so. h. w.; Kobus en de Rivecourt, Biogr. Ilanclwoordenb. o.

MANHEER (GEuarr) , B,otterdamsch boekverkooper .en
dichter uit het eind der 18° eeuw,, werkzaam :lid .der ,Rotter-
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damsche dichtgenootschappen van dien tijd , kunstbroeder en
vriend van Tolle n s.
Men vindt gedichten van hem in :
Mengeldichten bij bijzondere gelegenkeden door de Rotterdamache afdeelinq der loll. Mad& van Kunsten en Wetenschappen. Gedrukt voor de leden 1807.
Ook gaf hij afzonderlijk in het fiat :
Het zangeresje aan de Maas, Dordr. 1795.
Naamlijst der getrouwde en overleden personen binnen de stall
Rotterdam enz. waarachter gevoegd is eene verzameling van vertoogen over versckilknde onderwerpen in vaersen en in prom.
Kronijk der stad Rott. 1240-1670. Rott. I 779 herdr. 1783.4°.
Zie van Rijn Beschr. v. Rotterd. , voorr. ; Schotel, Tollens en
zijn tijd, bl. 26; Cat. van Dam van Brakel, bl. 14. Bodel Neij enhu is , Bibliogr. der Ned. Plaatsbeschr- n°. 1183.
'

MANILIUS (ABNoLD) , of de Man, omstreeks 1530 te
Gent geboren , had van jongs of neiging voor de beoefening
der fraaije letteren , was ervaren in de Grieksche en Latijnsche
talen en in de poezij , en oefende zich ook in de geneeskunde. In 1561 begaf hij zich in gezelschap van zijn landgenoot Dionysius Handovius naar Parijs om zijne letteroefeningen voort te zetten. Eenige jaren later verbond hij
zich aan Karel R ij m , ook een Gentenaar , die vijf of zes jaren
gezant van keizer Maxim i 1 i a a n was bij de sultans Selim
II en A m u r a t III. De Man volgde hem naar Constantinopel , waar hij met verschillende belangrijke personen kennis
maakte en vooral wegens zijne bekwaamheid in de Grieksche
taal in hooge achting stond. In Duitschland wedergekeerd ,
hield hij zich onledig met het vergelijken van eene menigte
handschriften , van plan ze later in het licht te geven , waarin
hij door den dood verhinderd werd.
Hij schreef:
Carmen ad Victorem Giselinum v661 den Prudentius van dezen geleerde.
Blegiae.
Epigramnata.
Epitaphia.
Het is onzeker of deze gedichten zijn uitgegeven.
Zie Sanderus, de Ganday. p. 23, 24; Sweertius Ath. Bat.
p. 143; Foppens, Bibl. Belg. ,_T. I. p. 60; Paquot,Mem. pour
servir l'Ilist. Litter. des Pays-Bas, T.II. p. 186.
'

MANILIUS (CoRNELis) of de Man, werd in den aanvang
der XVI eeuw te Brugge geboren , vestigde zich als boekdrukker te Gend , waar hij omstreeks 1570 stierf. Zijn zoon
Wouter Ma nilius was ook een beoefenaar der letterkunde
en volgde zijn vader als boekdrukker te Gend op. Men heeft
ven C or n eli s behalve een door hem berijmd sinnespel De
doodt genaamd :
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Declaratie van der Triumphe beweezen den hoogh gheboren Princen van Spangen Philips , des Keisers Charles
van Oostenryksoone , binnen de stadt van Ghetzdt, den
XIII Julii HCCCCOXLIX op rym gesteldt. (Gent 1549
in 8 0 .) In Vlaamsche verzen. Daar leest men onder
meer

Cornelis die het maecte , die hevet gh,eprent.
Manilius van Brugghen , woonachtigh to Ghendt.
Pit werk verscheen ook in het Latijn met dezen tile':

.drcus triumphales quenquinquie, quia S. P. Q. Gaudensi Philippo Austriaco , Caroli V Imp. Principis Flandriarum filio et
haeredi , et futuro Principi Flandriarum exhibiti fuere Gandavianno MDXLIX Ibid. Idem 1549 fol. met platen.
Ook had hij deel aan de zamenstelling van Pornpa Trimuphalis Philippo IZ , ilispaniarum liegi, Gandavi cum isthic
V elleris Aurei Comitia celebraret. Gand. Corn. Manilius 1558 ,
fol. ook in het Fransch en Vlaamsch in het licht gegeven.
Zijn zoon wordt G h i 1 a i n Manilius genoemd, en gezegd
dat Lucas de Heere met Cornelius bevriend was en
een grafschrift op hem vervaardigde , te vinden in den Boomgaerdt der poesien bl. 65 ; Van zijn tooneelspel de Dood volgens Sanderus, is echter tot heden geen exemplaar ontdekt
en welligt verward met de huere van der Dood, door Jan van
den Dale, in 1576 verschenen.
Zie Sanderus, de Gandavus , p.35, 36; Sweertius; Ath. Belg.
p. 192; Val. Andreas, Bibl. Belg. ; Foppens, Bibl. Belg . T. I.
p. 213; Paquot. Mem. pour servir a l'Hist. Litter. des Pays-Bas ,
T. II. p. 186; Willems, Yerh. over de Nederd Taal en Letterk.
D. I. bl. 253; Witsen Geysbee.k., Biogr. Anth. Crit. Woordenb.
D. IV. bl. 319; Snelliert, Schets eener Gesch. der Nederl Letterk. bl. 76 ; Mr. Ph. Blommaer t , De Nederd. schrijvers van Gent
1862, bl. 60-62, alwaar nog Sanderus en Foppens worden
verbeterd, die zich schijnen vergist te hebben.

MANILIUS (BouDEwuN) , denkelijk een afstammeling van
Cornelis, bezorgde een uitgave van een werk , getiteld : E'en

schoon historiken ofte tort verhael van de principaelste pointen
van de belegeringhe der vermaerde stad van Ghendt ten tijde
van den vijfden grave van Vlaenderen Arnout den Jonghe,
Boudewijn, Ghendt 1650 kl. 4°.
Zie Blommaert, .De Nederd. schrijvers van Gent bl. 29.

MANKE HEYN (Zie ANDRIESSENS) (HENDRIK).
MANMAKER (ADRIAAN) , thesaurier en ontvanger-generaal
van Zeeland , volgens concessie door Prins Willem I hem
verleend d. 20 Oct. 1573. Hij overleed te Middelburg 30
November 1590. Zijn portret is door H. Goltzius gegra-

veerd A°. 1579. Zijn spreuk daar onder Draecht goetwillich

laet met mandekene.
10
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IVIANMAKER (ADRIAAN VAN) , zoon van A d r i a an v a n
Manmaker, envan Catharina van Marselaer, werdin
de tweede helft der 16e eeuw te Middelburg geboren , bezocht in
zijn jeugd Engeland , Frankrijk en Italie en was bij de geleerden
toen reeds in hooge achting. Stephanus Claviger noemde
hem in een brief van 1601 #nobilis ac eruditus juvenis." In zijn
vaderland teruggekeerd , werd hij in 1609 baljuw van Middelburg,
en vervulde daarna onderscheidene bedieningen o. a. die van
thesaurier-generaal van Zeeland. In 1612 was hij vertegenwoordiger van de eersten edele in Zeeland in de Rekenkamer en in 1618 werd hij wegens denzelven in de vergadering
der Staten en in het collegie der gecommitteerde Raden van
Zeeland gedeputeerd. In 1618 vergezelde hij , als vertegenwoordiger van den eersten edele van Zeeland , Prins M a urits naar Utrecht. Hij gaf in de vergadering der StatenGeneraal zijne stem tot het gevangen nemen van 0 Id e n b a rneveld , de Groot en Hoogerbeets en behoorde daarna
tot de 24 gedelegeerde regters. De staten van Zeeland keurden zijne gedragingen goed , bedankten hem en beschonken
hem met een gave ter waarde van 200 guldens. Reeds vroeger (1618) hadden zij hem een zilver verguld lampet met het
opschrift idriano a klaninaker,, Equiti A°. CIDIOCXVIII ob
navatam feliciter Patriae ac Religioni oppressae operam Zelandiae
Ordines S. E. G. D.
In 1620 werd hij tot ambassadeur naar Venetie voorgeslagen , (loch niet benoemd. In 1621 zond men hem met v a n
N o o r d w ij k en P a u w naar Frankrij k om te handelen over
een tractaat van vriendschap en koophandel. Gedurende de
belegering van Bergen op Zoom , door Spinola in 1622 ,
was hij gedelegeerde te velde.
Volgens de la Rue was hij de eerste die een ontwerp gemaakt heeft , om door het stollen van praemie op de genomene
vijandelijke schepen de onderdanen van dit land des te meer
toen ter tijd aan te moedigen tot afbreuk der Spanjaarden ter
zee. In 1625 werd hij , nevens zes andere heeren uit Zeeland,
benoemd tot het bijwonen der lijkstatie van Prins Maurits,
in 1627 stond hij narnens deze provincie met Jacob Scotte
over den doop van een zoon des konings van Bohemen , gelijk
in 1628 over dien van eene dochter van Frederik Hendrik.
Na dertien jaren de betrekking van eersten edele in de hooge
vergadering van Zeeland bekleed te hebben , werd hij in 1631
ontslagen.
In 1609 huwde hij Maria van Berchem, welk huwelijk
door H e in sius en Grotius is bezongen.
.

.

Zie La Rue, Staatk. Zed. bl. 75, 270; Hooft, Briev. No. 231
(1704) Leven en stern. van Oldenbarneveld bl. 397; Bran d t, list. d.
Regtspleg. van Oldenbarneveld, bl. 200; Scheltema, Staatk. Nederl.
D. U. hi. 54; Beleger. van Bergen op Zoom, bl. 79, 167, 293;

147
Wagenaat, Vad. Mit.; itijit 'der lifagistO. van Mi&klb. bjit der
Rekenm. v. Zeeland; Vollenhoven, Breeders Gevang. (Reg.) Veliis;
Chr. v. Hoorn, bl. 318 ; P. Burman n i Syll. Epp. T.. II. •p. 34-7
T. III. p. 1, 5; D. Heinsii, Poem. p. 14; Dodt van Fl.
,

Archief v. Utrecht, D.VI.b1.286,287; Kobus en deRivecourt,
Biogr. Handwoordenb.; Kok, Nay. D. VI. bl. 351.
MANN (AUB. Tn.), den 22 Junij 1735 in de provincie
York in Engeland geboren , oud-karthuizer in het Engelsche
klooster te Nieuwpoort, verder kanunnik van NOtre Dame te
Kortrijk , secretaris der koninklij ke academie van Brussel , welke
stad hij bij den tweeden inval der Franschen in Julij 1794
verliet. Hij overleed den 23 Februarij 1809 to Praag , waar
hij sedert 1797 woonde.
In hands. liet hij na :
21/Omoire sur l' Agriculture des Pays-Bas.
De linguarum eruditorum necessaria cognition nec non
de vero nominis Dei TEpcirawdy sensu ejusque recta ac genuina
pronunciatione.
Memoires sur les rivieres , canax en general et sur ceux de
la Flandre en particulier , ,p•esente le II Avril 1774
Acad.
Imperiale de Bruxelles.
Abrege de l' Histoire ecclesiastique civile et naturelle de la
vile de Bruxelles.

a

Zie Bibl. Univ. i. V.; Bibl. ms. Bulthem , n°. 135, 180, 407, 705.

MANNAERT (ARNoLnus), zoon van Johan, heer van
Deuveren en van Elisabeth de Wild t, zuster van den
schout bij nacht G id eon d e Wild t. Hij was kapitein ter
zee, en verongelukte met het schip van oorlog, genaamd
Gouda. Zijn lijk spoelde den 30 Sept. 1697 te Ameland aan.
Zie J. C. de J on ge, Gesch. v. h. Ned. zeew. D. III. bl. 413;
D. IV. bl. 58, 89-105.

MA.NNt (JonANNEs HERMANNIJS), wiens varier R. Maine
predikant bij de Evangelisch-Luthersche gemeente te ArnheM is
geweest , werd in 1679 te Billinghausen geboren, oefende zich to
Essen in de philosophie en te Kleef bij den inspector Dy. Kay s e r
in de theologie, en na reeds op zeventienjarigen feeftijd te
Arnhem gepreekt te hebben , begaf hij zich naar Amsterdam,
waar hij zijne studien voortzette bij den Lutherschen predikant
Dominicus en de lessen van de hoogleeraren van L e e
wen, Morinus en Francius bijwoonde.
In 1700 werd hij predikant bij de Luthersche genaeente te
Arnhem, drie jaren later te Haarlem, waar hij met zijnen
ambtgenoot in twist geraakt, en afgezet zijnde , in 1709 eene
Scheuring in de gemeente verwekte. Daar hij de guest der
stedelijke regering genoot, bleef hij bij hen , die zich met
hem haddeti afgescheiden , het predikambt beclienen. In 1724
verwisselde hij deze diensi met die der Luthersehe getiedite

10*
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te Amersfoort , en in 1730 verbond hij zich aan die van
Monnikendam. Slechts twee jaren bleef hij daar werkzaam ,
toen hij besloot zij n emeritaat te nemen. Reeds was de leerrede , met welke hij zijne gemeente vaarwel Wilde zeggen , gereed , toen de dood hem in 1733 te Amsterdam plotseling uit
dit leven deed scheiden. Manne was een ijverig en geleerd
man. Als prediker onderscheidde hij zich door eenvoudigheid
van bewerking en verdeeling. Jammer slecbts dat zijne predikatien , in de toepassing doorgaans warm en opwekkend ,
onder den last van het vertoon van geleerdheid gedrukt
gaan en door woordspelingen en uitdrukkingen smakeloos
worden. Zijn portret gnat uit door J. Wandelaar geteekend ,
als graveur niet geroemd.
Hij schreef:
Verzoenpredicatie over Matt& : 9. Haarlem 1709.
Leerrede over Ps. XXX: 20. Haarlem 1709.
Inwijingepredicatie van de nieuwe Luthersche huyskerk in
Haarlem , staande en gelegen aan het Spaare. Haarl. 1711.
Lykpredicatie over mijn broeder den Zlgr. I. F. Manng , gehoudtin 1713.
Predicatie over .138. LXXIII vs. 2 5 , 26 te Cleve gehouden 1715.
Belijdeniepredicatie 1717.
He vaarwel of de afecheiderede to de gemeente toegedaan
de onv. Augeb. conf. te Haarlem. Haarl. 1724.
Huge Postil of predicatien over alle Bpisteltexten , door het geheele jaar. Met J, G. Pritius voorrede. Amst. 1730. 2 d. 4°.
Intreerede te Monnikendam over Gen. X17 II vs. 1, 2. 1730.
Predicatie op den Goeden Vrijdag. Amst. 1731.
Het laatel vaarwel of de afscheidsreden, tot de gemeente
Monnikendam over Dent. XXX v8. 19. Amst. 1732.
Jubelpredicatie op het tweede eeuwfeest der Reformatie. 1717.
Korte beschrijving van Luthers levensloop. 1717.
J. Bugenhagen, liikrede over den dood van Luther, voorafgegaan door een grondig berigt aangaande Luthers begraavenieee
1717 (vertaling).
J. M. Dilhern'e , Kort Histories berigt van de Aug. conf.
1717 (vertaald).
Naauwkeurige zoo theologise als historise aanmerkingen over
het werk der Reformatie, mitsgaders eene nate beschrijvinge
van den opkomst en awl der Luthersche kerken in de Nederl.
Haarl. 1729.
Uitgekipte, stichtelijke en tielroerende huie- en kerkgezangen.
Amst. 1718 , 1738 uit het Hgd.
Ook heeft men van hem :
Tractaetie van de verlossinge en regtvaardigmaking eens armen zondaars voor God. 11 as rl. 1709.
Historie van het bitter lijden en sterven onzes Heilands Jen
Christi. Amst. 1728 , 1762. 2 0 dr.
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Schriftmaatige verkiaaringe over alle ck heilzame 28 artykelen
der onv. Augsb. cogfessie of geloofsbelydenis. Amst. 1730. 4°. 8°.
Tweede Utrechtsche jubeVeest.
Luytersche Gezangen. Haarl. 1716. 8°.
Leerrede over de verzoeking Abrahams.
Zie Laatst Vaarwel, Amst. 1730; Schultz Jacobi en Domela
Nieuwenhuis, Gesch. d. Evang. Lath. kerk D. II. bl. 103, very.
D. IV. bl. 95, D. V. bl. 58, D. VII. bl. 96 very.; Glasius,
Godgel. Nederl. o. h. w. ; Kobus en de Rivecourt, Biogr. Handwoordenb.; Navorscher , D. VII. bl. 224 Arrenberg, .Naamreg. Muller, Cat. van portr.

MANNE (JosiNA) , waarschijnlijk eene dochter van den bovengemelde , beoefende de nederduitsche poezij.
MANNIN of MAUV IN (JEHAN) , was reeds schilder in het
begin der XIVe eeuw , en komt als zoodanig voor in de stadsrekeningen van Rijssel op het jaar 1327.
Zie Le Comte de la Borde, Les Dues de Bourgogne , Introd.
p. LXVI; Kramm, Lev. en werk. d. Holl. en Vl. Kunstschild. D.
IV. bl. 1058.

MANNING (ADRIAEN) , door prins Willem I tot scheepskapitein aangesteld in 1569. In 1570 man hij en jonkheer
Lancelot van Bred erode, Adriaen Moning en Albert Mennin ge rhof en anderen in het Vlie , tien groote
hulken en eenige mindere schepen waardoor zij groote schade
aan de Nederlandsche kooplieden toebragten.
Zie Beaufort, Lev. v. Willem I, bl. 158, 179.

MANNINGA (UNIco) , drossaard van Embden , voorstander
der vrij heid , die gedurende eene reeks van jaren vlugtelingen
nit Engeland in de Nederlanden ten zijnent ontving. Hiertoe
behoorde ook Marnix van St. Aldegonde.
Zie Groen van Prinsterer, Archives de la maison d' Orange
Nassau, T. III. p. 237, T. IV. CM. 45 , T. V. p. 187

MANNO of NANNO , een Friesch wijsgeer, , ten minste een
man die aan het hof van Karel den Kalen, niet zonder
eenig goed gevolg lessen in de vrije kunsten gaf , en daar waarschijnlijk den Utrechtschen bisschop Rad boud gevormd heeft.
Van hem moeten er zelfs aanteekeningen over A r isto t e 1 e s en
Plato in onze oude boekerij en , voor de Spaansche beroerten
zijn voorhanden geweest. Met al dezen reuk van geleerdheid , bem toegekend , zoo behelzen zijne geschriften evenwel
niets meer dan den lof der heiligen.
Zie Suffridus Petri, Script. Fris. p. 55; Batavia Sacra, T. I.
p. 158; Collot d'Escury, roem in kunsten en wetens. D. IV.
(1) bl 10, 11, A IV (1) bl. 55, 56, D. III. (A) bl. 178.

MANRIQUE (MIGuRL) , volgens Fiorillo een Vlaming , en
discipel van R u b bens , die zich op het einde der 17e eeuw to

Malaga vestigde.
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Zie Fiorillo, Geschichte der Illahlerey in Spanien , S. 270,
KraMM, Lev. en werk. d. Holl. en Vl. Kunstsch. D. IV. bl. 1058.
MANS (FREDERICUS H.), een verdienstelijk kunstenaar,, die
in de tweede helft der 17e eeuw , wa,arschijnlijk te Utrecht

bloeide. Hij schilderde land- en dorpsgezigten , stadsvesten
enz. aan rivieren gelegen, met rijke stoffaadje , eigenaardig en
vol karakter voorgesteld in den trant van K 1 a a s Mo 1 en a e r
doch beter van gehalte.
Zie Kr amm, Lev. en werken der Holl. en Vl. Kunstsch. D. IVbl. 1058.

MANS (ARNotD vAN) , een leerling van D a vi d Ten i e r s,
den jonge, behoorde tot de Belgische schilderschool.
Zie Bogaerts, Esquise d'une histoire des arts en Belgique p. 61;
Kramm, Lev. en werk. d. loll. en Vl. kunstsch. D. IV. bl. 1 059.

MANSART (SiEuR DE). Zie MAULDE (GUILLAUME DE).
M ANSDAEL (R. VAN), dichter nit de tweede helft der
.

17e eeuw. Men heeft o. a. van hem een Routoklacht op de

Buyter.
Zie van der Aa, N. B. A. C. Woord. D. II. bl. 401.

MANSDALE (RomBouT VAN) of KELDERMANS een bouwmeester die in de eerste helft der 16© eeuw te Brussel bloeide.
Zie Messaaer des Sciences historiq. 185 8 , bl. 338; K r a m m , Lev. en
werk. der Holl. en VI. Sch. o. h. w. ; Leldermans.
MANSFELT (PIETER ERNST GI aaf VAN) , afstammeling uit
het oude Duitsche huis van dien naam , soon van Ernst, Graaf
van Mansvelt, in 1532 gestorven en van Dorothea
van Solm s. Hjj, geb. 1517, ontving zijne opvoeding aan het hof
van Ferdinand, broeder van Karel V. Hij had , gedurende zijn zeven-en-tachtig-jarigen levensloop , drie Spaansche
koningen (K arel V, Philips II , en III) gediend , onder
anderen woonde hij den togt naar Tunis bij (1535), en was
opperbevelhebber van Yvoy, Coen deze stad , in 1552 door de
troepen van Hend ri k II aangetast , en hij gevangen genomen werd. Na zijne verlossing sloeg hij de Franschen te
St. Quentin onder Savoyen en Egmond.
In 1569 , ten tijde van Alva, dien hij getrouwelijk diende ,
werd hij naar Frankrijk ter hulpe des konings tegen de opgestane hervormden gezonden , en versloeg ze bij Moncontour.
Voorts voerde hij onder Al v a en R e q u e s e n s den Nederlandschen oorlog en was , na den dood des laatsten , een der leden
van den Raad van Staten , die door de burgerij van Brussel
gevangen genomen en vijf maanden in hechtenis gehouden
werd , niet zonder gedurig dreigend levensgevaar. De beer d e
Jonge heeft het niet onwaarschijnlijk gemaakt dat prins Willem I dien stap heeft aangemoedigd en gerugsteund ,

161.
M sfel d ert- 13-arl•i no at'

vatten, isle, hetwelk . nook

de Algemeene Staten , noch die van Brabant,' mane G limes
en. d e H e ze verrigtten. Een stout stuk wattrlijk, en' een
bewijs van 's Prinsen veelvermogenden invloed in de toen
nog vijandige hoofdstad der Nederlanden. Maar is het te
verwonderen dat M an s fe 1 d en Barlaimont, beide mannen van den hoogsten invloed , zich door deze gevangenis , het werk huns ergsten vijands , van het bestuur over
Nederland verstoken , hunne partij. in 't onderspit , en de
geuzen ziende zegevieren , besloten' van hunnen kant
nu ook alles, zoo list als geweld, aan te wenden om weder boven te komen. In de gevangenis gedroeg zich voorts
Mans f e 1 d met edele fierheid hij weigerde het huisarrest ,
waartoe zich H e z e na langdurige verzoeken der Staten • ten
laatste liet vinden , en dat B a r 1 a i m o n t aannam. M a n sf e 1 d- werd met de algemeene bevrediging en Don Juan's
komst ontslagen en teekende toen de Unie van Brussel, doch
wel met het voornemen om die spoedig te verbreken, geleidde
daarop de Spaansche soldaten uit het land en trok terstond
bij Don Juan naar Namen. Sedert vinden wij zijnen naam
met lof in de meeste gevechten en krijgsgebeurtenissen dier
tijden, in de legers van Don Juan en Parma (in de belegeringen van Maastricht, Antwerpen, in de bevrediging der
Walsche gewesten enz.) Hij werd na den dood van P a rm a
tweemaal algemeen landvoogd der Nederlanden — v6Or en • na
de komst van den aartshertog Erns t. Bij de komst van aartshertog Albert aanvaardde hij wederom het stadhouderschap
van Luxemburg , welke provincie hij negenenvijftig jaren lang
bestuurd en gedurig in 's Konings naam heeft gehouden. Zoo
bereikte hij in gedurige werkzaamheid den hoogen ouderdomvan 87 jaren en stierf in het jaar 1604. Van Meteren noemt
hem "een zeer kloek Neer , van goede verstande , een groot
hovelingh, van syn princen seer bemint." Hij was sedert
1546 ridder van het gulden Vlies , en huwde Margaretha
van Brederode, zuster van den vermaarden graaf Hendrik
en in hoogen ouderdom met Maria de Mont mo r en c y ,
weduwe van den graaf de L a 1 a i n g. Zijn afbeeldsel bestaat
op meer dan eene wijs.
Zie behalve B or , van Me ter en (vooral bl. 504, fol. uit Amst.
1652), Hooft, Bentivoglio, Strada, M. ab Isselt, Moreri,
Hoogstraten, Grotii, Annales et Hist. de reb. Belg. p. 172;
Locrii, Chron. Belgic. p. 611; Hubner, Geslachtrekenkundige
Taf. Taf. 334-346 ; T e Water , Verb. der Ed. D. III. bl. 4;
Wagenaar, Vad. hist. D. VI, VII, VIII, IX (Reg.); Kok,
Vad. Woordenb. o. h. w. Ernst ; van Kampen, Karakterk. d. Vad.
D. II. bl. 377; J. C. de Jonge , de Unie van Utrecht, bl. 176 179
190; C almet, Bibl. de Lorr. p. 628; Paquot, Mem. pour servir
l' Hist. Litter. des Pays—Bas , T. II. p. 374; Schannat, llist. du
conde de Mans/. 1707. 12°.
-
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G r o e n van Prinsterer, Archives de la maison d'Orange-Nassau,
(Reg.) Muller, Cat. van portretten.
MANSFELT (KAREL VAN) , natuurlijke zoon van den voorgaande , werd in 1588 geboren. Na het eerste onderrigt ontvangen te hebben , zonden hem de aartshertogen , Albert en
Isabella naar Rome, om aldaar in de wijsbegeerte te studeren. Hij legde zich ook op de God- en regtsgeleerdheid
toe , keerde toen naar zijn vaderland terug en werd te Leuven
licentiaat in de beide regten (29 Jan. 1614). Hij was toen
aalmoezenier der aartshertogen die hem op nieuw voor eenigen
tijd naar Rome zonden , van waar hij wederom naar Brussel
werd geroepen om zijn ambt en (evens dat van ceremoniemeester aan het hof te vervullen. Hij werd sedert kanunnik
van St. Gedule te Brussel , eerelid van den raad van Luxemburg,
Prevoost der collegiale kerk van Seclin bij Rijssel. In 1631
werd hij vicaris-generaal van den apostolischen gezant in de
legers van P hi 1 i p p u s IV in de Nederlanden , in de Paltz en
andere provincien. Ook volgde hij in 1637 Philibert de
M o 1 als deken der St. Gedule op. Hij overleed in 1647 ,
omstreeks 60 jaren oud.
Hij schreef:

Paratitla Decreti : de iure sacro in genre ; degue Ecclesiasticorurn moribus et officiis. Lov. 1616. 12°.
Utriusgue iuris concors discordia , qua canone8 cum legi6u8
pugnantes concillantur. Luxemb. 1619. 12°.
Manuductio ad vitam canonicam. Luxemb. 1620. 12°.
Clericorum coenobetica, sive canonicorum vita et origo.
Luxemb. 1625. 12°.

Exercitatio civilis ad Regulas juris in Sexto. Luxemb. 1626.12°.
Clericu8 sive de stain perfectionis et perfectione status clericorum. Brux. 1627. 12°.
Exercitatio civilis ad Breve Apostolicum Urbani P.P. VIII
de constitutione et potentate dekgati apostolici in militia Belgicd regii exercitets , item de jejuna Quadragisimalis 'remised
observantiii in eddem militia. Brux. 1638. 12°.
Sacerdotis breviculum, venerationi Cleri sacrum. Brux.
1642. 16°

Octant Dei , sive de Parockia, religione et disciplina
&um. Brux. 1643. 4°.
Principle breviculum , memoriae Alberti, Isabellae et .Ferdinandi sacrum. Brux. 1643 (of omstreeks) 16°.
Breviculum Hierarchae. Brux. 16°.
Magisterium militare , sive de jurisdiction et Are militiae
Bag. Antv. 1647. 16°.
.Religiosu8 sive de stain prefectionie sacerdotii. Bruxell.
1647. 16°.

Job patien8 , sivi de Providentid Dei erga hominem. Brux.
1647. 16°.
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Zie Valerian Andreas, Bibl. Belg. p.124; Foppens, Bib/. Be/g.,
T.I. p.158; Sweertii, Ath. Belg. p. 169; Miraei, Bibl. Ecc. ed.
Fabric p. 336; Basil. Brux. Ed. 1743 bl. 12; Calmet Bibl. de Lorre
p. 627, 628; Paquot, Mena. pour servir a l'llist. litter. des PaysBas , T. I. p. 375.

MANSFELD (KAREL Graaf VAN) , zoon van Pieter Ern st
grave van Mansfelt en van Margaretha van Brelde.rode
geb. 1542 , werd door zijne Baden door geheel Europa beroemd. //Men zag" schreef te Water, oin zijn voorbeeld
deels dat gezindheid in 't stuk van vrijheid geen erf zij , doch
dat standvastigheid in 't behartigen van 's lands algemeen welvaren , ook in die dagen niet zelden voor eigen belang pleeg
te wijken." Hij onderteekende reeds vroeg het verbond der
edelen en verscheen bij het overgeven van- het smeekschrift ,
openlijk ten hove. Zijn vader,, der landvoogdesse geheel
toegedaan , verklaarde in den raad dat hij zijn zoon hierover
schriftelijk bestraft had , en schreef hem een brief , waarin hij
hem , tenzij hij zich oogenblikkelijk van het bondgenootschap
afscheidde , zijn toorn aankondigde en bedreigde hem voor altoos zijn vaderlijk6 gunst te ontrukken. Doch deze vermaningen en bedreigingen trokken den jongeling , die fier van aard
was , niet aanstonds van het bondgenootschap af. De raad ,
dien hij gelijk men wil, aan den Prins van Oranje zou gegeven hebben , om E g m o n d van kant te helpen , opdat de
vorst , ter bevrijding van het land , al de krijgsmagt aan zijne
zijde most krijgen , was waarlij k te verfoeijen en 's Prinsen hart
was te wel . geplaatst dan dat hij dien voorslag goedkeurde ,
doch er bleek uit hoe diep hij ingewikkeld was in den voorstand der vrijheid. Niet lang duurde het of hij liet het bondgenootschap varen , en werd aangesteld tot bevelhebber van
Antwerpen.

Nadat Alva de graven van Egmond en Hoorn had
doen vatten , schroomde Mans fe 1 d naar Brussel te komen.
of week zelf , gelijk men schreef , op raad van zijnen vader ,
van daar. Het scheen dat hij zich minder op Alva durfde
verlaten dan op de landvoogdesse , welker gunst hij zich door
zijne verrigtingeu bij Valenciennes noo. meer had verworyen. Onder don Jan van Oostenrijk,bdie hem gebruikte
om krijgsvolk in Frankrijk , waar hij zeer bekend was, te
werven , doch vooral onder den hertog van Parma, was M a n sf e 1 d een der voarnaamste legerhoofden ; en gaf , ten voordeele
der Spaanschen , veelvuldige blijken van heldhaftigheid. Getuigen hiervan zijn de slag bij Gemblours , de verovering van
Bouvignes , de herhaalde onderneming tegen Nivelle , het innemen van Eindhoven , Diest en andere plaatsen in 1580 ,
het belegerde en eindelijk vermeesterde Antwerpen , het benaauwde Dendermonde , de inval in den Bommelerwaard en de

versterking van 's Hertogenbosch , de belegering en verzekering
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van Oran, Mfigew, Batenburg ear ander& plaatsen,, het stormentlerhanii innemen. van. Nuis , zijn welgelukte, aanslag op
Blankenburg, het bemagtigen van- Sluis zijn, toeleg op Geer
truidenberg en- Breda, aismede op Bommel en Heusden , die
hem echter mislukte , waarvan de oorzaak gezocht wordt zoo
in den onwil der soldaten als in den twist , tussuhen, hem. en
den.bevelhebber L e v a gerezen; het innemen- van. lierpt , Heel ,
Remelt, Rees en Rijnberk. Het. was dan: niet zonder reden.,
dat Parma de- Nederlanden voor een iijd verlatende,, het hooge
hewind. over de krijgsmagt in Brabant aan Mansfelt toebetrouwde., en dat hij zich van hem: bediende , om Breda, onlangs bij vertassing door. de Staatschen ingenomen , te hernemen.
Na. den) dood van- Parma , kreeg de oude graaf van M a n sfetdi het. hoog gezag voor een tijd, in handen , en. schikte zijn
zoon, K are 1 tot. den veldtogt2 naar Frankrijk , om 't bevel
aver '6 konings leger aldaar te voeren ; die ook in dat rijk
zijn heldenmoed , deed blijken: Hoe verdienstelijk Mans fe Id
zich anders maakte door zijne krijgsbedrijven , werd hij
ter, na zijne wAderkomst , gelijk de meeste Nederlandsche heeren , met opzet buiten het bestier van staatszaken , door de
Spaansche raadsbeeren. gehouden , en , men zocht zelfs gelegenheid om hem buiten de Nederlanden te doen vertrekken. Met
dat oogmerk werd hij , onder schijn van verhooging , den
keizer tot veldheer in Hongarije aangeprezen , waar hij zich
tegen de Turken. dapper 'gedroeg. her eindigde hij zijn leven in den ouderdom van 52 jaren te Comorn, in 1594. Hij
huwde drie maal , onder welke Maria Christina v an E gmond, weduwe van Odoard van Bourn onvilte.

,

,

,

,

Zie van der. Haer, de Init. tumul. Belg. C. IL p. 195, 318,
322; Viglius ab Aytta, Ep. VII ad Hopperump. 358; Strada
de bello Belg. lib. V. p. 211 , lib. VI. p. 313, 314, 569, 573; dec.
II. lib. VI. p. 346, 390, 395, 511, VII. p. 351, 420, 421, 439,
453-.455, 459, 469-480 , VIII. p. 490, 581 , 582, IX. p. 73 , 569
X. p. 719, 723, seqq. 733, 736, 754.-761; Hooft, Ned. list.
B. IV. bl. 131, B. XVII. bl. 35; XXVII. bl. 35; Meursii, Rer.
Belg. lib. I. p. 1 5 ; le Petit, La grande chron. anc. et moderne de
Holt. Zeel. etc. liv. IX. p, 165 , XI. p. 347, 348, XII. p. 410,
XIII. p 472, XV. p. 650; De Tass is, Comment. de tumult. belgic.
lib. IV. p. 284, 293, 296, 297. 1. VII. p. 484, VIII. p. 516, 526
H. Loyens, Synopsis lien ab Lothar. Ducibus gestorum p. 470,
3515; J. H. v. Heurn, Beschr. van 's Hertogenbosch, D. II. bl. 163-170, 186-189; van Reyd, Ned. Hist. B. XXXI. bl. 76; Bentivoglio, van Meteren, Schiller, Wagenaar, Vad. Hist. (Reg.)
is ier , Vad. Hist. (Reg.) Beaufort, Lev. van Willem I D. III.
Cer,
bl. 187; Bosscha, Neerl. Held. te land , D. I bl. 288, 289, 299,
324; Christinacus, Jur. Her. P. I. p. 173-174; Suit du sup.
plem. du Nobil. T. I. p. 24; Hub n er, Geslachtrek. Tafelen, Taf.
334-346; Hoogstraten, Kok; Te Water, Verb. en smeeks. d.
Edelen, D. I. bl. 378, D. III. bl. 4-10, volg. ; van Loon Ned.
-

nge.
ll istp. D.I.Groenvan Prinsterer, Archives de la maison d' Ora

Nassan. (Ind.)

1KANSVELDIUS (4EGNERus), ui pen, Vtrechts/ regerings 7
geslacht den 2i Oetober
,.• 109 in de hoofc,Istaid van het aticht,
geboren. Zijn vader was A. n t o u 11ta rigsvel di us en 4jne,
moeder Elisabeth Heyd end al. Na de iatijnsche school
to Utrecht bezocht te- hebben , studeerde hij te Leyden in dp,
godgeleerdheid. Na voieindigde studien zou hij den baron
Godard Adriaan van Reede, heer van Amerongen, tot
ambassadeur naar Spanje benoemd , als prediker vergezeld hebben ,
toeri de hoogleeraar D a n i el V oetius in den bloei zijner
jaren stierf en de magistraat hem diens leerstoel in, de godgeleerdheid in 1660 aanbood. Zijne onmatige lust tot stip*, bezorgde hem een vroegen dood. Hij stierf den 29 Mei 1071.
G r a e v i u s hield eene lijkrede op hem. (de VIP van. diens
gedrukte Orations.) Hij schreef verschillende A.cademische
dissertatien over wijsgeerige onderwerpen en voornamelijk
ratiocinatione legitima 1668 , later te Leipzig 1699 en te Herborn
1711 8°. herdrukt. Na zijn dood verschenen zijne Lucu,brationes in detestabilem Benedicti Spinosae inscribitur Discumus Theologico-Politicum. Amstel. 1674. 4°.
Hij arbeidde ook aan een Commentarius in Bpicteti Enchi 7
ridion , welker voleindiging zijn dood belette.
Onder den Pseudoniem van P e tr u s‘ ab Andlo, schreef
hij tegen Maresii, Dissert. de abusu Philosophiae Carthesianae
surrepente et vitando in rebus theologicis et fidei :
Specimen conefutationis dissertationi8 de abusu Philosophiae
Carthesianae.
Hierop schreef Maresius:
Vindiciae en Findiciarum vindiciae , die door Mansveldius
beantwoord werden met :
Animadversiones in Vinclicias — en Specimen bombomachiae
,

Zie Graevii, Orat. funeb. ; Spizelius, lnfel. Literat. corn. XV.
p. 364; Fabricius, de Script. Verit. Christ. C. XIII. p. 348.; Witte
Dzar. Biogr. ad ann. Diet. Hist. et Crit. T. I. p. 224; Place; de
Script. Pseudon. p. 53; Nic er on , Me moires pour servir l' Hist. des
Ilommes illustre T. 28; Magna Bibl. _Eccles. T. I. p. 434; Burman
Traj. erud. p. 209 ; Bayle, Hoogstraten, Glasius, Godg. Ned.
o. h. w.; Foppens, Heringa, de Audit. p. 139.
-

MANSVELT (JAN FLoitisz.), een tooneeldichter nit de
tweede helft der 17e eeuw.
Hij schreef:
De klucht van de noble vr iyagie 1670.
MANSVELT (JAN ISAAK VAN), werd in 1761 te Utrecht
geboren , en tot de vesting-bouwkunde opgeleid. Als liefhebber heeft hij ook het handteekenen , met lof beoefend, vervaardigde prentteekeningen en ook eenige prentjes naar H.
Meij e r , en eigene teekeningen. K r a m m geeft de liist zi,j
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ner weer bekende etswerken. Hij stierf te Nijmegen in 1802
en zijn broeder Anton ie J a n , die goede portretten vervitardigde , den 17 Sept. 1829 in den ouderdom van 72 jaren.
Zie 'Immerzeel, Lev. en werk. d. Holt. en Vl. Kunstsch. D. II.
bl. 199; liramm, Lev. en werk. d. Holt. en VI. Kunsts. D.IV.bl. 1059.

MANTATS of MATANTS , een der Verbondene Edelen.
Zie to Water, Verb. der Edelen , D. III. bl. 10.

MANTEAU VAN D..kLEM (P.) schepen des lands van
den Vrije tot Sluis in Vlaanderen , gaf:
Psalmen des Nieuwen Testamenti. Middelb. 1683. 2 d. 8°.
In 1686 verscheen te Utrecht bij W. C 1 er c k . 8° (990 pp)
de tweede druk met dezen titel :
Biblia , dat is : de gantsche H. Schrift des 0. en N. Testaments , kortelik uyt yder Boek der voorm. saecken op Psalmen gedicht. En onder yder Psalm een aged&
Zie Andriessen, Aanmerk. bl. 207 ; Cat. der Maats. van Ned.
Lett. D. I. bl. 176; Muller, Cat. Godg. werk. bl. 83.

MANTEAU (JAQUEs), schreef in Tholen 13 Jan. 1631 , oud
81 jaren:
Memorie of histories verhaal van hetgeen staande de belegering der stad (Zierikzee) is voorgevallen , in J. van der
Velde, Tweede jubeV. der verlossinq van Zierikzee.
MANTELIUS of MANTELS (JAN), noon van G e o rge
Mantels en Maria Hermans, te Hasselt, eerie stad van
het graafschap Looz , in het prinsdom Luik , den 23 September
1599 geboren. Hij ontving zijne eerste opleiding bij de Jesuiten te Luik , waarna hij den elfden Junij 1617 in het
Augustijner klooster van Hasselt ging , waarin hij het volgende
jaar zijne gelofte aflegde. Na voleindigde studien werd hij
gedurende vele jaren onderwijzer in de fraaijeletteren , en
vooral in de rethorica. Omstreeks 1627 werd hij onder-prior
te Brussel , en in 1630 prior van Antwerpen. In 1636 verkreeg hij den rang van licenciaat in de Godgeleerdheid aan
de hoogeschool van Douai. In het volgende jaar werd hij
prior te Yperen en vervolgens te Hasselt , en vicaris van Luik
in 1640 eerste visitator zijner provincie , die toen al de Nederlanden en een deel van Duitschland omvatte. In 1647
was hij afgevaardigd te Rome bij het algemeen kapittel zijner orde
en kwam hij terug met den doctoralen hoed van Pavia en werd
in hetzelfde jaar prior te Keulen.
Omstreeks 1631 begon hij zich vooral op de welsprekendheid toe te leggen en predikte hij met veel toejuiching in de
kerken zijner orde te Antwerpen , Brussel en in de groote
kerk dezer laatste stad.
In gevorderden ouderdom werd hij door de jicht aangetast ,
doch genas omtrent den aanvang van 1660 , welke genezing
hij toeschreef aan de tusschenkomst van de H. Maagd , die
.
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vereerd werd in de kapel van Curtembosch , een miji van St.
Trond. Hij bragt zijne laatste jaren te Hasselt door, waar
hij in 1655 voor de tweede of derde maal prior was , en hield
zich bezig met stoffe te verzamelen voor de geschiedenis van
zijn land. Hij stied' den 23 Fehr. 1676 in den ouderdom
van 77 jaren. Men begroef hem in het koor van zijn klooster, onder een buitengewonen steen. Hij was een der verdienstelijkste leden zijner orde.
Hij sehreef:
Manuel de la confrerie de la ceinture de St. Augustin. Liege
1627 in het 01.
La journee des ames devotes. Anvers 1634. 16°. in het VI.
Speculum peccatorum asperantium ad solid= vitae emendationem ; aive admiranda St. Augustini converaio , historicd ejuadem narratione , diacuraibua moralibua et emblematic in am
inciais adornata. Antv. 1637. 4°.
R. P. joannia .Mantelii, S. T. L. Auguatiniani, oratio
in laudem B. M. Virginia , occasione statuae ejua in templo
Auguatiniano Thenia dedicatae anno 1636. Onder de Orat. 88.
van Nicasius B axius. ..4ntv. 1638. 12°. T. I. p. 367-389.
.Tabula Chorographica Principal& Leodienaia et Comitatia
Lossenaia. Amst. 1639.
Are Arlium, sive de Reyimine Sanctimonialium Diatribe.
Antv. 1640. 16°.
De officio Pastorali , libri duo , ad eorum praecipue instructionem, qui ones Christi ruri paacunt. Antv. 1643. kl. 12°.
Oratio habita Antverpiae in funere B. et Eximii Patris Henrici
Lancelotti , S. Theologiae Doctoria Lovaniensis. Antv. 1643. 3°.
Aeyidii Albertini .Emblemata. Hieropolitica , versibua et prosd
illustrabat Joanna Melitanua a Corylo, cujus accedunt Mune
errantes. Colon. 1647. 12°.
Thaumaturgi physici Prodromua. Colon. 1649. 12°.
S. Auguatinue , de venerabili Eucharistical; aive de augustiaaim° corporia et aanguinis Domini Mysterio, qua eacrificium
et aacramentaz eat, quid calholicua aanctae Ecclesiae Doctor
eeneerit, libri IL Leod. 1655. 12°.
Haasektum, aive ejuadem opp. diacriptio, quo conlinetur Iota& Historiae Lossenaia compendium, praecipue Cap. XI. ubi
recenaentur Conzites , celeberrimi Monasterii de Herckenrode ord.
Cistervienaia .Fundatorea. Lov. 1663. 4°.
Hiatoriae Loasenaia libri decem, authore B. P. Joanne
Manta° , ziugustiano , S. Th doctore. Cui adjuncta aunt diplomata Loaaenaia ,privilegia,pace8 , pacta ; donationes , infeudaIlona , etc. nec non recollectio edictorum , constitutionum, declarationum, ,curium etc. Cum 1 opographia seu descriptione urbium
pagorum et locorum ejusdem comitat& , labore et studio clarissimi conaultissimique Domini Laurentii Rayne J. U. D. et
-

.

,

Advocati. Leodii 1717. 4°.
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Hij lief . na in haas. :

ntagina de Mendicantimin stationibmi.
:fiber singulario de officio oratories. Christiani , juxta sanctissimos 'Mores, probatissimamque St. Augustini doctrinam: ad
renovandam in 218167L veterem S. S. Patrum concionandi mehodum.
• Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. p. 532, 533; Foppen s, Bibl.
Belg. T. I. p. 162 ; Paquot, MOm. pour servir ac l'ilist. Litter des
Pays-Bas , T. II. p. 295 ; De Wind, Bibl. der Ned. Gesch. (Ind.);
Delvez, fist. Goner. d. 1. Beig. T. VII. p. 27; Visscher, Handb.
D. V. bl. 83.
-

MANTEL , een Belgisch beeldhouwer,, te Brussel geboren ,
bloeide omtrent 1780. Hij beitelde o. a. eenige versierselen aan het paleis van Laeken en eenige basrelieven en
versierselen voor een huis in de nabiTheid van dat paleis.
Zie Immerzeel, Lev. en werk. der Boll. en VI. Kunstsch. D. IL
"M. 191.
M A QUERE AU (ROBERT) , bloeide omstreeks 1527 te Valenciennes destijds onder de Nederlanden behoorende. Hij
schreef in de Fransche taal een soort van algemeene geschiedenis van Europa , sedert de geboorte van keizer Karel V,
of den j are 1500 tot aan den 5 Junij 1527 , getiteld :

Histoire Gónérale de l' Europe , depuis la naissance de Charles Quint , jusqu'au 5 Juin 1527 , composôe , en forme de Chronilue , par Robert Maquereau de Valenciennes et publige pour
la premiere fois , avec de courtes notes pour l'intelligence des
termes surannes. Louvain de l' Imprim. Acad. I 765. gr 4 0 • door
Paquot bezorgd. De beroemde Antwerpsche bisschop d e
N e 1 i s , achtte bet een dor en onbeduidend werk , de uitgave
naauwelijks waardig. J. B. B a r r o i s was van plan het nog
onuitgegeven deel deter Mgmoires in het licht te Oven.
Zie d e Nelis, PrOdrom. p; 30 ; F oppens, Bibl. Belg. T. II.
p; 1077; de Wind, Bibl. van Neerl. Geschiedschr, D. I. bl. 123 ,
521 ; 1 eiffehberg, Nouv. Arch. Historiq. T. VI. p. 372.
MARBACH (JOHAN CHRISTIA AN) , klitenant , werd in de
adie *an den 1 5e September 1799 krijgsgevangen genomen.
Zie Boss c h a, Negri. Held. te land, D. III. Bijl. II.
MARBAIS (PHILIttRT VAN) , afstammeling uit e'en hoog
beroeind geslacht van Namen , in hetwelk eenigen tijd het
burggraafschap van Brussel is geweest en dat in Nanien
met groote eeran-ibten , zoo als dat van opptrstattneester deS
Omen bekleed geweest. Hij was de partij van den Prins
van Oral* toegedaan en word op bevel van Alva onthalst.
Zi6 Itech. p. 318 ; Butliens, Troph, de Brab.
p. 43; Le
p. 31, 141 , 266 , 275 ;. Gramay6,,
Carpentier, fist. et de Carnbr. de'. einibres.-, P. III. p. 800,
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801 4 838; (Suite des supp,
T. V. p. 4483 'Christ n e s
Jur. Her. J. I. p. 351; Te Water, Verb. der Edelen ,

MARBAIS •(PHILIBERT DE), .seigneur de -la thy° waarschijnlijk een jonger zoon. van P h i l i ps van Mar Inas , (die
volgt). Hij was een der onderteekenaars van de Unie .van
Brussel 1577.
Zie J. C. de Jonge, de Unie van Brussel, bl. 141.

MARBAIS (PHILIPS VAN) , heer van Louverval , trad in het
verbond der Edelen , woonde hunne vergaderingen te Breda
bij en was een van de gevolmagtigden , om het verdrag , op
naam der Edelen , met de landvoogdes te sluiten. Hoewel hij
door zijn gedrag to Doornik toonde , zich aan dat verdrag te
willen houden , kon hij echter den haat van Alva, die hem
bandde , niet on twij ken. Gewond zijnde in de schermutselinge
bij de Geete , werd hij door don F r e d e rik krijgsgevangen gemaakt en , op last van A 1 v a , buiten orde van regten , en

zonder een gewoonlijk pleitgeding , te Brussel onthoofd.
Zie Hooft, Ned. list. B. III. bl. 112; B. V. bl. 198; v a n
Meteren, Ned. Hist. B. III. bl. 54; Strada, de bello Belg. dec.
I. lib. VII. p. 412, 414; Bor, Ned. Oorl. B. IV. bl. 183; van
Isselt, Hist. sui temposis p. 155; Corte vermaninghe opt vonnisse
tegen A. van Stralen , bl. 38 ; J. van W e s e n b e e c k , Beschrijving
van de Geschied. in de Religie saecken , bl. 174, 175; van der H a e r,
De init. tumult. Belg. lib. II. p. 11; T e Water, Verb. der Edel. ,
D. II. bl. 10, 11; Groen van Prinsterer, Archives de la maison
d'Orange Nassau, T. II. p. 34, 35 , 38-59, 63, 161; T. III.
-

p. 292.

MARCEL (ARNoLD) , te Dordrecht 1 Nov. 1672 geboren ,
was een man van ongemeene verdienste , groot wijsgeer en
wiskundige , natuurkundige , en bij uitstek beroemd in het polijsten en slijpen van vergrootglazen. Hij heeft den hal en
bolmeter voor verrekijkersglazen beschreven en die beschrijving
uitgegeven , Dordr. 1768. Hij was een neef van den beroemden Leeuwenhoek.
Hij stied den 15 Maart 1748. Kort voor zijn flood werd
zijn beeldtenis door den kunstschilder Schouman in zwarte
kunst gebragt. De dichter F. Green w o od plaatste er deze
regels onder
"Het is Marc el, die dus zoo levend zich gelykt;
"Die grys en onvermoeid in 't. onderzoek der dingen ,
"Den grooten N e w t o n volgt in zijn bespiegelingen ,
"En in 't polysten van 't vergrootglas niernand wykt , "Heeft men een Leeuwenhoek en Newton de eeF gegeven
"Men ziet ze beiden in dit schrander brein herleven."
Zie Nederd. Jaarb. 1748 D. I. bI. 238; Mnemosyne, D. IV. tr.
226; Schotel, Set*. Dirdr. D. II. hi. 194, 783; Bluetit
bl. 90".. Nam D. IV«
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MARCEL , mogelijk een afstammeling van Arnold , leefde
in bet laatst der vorige eeuw. Er verscheen :
"'dreg door Marcel. op den 17 Jan. 1800 , gepre8enteerd
aan de eerste kamer van het vertegenw. ligchawn deb Bat. yolks
inhoudende verzoek tot nulverklaarinq van het vonnis , door de
kamer judieceel der stad Dordrecht en de Merwede gegen dezelve
wegens het ontkennen der Jood8che en Chri8telijke godsdien8t,
op den 12 Nov. 1799 gewezen. enz. gr. 8°.
Zeker dezelfde op wien omstreeks 1780 a 1 790 een spotprent
gemaakt werd , op den soldaatje speelende domin6 Mar c e 1;
met dit vers:
Een wolf in 't herderlijk gewaad
Die kooy en schapen waft verlaat,
Soldaatje speelt en exerceerd ,
Te wacht trekt liever als studeerd,
Die oproermakers helpt en stijfd,
De democratie leert en drijft ,
Die tot drilmeester van de hel
Gepromoveerd is , is Ma r c e 1.
MARCELIS (OTTO) , werd , waar is onzeker, in 1613 geboren , bragt vele jaren in Frankrijk en Italie door, en schilderde te Parijs voor de koninginne-moeder , die hem behalve
kost en inwoning , dagelijks een Louis d'or gaf. Vervolgens
vervaardigde hij vele schilderijen voor den groot-hertog van
Florence. Ook bezocht hij Napels en Rome , waar hij inzonderheid de leiding van W ill em van A a1st genoot. De bend
gaf hem den bijnaam van den 8nuffelaar , wegens zijn omzwerven in de omstreken van Rome tot het opsporen van planten ,
hagedissen , padden , slangen en insecten , ten einde sick daarvan ter navolging te bedienen , want alleen uit dergelijke voorwerpen bestonden de ordonnanties zijner zeer fraai en uitvoerig
bewerkte schilderijen.
Hij vestigde zich later te Amsterdam, trad er in den echt
en overleed in 1673. Hij had buiten die stad een stuk laag
land , dat hij had doen omheinen , en waar hij verscheidene
duiven bewaarde , en dagelijks deed spijzen , die hij voor zijne
studien noodig had. Zijn portret is bij H o u b rake n.
Zie behalve Houbraken, Jacob Campo Weijerman, Immerzeel, Lev. en werk. der Boll. en VI. Kunstsch. D. IL bl. 199;
Kramm, Lev. en werk. der Hell. en Vl. Kunsis. D. IV. bl. 1060.

MARCELIS (JAN vAN), werd nog voor het einde van 1748
benevens den beer d e L a r r e y, met den rang van Minister
van den Staat, naar Frankrijk gezonden , om bet 'verdrag van
koophandel van den jare 1739 te doen vernieuwen , en in
1749 door den Prins met Thom as Hope, tot zijnen re:
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presentant bij de West-lndische maatschappij, van welke hij
opper-directeur was , benoemd.
Zie Wagenaar, Vad. Hist. D. XX. bl. 33; van Wijn, op
Wayenaar , Vad. Hist. D. XX. bl. 92.

MARCEL'S (JAN) , werd den 24 November 1569 te Leeuwen,
St. Leonard of Leau, kleine stad van Brabant , bij St. Truyen geboren. Lich bekwaam gemaakt hebbende in het behandelen van
zaken , trad hij nog jong in dienst bij de Hylle, heer van
Loverval , te Luik , wiens zaakgelastigde en rentmeester hij
werd. Hij liet zich onder de burgers van La opnemen en
stied* er den 6 Sept. 1623.
Men heeft van hem :
Panis suavissimi saporis , et alimenti saluberrimi e Regis
Prophetae Psalmorum massci purissimil formatus ; eorum 8U8tentationi et corroborationi, qui justitiae semitas ingrPssi , beatitudinem quaerunt aeternam. Accesserunt quotidianum exercitium, et ad judices monita , ejusdem massae. Per Joan. Marcelis Lewensem , Leodico politam. Leod. 1623. 16 2 .
Het werkje is uitgegeven door zijn neef H e ndrik Sme ye r s
van Tongeren, die in hetzelfde jaar overleed als zijn oom.
:

Zie P a q u o t , Mom. pour sere. a l'Hist. LittOr. des Pays-Bas.
T. II. p. 155.

MARCELIS (PE•Rus), mogelijk nabestaande van den vorigen , werd in 1625 te Tongeren geboren , studeerde in de wijsbegeerte in het collegie van het kasteel en had de 3e plaats
bij de algemeene promotie van 1643. Vervolgens studeerde
hij aan dezelfde hoogeschool in de godgeleerdheid onder de
doctoren Jan Schenck elius, Willem ab Angelis en
S e b a s t i a a n S t o c k man s, presidenten van dit huis. Hij
was bachelier in de godgeleerdheid , en president van het collegie het Patrimonium J C. genaamd , toen hij den 26 Nov.
1650 tot pastoor van St. Michiel te Leuven wend benoemd.
Den 24 Sept. 1652 verkreeg hij den rang van licentiaat. Na
schier twintig jaren zijne parochie bestuurd te hebben, begaf
hij zich in de abdij van Tongerloo. Naauwelijks was hij
eenige maanden in het klooster , of hij vernam den dood van
zijne moeder (A polonia Vrecke n). Dit sterfgeval trof hem
zoo , dat hij zijne krachten niet genoegzaam oordeelde om het
noviciaat door te staan , op nieuw zijne pastorij betrok , die
hij echter hetzelfde jaar aan zijn neef H e rma n Damen
overgaf. Den 10 October 1688 verwierf hij de waardigheid
van doctor, na zes jaren het hoogleeraarsambt in de welsprekendheid bekleed te hebben, en kanunnik van den tweeden rang
van St. Pieter te zijn geweest. De koning benoemde hem den
13 October 1694 tot kanunnik van den eersten rang en censor librorum. Hij verkreeg vervolgens een weer winstgevend
11

klununikaat te Tongeren en stierf den. 9 Augustus 1701 te
Leaven in den ouderdom van 82 jaren.
Hij schreef:
Quaestio Theologies, quid sigillum, quae ejus malaria et
obligatio libellus wren. Episcopo et Principi Leodiensi (Joanni
Ludovico ab Elderen)dicatus; indeque tree conclusiones , exa ii
D. ac M. N. Praesidis judicio clesuntptas , ponebat pro vesperiis 4ulae suae doctoralis Petrus Marcelis Tongrensia. Lovanii
in scholia Theologorum 8 Octobris wino 1688.
Pit werkje is herdrukt in het supplement van bet fraitó
historique et dogmatique du secret inviolable de la confession,
door Nicolaas Len let du Fresnoy in 1708. witgegeven
bij gelegenheid der beroeringen in de kerspelen van fkrras en
Doornik , waar men eenige priesters bescbuldigde van de biecht
geopenbaard te hebben.
Zie P aquot, Mena. pour sera,. Litter. des Pays-Bats,
T. II. p. 156, 224.

MA.RCELLI (HENRICUs) , te Rosmalen volgens anderen te Someren geboren , was een Jesuit die de wijsbegeerte en wiskunde to
Mentz onderwees, vervolgens nit vrees, voor de Zweden naar Frankrijk vlugtte en te Rheims in de zedekunde onderwijs gaf. Hij
leefde vervolgens gedurende verscheidene jaren in Duitschland
en werd aldaar doctor in de Godgeleerdheid.
Hij heeft vervolgens te Wurtzburg de Godgeleerdheid onderwezen. Volgens anderen deed hij zulks te iViolstein in Bamberg en overfeed aldaar den 25 April 1684.
Armamentarium scientific= Tom. II. Paris 1636. 8°.
Cooney explicandae scripturae. Herbipoli 1653, 12°.
Are interpretandi scriptural, Colon. 100.
Commentarius in liar= Josue. Herbipoli 1 661. 4°.
.Tieologia divinae 8cripturae 8ententiarum. Brux. 1658. 4°.
Oratio funebris de Milchiwe Otthone Epishcopo B4mbergensi.
Bamberg. 1653. 4°. en andere Godgekerde sehriften.
Hij stierf 25 April 1664 te Bamberg.
Zie Foppens, Bibl. Belg. T. I. p. 456 , 457. v a n Gils, Cat.
.

-

Meyer Memorijb. bl. 485 ; van Gils en Coppens, N. Beschrip. v.
het Bisd. van 's Bosch, D. III. bl. 416 , 417 ; D. IV. bl. 303 ; Script.
Sacrae Curs. compl. Paris 1839. T. I. p. 905 , 906.

MARCELLI (MARcELLus), zoon van Adrianus Marcel.
lu s, die, blijkens een scabinale acte van 1602, den bijnaam had
van Verner of Ververius. Hij studeerde te Leyden , werd aldaar eondermeester van de auartaners der Groote-, of La*.
sche school met last van twee lessen 's daags te doen op eene
wedde van 1 250. Den 4 Jan. 1600 volg,de hem Abraham
Costerus van Antwerpen in die betrekking op , en twee jaren later benoemde hem de regering van Dordrecht, in plants
van Dr. Carolus B a t t u s, tot tweeden stads doctor op eene
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wedde van 76 vie en, 140 ck, vow medieijnen. Jij stierf
Aug. 1605., in den ouclerdom van ongeveer 31 jaren. Zi$ne
vrouw Antoinetta, docker van Gerard van Nispen on
Agatha Jan-sdr. Schilla.erts, met wie hij in 1602 (de
stad sehonk hem ,op syn. bruyloftsmael een half am gpede
rynwyn):" huwde. Hij was, gelijk zijn %railer de vriend
der Blyenburgen en beoefende zelf de Latijnsche pozij.
Twee zijner gedichten vindt men in den (lento ethicu8 en den Amorum hortu8 van llamas van Blyenburgh. Zijn zoon Ge.
rard Verwers of Ververius, huwde Catharina van.
der Burgh, op welk huwelijk Cats een gedicht vervaardigde. Op de Bibliotheca Thy8iana berusten :
Geluck-weneinge aan den eren€fe8ten en hooggeleerden seer
Gerard Marcellu8 Raat ende pen8ionnari8 der stede van der
Goude, en de eerbare en zegenrijke jufvrouw Catharina van der
Burch. 4l8 dezelve te zamen in echten etaat werden vergadert binnen de etad Dordrecht den 8 Nov. C1310CXXXill.
Tot Dordrecht in de druckeryen der Maeght van Dordreohi
ciolocxxxiii.
Johannes Treeterbureh, In nuptia8 Ampli88imi comultinimigue viri Gerardi Marcelli , Reip. Goudanae Senatori8 ac Syn..
dici el ca8tinimae 8electinimaeque Virgini8 Catharinae van der
Burch. Elegia.
Johan van der Burch , Bruylt dicht , ter eere van de beer
Gerardu8 Mareellu8 .Raal en pensionnari8 der stag't Gouda
ende eerbare deugrijke Juffrou Catharina van der Burch.
Jacobus Boveriu8 , Epithalamium in nuptiae amplissimi prae8tantiesimique viri Gerardi Marcelli , Reip. Goudanae Senatoria
ac Syndici el lecti88imae castissirnaegue Virgini8 van der Burch.
Dordrecht. Excudebat Henricus .E88aeus ciaiocxxxim
Carmen Nuptiale eleyiacum in honorem amplisaini con8ultiseimigue viri tierardi Marcelli Ververii I.V.D. ac inelytae Goudanorum Reipubl. Senatoris ac Syndici et lecti88imae. castlesimaegue Virginie Catharinae van der Burch.
,

Zie Sehotel, Illustre school, bl. 40; Cats toerk. (Mtg. Feith.)
D.X.bl. 9.
MARCELLINUS of MARCHELINUS was van Engelschp
afkomst en door Will eb rord us te Utrecht opgevoed. Na
genoegzaam bedreven te zijn in de vrije wetenschappen, vertrok
hij naar Rome , om aldaar de kerken der Apostelen en andbre
heilige plaatsen te gaan eeren en in de regelen. en plegtigheden der kerkdiensten onderwezen te worden. Op dien ljd beyond zich te Rome Grego rius, die Bonifacius op zijn
derde rein derwaarts gevolgd was. Hij vergezelde met eenen
Markwinus dezen op zijn terugreis naar Utrecht. Hier werd,hif tot
priester gewijd en begon hij het evangelie aan cle• Saksen en

1

'
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Friesen te verkondigen. Ook heeft hij aan den IJssel gepredikt. Hij overleed in 762 te Oldenzaal , maar zijn ligchaam
werd naar Deventer overgebragt.
Men schrijft hem het !even van Suidbertus toe , doch
dit is in de XVe eeuw door een olijken beuzelaar verdicht.
Zijne of bedding vindt men bij van H e u s s e n en v an
Rijn , Bat. S. p. 125.
Zie Dumbar, Kerk. en wereldl. Deventer , bl. 178; v. d. Chijs,
de munten van Overijssel, bl. 11. M u 11 e r , Cat. v. portr.

MARCELLUS , bisschop van Tongeren of Luik in 190.
stichtte in de stad Tongeren vier kerken. Ook werd hij
onder hen genoemd , die aan de bekeering van den koning
van Brittannie werkte. In de kerk van Trier vereert men
hem op den 5 September , in het Martelaarsboek van Rome
wordt hij als martelaar en bisschop van Trier voorgesteld.
Zie Jacob Lobetius, Gloria Leod. Eccl. p. 37; van Gils,
Kath. Meyerysch Memor. bl. 7, van G i 1 s en Coppens, Nieuwe
Beschr. v. h. Bisdom van 's Ilertogenb. , D. I. bl. 7.

MARCELLUS (Dr. ADRIANUS) , vroeger rector der grieksche school te Antwerpen , sedert 1585 te Dordrecht woonachtig , werd in 1592 aldaar rector der Latijnsche school , in
plants van Jo achim 0 r y d r i u s. Hij overleed in Dec. 1599
met den roem van groote geleerdheid.
Polyander a Kerckhove noemde hem een man van
bijzondere geleerdheid.
Zie Schot el, Illustre school , bl. 33 , 39, 212, 216 ; Dez. Kerk.
Dordr. D. I. bl. 157, 173, 185, 229.

MARCELLI (FRANciscus) , broeder van den vorige , in het
laatst der 16° eeuw een beroemd arts te Dordrecht.
Zie Schotel, Kerk. Dordr. D. I. bl. 262. Dust. school , bl. 23, 33.

MARCELLUS of MARCEL'S (GABRIEL) , koopman en
agent des konings van Denemarken te Amsterdam. Door zijn
beleid zouden de Spanjaards aldaar driehonderdduizend ponden
buskruid hebben doen koopen om die naar Antwerpen te zenden.
De Prins van Oranje , zulks vernomen hebbende , was er uiterst
misnoegd over en schreef de wethouderen van Amsterdam aan
dat zij den koopman moesten aanhouden en te regt stellen.
Mar cellus, voor de wethouderschap ontboden , ontkende jets
van de zaak te weten doch erkende echter tien duizend
rijksdaalders te hebben geleend aan zekeren Byland, doch
hij betuigde niet te weten , wat gebruik deze van het geld
gemaakt had , en of hij er, gelijk men zeide , buskruid en
geweeren voor gekocht had.
Zie A it z em a, Zak. van staat en oorlog , D. IL bl. 488; Lettres
du comte d'Estrades , T. I. p. 26; Wagenaar, Vad. list. D. XI

bl. 168; Wagenaar, Amsterdam, D. V. bl. 25.
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MARCHAND schreef:

Wonder regen zeedert Sodom onderyany tot den fare 1740.

Haarlem 1750. 4 ° .

Zie Muinde, Naamr. bl. 235.

Men vindt handss. van hem op de Bibl. der Leydsche
Hoogeschool , aan welke hij zijne boekverzameling vermaakte.
Hij stierf in 1756.
MARCHAND (J.) , sehreef:

Proeven der voorschriften ten nut der leevende, om met gemak recepten uyt het Latijn voor te schrifven. Rott. 1740. 8°.
MARCHAND (PROSPER), werd omstreeks 1675 te Guise
en Picardie geboren , opende in 1698 een boekwinkel te Parijs , die welhaast de verzamelplaats van alle liefhebbers van
boeken werd. In 1711 ging hij om de vrijheid van godsdienst naar Amsterdam , waar hij in het eerst ook boekhandel
dreef en zich later geheel aan de studie wijdde, en een der
voornaamste redacteurs werd van het Journal Litter. de la
Haye van 1713-1737. Hij behaalde als uitgever , bibliographist en schrijver , roem , vooral door zijn Dictionn. histor.,

ou Crit. et litter. concernant la vie et lee ouvr. de div. personnayes distinyuis, particulierement dans la re'pub. des Lettr.
la Haye , 1758-59, 2 t. fol. door Allamand uitgegeven ,
als vervolg op de Dictionnaires van Bayle in Chauffepie. Ook
zijn Hist. de la Bible de Sixte-Quint, in de Amoenitates van
S c h e 1 h o r n en zijn Hist. de l'oriyine et des premiers progres
de l'Imprimerie, La Haye 1740 in 4°. verdienen melding.
Zie Biogr. Univ. o. h. w. Marchand. Cat. libb. mu . qui inde
ab anno 1741 ; Bib& Lugd. Bat. acceso. p. 714, 736, 729, 730;
Siegenbeek, Geschied. der Leyds. Booges. D. I. bl. 277; D. II.
bl. 51; Saxe, Onom. T. VI. p. 133.

MARCHANT of MARCHAND , een Fransch koOpman ,
verkocht den 15 Jan. 1587 het slot Wouw, bij Bergen op
Zoom voor tien duizend gulden en drie maanden soldij voor
zijne knechten aan Parma.
Zie Hooft, Ned. Hist. bl. 1128.

MARCHANT (FRANciscus), definitor generaal der orde van
St. Franciscus , schreef in 1639:

.cif beeldingh,e des maerachtich Christen mensch; naer het
voorbeeld van den denier ordre van den Godsaligh,en vader S.
Franchois. Tot Gendt, by Alex. Sersanders 1639 in 8°.
Zie Mr. Ph. Blomma ert, de Nederl. schrijvers te Gent, bl. 286.

MARCHANT (JAcosus), geboren te Couvin, licentiaat in de H.
Godgeleerdheid en hoogleeraar in bet Norbertijner klooster van
Floreffe en in het Benedictij ner klooster te Lobitz , vervolgens pastoor en deken te Couvin, in het kerspel van Luik, heeft geschreven :
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Rationale luangelizantium sive doeirina et veritas Euangebica , pet" food circulum plebi e oathedrie proponetzda. Moottibu8
excudit Franc. Waudraeus. 1637. 2 Th. 4°.
Ilortus Pa8torum et Concinionatorum.
Can4elabrum myeticum , de sacramentis Eccleaiae.
Virga iiaronis, sive Directio vitae Spirituali8. Tract.
Sepemplex de VII vitii8 capitalibu8 et virtutibu8 oppositis.
Resolutions Pastorales in X praecepta Decalogi et VII vitia capitalia.
Praxis Catechi8lica etc. Coloniae 1635 fol. en meermalen in 4°.
Opuecula Pastoralia. Excusa Montiluss. 1641.
i

Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. p. 420; Foppens, BibL Belg.
T. I. p. 524, 525.

MA.RCHANT (JAc0BUS) , zag te Nieuwpoort in Vlaanderen
in 1.537 het levenslicht , oefende zich te Leuven in de fraaije
letteren , werd vervolgens gouverneur van vier aanzienlijke jon,
geliogen uit den huize van Melun , waarvan de oudste naderhand Prins van 1'Espinoy werd. Hij reisde met hen naar
Italie en woonde twee jaren in het paleis van Ferdinand
Gons al v o van Cord ua, hertog van Suesso. Later schijnt
hij a,nabteloos in zijn vaderland te hebben geleefd. Hij overleed in 1609 te Brussel in den ouderdom van 72 jaren.
In 1557 gaf hij eene korte gesehiedenis der Vlaamsche
graven in Latijnsche verzen met den titel :

,De Rebus gestis a .Flandriae comitibus , .Elegiarum liber.
Lovan. 1557. 8°.
In 1567 verscheen van hem in proza eene beschrijving der
merkwaardigbeden van Vlaanderen , waarbij eenige nieuwe historisejie dichtstukken gevoegd werden , getiteld:

De rebus Flandriae memorabilibus , liber singularis , oratione
soluta et de Flandriae principibus versu Elegiac° , diverso ab
altero Lovanii edit° , "Atm ap. Plant. 1567. 8°. Ook herdrukt
onder de Script. Belg. (Francof. 1580. 2 dl.
Naderhand werkte hij dit alles om , voegde er veel bij , en
gaf nu als nieuw werk uit :

Jac Marchantii Flandria , commentariorum libri IV descripta,

in guibus de Flandriae origine, commaitatibus, oppidis etc.
alii8que memorabilibus breviter diluctdeque tractatur. Ex of.
Plant. apud viduam et J. Moretum. Antv. 1596.
"Het eerste boek" meldt de Wind, "bevat eene beschrijving van Vlaanderen het tweede en derde , eene beknopte geschiedenis der graven van Vlaanderen , boofdzakelijk derzelver
bedrijf in vredestijden en inwendig bestuur betreffende , met
eenige oudheidkundige uitweidingen van verschillenden aard.
Het vierde , de oorlogen door de Vramingen , zoo binnen als buiten 's lands gevoerd." Hij droeg, het werk aan aartshertog
Alb er t us met eon fraaije en vrijrnoedige opdragt op. 'Het
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geheel 'kan als teen hifitorischie -statistiek van Wlaanderen wordon 'besehonwd en M arch a n't als de ieerste Nedorlander , die
een zoodanige statistiek geleverd heeft. Zijn eerste iboek is inderdnd fraai en overtreft,, naar het oordeel van sommigen
hetgeen Guicciar dij n van Vlaanderen meldt. Ook voor de
letterkundige creschiedenis van ons vaderland is het van helang , daar M 'archant vele geleerden en voorname mannen
vermeldt , welke door anderen voorbij gegaan zijn." Het
eigenlijk geschiedkundig deel is het minst belangrijke."
'

Zie Valerius Andreas, Bibl. Belg. p. 60; Foppens,
,Belg. 'T. 1. p. 524; Saxe, Onom. T. III. p. 362; Mone, list.
Statist. adunibr. p. 120 sq. de W i n d , Bibl. van Neerl. Geschied.
bl. 253; Hoeufft, Parn.Lat. Belg. p. 58; Cat. Willems, T. I.
p. 161, 163. Sweertius, Hoogstraten.
'

MARCHANT ( PETRus) , breeder van den voorgaande
van de •rde der Minnebroeders van St. Franciscus , lector
in de II. Godgeleerdheid , gardiaan van meer dan eerie
plants , •definitor en commissaris-generaal der geheele orde
in Belgie , een man van buitengewone geleerdheid 'en welsprekendheid.
Hij schreef :
Expoeitio litteralis
Regulam S. Francisci. Antv. ap. Gull.
Zeeatenium 1631. 8°.
Sanctificatio S. Joseph, Sponsi Viryinis , nutritii feat, in
flier° a&serta a Joanne Carthagena ejusdem ord. adver8u8 Clavdii
Danequii. Tornaciensis Canonici calumnia8. Gandavi apud Alex.
Sersanders 1631. 8°.
Fastu8 dies illuetrans Spon8i Mariae , nutritii Jeeu , gratiosam
sanctificationem contra ejusclem fkatsquii Binoctium. Ibid.
Baculus pastorali8 , eive Potestas Episcoporum in Regulares
non exempto8 , ab originibu8 ends explicata. Brugi8 , typi8 Nic.
Breyghelii. 1638. 8°.
Tribunal Sacramentale et visibile animarum in hac vita ?aorta. Ganday..ap. Barthol. Pauli 1643. 3 t. fol.
-

Zie Valerius Andreas, Bibl. Belg. p. 746; Fo.ppens, Bibl.
Belg. T. IT. p. 989. Jo ober.

MARCHANT (S.) , advokaat en Latijnsch dichter in de XVII
eeuw , vriend van Westerbaen to 's Hage , op wiens (Gedichten , Hage 1657) hij een gedicht vervaardigde dat hij in bet
.Nederd. overzette. De heer van V o o r s t bezat van hem ,een
ms. getiteld : Verscheyden gedichten op verscheyden lijden gemaetht in Neerduyt8 en Latijn, bijeengestelt in Dec. 1666
(met bijgev. gediehten tot Oct. 1667). In 4°.
.

Zie

e r ai n g a

,

INdr. tot de lijst van Ned. dichters; Cat. van

Voorst, imss. p. 138.
MARCHANT (STEPHANus) , verkreeg den 8 van Oogstmaand
1658 Vergunning 3te Leyden openbare voetlezitven. over het
,
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regt te bouden , en werd aldaar in 1660 buitengewoon , en in
1661 gewoon hoogleeraar in de regten. Hij stierf den 30 van
Louwmaand 1670.
Zie Soerm a ns, Acad. Reg. jai. 50, 96; Toevoegs , bl. 198; S ieg en be e k , Gesch. der Leydsche Ilooges. D. I. bl. 178, 185; D. II.
bl. 138, 270.
MARCHANT (VINCENTIUS).

Op Cat. ms. J. J. v a n V o o r s t , p. 48 N°. 265 komt voor :
Registrum continens copias Literarum et instrumentarum conventus Bruxellensis ord. Fratrum Praedicat. Collectum et in ord.
redaction per F. Fincentium Marchant , sub prioratu Mich. de
Mesemakere. Ann° 1672. V ervolgd tot 1791 2 d. fol. 934 ff.
MARCHE (OLIvIER DE LA) , werd omtrent 1422 uit een
adelijk geslacht geboren. Zijn vader heette P h i 1 i p p e de la
Mar c h e. Volgens sommigen in Franche-Comte, of gelijk hij
zelf schreef , in Bourgogne geboren. Hoe het zij ; Oli v i e r
d e la M a r c h e was op zijn twaalfde jaar page en vervolgens
edelman van de kamer van hertog Philips van B ou r go nd i e, lien hij met eene onveranderlijke getrouwheid diende.
L o d ew ij k XI, koning van Frankrijk , vroeg hem in 1463
van dezen vorst toen men in Holland den bastaard van
Rub em pre, verdacht van den graaf van C h ar lo is te
hebben willen opligten , had gevangen genomen. Maar P h ilips wachtte zich wel een zoo getrouw dienaar over te geyen. De graaf van C h a r 1 o i s sloeg hem , na den slag van
M on tlh eri, 27 Julij 1465 , tot ridder,, en toen hij zijn vader was opgevolgd , hield hij hem bij zich en benoemde hem
tot zijn eerste hoffneester,, kapitein zijner garde en generaal
meester der munt van Gelderland en Zutphen. Hij volgde
hem den 4 Januarij 1476 naar Zwitserland en nam deel aan
den beroemden slag van Nancy , waarin zijn meester het leven verloor. Hij werd gevangen genomen en verkreeg zijne
vrijheid na een rantsoen van 4000 kroonen te hebben betaald.
Vervolgens trad hij in dienst met M aximiliaan v an 0 o stenrij k. Philips de Schoone, zoon van dezen laatste,
zond hem in gezantschap naar het hof van Frankrijk om
K a r el VII1 met zijne troonsbestijging geluk te wenschen (30
Aug. 1483). Na vervolgens in verschillende betrekkingen gebruikt te zijn , stierf hij te Brussel den 1 Februarij I 501 (1502)
Zijn lijk werd in de abdijkerk van St. Jakob van Coudenberg
voor het altaar der A. Maagd begraven. Men rigtte op die plants
een tombe ter zijner eere op , met het volgende opschrift :
Cy gist Messire Olivier de la Marche qui trespassa l'an 1501,
le premier jour de febvrier et dame Isabeau Machefoin , son
espouse, qui trespassa l'an 1510 le XI jour de Novembre.
Hij schreef :
.

Le Chevalier filiberi, ou la vie et la snort de Charles, Duc
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de Bourgongne, gui trespassa dan8 Nancy. .En times Francoise8. Paris 1489. 4°.
Le Parement et Triumphe des Dames d'honneur; compose en
prose et en ver8 par Olivier de la Marche : reveu , additionne.
commence et postille par Pierre*Defrey. Paris J e h a n Petit,
1510. 8°. Paris, Michel le Noir, 1520, 8°. It. Lyon
Arnoullet in 16°.
Memoires d'Olivier de la Marche, depuis l'an 1435 jusque8
en 1475, (al. 1499) mis en lumiere par Denys Sauvaige , historiographe de France. Lyon , Guilt. Roville , 1562 in fol. It.
Avec des Annotations de L. D. G (Jean Lauten8 de Gand)
Gand , Gerard de Sallenson, 1567 in fol. It. Troisiesme edition
reveue, et augmentee d'un .Estat particulier de la Maison du
due Charles le Hardy , par le me8me auteur en 1474. Brux.,
Bulger Velpiu8 , 1607 (al. 1615 ou 1616) in 16°. It. Lyon
1612 in fol. Voorts nog te Brussel 1616 4°. , te Leuven
1645 4°. Ook zijn zij overgenomen in de Collection universelle
de memoires relatifs a Histoire de France redigee par N.
Perrin. Paris 1785 sqq. 8° en vormen in deze verzameling ,
T. VIII en IX , en daarna in de nieuwe Collection de memoire8
etc. par Petitot. Paris 1819 sqq. 8°. Hij begint met eene
geschiedkundige inleiding , waarin het huis van Bourgondie
breedvoerig wordt opgegeven en van de vroegste tijden opgehaald. Dit deel is het minst belangrijke van het werk. Zijn
eigenlijke Memoires vangen aan met 1435 en loopen tot
1492. Hier is de schrijver in zijn kracht en verhaalt met
ongemeene naauwkeurigheid en uitvoerigheid 't geen hij zelf
bijgewoond of van anderen vernomen heeft. Men verwijt hem
dat hij in de geschiedenis van de burgeroorlogen in Vlaanderen de volkspartij te veer in het ongelijk stelt.
Traictez et Advis de quelques Gentil8homme8 Francois sur
lee Duels , et gaige8 de bataille , a889avoir Olivier de la Marche , Jean de Villiers , 8ieur de Lisle-Adam , Hardouin de la
Jaille, et autre8. Paris Jelan Richer, 1586. 8°.
Rationarium Aulae et lmperii Caroli Audaci8 , Duci8 Burgundiae , Principis Belgii, Comitis Flandriae, Hollandiae, Zelandiae etc. _Adore Olivario de la Marche, aulae ip8ius Praefecto in Veterie Aevi .dnalecta van A n t. Matt h a e u s. Lugd. Bat.
1698. 8°. p. 356-454. Het is onder een latijnschen titel
een oude Vlaamsche overzetting van L'Estat particulier de
la Maison du duc Charles le Hardy , in vele uitgaven achter
de Memoires gevoegd. Het is een onschalbare bron voor de omstandige kennis van de geheele inrigting van het Bourgonsche hof.
Men schrijft hem ook toe
Estat des officiers et domestiqu,e8 de Philippe, dit le Bon,
due de Bourgogne, door den Benedictijn Gail 1. Aubr 4.
gevoegd hij zijne Memoires pour servir it l' Histoire de
France et de Bourgogne 1729 , p. 166-257 257-283.
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Les nobles Pr- omesses et "'alliances tie Galien Restauri, fils
de noble Olivier le Marquis , et de la belle Jacqueline ,Ville
du roi Hugon, Eittpereur de Constantinople. Lyon 1625. 4°.
I lo n den e titel op , doeb volgens Paqu o t
Due geeft P
luidt *hij:
Llistoire des nobles prouesses et vaillances de Galien Restaurê , fits de noble Olivier le Marquis et de la belle Jacqueline.
Paris 1500 , 1546 in fol. Lyon 1575 , 1589 in 4°. It. met
de romans van Mike et Anzys , Guillaume de Paris et Melior
en :Roma et Lyon Paris 1534. 4°. Ook achter .0gier le
Danois et Margaut de Geant , Troyes 1606 4°.
Discours adresse a M. l' Avitailleur de Calais , des Etats ,
Offiee8, Police et Re'venu annuel de la Maison de Bourgogne. ms.
$ommaire description de la taille , moeurs , complexion , pietè
et faits mimorables des deux derniero dues de Bourgogne, see
Maistres. ms.
Estat de la maison des duce de Bourgogne. — Enterrement
du due de Bourgogne. Ceremonies •d'un Bapteme. ms.
Livre des conse,ils Oeconomiques. ma .
Livre des conseile Polemiques, on de Part de faire diverses
machines de guerre. ms.
Livre des Oonseils , touchant lee usaiges et manieres de la
cour. ms. in 1788, in bezit van M. L a m p i n e t, raadsheer
van het parlement van Besancon. Deze bezat ook een gedicbt
van Olivier de la Marche, getiteld: Du Chevalier determinO, waarin de schrij ver een ander gedicht prijst van een
edelman , genoemd de Montgesoye , beer van die plaats , welke
hij Le Pas de la Mon noemt. llogelijk is bet niet antlers
flan de bovengenoernde Chevalier dgliqre'.
Ook wordt nog vermeld een ander gedicht le Miroir de
Mort van 011 v i er, waarvan men bij Paquot een uittreksel vindt.
7raite des Nopces do Charles le Hardi (avec Marguerite
d' rare, soeur d'.Eclouard IV en 1468). ms.
Recueil des Ordonnances de la cour Ducale de Bourgogne. ms.
Description de la solemniM faite par les Chevaliers de la
raison d'or a Bois le-duc , le 8 Mare 1468 (1469) ins.
De in puissance de Nature , et comment lee corps celestiaux
qouvernent natureglement in monde ins.
Pollute des sept houleurs de in Vierge Marie. ms.
Zie Sweertii, Ath. Belg. p. 588; Foppens, Bibl, Bela. T. II.
.

p. 932; Val. Andreas, Bbl. Belg. p. 707; Bullart, Aced. des
Sciences, T. I. p. 13'3-136 met portr, van Oliv. d-e la Marche,
1114m. pour servir t'Hist. de France et de Bourgogne. Paris 1729
in 4 0 . T. I. p. 361, T. II. p. 127, 188, 229 , 236; Papillon,
Biblioth. de Bourgogne, T. I.I. p. 18 21, 48; Codicis Mss. Bibl.
Regii Taurinensis Athenaei, Taurini 1749 in fol. p. 459, 465, 466;
P aquot, Mem. pour servir ac l'Hist. Litter. des Pays-Bas , T. III.
p. 300; Bafle, Dict. H. et Grit. i. v. Marche (Olivier de la) p. 1908
der uttgave van 1720); MenestrieT, Art the Mason justisie, Vol.
.

-
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C enidire, Priface de Mist. ;de Frante, 'p. 80; Discours sur quelques anciens Pates, et stir quelques Romans. Gaulois pets
connus in de Mcfni. de des Inscript. T. II. p. et suiv.
Lenglet de Fresnoy , Bibl. des Roners , T. II. ip. 109 174 , 182 ,
190; Perry, Histoire de Chinon , p. 276; Dewez, /fist. Gorier. de
la Belg. T. I. p. XVI ; Le Long, Bib!. Hist. de la France, L. IV
p. 8=09; van Kampen, Letterlc. Geschicd. d. Kunst. en ?miens: D. III.
bl. 14, 15 ; Wagen aar, Vad. Gesch. D. IV. bl. 74, 84 va n Wiij n , Bije.
op de Vad. Gesch. van Wagenaar , D. IV. bl. 51; D:o d t van Flens;
burg, in liecens. der Rec. 1830 Meng. no. XI. bl. 507 en voigg.,;
Herinnering aan Olivier de la Marche , door Mr. G. Mees , in Fakkel
van 1833; de W i n d , Bibl. van Ned Geschieds. D. I. bl. 89, 523;
van Mieris, Nederl. Vorsten , D. I. bl. 151,a. 1786; v d. Chijs,
Munt. der Beer. en sted. van Gelderland , bl. 263 ; Hoogstraten.
H. p. a5 ;

-

MARCHESINI (GIOVANNI FRANCESCO) , secretaris der republiek van Venetie, in 1668 als gezant naar de Nederlanden
gezonden , om de hulp der regering in te roepen , verlof te
verzoeken tot de doortogt en inscheping van drie regimenten
voetvolk , door de hertogen van Brunswijk en Lunenburg ten
dienste der republiek van Venetie geworven en aan te dringen dat
aan de Nederlandsche schippers op de Levant varende , verboden
werd , troepen , krijgs• en levensbehoeften naar Kandia over te voeren , 't geen door hunne hoog mogenden beleefdelijk van de band
werd gewezen.
Zie Mr. J. C. de Jonge, Nederl. en Venetie , bl. 260 , '261
Kronijk van het Hist. Genoots. D. IX. bl. 363.

MARCILIUS (TaEoDoRus) , werd den 21 April 1546 to
Arnhem geboren. Zijn vader, schepen .aldaar , onderrigttezelf
hem in de beginselen der letteren en zond hem vervolgens
naar Deventer , waar hij onder Jan B r o n c k h o r s t of ,J oihannes No v i o m a g us groote vorderingen in de Latijnsche
en Grieksche taal maakte. Van Deventer ging hij naar Leaven , waar hij zich op de wijshegeerte 'en .de regtsgeleerdheid
toelegde , van daar ging hij naar Parijs en Toulouse., waar hij
openlijk de letteren onderwees. Hij had bier een ftantal
lingen van rang, onder welke de broeders de jo ye u s:e. Hij
keerde van daar naar Parijs terug , -wear hij zich vestigde.
Pierre de Grassin, die een collegie naar zijn Imam gesticht had , hood hem den leerstoel der Rethorica aan,, lien M.arcil i u s aannam. In 1578 open de hij zijne lessen. Achtereenvolgens onderwees hij ook in de collegian van la Marche
Montaigu, Beauvais St. Barbe, H-arcour, geed
Cardinal — le Moine, Plessis, Navarre, Lisieur
doch hij weigerde aan Jean G a 11 a n d eon leerstoel in de retborica in het Collegie van Boncour te vervullen. In 15 98 verkreeg hij brieven van naturalisatie , waarin hij doctor in de
regtsgeleerdbeid en hoogleeraar in de fraaij-e letteren mud genoemd. Na den dood van Jean Passerat (14 Sept. 1602)
benoemde Hendrik II hem tot zijn opvolger als koninglijk
;

,
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hoogleeraar in de Latijnsche taal en fraaije letteren , welke
post hij 14 jaren bekieedde , waarna hij zijne regtsgeleerde
boeken aan Jean de La u z o n, raadsheer in het parlement
te Parijs, zijne handschriften aan Pierre Valens, die vele
jaren met hem gewoond had , het overige van zijne bibliotheek
aan een knecht, die hem twintig jaren gediend had en zijn
geld aan de armen vermaakte. Hij overleed den 12 April
1617 in den ouderdom van 69 jaren in het collegie van
Reims. Charles Francois d'Abra de Raconis, doctor
der Sorbonne , vervolgens prediker en administrateur van L od e w ijk XIII , en eindelij k bisschop van L a v a u r hield zijn
lijkrede.
Zijn ligchaam werd begraven in St. Etienne du Mont , waar
men zijn of beelding met een Latijnsch grafschrift plaatste.
Men vervaardigde op hem het volgende dietichon :
Grangerius dictat , scribit Borbonius ,
Marsiliusque docet ; cetera turba tacet.
Zijndevies was : de ficiam aut ejiciam. Pierre Valens, Raoul
Bouthrays en Francois Parent hebben zijn lof zoo
in proza als in poezij vermeld.
Hij schreef:
Hymnus Juliani .ilugusti in Regem Solem , Graea cum adnotationibus in de Opera Juliani Paris. Dionys. Duval 1583. 8°.
M. Valerii Martialis Epigrammata in Caesaris amphitheatrum
et Venationes , multinis locis emendata , adnotationibusqne
illustrata, in quibus pleraque omnia ad Venationes JImphitheatri pertinentia declarantur. Paris. 1584 8°. Lugd. 1593. 8°.
C. augm. Paris. 1601. 8°. Jo s e p h S calig e r heeft in zijne
aanteek. op M ar tialis, Marcilius aangevallen , welke aanval Pierre Valens aanleiding gaf tot het schrijven van zijne
lofrede op Marciliu s.
De laudibus Galliae Oratio I , in qua de _primis hujusce
Imperii florentissimi quasi parentibus , atque incunabulis , deque Galliae Celticae et Franciae nomine disputatur. Paris 1584. 8°.
Marcilius Meld den 7 Oct. 1584 deze oratie , welke hij ,
gelij k ook de Epigrammata van M a r t i a 1 e s aan Henri de
Joyeuse opdroeg.
Thleodori Marcilii Lusus de nemine , dichtstuk in 8°
z. j. te Parijs uitgegeven. It. nova jam accretione auctus.
Paris. 1586. It. achter Joannis Passeratii Nail en Guillimanni Friburgi 1611. 4°. Lugd. Batay. 1623. 12°.
_Area Pythagoreorum carmina , Graecè et Latine ex versione
Metricd et cum Commentariis Theod. Marcilii. Paris. 1585. 12°.
1605. 8°.
Orations IV a pueris habitae de laudibus .21cademiae Parisiensis : item aliae V de Lingud Latinci. Paris. 1586. 8°.
_Hymnals D. Catharinae IlupOEvothdprvp. Paris. 1597. 4°.
z. n. v. d.
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Historic Strenarum , Orationibus adversariis explicata et Carmi;se. Item .. . Prosopopoeiae , sive A6yot Martin ,
Justiliae Pacis , Minervae , et Franciae , recentata et aucta
editio. Et Libanii Sophistae kalendarum januarii Graeca expressio , cum interpretation et notis. Paris. 1599. 8°. It. P.
Editio multis partibus auctior , accessit Ecloga Strena Venatrix.
Paris. 1603. 8°.

S. Joanni Prophetae , Antecursori et Baptistae Hymnus. Paris. 1599. 4°.
S. Martino , Turonensium .E'piscopo , Ilymni , tree. Paris. 1599.
.Ecloga Strena Venatrix. Paris 1600. 4°. met de Historia
Strenarum. Paris. 1606. 8°.
Duero Jen Praesepium ; Sylva , et SS. Innocentibus pueris
'Emvistia. Paris. 1610. 4°.
Legis XII Tabularum collects , et interpretamentum. Paris.
1600 , 1603. 8°,

Interpretatio Orat. Domin. et Salut. Angelicae. Paris 1601.
Auli Pena Flacci Satyrae , cum commentariis qui Cornuto
tribuuntur , collatis cum veteribus membranis et afloat? ; Eliae
Vineti Praej'atio et Annotationefq in easdem P. Pithoei , furisconsulti, variae lectiones et notae ad veteres glossas ; Theod.
Marcilii emendations et commentarius. Lutet. 4601. 4°.
It. met Joan. Britannici Interpretatio ; P. Beroaldi Oratio
habita in enarratione Persi i ; Angeli Politiani Praelectio in
eundem. Lut. 1613. 4°.
Series nova Proprii et Accidentis Logici , contra Porphyrium.
Paris 1601. 8°.
Diludium Paris. 1601. 8°. waartegen $ ehot schreef: A d r.
Behotii Diluvium : Apologia secunda pro Porphyrio in Dilu
dium Th eod. Ma rcilii. Paris. 1601. 8°.

-

Libanii Expressio kalendarum , Graece et Latine a Theodoro
Marcilio edita; cum notis. Paris. 1603. 8°.
Imperator Titus Flavianus Vespasianus Augustus , XL
Populi Romani Imperator , ex C. Suetonii Tranquilli libro
octavo , cum interpretation ac emendation Th. Marcilii. Paris.
1603. 8°.

Quotidianae et emendatae Lectiones in Horatii Opera. In eene
uitgaaf van Horatius. Paris. Bart h. Mac o e u s. 1604. fol.
Commentaries in Tibullum , Catullum et Propertium. In de
uitgaaf dezer drie dichters , cum notis variorum.Paris. 1604 ,
fol. ook in die van Gra e vi us, Traj. ad Rhen. 1683. 8°.
Claudii Musamberti commonitoria in Laurentii Ramiresii ad
Martialem Hypomnemata , see Commentaria. Paris. 1607. 8°.
Dit werk is door hem geschreven tegen de Commentarien
van L a u r. Ramirez de P r a d o, regtsgeleerd Spanjaard , die
verschenen onder den titel van 11,ypomnemata in C. Valerium
Mar tialem. Paris 1607. 4°.
Civitas Veri, BarthOlomaei del Bene , Patricii llorentini ,

17:4

Arigtotelis ale moribus- doctrinam carmine et pieturis complexa,
et. iilustrata commentariis Theod. Marcilii. Paris. 4609. f.
_Yoke in 4lulz Gellii Nodes Atticas in de uitgaaf van
Juingelle te Geneve 1609 . 8°.
.

Interpretatio nova et methodica in Justiniani imperatoris Institutionum libros IV. Paris. 1610, 8°.
Christianissimo et invictissimo Francorum et Navarrae .Regi ,
lienrico IV , Pio , Felici, Augusto , Patri Patriae, Monodia:
ad D. Cardinalem du Perron. Z. n. v. pl . fol. It. Paris. 1610.
4°.. It. met Ejusdem ad Poêlas novum Epimetrum , et excerpta
guaedam ex Or- atione quadam F. Parentii in neefandum Henrici
IV parricidium. Paris, 1610. 8°. Ook in Recueil de diverges
Poi4ies gar .le Trgpag de Henri le Grand, uitgegeven door
.

a du Pey r a t. Paris 4614. 4°.

Sacra coronatio Ludovici XIII, Galliae Regis. Paris. 1610.
Tertulliani liber de Pallio, cum notis. Paris. 1614. 8°.
1635. 12°.

Luciani, Samosatensis Philosophi , Opera omnia quae extant,
Graece et, Latinê, ex interpret atione doctissimorum virorum,
collata, emendata , suppleta, et notis illustrata a Joanne Bourdelotio ; adjectae cunt Th. Marcilii et Gilberti cognati notae.
Lutet Paris.. 1615. fol.
Zie Theod. Marcilii, Elogiunz, auctore Petro Valente , Gr. Litter.
Prof. Begio, Paris. 1620 ; Le College Royal de France, par Guil. du
Val. p. 44; Sweertii, Athen. Belg. p. 690; Val. Andreas,
Bibl. Bel g,, p. 829; Nieeron, MOntoires , T. XXVIII. p. 125-131
Go uj e t , Mein. Hist. et Litter. sur le College Royal de France. Par.
1758. T. II. p. 377-389; P aq u cot, Mem. pour serv. a l'Hist. Litt.
des PaysBas, T.I. p. 94; Raoul, BouthrayLutetia, p. 24; J. A.
Fabricii, Bibl. Gram L. II. C. 12; Theoph. Christ. Harlesii Introd. in Hist. Ling. Lat. 73, 142, 264; Burman, Syll.
Epista T. I. p. 377 Peerlkamp, de Pads Lat. Neerl. p. 258.

MARCK (CHARLES VAN LUMMEN , LUMENE Of LUMEY VAN DER)
MARCA (CARoLus) , afstammeling van een adelijk geslacht te Gend , werd omstreeks 1520 geboren , en was reeds
vroeg een vlijtig beoefenaar der fraaije letteren en wetenschappen. Ofschoon de hoedanigheden van zijn hart en geest hem
regt op belangrijke posten en waardigheden gaven , bleef hij
eohter in azondering leven. Hij was gehuwd met, een engelsche vrouw,, Lucie Monc k.
Men heeft van hem kleine latijnsche gedichten ter eere
zijner vrienden , en eene elegie voor J o h. Garet, de invocatione sanctorum. Ook schreef hij een grieksch treurspel getiteld Judith of de dood van Holophernes , dat echter niet gedrukt schijut te zijn.
Zie. Sanderus, de Ganday. , p. 21; Sweertius, Atk. Bag., p.

Of a

169; Paquot, Mein pourservir a l'Hist. Litter. des Pays Pays ,
T. II. p. 49• 1 1,0eufft, Parn. Lot. Belk. p. 101.
-

-
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MARCK (JACOBFS CORNELIUS VAN LIIMXNE TAN PER) , Of
Jit4C/BUS LUXALENAUS (L.UXINAEUSI MARC A , zoom van

Charles of Carolus, omstreeks 1570 . te Gend geboren.
Na zich in de letterer geoefend te hebben vcrliet hij wonder zijn vaderstad te verlaten,, de wereld, nam het Benedictijper kleed aan in de beroemde abdij. van St. Pieter' of van
den Mont-Blandin en werd priester. Zulks belette hem niet
ziehs in de fraaije letteren to blijven. oefenen. Hij. was reclenaar , geschiedschrij ver , maar vooral dichter. S a n.d e r u s, en
V alerius A n d re as geven hem hoogen lof , waarop. eater
Paquot nog al heeft of te dingen. Hij, stelt hem ten minste niet
order de gesehiedschriivers van den eersten rang ; dash noemt
hem een uitnemend dichter. In 1625 ontving hij verlof van
zijnen abt , om zich naar Rome te begeven en het jubelfeest
aldear to vieren. Hij overleefde die reis niet lano. , daar hij
in 1629 te. Douay stierf.. Zijn ligchaam rust in deb kerk der
Engelsche Benedictijnen aldaar.
Hij gaf in het Licht :
.

,,

,

Jacobi Cornelii d Marcd , Opera omnia , qua poetica, qua
oratoria, qua Historica. Lovan. 1613. 8°., bevattende:
Orationes Sacrae VIII:
1 Encomium Virginis assumptae.
2 S. Catharinae Senensis.
3 Divi Pauli Conversiv
4 .Divi Thomae .Zquinatis.
5 De jubilaeo Sacerdotali R. admodum _Domini Cornelii Co.
ltonbani Vrancx , S. Petri in Monte Blandinio Abbatig.
6 In primitlis R. at doctissimi phi Antonii Sanderi.
7 De pastore bona.
8 Toroular , sive Christ° patiens.
Tragoediae sacrae tres : Dives .Epulo Career Babylonicus,
sive caedes liberorum Sedeciae regis., et exoculatio ejus in Reblath, treptAe, sive votum Hebraei illius .Ducis temere faetum et impie impletum. Dem Le88214 sacri, et Miscellanea.
Duces Burgundiae, ildemque Flandriae Comites, et re8 ab its oda
Corona Virgine.a, sive stake cluodicim-, id eat

iliac 8acrae. Ganclavi. 161.8. 12°.
Pleias sacra, constants orationibus septem. Gandaui.

.

Lampa8 virginea., sive' oratio de Encomio TTirginie , in festo
Luminum dicta.
Diariutn .Sanctorum, give Stemmata at fibres eta., in 1jam13i,
ache verzen.. Duaci 1628. 4°,
Hy as sacra. Ibid. Idera.
Musae lacrymantes, seu Pleias tragica, Duaci 1628. 4 ° ..
(Zeven. treurspelen: 1 Bustum Sodomae , et impurarum iaarutit
Jephte, 4. Sampson,
civitatum. excidiuns. 2. .4birnekch,
Abu5. Saul, 6. Amnon, sive stuprum sororis 2'haanar,
ions acri. ultione percussum, 7. Sedecia8).
.
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In hands. liet hij na :
At-salon, sen miserando exitu clausa in patrem Davidem,
ilbsalonis .filii rebellio. Trenrspel.
Anastasius , sive perfidia fulminala. Treurspel.
Panthenii florets , sive Homilia in festo Minus dicta.
Carollarium apostolicum, sive Panegyric sacra ilpostolorum
Principibus adornata.
Lacrymae; Homiliae Christo passo dicta. Fasciae , sive crepundia Iesu Christi in Bethlcem nati.
Lingua ign,ea , sive Homilia dicta in Vigilia Pentacostes.
Cineres ; Homilia Feria quarta Cinerum dicta.
Triumphus Virginis ; .Homilia in,festo assumptae Virginis dicta.
Suspirium amoris ; .Homilia Christo nascituro , in vigilid
Natalium ejus, dicta.
Sancti; Homilia sacra pro .Enconzio omnium Sanctorum dicta.
Caverna nzaceriae ; Homilia Christo patienti dicta.
Tripudium Sanctorum , id est, .Homilia sacra dicta in vioinnium Sanctorum.
.Rosarium; Homilia sacra dicta pro Encomio iinnunciatae
Virginis.
Tuba iingelica ; sive Manes extremi judicii.
Margarita Euangelica, sire Encomium Paupertatis ; Homilia
dicta in laudenz D. Benedicti.
Ludibrium vitae humanae ; sive Homiliae centum de variis
.Religionis Christianae Mysteriis.
Zie Sanderus, de Gand. p. 60, 61; Sweertius, Ath. Belq.
p. 191, 192; Val. Andreas, Bibl. Belg.p. 159; Foppens, Bibl.
Belg. T.I. p. 213 ; Pa quo t, Mem. pour servir ac r Hist. Litter. des
Pays•Bas , T. III. p. 50; Hoe ufft, Parn. Lat. Belq. p. 101, 102;
Peerlkamp de Poet. Lat. p. 382; Cat. v. Bulthem N°.
MARCK (LODEWIJK PIETER ENGELBERT VAN DER) graaf
van der M a r c k en van Schleiden , baron van Lamy en
van Serain , heer van Kerpen , Saffemburg , Gueltdorf, Boulogne euz. erf-vougd van het Marquisaat van Franchimont ,
graaf van het H. Rijk , was de tweede der drie zonen van
Francois Antoine, graaf van der Marck, den 21 Junij
1680 gestorven en van Catharine Charlotte, doubter
van Jan Ernest de V a 11 e n rod, later hertrouwd met prins
Emmanuel de Furstemberg, werd in 1674 waarschijnlijk to Keulen geboren. Hij trad reeds vroeg in de krijgsdienst , werd in 1697 maistre-de- camp van het regiment van
Furstemberg en zes maanden later van een regiment infanterie
ten dienste van Lode wi j k XI V , verder (1704) brigadier
van zijne legers , in 1709 veldmaarschalk , in 1717 adjudant
van den koning naar het Noorden , in 1718 1 uitenant generaal , 2 Februarij 1724 ridder van St. Michiel , ridder van
het gulden Vlies , in 1741 spaansche grande van de eerste
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klasse en gouverneur van Kamerijk. Hij huwde den 12 Junij
1700 Maria Margaretha Francisca de Rohan-Chabot, dochter van Lodew ij k , hertog van Rohan , pair van
Frankrijk en van Maria Elisabeth du Bec-Vardes, bij
wie hij een zoon, Lodewijk Engelbert, graaf van der
Marck, markies van Vardes en eene dochter, Louise
Margaretha van der Marck, verwekte. Zijne vrouw
stierf den 28 Jan. 1706 aan de kinderpokken , hij den 7 November 1750 , in den ouderdom van 66 jaren.
Op zijn naam is uitgegeven :

Panegyricus Reverendissimo et Sereni88imo principi ac domino Maximiliano Henrico Archiepiscopo Coloniensi S. R. I.
.Electori , dictus a Ludovico Petro, Comite de la Marck , Col.
1688 in fol.
Zie Calendrier des Princes, p. 203, 204; Gencral. de la maison royale
de France , Paris 1733. T. VII. p. 173, 174; Moreri, Lett. M.
p, 131, 132; Hartzheim, Bibl. Col. p. 276; Alm. royal de Paris
1749, p. 111; Diction. Ggneal. Paris 1757 T. II. p. 474, 475;
Paquot, Mat. pour servir Hist. Litter. des Pays Bus , T. III.
-

p. 370.

MARCK (ROBERT VAN DER) hertog van Bouillon , heer
van Sedan en Florenges of Fleuranges , zoon van Robert II
en van Catharina de Croy, dochter van Philippe de
Croy, graaf van Chimay en van Walburge of Valburge van
Meurs. Reeds in vroegen leeftijd toonde hij neiging voor de
krijgsdienst. Men zond hem in 1504 naar Amboise , om aldaar met den graaf van A n g ouleme, later koning Frans
, te worden opgevoed. In 1510 ging hij met een aantal
jonge edellieden in dienst en geleidde een honderd man paardevolk tot bijstand van Mirandole tegen de troepen van paus
Julius IL Hij wierp zich ook in Verona , door de Venetianen belegerd , en onderscheidde zich in het volgende jaar bij de
inneming van Concordia. In 1512 werd hij naar Gelderland
gezonden om er 5000 soldaten to werven vervolgens wierf hij
er 10,000 ten dienste van Lodew ij k XII , trok er mode
naar Italid , en had er onder zijn vader , het bevel over. Het
volgend jaar nam hij Alexandrie de la Paille en nam deel aan
den veldslag van Novare (5 6 Julij), en ont%ing er 46 wonden. Hij zou er ook met zijn brooder , de beer van Jamets zijn
gesneuveld , indien hij door zijn vader , niet was gered geworden. Nadat in den slag van Marignan een paard onder hem
was gedood , ontving hij de orde van St. Michiel. Hij was
bij het beleg van Cremona tegenwoordig , en toen Frans
in 1519 naar de keizerskroon dong, zond hij hem naar Duitschland om de keurvorsten te winnen. In hetzelfde jaar vergezelde Robert dezen vorst naar Ardres , hakte een gedeelte
van het garnizoen van Ivoy in de pan , deed den graaf van
12
,

-

Nassau het beleg van Jamets opbreken en wierp zich in Sedan , dat met een beleg werd bedreigd. Toen zijn vader ,
R ob e t t IT , met Kate l V vrede had gesloten , wilde hij niet
in het tractaat worden opgenomen. Hij nam in 1525 deel
aan den slag van Pavia , werd gevangen genomen naar Sluis
in Vlaanderen gevoerd , waar hij verscheidene jaren opgesloten
bleef en streng behandeld werd , wij1 de keizer op zijn vader , die
hem te Worms op den rijksdag, den oorlog had laten verklaren , vertoornd was. In 1526 benoemde e'hem Frans I, in
plaats van d e L e s c u n , beer van Langey , tot maarschalk
van Frankrijk , en in de maand November van het zelfde jaar
schonk hij hem de bur'tvoogdijen van Chiteau-Thierry en Chitillon-sur•Marne. Zijn laatste heldenfeit was de verdediging van
Peronne (1536) door den graaf van Nassau belegerd. Vijf of
zes dagen , na het opbreken van het beleg , beyond hij zich te
Amboise , waar toen het hof zich beyond , en vernam daar den
dood van zijn vader. Terstond vertrok hij , doch werd onder
weg door een hevige koorts aangetast , die hem in den aanyang van December te Long-jumeau , een gehucht , vijf mijlen
ten zuiden van Parijs , wegnam. Dit was het einde van
Robert v an der Mar ck, een der dapperste ridders van
zijn tijd. Hij werd door den koning , dien hij zoo wel gediend had , en door de ptinsen van het kuninklijk huis diep
betreurd. Zijn ligchaarn werd in de St. Laurents kerk te Sedan , en zijn hart in de abdij van St. Yves de Braine , in de
kapel van Roucy , waar men zijn grafschrift leest , begraven.
Hij huwde in 1510 Guillemette de Sarbruck, gravin
van Braine , vrouw van Montagu , Neuf-Chatel , Pontarcy en
Ferte-Gaucher,, dochter van Robert van S a rb ruck, ridder,
graaf van Roucy en Braine en van Maria d'A m boise. Zij
schonk hem Robert IV van der Marck, hertog van
Bouillon , maarschalk van Frankrijk. Zijne moeder en vrouw
overleefden hem , de eerste stied in 1544 , de laatste in 1571.
Hij schreef:

Histoire des choses memorables advenues du refine de Louis
XI I* et Fran9ois I en France, Italie, Allemayne et lee PaysRas , depuis l'an 1499 , jusques en l'an I 521 , mise par escript
par_ Robert de la Mark , seigneur de Fleurange et de Sedan,
Margschal de France, achter de Mgmoires de Martin et Gni&
laume du Bellai-Lan.gei, uitgegeven door den abt Lam bert,
Paris 1753. 12°. T. VII. p. 376 , avec des notes critiques et
historiques de l'Editeur.
Ook verscheen :

La journee de Ste. lirigide p719 de Marignan dans le Milanez. Extrait de l'Histoire de Robert de la Mark, etc. in
l'Histoire de l'origine et des progrh de la Monarchie FranBoise par Guillaume Marcel. Paris 1688. 12°. B ernard de
Mon t fa xi Co n heeft er ook twee uittreksels van gegeven

zijne Nommen. de la Mokarekie Franfoite. T. I. p. 147, 148
en 194-200.
Zie Mft.
Maftin dii Benny,, Bern. edit T. IV. p. 266, 267 ;
e Long, Bail. Hist. de ict France, ri. 367, /14 . 7547; Montfau-

eon, Bibi. Bibliothec., T. H. p. 848, A. et 1184c.; Paquot, M(in.
pour servir ac Pllist. Litter. des Pays Bas , T. II. p. 158 ; Biogr.
Univ. Hoogstraten.
-

MARCK (Anourius II VAN DER), kardinaal bisschop van
Luik. Hij werd , proost van Worms zijnde . door Clemens
V. tot het bisdom van Luik verheven en te Rome gewijd
(1313). In de gedurige oorlocren , waarin hij werd gevvikkeld
verkocht hij aan het graanij Chuis van V laanderen en Ilenegouwen de souveraine heerliikheid van Mechelen , die tot dien
tijd aan de kerk van Luik had behoord. Hij stierf, na eat
lang en onrustig bestuur , den 3 November 1344. Hij had
in 1318 het vermaarde genootsehap of de broederschap der Lieve
Vrouwe broeders , welke het jaar te voren , in de kapel van
O. L. Vrouw , ten noorden van het koor der St. Jan kerk
te 's Bosch was opgerigt , met zijn bisschoppelijk gezag bekrachtigd.
Zie Recueil Herald des Bourguem. de Liege cet. p. 44, 45, 75,
80; van Gils, Kath. Meyer. Memorijb. bl. 30, 51; van Gils en
Coppens, Beschr. v. h. Bisa. v. 's Bosch , 1). I. bl. 59.
MARCK (ENGELBERTIIS VAN DER), neef van den voorgaanden , werd in 1345 bisschop van Luik , verleende in 1846
zijne bekrachtiging aan de oprigting van een personaatschap in
de kerk van Macharen gaf in 1363 zijne bewilliging tot bet
daarstellen eener kapel onder de parochie van Hedikhuizen ter
plaatse Bokhoven geheeten, welke kapel later in eene parochiekerk is veranderd.
Zit van Oils, Kath. Meyer , Memorieb. bl. 31; van Gill en
COppens, N. Beschrsjving van 't Bisdom van 's Bosch , D. I. bl. 59.

MARCK (EitARuus of EVERARDUS VAN DER), werd in 1606
bisschop van Luik, dat hij in zeer noeijelijke tijden met ijver
en standvastigheid bestuurde. Als vorst overwon hij sommige
onlusten , gaf hij zij n land goede wetten en versterkte hij bet
door vestingen , welke hij in vein plaatsen van zijn prinsdom oprigtte. Hij was zeer godvreeliend , en het voorbeeld
Zijner geestelij ken en behoedde zijn bisdota tegen de opkothende
leer van Luther en Calvijn. Nog voor hij bissohop van Luik
werd , was hij een der mededingers naar den Vtrechtschen
bisschoppelijken stoel , na den dood van Philips van Bourgondi e. Hij bekwam echter minder stem men dan zijn mededinger , Hendrik van Be ij e re n, kanunnik en coadjutor
van den bisschop van Worms. Hij werd in 1514 tot bisschop
van Chartres , int Frank rijk , aangesteld , en heeft dit bisdoin
inet chtt van Luik tot 1624 bestuurd. Hij is ook aartsbissthop
12*
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van Valence in Spanje geweest , en in 1522 , op verzoek van
keizer Kar el V, door Leo X , under den titel van den H.
Crysogonus , tot kardinaal der kerk van Rome benoemd. Taus
C lem en s heeft hem wijders in 1533 tot zijn legaat verheven.
Lie Chapeauville. Gesta Pontif. Tungr. T. III. p. 251 , 278 ,
290, 325, Miraei, Dipl. T. IV. p. 256; Oudenhoven, Beschr.
v. 's Bosch, bl. 102 - 109; van Gils, Cut. Meyer, Memor. 131. 35;
van Gils en Coppens, N. beschr. van het bisdom van 's Bosch ,
D. I. bl. 61 , 69; v. d. C h ij s, de runt. der Bisschop van Utrecht,
bl. 250.

MARCK (Graaf WILLEM VAN DER), baron van Lumey,,
heer van Seraing , Borsset en Minderlecht , erfvoogd van Franchimont en vorst des Heiligen Rijks ; acbterkleinzoon van den
beruchten Willem v an der M arck, den moordenaar van
Lod ew ij k v an Bourbon, bisschop van Luik , om zijne
bandelooze wreedheid het Wilde zwijn van Ardennes genoemd ,
en wegens zijne zamenspanning tegen den aartshertog M a x
m i lin an te Maastricht onthoofd ; zoon -van graaf Jan v an
der Marck en van Margaretha, dochter van Jan van
NV as s e n a a r, burggraaf van Leyden. Hij was een voile neef
van Hen drik van B red e ro d e, wiens vader met de zuster
van dien van Lumey was gehuwd. Ook was hij aan Egmond
vermaagschapt. Van zijne eerste levensjaren vindt men niets opgeteekend. Hij komt het eent voor als deelgenoot aan het
verbond der edelen in 1567 de wapenen opgenomen te hebben.
Door Alva veroordeeld en gehannen begaf hij zich naar het
leger van den prins , en was bij diens togt in Nederland bevelhebber van een bende ruiters in diens leger. Verbitterd
door zijne ballingschap , en door den moord aan Egmond en
Hoorne gepleegd , tot vreeselijke wrack aangehitst , zweerde hij
naar noch baard te zullen scheeren , voor hij den dood der
edelen gewroken had. Volgens B o r zou de gansche ruiterbende van L u m e y die belofte gedaan en veel wreedheid tegen de geestelijken bedreven hebben eer zij in het leger van
den prins aankwam. H a r eus , een spaanschgezind schrijver ,
beschuldigt hem van een nonnenklooster te Huy en een monnikenklooster aan den oever der Maas, en een vrachtschip
geplunderd te hebben , wadrop hij een monnik vond dien hij
aan den staart van zijn paard gebonden , langs bergen en dalen heensleurde tot aan Huy toe. De ongelukkige afloop van
's prinsen togt , had ten gevolg dat zijne benden uiteen gingen
en hij zich te Emden en Engeland ophield. In 1572 werd
hij door den Opperadmiraal L u mb r es tot admiraal van de
geuzen vloot aangesteld , en den 1 April van dat jaar
nam hij den Briel in , in welke stad hij zich eenige maanden
vroeger ook had opgehouden. Was zijn onvoorzigtige raad
om den Briel uit te plunderen en dan te verlaten , gevolgd ,
dan is naauwelijks te denken dat deze eerste stap tot vrij held.
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door zoo vele andere, zou gevolgd zijn. Hij schijnt grooter
krijgsheld dan staatkundige geweest te zijn en meer kloekmoedig dan voorzigtig. Nadat den Brie! was ingenomen , poogden
de Spaanschen drie dagen later de stad te herwinnen , doch
zij werden door van der M a r c k zoo moedig algeslagen ,
dat zij spoedig de vlucht n,amen. Hij Meld tot in Junij zijn
hoofdkwartier in den Brie], deed zich door de eerste staatsvergadering te Dordrecht als gouverneur van Holland , waartoe
de prins hem benoemd had , erkennen , ontving van de volgende de belofte van f 40,000 tot de belegering van Amsterdam , belegerde die stad werkelijk , doch moest het beleg weldra
opbreken , volgens de T a s s i s ten gevolge van de aankomst der
krijgsbenden van Bossu, volgens H o o ft , wegens zijn wanbeleid , versmading van krijgstucht en snooden handel; doch,
volgens zijn cigen getuigenis , omdat de staten hem geld en
hulp onthielden. Eenige uitdrukkingen in brieven van dat
tijdpunt doen vermoeden dat van der Marck ook het gouvernement van Zeeland begeerde en daarom in het heimelijk
tegen T s e r aerts, gouverneur van Waleheren , arbeidde. Op
den mislukten aanslag op Amsterdam , volgde in herfstmaand van
1572 de verovering van Schoonhoven : ook bier werd hem
wederom de moord van twee monniken ten laste gelegd. Ook
Rotterdam , Delft , Schiedam en andere steden bragt hij aan
's prinsen zijde , doch zijn aanslag op Amsterdam mislukte ,
ook -liepen zijne pogingen ten nutte van Haarlem en Oudewater vruchteloos af. Kort na dezen tijd pleegde hij een daad ,
die hem in verdienden haat bragt , het dooden van Corn e1 i s M u siu s , prior van St. Agatha te Delft. Deze , in handen van L um e y s krijgsvolk gevallen , werd door hem naar
Leyden gevoerd , en op zeker onbewezen voorgeven alsof hij
den prins had willen vergiftigen , jammerlijk gepijnigd en opgehangen. B o r verhaalt dat de prins , die M u s i u s achtte ,
een bode naar Leyden zond om hem te doen loslaten , doch
dat L u m e y de poort verbood te openers en de ter dood brenging verhaastte. De ter dood brenging van dezen en andere
geestelijken maakte hem niet alleen bij de roomschen , maar
bij al de weldenkende onroomsehen, zelfs bij Oranje en anderen die
zeer wel begrepen , dat de aanbrekende vrijheid door sulk een
onbezonnen handel meer onderdrukt dan voortgezet zou worden , seer gehaat. Ofschoon hij al niet om dat gedrag van
zijn gouvernement moge ontzet zijn , bragt het evenwel veel
toe tot het nemen van krachtige maatregelen tegen hem ,
waartoe de beschuldiging van den proviandmeester de eerste
aanleiding gaf. Deze beschuldigde niet En tens, slechts
de Staten dat ze den benden van L u m e y geld en voorraad
lieten ontbreken , maar schold ze zelfs,voor verraders. Hierop
werden beide , L um e y en Entens te Delft ontboden. E ntens liet zich niet nearzetten , en men besloot hem te grij-
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pen , doch hij werd met geweld door L um e y verlost , die op
weerba
rstigheid tegen de staten
deze wijze opentlijk zijne
toonde. V an G r oningen betwijfelde of L um e y de Staten
wel als zijne opperheeren besehouwde , wijl hij zijne cornmissie van Oranje , die zijne bevelen in naarn des konings
gaf , bad ontvangen. Bi ld e rd ij k zegt dat L urn ey de staten deed bijeenkomen , hetgeen zeker opperrnagt to kennen
geeft. Hoe het zij; nadat de prins vergeefsche pogingen had
aangewend tot versoening , zag men zich genoodzaakt beide ,
Entens en van der Mar ck te vatten. Le laatste werd
naar het slot van Gouda gevoerd. Reeds den 24 Jan. 1573
trok Oranje al de commission en bestellingen door den graaf
als stadhouder gegeven in , en werden hem eenige beschuldigingen opgenoemd , waartegen hij den 20 Februarij zijne verdediging inzond. Het zij dat de kracht en stautheid , waarmede dit geschrift is opgesteld op den prins en de staten invloed oefende en men den man , dien men zoo veel verschuldigd was , niet als eon misdadiger Wilde rekenen , of dat men
het yolk , bij hetwelk v an der Mar c k zeer gezien was, vreesde,
hij werd wederom ontslagen. Dort daarop werd hij op het
gerucht , dat hij met zijne Waalsche soldaten iets ten nadeele
der staten mogt uitvoeren , op nieuw gegrepen en in het slot
Honingen in bewaring genet. Hij wist zich eater spoedig te
redden en liet to Rotterdam opentlijk eon protest tegen de met
hem gehoudene handelingen aflezen. Ora* vorderde van
hem dat hij de wapenen zou neerleggen , zijne bende afdanken en zich door Rotterdarnsche schutters laten bewaken. Hij ,
eon rijksgraaf, en geen ondeidaa,n van den Prins, voldeed
aan dien eiseh niet , en liet zich verluiden dat hij geweld met
geweld zou keeren ; doch den 19 Augustus vorderde hij in
eon gematigder en zachter toon gestelde memorie van Oranje,
dat zijne zaak aan de edelen (zijne Pairs) tot onderzoek en
beslissing sou worden overgegeven. Vrees voor den onvertsaagden Luikenaar , den afgod van z'jne soldaten en van het volk ,
schrik voor zijne bedreigingen , bewogen de edelen de zaak met
hem in vrede to schikken , doch allerlei valsche en ware geruchten ten aanzien zijner voornemens uitgestrooid , deden den
prins op zijne hoede zijn, en er werden zelfs door hem lastbrieven gegeven om overal goede wacht to houden tegen hem
zijne aanslagen en medehelpers. Welhaast block het dat de
geruchten valseh waren , en om het aanzien van zijn geslacht
en op voorspraak van den prins , werd horn in Mei 1574 toegestaan met zijne goederen to vertrekken. Hij vertrok , en
begaf zich , met wrok tegen den prins in het hart , naar Aken
ona aldaar to vertoeven tot dat zijne zaak voor het hooge
keizerlijke geregtshof zou gebragt zijn. Voor hij uit Holland
vertrok daagde hij alle zijne beschuldigers voor het regt , en
noojigde hen de gedane aanklagten te herroepen. Wij ant-

183 moeten Lum e y steeds in de legers der stem tegen de Spanjaarden. Hij zou in 1577 , volgens sommigen in den slag
van Gemblours, - waarin de staatsche troepen door Don J ua n
en Pa r m a geslagen werden , tegenwoordig geweest zijn. Vol•
gens anderen eater zou hij het leger reeds v66r den slag
hebben verlaten. V ervolgens vertrok hij naar Luik, en verzamelds , zonder last der staten , eenige benden , om zich voor
zije aehterstallen vergoeding te bezorgen. Met dit legertje
maakte hij zich van 's Hertogenrade en bet dorp Heerle ,
meester. Bevreesd dat hij naar ') on Juan wilde overloopen,
zond men een deel der bezetting van Maastricht tegen bent ,
waarop hij , zijn ontwerpen lieten varen , naar Luik vertrok. Eens
ten maaltijd zijnde geweest bij den graaf van Rehnenberg
domheer te Luik , oom van den afvalligen stadhouder van Friesland en Groningen , klaagde bij te huis gekomen dat hij ver•
geven was. Zeven dagen later , den 1 Mei 1578 , ontsliep
hij. Bij de opening van zijn lijk werd het verrnoeden van
vergiftiging bevestigd. Zijn lijk werd door zijn breeder Ph ilips, domheer to Straatsburg , bij zijne voorzaten in de ha.
ronie te Lumey , deftig en eerlijk begraven. Hij stierf ongehuwd en kinderloos.
Lumey heeft weinigen gevonden , die goede getuigenis van
hem gaven. Nederlandsche en Spaansche schrijvers stemmen
overeen , en dikwijls zijn de laatste gematigder dan de eerste.
Hij vond echter in den Frieschen dichter Fred erik van
Int hi em a , en in Vervou, die hem tot het laatst bij bleef ,
warme verdedigers. Op sommige punten verdedigde hem t e
Water, van Groningen, doch voor-al van Someren.
Zijn portret bestaat.
,

Zie over zijn geslacht P. Ileuterns, rer. Burg. lib. VI. p. 224,
245 ; Miraeus, donut. BeIg. lib. I. c. 93; Butkens, Troph. du
Brab. T. II p. 194-196; Hubner, Gesl. Taf. T. 437-439; van
Hoogstraten, Woordenb. Lett. L. bl. 288, en lett M. bl. 86,
87; l'Espinoy, Recherches de la Noblesse Libr. 715; Gendal.
de la Maison de Mailly, p. 135 ; Le Carpentier, list. de Cambr.
et de Galan P. 111. p. 402, 608; van Goudhoeven, Chr. bl.
138; Quartiers Lineal. T. I. p. 59, 141; 1Vobil. des Pays-Bus, T.
I. p. 61, 62; F ab Inthiema, Querela Boll. ad illustrem ac fort.
heroem. Guill. Comit. de Marco etc. elegiaco carmine. conscripta ; M.
ab isselt, Hist. sui Temp. p 250, 256. 257, 269, 272, 306,
348; Strada, de hello Bag. dec. I. lib. VI. p. 226, lib. VII. p.
405 , 430, 431, 433 seqq. lib. VIII. p. 156, 448, lib. IX. p. 556;
van Meteren, Ned. Hist. B. III. bl. 49, 59, B. IV. hi. 66;
Bor, Nederl. Oorl. B. V1. bl. 264, 266, 283 —285 309, 311-315; Hooft. Nederl. Hist. B. VII. bl. 297, 300;F. Haraei,
Annal. Duc. Brab. T. III. p. .143; de Tassis, Comment. lib.I.§36
p. 156, 157 § 51 p. 169, 170; Fred. v. Vervou, Mss. Geschied.
beginnende met 1568; Epistola Emdensium in D. Gerdes, Scrin.
Antiguan T. I. p. 119; Mendoce, Comment. de la Guerre de Fland.
f. 171; Opmeer, HQII. Martel. (Antes. 1760) D. II. Foppens,
'
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Bib!. Beig. T. I. p. 399, 400, T. II. p. 997; Hofstede, over hct
Wein getai du' egte mortelaars , bl. 40 , 42 ; Geusen liedtboeck (Dordr.
1687) bl. 55; Bentivoglio, Nederl. Gebeurt. bl. 92, 123, 125,
126, 166; Meursii, Ferd. Alb. sive de reb. Belg. L. IV. p. 205;
Balen, Beschrijv. v. .Dordr. bl. 255; de la Pise, Hist. des princes
d' Orange , f. 407; Gr. chr. T. II. f. 255; Epp. Viglii ad Hopperum ,
CXXXII; van Leeuwen, Bat. ill. bl. 1293; Beaufort, Leven
van Willem I, D. II. (Reg.); W agen aar, Beschr. v. Amst. St. I.
bl. 125; Vad. list. (Reg.) van W ij n, Nut op Wagenaar, 288;
Bijv. en Nal. D. VI. bl. 86, 99, 105; Hoynck van Papendret,
Anal. T. IL P. II. p. 147, 156, 159. 170; Kok, Vad. W oord,enb.
op Lumey ; van der Vljnckt, Ned Ber. D. II. bl. 127 volgg.;
Aanteelc. o. d . van O. Z. van Haren , bl. 249, uilg.Amst 1830;
Schotel; Kerk. Dordr. D. I. bl. 59; J. W. te Water, Verbond
en smeekschr. der Edel. D. III. bl. 12 volgg. ; Vlissings tweede eeuwf.
Bijl. F. bl. 28 - 36 ; C. C 1 e in, 2 weede eeuwg. der innem. van den
Briel , bl. 73; 'sGravesande, 7 weede eeuwged. der Middetb. vrijh.
bl. 156, 266, 487, 488; Bareuth, Bib:. en Zeel. jubelf. bl. 223,
232, Velius, Chr. v Hoorn , bl. 192, J. van Iperen, Tweejurig
jubeif. der Ned. vrijheid, bl. 35 ; S. J. Brah 6, Berk. redev. ter geleg. v. h.
tweede eeuwget. der Vliss. vrijheid, b1.36;,van Groningen, Gesch. des
Vaderl. (Reg.);Groen van Pr insterer, Archives de la .Maison cl' OrangeNassau (Reg.); van S o m e r e n , Redev over Lumey graaf van der Marck
in verspr. en nag. dicht- en prozastukken ; Kron. van het Hist. Gen. (Reg.);
van Loon, Bin. pen. D. I. bl. 148; Muller, Cat. v. portr. op Lumey.
-

MARCK (FREDERIK ADOLPH VAN DER) , werd in 1719 in
het graafschap Mark geboren , oefende zich te Duisburg in de
wijsbegeerte en regtsgeleerdheid , en kwam nog voor dat hij
tot doctor in die beide wetenschappen werd, (1748) tweemaal
voor het professoraat in de regten te Duisburg en eens to
Harderwijk in aanmerking. Hij vestigde zich als advokaat bij
het hof van Gelderland , bedankte voor eene benoeming tot
Hoogleeraar te Duisburg, doch aanvaardde in 1758 het professoriaat in het natuurregt en volken aan de hoogeschool te
Groningen met eene redevoering de finibue juri8prudentiae opantique ad eos oblinendoe medii8. Van der Marck was
een man van buitengewone geleerdheid , opregt en rond van
karakter,, maar niet voorzigtig , en daarbij niet geheel yrij te
pleiten van te groote ingenomenheid met zich zelven.
Met voorliefde bezield voor de door hem onderwezene wetenschap , kwam hij bij andere , meer ouderwetsche en min wijsgeerige regtsgeleerden in verdenking van het natuurreeht ten
koste van het jus Romanum te willen verheffen. Hieruit ontsproten moeijelijkheden voor hem , welke echter niet te vergelijken waren met die , welke hij op het gebied der godgeleerdheid ontmoette , en welke hare oplossing vonden uit de gewoonte dier dagen , volgens welke de hoogleeraren in alle faculteiten de formulieren van eenheid der Nederlandsche hervormde kerk moesten onderteekenen. In 1771 gaf van der
Mar c k zijne Viginti Lectione8 ilcadenticae, in guibus sekcia

Philosophiae Practicae et Juri8 Naturae capita, praecipua olli-
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cia ergs Dem , pertractantur in het licht. Reeds den 18
September van dat jaar leverden P. A b res c h, Th. L u bb ers, L. van Bolhuis en H. Knock, predikanten to
Groningen, Noordwijk en Windeweer,, uit naam der Groninger klassis , bij den senaat eenige bezwaren tegen dit werk in.

(Bedenkingen en bezwaaren door de Weletrw. en zeer Gel. keer.
Predikanten nit naam van de weleerw. classic van Groningen en het
Gone& , Overgegeeven aan den grooten senaat van stad en lande
op en tegen de Acadeinische lessen van Mr. van der March ,
enz.) Deze bezwaren betreffen 1°. het oorspronkelijke en algemeene bederf van den gevallen mensch , diens aangeboren
blindheid in geestelijke en goddelijke zaken , de voislagen
dienstbaarheid aan de zonde en het doodelijk onvermogen om
door eigen natuurkrachten het verlooren , eeuwig Neil to bevorderen ; 2°. de wedergeboorte en de volstrekte noodzakelijkheid der krachtdadig werkende , verlichtende en vernieuwende
genade van den Heiligen Geest , om in de genieting van het
hoogste goed hersteld to worden ; 3°. de bijzondere en de toepassing der verdiensten des Middelaars en den aard der voldoening zelve. Zij beschuldigden hem dien ten gevolge van
onregtzinnigheid en van Pelagiaansche en Soniniaansche gevoelens aangaande die punten to zijn toegedaan. Van deze bij
den grooten senaat ingehragte beschuldiging , die meerendeels
zijn oorsprong had uit het kwalijk verstaan der kunstwoorden
tot de wetenschap van het natuurregt behoorende , werd den
20 December van het genoemde jaar kennis gegeven aan den
eersten curator der hoogeschool , prins W ill em V. Doze
volmagtigde den Senaat de beschuldiging geregtelijk te onderzoeken , en straks werd van v an der Marc k een binnen
drie maanden in to leveren schriftelijk antwoord gevorderd.
Van der Ma r c k bezorgde hierop den 26 van Lentemaand
1772 , een zoogenoemd , on toen in druk verschenen antwoord
.Exceptioneel aan den Senatus ilcadentiae Amplissimus van stad
en lande, en verdedigde zich voor het publiek in een breedvoeriger verklaring Verklaaring van Mr. F. A. van der March
op en tegen de bedenkingen en bezwaaren enz.) Daar echter
dit antwoord aan den senaat niet voldeed , werd de hoogleeraar andermaal gelast binnen drie maanden zich nader te verdedigen. Hij deed zuiks in een uitgegeven Berigt aan den
Senatu8 Acad. amplissimus van stad en lande. Hierop verklaarde
den senaat bij meerderheid van negen tegen zeven stemmen ,
dat tie bezwaren der klassis gegrond en de leerstellingen van
den hoogleeraar onbestaanbaar met, en lijnregt inloopende tegen de leer der hervormde kerk , gelijk die in de Symbolische
boeken vervat is (Judicator van den senatus amplissimus —

Besluit van den senatus amplissimus van stad en lande over de
leer- van F. v. d. M.). Naauwelijks was die uitspraak in _Gro •
ningen ruchtbaar geworden , of het gemeen word op eene
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boosaardige ?wijze tegen van der M a r e k opgezet , dien het
openlijk voor een Godverzaker uitkreet en met den dood dreigde.
Ongetwijfeld had -bij veel van het onaangename dat hem trof
aan zich zelven te danken , want het was niet te ontkennen
dat hij sommige gevoelens der hervormde kerk , zelfs met spot ,
beoordeelde , en dat hij zich in zijne verantwoordingen vrij
scherp had uitgelaten en misbruik had gemaakt van de op eene
ongeoorloofde wijze van hem verkregene aanteekeningen , welke
de hoogleeraar C he v allier op den karat der Lectione8 (wademicae voor zich zelven had geschreven , hetgeen tot een openbare briefwisseling tusschen de beide hoogleeraren leidde.
De stadhouder, die door Pet rus Ho fs tede tegen den
hoogleeraar was opgezet , en de Curatoren der academie legden
hem eenige artikelen ter onderteekening voor , waarvan het
vierde eene erkentenis en tevens eene verwerping der drie reeds
genoemde punten bevatte. Hij weigerde sulks , waarop hij den
9 Februarij 1773 van het Professoraat ontzet , en hem door
den kerkeraad verzocht werd zich van het Avondmaal te oathouden. Niet lang daarna , den 12 van Zomermaand van dat
jaar , werd hij tot hoogleeraar aan het Gymnasium te Lingen
beroepen , vanwaar hij weldra tot ouderling der gemeente verkozen zijnde , in eenen vriendschappelijken brief van den 20
van Sprokkelmaand des jaars 1774 den • Groningschen kerkeraad ontsloeg , om over zijne regtzinnigheid of onregtzinnigheid
te oordeelen G4ischeid8brief van Mr. van der Mara aan den
kerkeraad to Groningen). In vervolg van tijd (1783) werd hij hoogleeraar te Deventer, waar hij , in het noodlottig jaar 1787 , in
zijne politieke gevoelens van zijn post ontzet werd. Weldra
werd hem echter het onderwijs in de regtsgeleerdheid te Burgsteinfort aangehoden. Bij de omwenteling van 1795 werd hij
wederom in zijn post te Groningen hersteld en stied aldaar
den 1 November 1800.
Er is van hem een zeer groot portret in fol. piano vervaardigd.
Zie Waerachtig verhael van hetgeen omtrent het hooglecraersompt van
Mr. F. A. van der Marck op de hoogeschool der stad Groningen, van
den beginne zijner aanstel ling tot zijn ontslag is voorgevallen , door denselven uit egte stukken en bewysen opgemaakt en beschreven , Lingen
1775; lets ten vervolge van het waerachtig verhael, uitgekomen ten
jare 1796 ; Nederl. .Taarboeken , 1771, 1772; Saxe, Onom Lat.
P. VIII. p. 110; Bibl. Hagan. P. V. p. 668 seqq.; Y pe y , Gesch.
d. Christ. kerk in de 18 eeuw. D. VII. hl. 411, very.; Mirabeau, sur
le stadhoudgrat, p. 132, 201 • A delun g, Forts.v..TOcher, o. h. w.; Y p ey
en Dermout, Gesch. d. Ned. Herv. kerk , D. III. bl. 543 , very, en de
aant. ; Vervoig op Wagenaar, , D. XXIV. hi. 337 , very. Munti ngh e, Act. Saec. Acad. Gron. p. 49 sq. 106 sq.; van Kampen,
Gesch. d. .Lett. en Wetens. D. II. bl. 317, Aant. op Nieuwenhuis bij
den naam ; v. d. A a , Lev. v. Willem V , D. II. hi. 104 - 19; Br uckeru s,
Gedenkb. v. stad en lande , hi. 328; Boum an , Gesch. der Geld. Boogeschool , D. II. bl. 240 , very. 272; G 1 as iu s, Godgel. Nederl. o. h. W.;
Arrenberg, Naamt. v. boelc.; Muller, Cat, v. portr.
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MARCK (JoHANNEs A) of VAN MARCK, een der be.

roemdste voetiaansche predikanten , werd den 81 Decemb. 1655
v. s. CIO Jan. 1656) te Sneek geboren. Zijn vader was W i
lem van der M. arck, rector der latijnsche school te dier
plaatse zijne moeder Margaretha, dochter van Johannes Cloppenburg, hoogleeraar te Utrecht. Na vroeg zijne
ouders (zijne moeder stierf den 27 Julij 1656 , zijn vader den
16 September 1667) verloren te hebben , werd hij door de
weduwe van zijn moederlijken grootvader , Elisabeth Busch
opgevoed. Den 10 Februarij 1670 , dus op veertienjarigen leeftijd , werd hij student te Franeker,, en oefende zich aldaar
twee jaren in de fraaije letteren , en onder den hoogleeraar
Johannes W u b b e n a in de wijsbegeerte en wiskunde.
Daarna woonde hij de openbare lessen van Nicolaas A rnoldi over de godgeleerdheid en de private lessen van den
beroemden B a 1 th isar Bekker bij en legde zich , onder
Nicolaas Blancardus en Johannes Gerardus Terent ius op de Grieksche en Hebreeuwsche talen toe. Tegen
het einde van Augustus 1673 begaf hij zich naar Leyden om
Johannes Coccejus, Abraham Heidanus, Alardus
Uchtman, Antonius Hulsius en vooral Frederik
S p a n h e i m over de godgeleerdheid to hooren en zich , onder
de predikanten Pieter van Staveren en David Knibbe
op de predikkunde toe te leggen. In 1675 , op negentienjarigen leeftijd , werd hij door den Frieschen edelman Johannes
G o s 1i n g a tot predikant te Midlum benoemd , en nog in
hetzelfde jaar werd hij , na bet verdedigen van twee dissertatien , de eene ad selectas Oasdam positiones philosophicas,
de andere ad locum Ezech. XX: 25 tot doctor in de wijs•
begeerte en in de godgeleerdheid bevorderd. Om het zeldzame , dat eene naauwelij ks twintigjarige jongeling die dubbele
eer genoot , kenden curatoren der Friesehe hoogeschool hem
een eergeschenk van f 500 toe. Reeds vroeger zagen zijne
Specimina de pane briovo-hp et locis conventuum aetate Aposilea het licht. Curatoren der Franekersche hoogeschool stichtten
ten zijnen gunste een derden leerstoel in de godgeleerdheid. Hij
aanvaardde den 5 September van het jaar 1676 zijn bediening met
eene Oratio de augment° scientiae theologicae. Zij ne buitengewone geleerdheid deed Curatoren te Groningen tweemaal be
sluiten hem aan hunne hoogeschool te verbinden. Zij mogten
hierin niet slagen , doch toen zij hem in 1682 tot professor
primarius theologiae , en akademieprediker benoemden, aanvaardde
hij die bediening den 20 Junij van dat jaar met eene Oratio
inauguralis de sopiendis in Ecclesiti liti6us. Nogtans bleef hij
niet zonder twist met. zijnen ouderen ambtgenoot Johannes
Braanius, wien bet hinderde dat van Marek boven hem
geplaatst was. In 1683 word hij ook tot hoogleeraar in de
.

,

kerkelijke gesehiedenis benoemd , welk ambt hid den 9 Mei
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van dat jaar met eene Oratio de veterum et hodiernorum papisticorum errorum convenientia aanvaardde. V an Marck
bleef acht jaren te Groningen , terwijl zijn roem meer en meer
door zijne schriften verspreid werd. Onder anderen gaf hij
een theologisch systeem , waarover hij tien jaren gearbeid had ,
in het licht. Aan Been systematischen arbeid is welligt meer
en langduriger eer te beurt gevallen dan dezen. Zelfs aan het
einde der vorige eeuw werd het door A h r e s c h en B o an c t
tot leiddraad bij het akademisch onderwijs gebruikt. Ofsehoon
dit systeem , eene reeds eenigermate ontwikkelde kennis van
de theologische wetenschappen veronderstelt en soms aan
een zamengedrongen stip en duistere wijze van uitdrukking
lijdt , ontbrak het echter niet aan voorbeelden , dat predikanten er zoo hoog mede wegliepen , dat zij de hollandsche vertaling bij eenvoudige landgemeenten ter lezing aanbevalen. Na
den dood van Step hanus le Mo yne, benoemden de Curatoren der Leydsehe hoogeschool a M a r c k tot diens opvolger
en den 5 December 1689 aanvaardde hij dit professoriat
met eene redevoering de debita S. Scripturarum veneration,
terwijl hij , den 9 Januarij 1702 , bet hem , na den dood van
Spanheim opgedragen onderwijs in de kerkelij ke geschiedenis aanving met eene °ratio de Christianismi propagati admirandis. Tevens werd hem door J. T r i gl a n d de helft eener
predikantsbediening opgedragen , welke hij waarnam tot 1712.
Sedert 1727 verminderde zijne gezondheid en hij overleed den
30 Januarij 1731 aan eene beroerte. Johannes W e s s elius hield eene lijkrede op hem. A Marck !ncle 1 H elena Bukholt die hem eene dochter , die hem overleefde ,
en vtjf andere kinderen , die vroeg overleden , schonk ; 2 C ath a r i n a Ursinus, dochter van den Rotterdamschen predikant van dien naam. Een noon , Johannes Wilhelmus,
is predikant te Berkhout, Assendelft en Gouda geweest.
G. Valk heeft hem in zijnen mannelijken leeftijd in plaat
gebragt; L. van der Laan en de Effigies bij van der
A a vertoonen ons hem in zijnen ouderdom.
Hij schreef :

De Sibyllinis Carminibus disputationes academicae duodecim:
accedit breve Examen Dissertationis Gallicae de Sibyllinis Oraculls , editae Parisiis a Johanne Crassetio. Franeq. 1682. 12°.
In dit werk tastte a Marck de dissertatie van den jesuit
Jean Crasset Sur les Oracles des Sibylles aan, in 1678
in 12°. te Parijs gedrukt. Bij den herdruk van zijn werk
(Paris 1683. 12°) voegde Crasset Reponse it its critique de
Marchius, welke deze wederlegde in de voorrede zijner Exer-

citationes juveniles.
Exercitationes juveniles XXVI, sive disputationum textualium , atque oration= (IV) in Academid .Franequerana dim
habitarum fasciculus. In Praefatione repetitae ineptiae Jo-
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h,annis Orassetii , Jesuitae Parisiensis ac Sibyllinis Oraculis
exploduntur. Gron. 1686. 8°.
Compendium Theologicae Christianae Didactico-Blenchticum ,
immixtis problematibus plurimis et yuaestionibus recentioribus
adauctum , in usum Academicae juventutis. Gron. 1686. 8°.
It. emendatius , adauctum indicibus , nec non .X centuriis
positionum .Theologicarum. Amst. 1690. 4°.
It. cum notation operum auctoris , quibus eadem , quae hic
fusius tractata sunt. Ibid. 1722 , 1727. 4°. De zesde druk ,
door den hoogl. van Irhoven bezorgd , verscheen te Utrecht
in 1712. Vertaald in het Ned. Rotterd. 1705. 4°. en later.
De schrij ver gaf een uittreksel van dit werk met den titel :

Christ. Theol. medulla Didactico-Elenchtica ex majori opere
secundum eius capita et paragraphos expressa. .Amst. 1090. 12 0 .,
dikwerf met verm. herdrukt, in het Ned. overgezet met eene leerrede
over 2 Petr. III : 15. Amst. 1705. 12°. Rott 1723. 4°. 1730 (3e
dr.) 1741 (4e dr.) (Het merg der Christene Godyeleerdheit , behel-

zende te gelijk eene kerk leeringe der waarheid en wederlegging der
dwalingen , overgenomen uit het latijnsch werk tot dienst der
Akademische jeucht opgesteld, 2 dr. overzien , verbetert en door
vele ondersch,eidingen opgeh,elderd.)
De Rotterdanische predikant J o h. Wilhelmius gaf er
een ander uittreksel van in het Ned. Rott. 1714 , 1720. 12°.
De hoogl. B. de Moor heeft een Commentarius op het
Compendium in zes deelen (1761-1771) , en de hoogl. R atelban d eene Synopsis Analytica Med. Christ. secundum a

J. Marckii medullam concinnata , in U8218 primos academicae
juventutis 1771 , gegeven. Van de Medulla is ook eene schets
door den Groninger hoogl. van V else n_ 1745 en dictate;
theologica daarover zij n door Prof. P. H u 1 s i us , Groning.
1749 geleverd.

Narratio apologetics protestationis atque oppositionis a se institutae contra nonnullas Joannis Braunii theses. Gron. 1686. 12°.
Appendix contra defensionem Johannis Braunii. Ibid. 1687.
Analysis Exegetica capitis LIII Jesaiae , in qua alias
complura vaticinia de Messia illustrantur. Accedit Mantissa ob.
servationum textualium. Gron. 1687. 12°. Lugd. Bat. 1700. 12°.
Commentarius in Apocalypsin S. Joannis , seu Analysis ,exegetica. Amst. 1689. 4°. It. id. emend. et and. Traj. ad Men.
1699. 4°. It. altera edit. c. animadverss. ad censuram praef.
a Joh. Waieno editam. Traj. 1699. 4°. z. t. in het Ned.
overg. Leid. 1739. 4°.

Exercitationes Miscellaneae , sive selectarun disputationum ,
atque Orationum (/7 ) in Acad. Groningo-Omlandica habitarum
fascicalus. Amst. 1690. 12°.
Textuales Exerritationes ad 4 salvia loca Veteris et Novi
Testamenti , Argumen?a quaedam praecipua de Unctionibus ,
.Polygamia , cultic Molech , miraculosd custodid vestium lea&
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&Wear= , capidlitio Abhschalon,i , Dammam copik Syria
Daemoniacis , etc. paulo latius tractantur. Accedit dissertatio
inaugUralia Leidensis de debitii 8acrarum scripturarum veneratione. Amst. 1694. 4°.
In Hosearn Commentarius , seu Analysis exeyetica, gua He&wens textus cum versianibus confertur , vocum et phrasium
vis indagatur , rerum nexus monstratur, et in sensum genuinum
cum Examine variarum interpretationum inguiritur. _Diatribe
annexo est singularis de accipienda uxore et liberis fornicationum. Amst. 1696. 4°. Met een voorrede over de 7 perioden
van het N. T. tegen een akad. leerrede van Prof. van der
W aey en.
Exercitationes exeyeticae ad L selecta loca V. et N. Test.
Amst. 1697. 4°. ( V ervolg van de bovengenoemde Analysis
Exegetica).
Commentarius , seu Analysis exegetica in Prophetas , Ioelem ,
Hamosum , Hobhadiam et Ionam. Amst. 1698. 4°.
Commentarius seu Analysis exegetica in .Prophetas Haggaeum
Zachariam et Malachiam. Arnst. 1701. 2 vol. 4°.
Commentarius seu Analysis exegetica in Cantle= Salomo.
nis : annexa est dim Analysis exeyetica Psalmi XLI 7. Amst.
1703. 4°,

Oratio funebris in obitum plurimum Rev. doctissimi et celeberrimi viri, Jacobi Triglandii, Jac. fil., Jac. nep. SS. Theol.
Doct., huiusgue et Antiquit. Hebraic Profess. Cl., et Rock Lugd.
Prof. 'del. llabita ex ampl. Senatus Acaa. decreto post dictum
Anus a. d. XXVIII Sept. A°. MDCOV. Ook aehter de
Dissert. Theol. et Phil. van T r i g l a n d. Delphic 1728. 4°.
Vert. in het Ned. (Lijkreden over den flood van Jacobus Triglandius).
Historia Paradisi, illustrata libris quatuor , guibus non tan.
tuna loci istius plenior descriptio exhibetur , sed et hominis integritas , lapsus ac prima restitutio declarantur , *emend= Genesioa capita II et III. Accedit Oratio Academica de propagati Christianismi admirandis. Amst. 1705. 4°.
Exereitationes Biblicae ad loca P. et N. Test. Accedit
Oratio ,funebr. in obit. Jac. Triglandii Lugd. Bat. 1706,
1707. 2 vol. 4°. (tweede vervolg der Anal. Exeg.)
Oratio funebris in obitum Hermanni fritsii. Lugd. Bat.
1708. 4°.
Scriptnrariae .Exertitationes ad XXV" selecta loaf V. 3`e8t.
e

i

Amst. 1709. 4°. In de voorrede valt hij Jean le Clete
aan. (Derde very. der Anal. Exey.)

Scriptarariae Exercitationes a-d XXV selecta lova N. Yat.
Amst. 1710. 4°. (Vierde very. der Anal. Exeg.)

Consideratiotes Theol. de matrimonio leviri cum fratrici ,
nuns hodie permittendo. L. B. 1711.
In proecipuas guasdam panes Pentateuchi commentariiM
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sea ultinsorsts
reliquorntit Bileami I et novissiniOrum
Mosis Analysi8 exeyelica. L. B. 1713. 4°.
Sylloge Dissertationum Philologico-Th,eologicarum ad selectos
quosdant kale* V. Test. Argumenta praecipua de Salem Metchisediciand , de circumcisions Tsipporicti,. vestitu aknuo saverdotis , hirco Azazeli, incestu velito , divini nominis interdict° ,
IsraEliticis Jubilaeis , Synedrii ntagni originibus , Corachi hie'
torid Prophetd simili Mosi, Divortiorum lege , Jephtetei Voto,
ilendoricci Pythonissel , etc. paullo plenius exponunlur et quorumdam Pealmorum Analyses exegeticae miscentur. Cum indite
textuum, rerumque et vocum necessario L. B. 1717. 4°. (Vijfde
very. der Anal. Exeg.)
Sylloge .Dissertationum Philologico-Theologicarum ad selectoe quosdam textus Novi Testamenti. L. B. 1721. 4°. (Zesde
very. der Anal. Exeg.)
Judicium Ecclesiasticum contra Hermann= Alexandrum Bak.
laudatum. L. B. 1723. 4°. Door Herman Willem
M a t t h ij s. pred, to Hoorn, in het Nederd. vert. Leyden 1725. 4°.
Fasciculus Dissertationum Philologico-exegeticarum ad select
toe textus Vet. lest. L. B. 1725. 4°. (Zevende vervolg der
Anal. Exag.)
Easciculus Dissertation= Philolo,gico-Exegeticarunt ad seleclos textus Nov. Test. L. B. 1727. 4°. (Achtste vervolg der
Anal. Exeg.)
..Exaltationis jean Christi historia illustrata L. B. 1728. 4°.
Exspectatio gloriae Aturae Jeeu Christi ex prophetarum oraculls illustrata. L. B. 1730. 4°.
Opuscula prima Philologico-Theologica , quondam sparsim edita ,
cum praelatione Cornelii a Velzen. GrOninaae 1748. 2 vol. 4°.
Korte verklaring van het IV Gebodt P'der Godcklijke Wet,
ovefgenomen nit eene Lat. oefeninge. Leyden 1708. 4°. met
een bijy. 1726. 4°.
Onderzoek der VII perioden des If. Test. met een aanhangeel van de VI teekenen der tijden des 0. Testaments. Over ►enomen nit auth,eurs Latijnsche Schriften. Leid. 1713. 4°.
Brief over de heiliying van de kinderen der geloovigen in
Chrietue. Leyden 1729. 4°.
Twee brieven van de waare gestate der kerke en het kerkbeetuur. Leyden 1731. 4°.
.De verwagte vernieuwinge des ?morel& In eene kerrede nit
2 Pete. 3-13. Bij gelegenheit van den ingang dezer Nieuwe
Eeuwe kerkelijk verklaart en tot omen nut aangedrongen, in
de qroote kerk tot Leiden, den 1 Jan, MD COL des naar de
middage. Leyden 1701. 4°.
U.yttegg, of verklar. v. d. Prof. Hosea, overg. d. G. Kkyn,
2 d. Anist. en Leyd. 1748.
Lykreden over den .flood van Frigland. Leid. 1705. 4°.
Lykretien over den deod van ifitsist8. Lek'. 1708: 4°.
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Hij was ook latijnseh dichter. Zie zijn Carmen over F. S p anhemii Orat. de emenciandi8 8tudiis, 1623.
Zie Luiscius, Hoogstraten, Kok, Nieuwenhuis, Biogr.

Univ. Wesselius, Orat. funeb. in obitum J. a Marck ; ad Calcem
dissert. ejus Acad. ; Jächer et Adelung , in vote ; Saxe, Onom litt. V. p.
242; Muntinghe, Acta saec. Acad. Gron. p. 92 ; J. G. Walchii
Bibl. Theol. Select. T. I. p. 220; Brem. Bibl. Cl. II. p. I. p. 130; Cl. VI.
p. I. p. 140, Cl. VIII. p. I. p.1064; C lar is s e, Encyclop. Theol. (Ind.);
N i c. Arnoldus, Progr. fun. Barbarae Marchit , 1677; C A. H e um an n i , Poecile, T. II p. 260; Chr. M. P faff iu s , Praefat. novae edit.
comment. Marckii in Prophet. minores Tubing, 1734,fol.Vriemoet, Ath.
Fris. p. 544, scqq. Y pey, Geschied. d System. Godgel. D. II. bl. 125;
Geschied. der Ned. Berm kerk in de XVM eeuw D. VII. bl. 256,
D. VIII. bl. 48 volgg. ; Y p e y en D e r m out, Gesch. der Ned. Hem.
kerk, D. II. bl. 552 , D. III. bl. 305; van Einem, Kerk. Gesch.
D. III. bl. 492; Levensbeschrijving van beroernde en gel. mannen , D. III. bl.
492;Paquot,T.I.p.193;Siegenbeek, Gesch. d. Leyds. Hooges. D.
I. bl. 290; Toev. en Byl. bl. 159 , very.; Te Water, Narratio de rebus
Acad. Lugd. Bat. ; Boum an , Gesch. d. Geld. .11oogesehool , D, I.
bl. 85; D. II. bl. 45, 646 ; Glasius, Gesch. d. Herv. D. II. bl. 433;
Godgel. Ned. o. h. w. ; Schotel, Kerk Dordr. D. II. bl. 124; Kist
en Royaards, Archief voor Kerk. Gesch. D. VII. bl. 429; Boekz. d.
Gel. wereld , 1721 a. bl. 17-24, 1723, b. bl. 140, 1729 b. bl. 5;
Rabus, Boekz. v. Europa, 1694 a. bl. 17, 1696 a bl. 433, 1697
b. bl. 439; 1698 b. bl. 69, 1700 bl. 548, 1701 bl. 810; Cat. de
Groe, p. 38, 67, 141, 147. Muller, Cat. v. portr.
'

MARCK AEGIDIUSZ. (Mr. JOHAN VAN DER) Burgemeester
en hoofdofficier te Leyden , bewindhebber der West-Indische compagnie ter Kamer Amsterdam , rentmeester van 's lands Uniyersiteit , 15 Dec. 1770 in den ouderdom van 76 jaren overleden.
Dr. J. le Franc q. van Berk he y gaf bij die gelegenheid
in het Licht:
,

Leidens burgertraanen op de grafzerken der edele groot-achtbare heeren , Vaderen Mr. Johan van der March, enz. (Leid.
1771. 8°.) •
Hij was een groot voorstander der fraaije kunsten. Zijn
kostbaar kabinet schilderiien , teekeningen en printkonst , te
zamen in 2 dn. ruim 600 blz. groot , werd in 1773 te Amsterdam verkocht.
Zie Nederl. jaarb. 1770. bl. 1456.

MARCKART (JoANNEs WILHELMUS), werd in 1698 te
Rudenhausen in Frankenland geboren en studeerde to Halle
onder Chr. Thomasius, J. H. Boehmer, Ludewig en
G u n d l in g in geschiedenis , oude letteren en regten. Van
dor begaf hij zich naar Utrecht , waar hij onder Ev. Otto,
in de regten studeerde en onder wiens voorzitting hij den 14
van Grasmaand 1734 eene akademische verhandeling over de

vereeniging der Nederland8che met de Romeinsche regtsgeleerd-

heid verdedigde. Ettelijke jaren bleef hij aan de Stichtsche
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Akademie , als bijzonder regtsleeraar verbonden. Later schonk
zij hem eershalve den doctoralen hoed. Reeds in 1744 kwam
hij als hoogleeraar in de regten te Harderwijk in aanmerking , doch drie jaren later werd hij er als zoodanig beroepen , welke waardigheid hij aanvaardde met eene plegtige
rede over der volkeren regt en verpligting om onregtvaardig

verdrukten bij te staan (de jure atque obligatione gentium succurendi injuries oppressis. Haarl. 1748. 4°.) die , in sierlijk latijn opgesteld , met algemeene toejuiching werd aangehoord.
Op denzelfden dag zijner inhuldiging , ontving hij eene benoeming tot hoogleeraar in het staatsregt. In 1750 , als Rector
aftredende , sprak hij over he geringe nut , dat uit de zucht

ter verbetering der wetter voortvloeit (de parvá studii emendandi leaes utilitate in Jurisprud.) Aan het hoofd der afgevaardigden van den senaat, begroette hij , in Wijnmaand 1750
met eene deftige toespraak W ill e m IV als Rector Magnificentissimus. Hij stierf den 19 van Herfstmaand 1757 in den
ouderdom van 58 jaren , geen vrouw of kinderen nalatende.
Haubol t noemde hem een geschied- en letterkundigen handhaver der lezingen , die in de wetten aangenomen zijn , en
v an K. amp en stelt hem onder de Duitschers , die destijds op
de Nederlandsche leerstoelen , de strengere studie der regtsgeleerdheid voorstonden.
Hij schreef :
Probabilia receptarum lectionum Juris civ. II. Partes Traj.
ad Rh. 1737, 1738. 8°.
Scediasma Ito is publ. de sufragio et archiojicio Reginae

Bohemia' .Electorali ; quo demonstratur utriusque opium non
competere nisi Reginae ant Reginae marito ant Ordinibus Bohemiae.
Amst. 1741. 4°. In hetzelfde jaar te Utrecht in het Nederd.
verschenen met den titel: Korte verb. van het Duitsche staats-

regt over de keurvorstelijke stem en het Aarteschenkersambt der
Koningen van Boh,emen enz.
Interpretationum receptt. juris civ. lectionum libri duo. Traj.
ad Rhen. 1747. 8°.
Bij wijlen Professor Tydeman zijn nog onuitgegeven gcschriften van hem voorhanden.
Zie Christ. Godl. Hauboldi, Instit. fur. rom. litter. T. I. p.
206; S axe , Onom. lit. T. VII. p. 262; Das neus gel. Eur. XVIII 367 ff.
van Kampen , d. Kunst. en wetens. D.II.b. 308, Bouman,
Gesch. d. Geld. foog. D. II. bl. 160, 244, 609; Boekz. 1748 D. I. bl. 724.
MARCKART (Mr. FREDERIK ABRAHAM), broeder en erfgen.
van den vorige , werd om zijne verdiensten den 17 van Herfstm.
1757 te Harderwijk doctor in de regten. Hij kwam na den
dood van zijn broeder als zijn opvolger in aanmerking.
Zie Boekz. 1757 D. U. bl. 512; B ou m. an , Gesch. d. Geld. lloog.
D. H. bl. 250, 280.
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MA.RCKIUS (JosANNEs). Zie MARCK (JOHANNES A).

MARCQUIX (Luz.) geneesheer te Antwerpen , schreef:
frolcomen tractaet van de pate. Antw. 1636. 8°.
Zie Cat. v. van Hulthem, n°. 7774.

MARCQUIX (GUI,.), geneesheer te Antwerpen , in 1604
geboren , schreef
Aloe morbifuga in sanitati8 conservationem eoneinnata. Anti.
1633. 12°.
Zie Cat. v. van Hulthem, no. 7775; Muller, Cat. v. portr.

MARCUS (Mr. PIETER JANsz.) te Leyden geboren , overleed in den aanvang dezer eeuw te Amstelveen. Hij vervaardigde en liet onderscheidene gelegenheidsgedichten drukken ,
die meestal door de zonderlinge denkbeelden welke er in
heerschten , dienden om den spotlust van hoorders en lezers op
te wekken.
Zie v. d. Aa, N. B. A. C. Woordenb.. D. II. bl. 401.
MARCUS de ledersnijder werd in 1558 te Kortrijk , na
veel pijniging om den geloove verbrand.
Zie van Braght, Het bloedigh tooneel of martelaarsspiegel der
.Doopsgezinde. D. II. bl. 201.

MARCUS (JAcos), koopman te Amsterdam , een kundig verzamelaar van belangrijke gedrukte en geschrevene boeken , betrekkelijk de geschiedenis onzes vaderlands , gaf:
Sententien en indagingen van den hertog van Alba, uitgesproken en geslagen in zijnen bloedraedt. Mitsgaders die van bijzondere steden, tegen verscheide zo Edellieden ale voornaeme burgers en inwoonders van Holland , Zeelandt en andere provincien
van den jaere 1567 tot 1572. Mitsgaders een aanhangsel van
authentike stukken, spruitende nit deselve sententien. Nu eerst
in 't licht gegeven na het oorspronkelzjk HanAchrift. Amst.
1735. 8°.
Zijne letterkundige nalatenschap werd 7 Sept. 1750 te Amsterdam verkocht.
Zie te Water, Verb. der Edelen, D. IV. bl. 379; J. Koning,
Verh. over J. J. Beeldsnyder in werken der II kl. van het K. N. Inst.
D. V. bl, 7; Tegenw. staat der Nederl. D. IV. bi. 307; aant. v an
Mieris, Flirt. d. Nederl. Vorsten, D. H. bl. 81.

MARCUS (JAcon ERNST) , kunstgraveur en teekenaar,, werd
den 19 Maart 1774 op het eiland St. Eustatius geboren. Toen
hij in jeugdigen leeftijd te Amsterdam was gekomen , en het
volgende jaar zijn vader had verloren , zorgde zijn oom B a 1thazar Ortt voor zijne opvoeding en gar hem S. G o b16
tot teekentneester. Op diens raad werd hij door It. V i n k ele s in de graveerkunst onderwezen , oefende zich te gelijk
op de stadsteekenakademie en maakte zulke vorderingen dat
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hij er in 1798 in de hoogste klasse den -gouden eereprijs behaalde. Ook behaalde hij een dergelijken eerepenning bij het
genootschap Kunst zij ons doel, tot welks oprigting hij en de
landschapsschilder Fock in 1801 het ontwerp hadden gevormd.
Zijne keurige akademiestanden en landschapsteekeningen werden
zeer gezocht. Zijn hoofdwerk was nochtans het graveren.
Groot is het aantal door hem vervaardigde boekplaatjes en
prentteekeningen naar teekeningen van A. B 1 o e m a e r t,
J. de Witt, Jan Luyken, Jacob Cats, D. Langend ij k , en schilderijen van Jan S t e e n. Zijn voornaamste
werk is het :

Studieprentwerk van Jacob Ernst Marcus , lid der IP
clam van het Kon. Ned. instituut en directeur voor de yraveerkunst bij de Koninklijke academie van beeldende kunsten
Amsterdam. Te Amsterdam , waarvoor zijn portret met een
hoed op , door D. S 1 u y t er gegraveerd in fol. Dit werk is later
net een Hollandschen en Franschen tekst , zijn levensberigt
behelzende , en een idem titel in letterdruk , zonder zijn portret verschenen. Dit portret ziet ook vergroot het Licht in aqua-tintmanier , zonder naam (A. van den Bosch , fecit.) Het genoemde
prentwerk werd door hem in 1807 begonnen en verscheidene
jaren voortgezet. Het bestaat uit ruim 100 stuks folio-platen,
voorstellende landschappen , beeldjes , studien en een menigte
portretten van kunstenaars , geleerden en geletterden , naar teekeningen van H. W. C as p a r i. Hij was lid van het Kon.
Ned. Inst., en medebestuurder van de Kon. Akad. van beeld.
kunsten en stierf 2 October 1826.
Zijne meest bekende gravuren zijn o. a.:

portret van Menno , baron van Coehoorn , naar Netscher.
portret in militair costuum (Graaf van St i r um ?) naar H.
W. Caspari, ad viv. del. 1814. in 8°.
De yevangeneming van den Russischen Generaal Ilernzann, bij
Bergen, in Noord-Holland 1799 , naar de teekening van Dirk
Langendijk.

De ramp van Leyden, naar de teekening van T. lelyerhuisatz.
Twee bladen naar Ja n S t e e n.
Twee bladen naar Jacob Cats.
Twee bladen , rookende boeren, naar A d r i a a n v an 0 stade 1795.
Zie Immerzeel, Lev. der Boll. en Vl. Scliild. D. III. bl. 201;
ramm, Lev. d. Holl. en VI. Kunstsch. D. IV. bl. 1060; Kunst- en
Letterb. 1826 D. H. bl. 260; Proces-verbaal van de twintigste
vergad. v. h. Kon. Ned. Inst. bl. 10; Muller, Cat. v. portr.

MARCUS (Mr. PIETER JAN), burgemeester en houfdofficier
van Leyden, "het hoofd der misnoegden genoemd" in 1788
geremoveerd. Zijn portret is door V ink e 1 e s gegraveerd.
Zie van der A a, Geseh. v. Willem V, D. IV. bl. 397; Vervolg
op Wagenaar (Reg.)
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MARCUS (RUDOLPH) , uit een aanzienlijk geslacht te Amsterdam geboren en aldaar in 1772 overleden , vertaalde uit
het Fransch :
.Farnabaze8, of de edelmoedige Gunsiteling , tr8p. gev. n. h.
Fr. Amst. 1744. gr. 8°.
lugurtha, tr8p. gev. n. h. Fr. van de la Gange-Chancet.
Ald. 1759. 8°. Wit s en Geysbeek gewaagt met lof van
deze treurspelen.
Zie B. A. C. Woordenb. D. IV. bl. 319 ; Vervolg op Wagenaar ,
Amst. fol. bl. 553; Cat. d. Maats. van Ned. Letterk. D. I b. bl. 141.

MARE (PIETER DE), werd in 1757 to Leyden geboren
door A. Delfos in de graveerkunst onderwezen , en overleed
1796 in zijne geboorteplaats. Tot zijn meest beroemd graveerwerk behooren :
De afbeelding van den brand te Rotterdam, voorgevallen den
11 Maart 1779 , van de Maasztjde te zien , opgedragen aan
edelmoedigen, in folio•plano formaat. G. Haasbroek, del.
Een vrouw bij een ledekant in onmagt liggende, met een brief
in hare hand , waarbij een meid die Naar betreurt , naar Frans
van Mieris den oude , in 4°, fraai geetst.
Bet laat8te oordeel, eene gravure in omtrek 3 bladen , gr.
fol, naar de beroemde schilderij van L. van Leyden, op het
stadhuis te Leyden.
Een Manshoofd, in profil , vol karakter en geestig voorgesteld naar D. Ten i e r s , in bezit van den heer K ram m.
De prentjes naar de teekeningen van mejufvrouw C h ri stin a Chalon, die met versjes van Le Francq van Berk he y zijn uitgegeven.
Een fraaije plaat naar de teekening van Frans van M i ea
r i s, den oude, waarin twee mannelijke figuren voorkomen. Op den
Catal. van Mr. J. van Buuren, baljuw van Noordwijkerhout,
wiens kunstverzameling in 1808 is uitgegeven vond men op
234 illlet compleet gegraveerde werk van Pieter de Mare
discipel van A. Delfos, waarin vele etsdrukken , onafgewerkte
proefdrukken , meest op O. I. papier,, extra schoon en raar
alle door dien kunstenaar verzameld , bestaande in 155 stuks.
Zijn portret is in bezit van den heer Kr am m.
Zie Immerze e 1, Leven en werk. d. Holl. en Vl. Kunstschild. D.
bl. 201; Kr amm, Lev. en werk. d. Holl. en Vl. Kunstschild.
D. IV. bl.

MARE (HENDRIK GODAERT DE) een Leydenaar. Van
dezen graveur bezat Mr. J. van B u u r en, baljuw van Noordwijkerhout (Cat. 212) :
Ben patrij8hondje , liggende te slapen , met de vier pooten
uitgestrekt, naar P. Jan so n , in de breedte , 4 maal different.
.De wederga, op eene andere wijze 4 maal different.
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Zen dircadisch landschap, in de hoogte. met een loopende
fontein , naar Jan van Huissen , 10 maal different.
Ben landschapje in de hoogte op den voorgrond , ter linkerzijde , staat een beer bij zijn paard te wateren , naar J. v a n
0 s t ad e, 6 maal different.
Een dito , naar J. v an 0 stade, 6 maal different.
Zie Sramm , Leven en werken der Holl. en Vl. Kunstschilders ,
D. IV. bl. 1061.

MAREES (G. DE) , portretschilder,, bloeide in het midden
der vorige eeuw. Hij was een verdienstelijk portretschilder,,
blijkens het portret van Unico , grew/ van Wassenaar,, in het
harnas , met de Duitsehe orde versierd , waarvan de gravure
door J. Houbraken in Wagenaars Fad. Hist. voorkomt.
Zijn portret , door hem zelven geschilderd , is door J. J. Ha i d
in mezzo tinto gegraveerd.
Volgens Kr a m m is het echter onzeker of hij een Nederlander was.
Zie Kramm, Lev. en werk. der /loll. en VI. schild. D. IV. bl.
1061, 1062.

burgemeester van GroninMAREES (RENEKE BUSCH DE)
gen , wegens de provincie Groningen zitting hebbende in het
collegie van de Ed. Mog. heeren raden ter admiraliteit te
Amsterdam , bewindhebber van de West-Indische compagnie ,
ter kamer van stad en lande , curator der Groningsche hoogeschool , overleden te Groningen den 7 van Zomermaand 1763
in den ouderdom van 60 jaren. Hij was gehuwd met A nna
van Gesseler, dochter van Ern. Gui. van Gesseler.
Bij zijn overlijden gaf Prof. J. D. van L e n n e p een programma funebre in het licht.
,

Zie Nedert. jaarboek 1763 , bl. 477 ; Bouman, Geschied. d. Geld.
.Hooges. D. I. bl. 235.

MAREEUW Jz. (JAcoBus), leefde in het laatst der vorige
en begin der tegenwoordige eeuw. Hij vervaardigde lijkzangen die in de bundels Lajkzangen op den hoogleeraar N ah uy s,
op P. Ho fst e d e en op J. H. K r o m, voorkomen. Deze en
zijn overige gedichten zijn middelmatig.
Zie v. d. A a, N. B. A. C. Woordenb. D. II. bl. 401.

MAREN (H. vAN). Gedurende het zeegevecht tusschen een
vijandelijk corvet , brik en twee kotters , en de Bataafsche
brik the Crash den 11 Aug. 1799 bij Ameland , had de eerste luitenant van Mar en , voerende de kanonneergalei de Ifeerwraak
die terzelfder hoogte lag , de wijk onder Schiermonnikoog
genomen , in de hoop aldaar het gevaar te ontkomen. Maar
drie dagen later werd hij aangegrepen en wel door de
veroverde brik the Crash , een kotter en negen gewapende
barkassen , sloepen en andere vaartuigen. Onbestand tegen
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zoo vele vijandenbesloot van M a r e n , 'lever den aan hem
toevertrouwden bode
m door de vlammen te doen verteren dan
Bien in handen der Britten te doen vallen. Tot dat einde
verdedigde hij zich zoo lang rnogelijk met zijne voorste stukken , zond zijne equipage, uitgezonderd drie kloeke vaartuigen,
met geweer en wapens naar wal, vernagelde het geschut, wierp
de draaibussen over boord en stak met eigene handen, op het
oogenblik dat de vijandelijke brik hem de voile laag gaf en
de overige vaartuigen het op een snaphaanschot genaderd waren , zijn sehip in brand. Naauwelijks zag de vijand de vlam
het vooriuik uitbarsten , of zijne sloepen , eene ontploiling vreezende , stoven uiteen , van welke omstandigheid de onverschrokken v an Mar en gebruik maakte om nevens zijne krijgsmakkers,
onder een hagelbui van kogels , met de jol het land te bereiken.
Hij was gepensioneerd kapitein ter zee , ridder der Militaire
Willemsorde en van den Nederl. leeuw , toen hij 24 Maart
1854 to Arnhem overleed. Hij was gehuwd met J. M. J.
E n g e le n, die hem overleefde.
Zie Vink, Geschied. der Landing D. I. bl. 27-28; van der
A a, Gesch. van den jongst geeindigden oor log , D. VII. bl. 364,
Krayenhoff, Geschiedk. Beschouw. bl. 44 ; De Jong, Geschied.
v. h. Nederl. zeew. D. VI b. bl.

MARESIUS (SAMUEL) of DES-MANTS , werd den 9
Augustus 1599 te Oisemont in Picardie geboren. Zijn vader ,
Da v i d D es Mare ts, heer van Feret , was luitenant-civiel en
crimineel in een canton dezer provincie , commissaris der marine
enz. Zijne moeder heette M ad eleine V au c q u e t. Hij
toonde , bij eene zwakke ligchaamsgesteldheid , reeds vroeg
eene ongemeene neiging voor wetenschappelijke studien. Negen
of tien jaren oud , leerde hij de beginselen der Latijnsche en
Grieksche talen onder I s a i e B l a n c h a rd, predikant van
Oisemont. Toen hij 13 jaren bereikt had , zond zijn vader hem
naar Parijs , waar hij de lessen van T h omas Dempster
in het collegie van Plessis en die van Jean Grangier in dat van
Hardouin , in de fraaije letteren bijwoonde. In het collegie
van Kamerijk ontving hij onderwijs van N. G uillo n in
het Grieksch en van T heod ore Mar ci le in de welsprekendheid. Hij studeerde vervolgens in de wijsbegeerte , deels
in het collegie van la M a r c h e onder Jean C rassot , deels
in dat der Grassins onder J e an C e c i 1 e F r e y. Na een
driejarig verblijf in die stad , zond zijn vader hem naar Saumur,, om in de Godgeleerdheid te studeren. Hij deed zuiks
twee jaren onder Fr an cis c us Go mar u s, en oefende zich
tevens onder Louis C a p p el in het Hebreeuwsch. Toen
Go mar us naar Leyden was vertrokken , keerde hij , in Maart
1618, naar zijn vaderland terug. Kort daarna begaf hij zich
naar Geneve, en genoot aldaar nog een jaar het onderwijs van
Jean Diodati, Theodore Tronchin en Benedict
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T urr e tin en kwam in de inaand Augustus 1619 to Oisemont
terug. In Februarij 1620 ging hij naar Parijs, om zich , (Hider
het oog der beroemdste protestantsche leeraars aldaar, , in het
prediken to oefenen. Op raad van Samuel Durant , liet
hij zich door de synode van Charenton , in Maart 1620 tot
proponent aannemen , werd den 26 April van dat jaar te Crespi
ingezegend en predikant te Laon. Hier zijnde , werd hij meer
algemeen bekend door een buiten zijne voorkennis uitgegeven
Sermon de la prOdestination 2 Tim. II : 19 , (1623) , nn aar
vooral door den onmin , in welke hij met de Roomschen geraakte over het sehrijven van eenen brief aan een lidmaat zijner gemeente , die tot de Roomsche kerk was overgegaan.
Zoo euvel werd deze opgenomen , dat men zelfs naar zijn leven
stond , en dit niet meer dear ter plaatse veilig kon geacht
worden. Hij begaf zich naar Parijs , en de synode van Vetri
(Mei 1624) wees hem voor den tijd van een jaar aan de gemeente van Falaise aan de grenzen van Champagne toe. Naauwelijks was hij daar zes maanden werkzaam of hij werd in
plaats van J ague s C app el tot predikant en hoogleeraar te
Sedan beroepen. Voor hij echter deze bedieningen aanvaardde
reisde hij naar ons Vaderland , waar hij te Leyden (8 Julij
1625) de doctoral° waardighcid verkreeg. Na Holland doorkruist
en Engeland bezocht te hebben , keerde hij naar Sedan terug ,
en aanvaardde den 24 November van dat jaar zijn ambt met eene
redevoering de iniqua disputandi nobiscum method° a jentiii8
usurpata en het verdedigen eener stelling de Judice controversiarum.
In 1631 vergezelde hij den hertog van Bouillon , als kapellaan ,
op eene reis naar Holland om hem gedurende den veldtogt ,
dien deze wenschte te doen , te dienen. Kort na zijne wederkomst te Sedan , vergezelde hij de hertoginne-moeder, op hare
reis naar ons vaderland , en zonder bezigheden zijnde . leerde
hij het Spaansch , gelijk hij vroeger te Sedan het Italiaansch
had geleerd. In 1632 werd hij te Maastricht , waar de hertog
van Bouillon gouverneur was , beroepen op eene wedde van
1100 frank , waarbij nog 150 frank gevoegd werd , en de belofts dat hij den eerst openvallenden leerstoel in de godpleerdgeleerdheid in Holland zou erlangen. Hij had hier bet verdriet zijn begunstiger met eene Roomschgezinde (Jonkvrouw
van B e r g e n) te zien huwen en was in een altijddurenden
strijd met de geestelijkheid der Roomsche kerk gewikkeld.
Reeds in Frankrijk had hij dien begonnen door, toen een aantal Calvinistisehe edellieden van bun geloof afvielen , zijn Prèservatif contra la revolte 1628 , ook in het Duitsch overgezet ,
te sehrijven. Wat hij te Maastricht in die rigting schreef, kunnen een menigte tusschen 1633 en 1635 geschrevene en uitgegevene werken getuigen. In den aanvang van 1636
werd gij tot predikant bij de Waalsche gemeente to 's Bosch
beroepen , en , behalve met de gewone jaarwedde nog jaarlijks
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begunstigd met een som van f 150 uit de geestelijke goederen
om daarvoor lessen in de godgeleerdheid te geven. Na het
overlijden van Rector Pistorius beij verde zich de regering bij
den raad van State , om hem het superintendentschap der Latijnsche scholen te doen opdragen. Den 17 Februarij 1637
hield hij eene plegtige redevoering als superintendent , en kort
daarna zond hij de door hem opgestelde schoolwetten in , die
de Raad den 27 April goedkeurde. In 1640 naar Franeker
beroepen , bedankte hij , op verlangen der stadsregering , doch
twee jaren later geroepen om een leerstoel in de godgeleerdheid te Groningen te bekleeden , meende hij , ondanks de vertoogen van den kerkeraad , derwaarts te moeten vertrekken.
Ofschoon hij te Groningen f 1200 als Professor en f 400
als predikant genoot , getuigt hij echter ergens dat zijn toestand te 's Hertogenbosch veel voordeeliger was.
Gedurende zijn verblijf te 's Bosch geraakte Ma r e s i u s,
die zeer twistgierig was, in twist met G ij sber tu s V o e tiu s.
Te 's Bosch bestond eene Broederschap van Onze Lieve Vrouw
in 1318 opgerigt. Bij het overgaan der stad aan Frederik
H e n d r i k was het behoud dier vereeniging bedongen , doch
men besloot ten einde te verhinderen , dat zij ten nadeele der
hervormde kerk mogt strekken , daarin ook Protestanten te doen
opnemen. Vo e t i u s beweerde hierop in eenige theses , dat geene
hervormde overigheid zoodanige broederschap , al ware zij ook van
paapsche idololatrie gezuiverd, mogt dulden. De regering van 's Hertogenbosch droeg aan Mare s i u s hare verdedigi ng op. Deze
deed zulks in een Latijnsch geschrift. Hoogst euvel werd zulks
door V oetius opgenomen. Oogenblikkelijk schreef hij tegen.
Maresius en zoo ontstond tussehen deze beide godgeleerden
een twist , die meer dan 25 jaren met onverkoelde bitterheid
gevoerd werd. En welligt zou het den beroemden J. v a n
der W a e y en niet gelukt zijn zijn hen na zulk een langen
tijd te verzoenen , indien niet en V o e ti u s en M a r e s i us
het noodig geacht hadden zich met gemeenschappelijke kracht
tegen Coccejus te vereenigen.
Den 22 Januarij 1643 aanvaardde Mare si u s zijn ambt
Groningen met eene redevoering de usu et abusu rations in
rebus theologicis. In weerwil der hevige en veelvuldige twisten , waarin zijn onrustig karakter hem gedurig mengde , nam
hij zijn professoraat met ijver waar. In 1647 deed hij eene
rein naar zijn vaderland ; in 1652 werd hem de predikdienst
bij de Waalsche gemeente te Groningen opgedragen , en weldra
bleek het hoe zeer men hem op hoogen prijs stelde , daar verschillende academien , zoo als die van Montauban, Ma rp u r g en Bern hem begeerden te bezitten. Nog in zijn hoogen
ouderdom beriep hem die van Leyden (Maart 1673), Hij nam
die benoeming aan, doch nog voor hij zich derwaarts kon begeven , nam. de dood hem den 18 Mei 1673 weg.
'
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Mare s i u s was een geleerd theologant , doch te bejaram.eren dat
hij de waarheid niet meer in liefde heeft gezocht. Hij was onophoudelijk in strijd zoo met de Roomschen in het- algemeen als
in het bijzonder met den Jesuit T i ri n u s , den capucijner monnik
V a l e r i a n us Magnus, weleer Luthersch predikant in Hannover
en eindelijk met den bekenden Staatsminister Richelie u.
M a r e s i us bepaalde zijnen polemischen arbeid niet tot de
Roomsche kerk , maar zijn onrustig karakter en zijne gehechtheid aan de schoolsche wijze van behandeling, dreven hem
zijne pen meermalen tegen protestantsche godgeleerden te scher
pen. Dat deze scherp was , blijkt uit de hevige , liefdelooze
en meermalen onheusche twistschriften , die wij van hem
bezitten tegen den Amsterdamschen Hoogleeraar Blond el,
over pausin Johanna, tegen den Franschen leeraar Jean
Daille (Dallaeus) Prideaux, Serarius, den Leydschen
Hoogleeraar Stuart, tegen den Bisschop And re as D u d ithius, ter verdediging van de leer der Drieeenheid , tegen
den Hongaar Petrus Bacca Szatzna, tegen Curcella e u s, ter verdediging der Dordsche Synode , tegen de Socinianen , tegen M a r t i n u s U bbenius, ter vei dediging van
de Jansenisten en het Augustiniaansch leerbegrip , tegen zijn
ambtgenoot Jacobus Al ting, Labadie, het Cartesianismus
en Coccejanismus. Als exegeet heeft hij zich door zijn
Catalogue Librorum N. T. de quibus lie est inter Christianos
en de uitgaaf van La Sainte Bible Franvoise bekend gemaakt.
Hij schreef ook ter opleiding der aanstaande godsdienstleeraars
over het kerkelijk regt , de kerkelijke geschiedenis, doch vooral
leeren wij hem uit zijn Collegian th;ologicum kennen als een
geleerd man , die met orde en een juist corded. dacht en
schreef. Op zijne wetenschappelijke kennis en ontwikkeling
zijn geen onbelangrijke aanmerkingen gemaakt. Zijn latijn
was middelmatig , en niet groot zijne bekendheid met de gewijde
talen van het 0. en N. Verbond. Bayle schrijft van hem :
On pent dire et qu'il gtoit fort laborieux et qu'il écrivoit facilement et avec beaucoup de feu et, d'erudition. In de Vitae
professorunt Gron. wordt gezegd dat hij , in weerwil zijner
twistschriften , altijd naar vrede haakte , en dat hij nooit een
scherpen toon bezigde , dan wanneer hij gevoelde , dat hij door
zachtheid en gematigdheid niets vermogt , ja dat hij altijd verdedigender wijze gehandeld heeft. Y p ey en Dermout schrijven hem de zucht toe eene nieuwe scheuring in de Nederlandsch Hervormde kerk te bebben willen verwekken , doch
Muntingh e en Glasius oordeelen gunstiger over hem.
Maresius huwde den 2 Mei 1628 met Abigail le
Grand, weduwe van Jean Boots, beide van Aken , van
waar zij om de godsdienst de wijk hadden genomen. Hij liet
twee zonen na. Zijn portret ziet het licht.
Hij schreef :
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Sermon de la .Pridestination II Timoik,11: 19 , 1623. 24°.
Preservatif contre la Revolte , 1628, 12°, in het Hoogd.
overgezet.
V Esprit du Bourgmaistre Beeckrnan , relournó de l'autre
monde, aux fideles Bourgeois de la Cite de Liege , 1633, 12°,
Zonder naam.
..elbrege de la voye du aalut, ou .Declaration familiere de la
virile Chrestienne, par forme de Catechism, pour confirmer
les Catholiques et instruire lee douteux ou errant ; avec le8 observations des .RR. PP. Mulles 1633 12°. Zonder naam.
Apologie et Requeste pour ceux qui font profession de la
Religion .ReforMe, Messieurs le$ Diputez des troi8 .Estats ,
des Cita. , bonne., Vines , et Pays de Liege 1633. Zonder
naam.
Prosopopie, ou discours de l'Espie qui a dicapite Simonet:
aux Espagnols. 1633. 12°. Zonder naam.
data disputationis habitae Trajecti inter anonymum quemdam
Franciscanum , qui Lovanio an eum finem venerat, et Ministros
Trajectensee. 1633. 4°. Ook in Monachomachia.
Iraitó de la Procession anniversaire des Ballus ou Rage&
lam SOUS la conduite des Dominicaina ; avec un Essay populaire de
la doctrine des principaux du me8me Ordre. 1634. 12°.
L'imposture ou la fable du Monstre decouverte.
1634. 12°.
La voix du people el de Dieu , ou trees humble et Catholique
Remonstrance a Messieurs di Clerge. 1634. 12°. Zonder naam.
Monachomachia , sive Vindiciae pro veritate Religionis
formatae , adversus Matthiae Hauzeur , Franciscani Leodiensis ,
ac nonnullorum aliorum Monachorum strophas , argutias et ealumnias. Gron. 1634. 8°.
La Chandelle mice SOUS le boisseau par le clerge Romain,
on considerations Theologiques cur le Mandement Episcopal publie par tout le diocese de Liege le 24 May , riitere le 3 Juillet ensuivant , defendu et soustenu par le slew de Chokier ,
Vicaire general, en sa Parenese aux Heretiques , auquel la lecture des livree des *Armes et notamment celle des sautes
Escritures en langue Vulgaire eel absolument prohibie. 1635. 12°.
Response facile et peremptoire a l'argument pritendu
, touchant la lecture des minks lettre8 en langue vulgaire.
1635. 12°.
Brevie ad Theodorum Tranquillum Paraen,esis ; additae virgidemiae Philippi Ludovici adversu,s eundem. 1635. 12°.
Scholae Sylvaeducensis Inauguratio Sylvaed. 1637.
Specimen Jurisconsulti orthocloxi, sive enuckatio quaestionis
Juridico•Politicae : an Jurisperiti Catholico-Romani ex Justinian
Codice sails firma habeant argumenta remanendi in communion
Ecclesiae liomanae, nec ne? Sylvaed. 1638. 16°.
Dissertatio de Antichristo, qua expenditur et refutatur nu-

a

,
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pera Commontali° ad illustriora e4 de re Nevi iketamestii boos
Ill. P'iri Hugonis Grotii credita : timulque .Eceleaiarum .Rtfformatarum sententia de Antichrist° Romano defenditur et confirmolar. Amet. 1640. 8°.
conaiderationes eromaticae circa tomes
Trapeziticum, cum Samuelis Maresii ad ems .Responsione. Ad
Marc. Zuerium Boxhornium Gron. 1641. 12°. Praemiititur eiusdem Praefatio de famosci Praefatione nuper admodum
praefix6 libro , qui inscribitur: Nova Philosophia reformata.
Ibid. 1657. 4°.
Eschantillon des Maxima du Clergi Romain e8 ProvincesUnies , ripresente par le Chapitre XI de la seconde partie du
livre intitule Mars .Francois, ëcrit contre la justice des armes
et des alliances du Roy tree Chrgstien: avec un discours cur
iceluy Messieurs lee Catholiques Romaine de la Nation Francoin , qui sont au service de ce pays pour lee justifier et
esclaircir era ce subject. 1641. 12°.
Vindiciae pro salute. Beformatorum, sive decas argumenlorum
quibus quidam Anonymus Leodiensis pertendit , nullam spent ealulls superesse pro .Reformatis: cum eorum re/utatione. Sylvaed.
1641. 12°.
Ook in het Nederd. overgezet door E verard Schuyl,
predikant to 's &soh 1646. 12°.
dibrggi familier du Catgchisme ordinaire des .Eglises
mëes e8 Provinces Unies , distribuô en douze sections pour l'instruction particuliere de la jeunesse en l'Eglise et e8 escoles de la
langue Francoise it Boisleduc. Boisleduc 1641. 8°.
Cursus Philosophici contracti pars practica, continens Logleam et .Ethicam cum Oeconomicae synopsi et hagoge ad Politicam in mum scholae Sylvaeducensis. 1640. 4°.
Concordia discors , et Antichristus revelatus : id est Ill. / 7
Hugonis Grotii Apologia pro Papa et Papismo , gum praetextu concordiae inter Christianos sarciendae exhibet inks
appendix ad interpretationem locorum Novi Testamenti de
modeste rerfulata duobus libris. Amst. 1642.
2 vol. 12°.
Defensio pietatis et sinceritatis Optimal= Sylvaeducensium,
in negotio sodalitatis quae a B. Pirgine nomen habet, teslibus
veritate et charitate. Sylvaed. 1642. Ultraj. 1643. 12°.
Epistola Apologetica ad ilmicum, gat rationem reddit cur
non respondeat libro contra se edit° , sub hac inscriptione: Specimen Assertion= partim ambiguarum aut lubricarum, partim
periculosarum. Vltraj. 1643. 16°.
Sapientia domes et epulum ex Proverb. IX, sive oratio habita in Rectoratu adeundo XXIII Avail 1644. 4°. Gron.
1644. 4°.
Oratio funebris in luctuosissimum obit= .Theologi celeberrimi
Henrici Ailing in Academiis .Heidelbergensi per IX et
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Groningo-Omlandied per ipsos xvir annos Doctoris ac Prgfessoris rneritissimi Gron. 1644. 4°s
Enchiridion Candidatorum sacri ministerii. Gron. 1646. 12°.
Collegium Theologicum , sive breve systems universae Theologiae comprehensum XVIII disputationibus in Academia Groningensi habita a S. M. Gron. 1645. 4°. 1649 , 4°. 1656 , 4°.
1673. 4°.

Epigrapke Athenaei Groningae et Omlandiae , sive Oratio
habita in Rectoratu deponendo XXIII Augusti; nec non brevis
refutatio libelli famosi a quodam Jesuito-sycophantd , se /also
F. Gutherthoma vocante , ante biennium mini, ac nuper hue
remissi sub titulo lifuneris adventitii. Gron. 1645.
Samuelis Maresii Theologi ultima patientia tandem expugnata
et D. Gisb. Voetio , Ultraj. Prof:, et quibusdam Wins media ;
sive modesta et necessaria defensio tripartita , turn sui ipsius , turn
ea occasione Procerum Sylvaeducensium et Decretorum Synod. rum
circa illam, ipsi extorta varia ac longa contumeliarum eerie,
ac praesertim nupero libello jamoso , Belgice edito et inscripto:
Kort ende oprecht verhael, etc. Gron. 1645. 16°.
Bonae fidei Sacrum: sive Documenta omni exceptione majora
veracitatis et in nocentiae Samuelis Marna _7'heologi in coma
Schoockio•Voetiana; nec non ejusdem seria et Christiana
7s.ccvelpOcocri; ad C. V. Gisb. Voetium super libello quern hand
ita pie Pietatis nomine nuper inscripsit. Gron. 1646. 12°.
Dissertatio•Theologica de mu et honore sacri Ministerii in
Ecclesiis Reformatis, opposita nupero Anonymi cujusdam eruditi
(Adam Boreel) periculoso libello , qui inscribitur : Ad Legem et
testimonium sive Erotematica propositio , etc. Gron. 1646. 4°.
Edit. altera nova mantissa auctior. 1658. 4°.
Lingua abortiva a Gisb. Voetio , Theol. Ultraj. , refossa , et
adhibita ad atroces calumnias ex VW Tribunali iniquo , Judicio
Pseudo-Rivetiano , et similibus libellorunt famosorum quisquiliis,
vel jam editis , vel porro edendis , pronunciandas in Sam. Maresium, ab illis ad aequissimum Dei tribunal provocantem. Gron.
1646. 4°.

Biqa Fanaticorum eversa ; sive Dissertations duae Theologicae , quarum prior continet Vindicias pro SS. .Trinitatis mysterio adversus .Epistolam Andreae Dudithii, quondam Quinque.Ecclesiensis Episcopi ; posterior exhibet re/utationem XXVIII
objectionum D. N. N. contra varia Religionis Christianae capita.
Gron. 1646. 16°.

Theologiae Elenchticae nova Synopsis , sive Index controversiarum fidei ex SS. Scripturis a Jacobo Tirino , Jesuit& concinnatus, et censure perpetu4 auctus, emendatus, refutatus. Gron.
1646 1648. 2 vol. 4°. •
Lettre Oscrite par un Gentilhomme Francois, faisant profession de la Religion Reform& , a un amy Hollandais , an sujet des libeller diffamatoires qui se publient en Hollande contre
i

-
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•
les Francois , et pour faire voir que eintirest et sureti de la
vraye Religion, tant dehors, gue dedans lea Provinces-Unies ,
exige qu'elles demeurent :pintas , commepartie passe , avec la
France, et ne concluent aucun Traits de paix sans elle. Gron.
,

1647. 4°.

Expostulatio ad D. Gisb. Voetium , Th,eol. Ultrajectinum , de
violata fide publics editione Epistolae virulentissimae , quam
nuper emisit Ultrajecti sub nomine hated Chabanaei, cum
brevi ejusdem Epistolae confutatione, et Paradoxoruin, quae
Voetius in Theologia fovet, specimine. Gron. 1607. 12°.
Exorcista, sive de Excorcismis Tiber singularis , cui adjiciuntur dissertationes tree : I de Dee Macozim , 2 de calice Eucharistic° , 3 de Precibus pro mortuis. Gron. 1648. 16°.
Quaestionum aliquot Theologicarum , regimen , ordinem , praxin,
et eutaxian Ecclesiae spectantium, decisio ilcademica. Gron.
1648. 4°.

Ed. 2a auctior : accesserunt duae aline Epistolicae Dissertationes, hujus decisionis defensioni destinatae , prima sub hoc
titulo : Popularis ad popularem , de regimine Ecclesiastic° : secunda sub hoc titulo : Judicium et consilium Theologicurn de re•
gimine Ecclesiastic° in Llungaria. Gron. 1653. 4°.
Munera Sacra Sapientum , sive Diatribae tree Theologicae
de Auro , Ihure et Myrrha , quae Magi ex Oriente , apertis
suis thesauris , Christ° obtulerunt. Gron. 1648. 4°.
Theoloqus paradoxes , retectus et refutatus , sive S. M.
Exercitationes aliquot Academicae oppositae duodecim paradoxis
et plus aequo virulentis disputationibus, ex professo contra
ipsum habitis in Lycaeo Ultrajectino auctore et praeside D.
Gisb. Voetio , ibidem primario Theologo , periculosae et plane
paradoxae , bona fide referuntur et confutantur. Gron. 1649.
12°. 1658. 4°.

Popularis ad popularem : sive Irenaei Simplicii PhVadelphi
Epistola partim increpatoria , partim apologetica , ad D. Petr.
Bacca Szatthmari Ungarum, super libello quem nuper emisit
Franekerae sub hoc titulo : Defensio simplicitatis Ecclesiae,
adversus nonnullas guaestiones practicas anno superiori publice
Groningae ventilatas , duobus Ungaris respondentibus et postea
ab Auctore et Praeside in unum collectas et editas, cum hac
inscriptione: Quaestionum aliquot Theologicarum, etc.' Gron.
1649. 4°.

Stevartus lAcyzOgesbn, sive Jonathanis Helosii Gallo-Belgae
Spongia destinata acerbissimo et convicioso libello quem nuperrime. sub hoc titulo: Addenda, delenda etc. emisit ..4damus Stevartus Philosophies Leydensis , ad hos 8U08 quatuor errores
capitales propugnandos 1°. quod idea homo unus et vivus potssit me simul praesens multis in locis a se mutuo magna inter
capedine separatis, 2°. quod nulla detur notitia Del naturaliter omnium mentibus insita, 3°. quod justitia originalis non
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manta& in prim Amine 4°. guod peocatum eriginale non sit
fuerit, eeu eutiecto debit= vi genetationis ordinariae ex
Adamo poet pecestuas. 1649.
Balus Bcformatorum asserla , sive ilomanensium de lieformatie
eorumque damnatione aeternd judicium temerarium , ad charitatis
et veritatie limam exactas et ca8tigatum. Gron. 1650. 12°.
Xenia Academica; sive 1. Disputatio Theologica de persona. lithe adeaque .Divinitate Spiritus Sancti contra Socinianos , de
Apologia trimembris pro .Decisione synodi Nationalis .Dordracenae de objecto Praedestinationis , opposita cuidam Disputationi
Anti.Synodicae, alibi habitae 31 Octabris 1649. Cum Praefatione de Fariis ad .Reverendos et Clarissimos DD. Profess°.
tees Facultatis Theolog. in inclyta Academia Groning. Omland.
collegas 82408 plurimum honorandos. Gron. 1650. 4°.
.Epistala Aut. Antapologetica pro Synodi Nationalis Dordra,cenae
judicio de objecto Praedestinationis , decretis publicis Ill. ac
pp. Ordinum Groningae et Omlandiae ideo /aegis 10 , 11
et 16 Junii 1640 et aliquot aliis Quaestionibus Theologicis ;
opposita libello nuper edito Amsterodami sub hoc titulo : Francini Gomari , Y. Cl. Disputatio Iheologica de Divinae Praedestinationis objecto , cum necessaria et modesta pro eodem apologia. Gron. 1651. 4°.
Theologus pacificus, sive Dissertatio Theologica de Syncretism° et reconciliatione partium in Iteligione dissidentium,
guousgue et quibuscum optari et urgeri possit. Gron. 1651.4°.
-

Genev. 1662. 16°.

Synopsis verae Catholicaeque doctrinae de Graliti et annexia
quaestionibus , proposita partim libello , qui anno superiori a
efamenistis in Communione Romana Gallace prodiit sub hoc
titulo : Catechisms gratiae, et postea reruns ,quit sub isto:
.Elucidations quarundam difflcultatum de Graticl ; partim bre.
villas a4 ilium scholiis Theologicis. Gron. 1651. 4°. Editio
auctior. 1654. 4°.

Ma re s i us houdt Kier staande , dat de Jansenisten met de
Calvinisten overeenstemmen in het stiik der genade. Hiertoe
behoort : Les Jansinistes reconnus Calvinistes par Samuel des
Hargis , dans 841 version latine du Catechism de la Grace des
Jansaistes , imprimie a Groningue 1651. Par Jean. Brisacier
de la comp. de Je'sus. Paris 1652. 12°.
jonathanis Helosii Hyperaspites, sive Epistola Nathanailis
Aganenii Frisii ad ill. V. Claudium Salina si= de novis gui&edam deliramentis et portent psis haeresibus Adami Stevarti,
Leydensis , Speciminis ergo breviter an9zotatis , an
Wiles conviciorissimo et famoso libello , quern nuper propriis
sumptieus, suppresso nomine urbis et typographi, atque, at
ajunt, contra expressum superior= 824071071 interdictum, sub
titulo Ignorantiae Elenchi Haresianae, emisit adversus Sam.
Maresiwn, 7her 1. Profeseorenz Groningae. Qua ocoasione

207

efusdem Maresii orthodoxia adversus Steoartianas et recentissimas Ultrajectinas criminationes °biter vindicatur. Gron.
1651. 12°.

De legitimis &wits desertae a praedeceseoribus , ac porro deserendae ab omni homine salutis studios° , Communionis Pontificiae. Gron. 1551. 4°.
Dissertatio Theologica de peccato in Spiritum Sanctum; nec
non appendix Ubbeniana ad trutinam rationis appensa ; sive liberum judicium de nupera' Appendice D. Martini Ubbenii , in
guii, desert° licet patrocinio litis guam ultro in
alterius gratiam , nec No modo lacessilus a Maresio , orationegue tote in illius personam inique converse& , susceperat , nihilominus priorem suam contumaciam adversus Synodi nationalis
Dordracenae apertam definitionem et Rescripta Ill. ac PP. DD.
Ordinum Groningae et Omlandiae, imo totius foederati Belga,
in Illustri 8uo nupero conventu , art. II et III, obstinate retinet. Gron. 1651. 4°.
Hydra Socinianismi expugnata , sive Johannis Volkelii de vera
Reliyione , ut (also inscribuntur, libri V , guibns praefixus
est Johannis Crellii libel. de Deo et ejus attributis , cum eorundem refutatione per additas Notationes et Censuras. Gron.
1651 54 62. 3 vol. 4 6 .
ductarium primum Bibliothecae .Theologicae D. Gisberti
Voetii nuper recusae cum viruknta praefatione, continens I°.
Summariam cleductionem litis decennalis, quae z:psi cum S. M.,
licet pacem et amnestiam semper deprecante , hactenus intercessit ; 2°. Vindicias conditionum amnestiae et reconciliationis partibus oblitarum a R.R. deputatis Synodi Groning. Omlandicae,
ab hoc admissarum , et ab rejectarum. 3°. Conditioner iniguissimas et impracticabiles , ab ipso D. Voetio pro imperio
praescriptas. Ad efus pertinax odium et animum invincibiliter
irreconciliabilem toti Belgio demonstrandum. Gron. 1652. 12°.
Foederatum Belgii Orthodoxum, sive Coniessionis Eccles.
Belgic. .Exegesis , qua Mitts veritas ex Dei verb et antiquitate
Catholicti asseritur , et adversus oppositos errores vindicatur.
.

-

-

Gron. 1652. 4°.

Munimen Orthodoxiae et perseverantiae Euanyelicae contra
tentationes et scandalum defectionis illius ad Papisrnum, cujus
lugubre exemplum, parario Valerian° Magno , Capucino , non
ita pridem Germania vidit in Principe magni nominis Ernesto ,
Hassiae Lanclgravio : cujus ad calcem accedunt literae , guas ad
Georgium Calixtum propria mann exaravit , ex Germanic° in
Latinum sermonem traductae. Gron. 1652. 4°.
.Reftexiones ad quatuor .Eroteinata per Germaniam non ita
pridem disseminata, et eorum solutionem tact= a P. Valerian°
Magno, Capucino. Gron. 1652. 4°.
Senio sacrarum Dissertationum propositarum et habitarum in
Acadentiti Groning.-Onalandicd. Gron. 1763. 4°.
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Catalogue librorum Novi Testamenti , de quibus Us est inter
Christianos. Gron. 1653. 4°.
Synopsis Quaestionist de Coend Domini. Gron. 1653. 4°.
Apologia novissima pro sand° Augustino , Jansenio et Jansenistis , contra Pontificem et Jesuitas ; sive examen T h,eologicum tripartitum conslitutionis nuperae Innocentii X. P. R. qua in
gratiam lesuitarum et Pelagianorum contra Augustini et Jansenii
sequaces declarantur et definiuntur quinque propositions in materia
fidei. Praemittitur Praefatio ad lansenistas et adjicitur ad
calcem iterata editio Planctits Augustinianae veritatis in Belgio
patientis , ante aliquot annos in Brabantia emissi. Gron. 1654. 4°.
.Episitola castigatoria ineptissimae Castigationis , quant
G. Volusius , ex Ministro .Ecclesiae Euan,gelicae Hanoverensis
Moguntinus sacrificulus , recens opposuit etc. Gron. 1655. 4°
Deze brief werd gevolgd door :
Dissertatio Theologica ad Auroram Volusianam in se et alios
Protestantes Doctores et Professores editant. Gron. in 4°.
Exemptio scrupulorum , quos Missionarii Pontificii injicere
conantur conscientiis Protestantiunt ad eos seducendos , contra
libellum anonymi Jesuitae Monasterii editum lingua Germanicd.
Gron. 1655. 4°.
Refutatio Fabulae Praeadamiticae , absoluta septem primariis
cuaestionibus , cum praefatione apologetics pro ett,6EvTto,4 scripturarum. Gron. 1655 , 1656. 16°. Sylvaed. 1658. 4°.
Dit werk is geschreven tegen de Praedamitae , sive Exercitatio super versibus 12, 13 et 14 Cap. V. .Epist. Pauli ad
Rom., quibus inducuntur primi homines ante Adamum conditi.
Amst. 1655. 4° et 12°. Ook in het Nederd. (Praeadamiten
of oe,ffening over het 12 , 13 en 14 vers des vij fden capittels
van den Brief des Apostels Pauli tot den Romeynen , waerdoor
geleert wort datter menschen voor Adam geweest Gedruckt in 't jaar 1661. 12°) van Isaac la Peyrere, een
protestant, geboren to Bordeaux, die later Catholiek werd.
Zijn geschrift , in Holland verboden , werd ook door J. C.
Danhawer, J. Micraelius, J. H. Ursinus, J. Hilpert, A. Hulsius, ;Phil. le Prieur, J. B. Morinus,
en anderen aangevallen.
Zie Bayle, i. v.; R. Simon, Lettres Chois , T. IL C. I—IV.
d'A ubery, M6m. pour serv. a l' Hist. de Holl. p. 348 ; Dict.
T. III. p. 73; Holl. Merc. 1657. bl. 15.

Oratio Theologica de duobus extremis in quaestu vitandis
Ultraj. 1656. 4°.
Oratio Theologica de duobus extremis in peste declinandis
cui , ob ajinitatem materiae adjungitur Diatriba, qud disquiritur an possit et debeat homo Christianus in suss morbis Medicos advocare , et eorum curae se committere. Gron. 1656. 4°.
judiciunt et Responsum ad Quaestionem sibi propositam de
;
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canonicis Ultrajectinis , qui lieformalam religionem proftentur.
Gron. 1656. 12°. edit. 2 priori auctior. Ibid. 1657. 4°.
Epicrisis Theologica ad quaestiones de.,Gr,014431 Redemption
universali pro restriction (Jratiae salutaric, et redemptionis
in Christ° ad solos elector advercus Joannis Dallaei Apologiam ;
adjicitur ad calcem Exercitatio cujusdam viri docti de sufficientia
et efficacia mortis Christi , cum brevibus ad illam observationibus. Gron. 1656. 12°. It. Accedunt Sricturae breves ad
ejusdem Dallaei V indicias. Gron. 1661. 4°.
Jean Daill e, predikant to Charenton , had geschreven
Apologia pro duabus Ecclesiarum in Gallia Protestantium
Synodic Nationalibus (de synode van Alencon en Charenton).
A mst. 1655. 12°, Dit geschrift maakte veel geracht onder
de protestanten. Toen Mare s i u s het in zijn Epicrisis had
aangevallen , gaf D a ille in het licht : Vindiciae Apologiae
pro duabus . Synodis Nationalibus adversus Epicrisin. Amst.
1657. 12°.
Hiertegen schreef Mar e s i u s zijne Stricturae breves , waarop
de kampvechters zich met elkander verzoenden.
Examen Theologicum quatuor quaestionum: 1 de Episcop.
origine contra Joh. Prideaux ; 2 de clericor. jurisdict. temporali, 3 de Divortiis. 4 de Annihil. mundi. Gron. 1657. 12°.
Compendiosa Papismi refutatio Ed. 2a recogn. et aucla.
Gron. 1658. 4°.
Johanna Papissa restituta: sive Animadversiones et Annotationes hist., ad D. Blondelli Catal., dum viveret, Hist. Reel.
in ill. schold Amstel. Profess., liar. post. anno super. edit.
Ainstel. sub hoc titulo : De Johanna Papissa etc. His additur
brevis Refut. Prael: Apol. quam Anacrisi praefixit S. Cuncellaeus , illius editor : et Append. loco Diner& Theol. pro
SS. Trinit. eidem Curcellaeo Anti-Trinitario opposita. Gron.
1658. 4°.
Oratio parent. in obitum P. Eissenghe , Reip. Gron. Cons.
Ben. Gron. 1658. fol.
Celebr. distinctionum, tum Philosophic., turn
Synopsis
H. L. Castanaei Rupipozai, cum S. Maresii notis perpet.
Tiguri 1639. 12°.
Decisio Acad. Quaestion. aliquot Theolog. Gron. 1659. 4°.
Videntes, sive Dissert. Theol. in tres Disputations distributa, de Prophetici et Prophetic. Gron. 1659. 4°.
Xenia Acad. sive 1° Disput. iheol. de Personalitate, adeoque
Divinitate Spirit. S. contra Socinianos , 2°. Apologia trirdembris
pro decisione Synodi national. Dordrac. de objecto Praedestinationis ; opposita operosae cuidam disputationi Anti-Synodicae
alibi habitae XXXI Oct. 1649. C. Praej: in qua de varios
rebus ad Eccl. Bel ►. disserentur etc. Gron. 1660. 4°.
Fasciculus Myrrhae, continens varios 7ractatus Theol. maxima
Polemico8, nano in unum collectos. Gron. 1660. 4 °.
-
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S. Maresii Responei et Judicii sui Theol. de oanonicie 1.11traj.
Vindiciae, adv. A. Essenii impugnatiotzem emissant sub titulo
Wens. Condi. Thad. Ultraj. Gron. 1660. 4°.
institationum Juis can lion quatuor , M. A. Cuecho authore
c. B. Maresii seholiis et animadversionibus , quibus praejgitar efu8dein Dissert. Theol. de jure canonico. Cron. 1660. 4°.
Dissertatiuncula Historico-Theologica de Waldensibus. Gron.
1660. 4°.

.Rejlexiones breves ad conceptum M. Netheni , circa reform.
quinq. capitul. Ultrai . Gron. 1660. 4°.
Sylloge Disput. select. Gron. 1660. 4°.
Sylloge Diva. aliquot select. a S. M. habitarum , secundis
alias curls in 'ascent collect. Gron. 1660 1663. 2 vol. 4°.
Epistola ad Anima de reconciliatione inter Be et celeb.
Voetiem. Gron. 1661.
Thesaurus Theol. Sedanensis sive Disput. Theol., Sartnensi Arad. variis temporibus habitarunt a Pet. Molinaeo
Jac. Capello , Ambrosio It amburtio S. Maresio , Alex. Colvin° ,
J. le V asseur , Jac. 4lpaeo de St. Maurice ; nunc. print= collectus a Jacobo de Faux , additis aliquot Tractatibus Theologici8. Gen. 1661. 2 v. 4°.
Relatio Collequii inter Theologos Marpurgenses et Rintelens
see , c. observatt. Gen. 1663. 4°.
Defensio fidei Catholicae et Orthodoxae adv. Steph. Curcellaei Quaternionem. ' Gron. 1663. 4°.
Disput. de Origine et Condition 'esti communionis Rom. de
sancto , ut loquuntur , sacramento. Gron. 1663. 4°.
Response sommaire an livre de M. le Cardinal de Richelieu ,
intituló Traiti pour convertir ceux qui 8e cont eepares de
Eglise , par le sieur B. de la Ruelle , (Theod. Maimbourg).
Avec une petite pr4face de M. S. Des-Maras. Gron. 1664. 4°.
S. Maresii ad D. Petrum Serarium, Chiliasmus enervatu ,
the Disputati° Theol. de coniunctione omnium Planetartan in
Sagittario , Acta anno 1662 , et de its qui per illam portendi
dicuntur ; et Vindiciae de conversione universali , et restitution
Judaeorum , nec non de Abolitione Antichristi. Gron. 1664.4°.
Epist. ad J. Cocceiunt de suis Responsionibus ad LXXXIII quae8tiones sibi propositae,et in Acadentid Groning.-OntlandiccaXI Jan.
1663 ventilatas et de Cocceji animal eo spectantibu8.Gron.1665.4 ° .
De abuse Philosophiae Cartesiame surrepente et vitando
in rebus Theol. et fidei. Gron. 1667. 4°.
Deze verhandeling werd door R. v. Man sveld, hoogl. in
.de wijsbegeerte to Utrecht, onder den naam van Petrus a b
A n d lo hevig aangevallen. Maresius antwoordde hem met
de Vindiciae (bier achter).
La sainte Bible Fran9oise , Edit. nouvelle sur la version de
Gineve revue et corrigg e ; avec lee notes de in Bible Flamande ,
cella. de Jean Diodati , et autree ; us Chronologie hietorique ,
-
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des tables giographigues de. par 168 soine de 8. Deg-..4farits,
Ministre
Gron, et Henri Des-Maras_, Ministre 1 ,Del
pare et file. Amst. 1669. 3 vol. fol.
De crucifixione Messiae contra Judaeos. Gen. 16'69. 4°.
Audi alteram partem S. M. et Jacobi Altingii. Amst. 16E03
12°. Judi etc. Pars altera: sive revisio Juaficii Cocceiani in
alum Altingio-Maresiang , c. paucis annexis. 1699. 12°.
Histoire curieuse de la vie, de la conduite et des vrais .sentimens du sieur Jean de Labbadie , avec la modeste refutation
de la Declaration en forme de Manifeste. publiee par Jean de
Labadie pour justifier see desseins , see resolution scismatiques
qui lui ont attire une juste deposition. La Haye 1670. 12°.
Vindiciae Dissert. de abusu Philos. Carthesianae adv. Petr.
de Andlo. Gron. 1671. 4°.
Clypeus Orth,odoxiae .sive Vindiciarum salary= priorum pro
sud Dissertatione de abusu Philosophiae Cartesianae Vindiciae
posteriores. Gron. 1671. 4°,
1ndiculus praecip. controversiarum contra Christophori Wittichii Iheologiam Pacificam (1671).
Catechesis publica , sive Porismata Theologica ad singulas
Mita Dominican, olim publice disputata, nunc vero recusa ex
ipsius auctoris recognitione et emendatione. Gron. 1672. 8°.
Brevis discursus de felicitcr soluto Groningae obsidio , habitats 23 Aug. 1672. Gron. 1672. 4°.
Tract. brevis de afflict° statu studii Theol. in Former.
Belgio et commoda illius restituencli ratione. Gron. 1672. 4°.
In het Nederduitsch verschenen o. a.:
Consideratie op het stuk van leenige op intrest , panden enz.
Zedig ondersoek en grondig berigt over de geestelijke goederen. Amst. 1661. 4°.
Advys berigt ten verzoeke van de Heeren van de vroaschap
der etad Uytrecht. 1680. 4°.
-

Zie Bayle, Dice. Hist. et Crit. T. IL p. 554-561, Niceron,
Mëmoires, T. XXVIII. p. 46 91; Biogr. Univ. i. v. ; .56c ht
Gelehr. Lex. ; Vitae Prof. Groning. p. 134, seqq.; Foppens, Bibl.
Belg. T. II. p. 856 Saxe, Ononiast. litter. T. IV. p 348, sq.;
Buddeus, Isag. ad Theol. T. II. p. 1142, 1143; Pfaffii, Infra.
in Hist. Th. Litt. T. II. p. 227; Burmanni, Traj. eruct p. 2132,
284; .Tudicia et Responsa Cll. virorum de confraternitatibus Marianis,
Delft 1644, 12 0 ., KOnigii, Bibl. V. et N.; Morhofii, Poiyhist.
M o r e r i; F r e h e r i, Theatr. P. IV. Sect. III. p. 704-7, c. atone ;
C re nil, Anime adv Philol. P. II. p.56, P. VI. p.109-112, P. XI.
,p. 122-125, P. III. p. 108-112, 159, 160, P. XIV. p. 17-24,
96, P. XVII. p. 81, P. XIV. p. 86; Krantsius, ad Conringium,
Saec. XVII. p. 192; J. Fabricii, Hist. Bibl. P. IV. p. 517—
521; Bibl. Bunco. T. VII. p. 1421, 1422; Paquot, Mem. pour
serv. l'Hist. Litter. des Pays-Bas, T. 1. p. 274, Muntiaghe,
Acta Saec. Acad. Gron. p. 47, 90, sq.; Bola man. Gesch. d. Geld.
llooges. D. I. bl. 196; Ypey, Gesch. d. System Godgel. D. II. bl.
77, 78, 108 113; A. Velingius, .Redev. over de Illustre school
-

-
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to 's Bosch, bl. 19 25; Dr. C. R. Hermans, Gesch. der Illustre en
Lat. schol. te 's Bosch , bl. 10 12; Y p e y en Dermout, Gesch. d.
Derv. Kerk, D. I. aant. bl. 113, D. II. bl. 401, 475, 478, 483,
aanteek. bl. 59, 236, 307, 314, 319; Hopman, lets over de illust.
L. V. Broeders te 's Hertogenb. 'sllert. 1819; Te Water, Tweede
eeuwged. der geloofsbel. bl. 167, very. ; Kist en Royaards, Arch.
voor Kerk. Gesch. D. III. bl. 29, D. VI. bl. 119 ; Hofstede de Groot,
Ges. d. Broederk. te Gron. bl. 76, 143; van Kampen, Bekn. Ges. d.
kunst. en wetens. D. IL bl. 2,3,5, 6 Collot d'Escury, Boll. roem in
kunst. en wetens. A. IV (1) p. 5-8; v. d. A a, Herinner. D. II. bl. 52 ;
Muller, Cat. v. port. ; Arrenberg, Naamr.;Hoogstraten,Kok,
Chalmot, B. W. D. VII. bl. 214-217.
-

-

MAReTS (HENRI DES-) , zoon van den bovengemelde , en
van A b i g a e l Legrand, werd te Sedan geboren en had tot
meter Eli s ab e t h van N a s s au , hertogin van Bouillon. Hij
begaf zich naar Parijs , waar zijn oom , Charles De s•M
et s advokaat was , werd licentiaat in de regten en was zeer
gelukkig in het pleiten , toen hij eensklaps van vak veranderde ,
de godgeleerdheid begon te beoefenen en in 1652 predikant
werd , eerst bij de Waalsche gemeente te Groningen , en Cassel, in 1653 te 's Hertogenbosch, in 1662 te Delft, waar hij
nog in 1696 predikant was.
Hij schreef:

La Sainte Bible Fran9oise, edition nouvelle 8ur la version
its Ggneve, revue et corrigOe; avec les Notes de la Bible Flamande , celles de Jean Diodati, et autres; une Chronologie historique des tables gOographiques etc. par lee sans de Samuel
Des-Marets, Ministre a Groningue , et Henri Des-Mar'ets
Ministre a Delft, pere et fils. Amst. 1669. 3 vol. fol.
L'Histoire curieuse de la vie etc. du sieur I. de Labadie.
La Haye 1670. 12°.
Zie B ayle, Dict. hist. et crit. i. v. ; Haag, La France Protest. ,
i. v.; R. Simon, list. crit. du V. T. T. I. p. 369; Paquot,
Mew. pour servir a l' Hist. Litter. des Pays Bas , T. II. p. 283;
Kok, Vad. Woordenb. D. XXII. bl. 238; Hoogstraten, o. h. w.
-

MARéTS (DANIEL DES-) , jongere broeder van den vorige,
werd in 1635 te Maastricht geboren, legde zich op de Godgeleerdheid toe , was tot in 1656 predikant bij de Waalsche
gemeente te Groningen , vervolgens 1657 te Middelburg en in
1662 te 's Hage , waar hij 1 Oct. 1689 emeritus werd. Zijn
vernuft en geleerdheid waren oorzaak dat hij bij Willem III
in hooge gunst kwam. Toen hij door ligchaamsongesteldheid
onbekwaam tot de dienst was geworden , werd hem door dien
vorst een verblijf te Honsholredijk gegeven. Hier sleet hij
zijne dagen met letteroefeningen. Hij had ook de hand aan
de uitgaaf van de Franschen Bijbel de Des-Maras genaamd,
en gaf in het licht :
Sermon sur Ps. P ": 8 Prononcé chez l'ambassadeur des provinces Unies. Char. 1660. 8°.
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Zie Haag, La Franc. Protest. i. v. Bayle, Diet. Rist. et Crit.
i. v. ; Kok, Vad. Woordeub. D. XXII. bl. 238; de Riemer, 's Gra.
venh. D. I. bl. 410; Adam i, Naanil. van Gron. pred. bl. 13.

MARGARETHA , Gravin van Hennenberg. Zie Hennenberg.
MARGARETHA , Gravin van Holland , dochter van Wil1 e m III , graaf van Holland en Zeeland en van Jeanne,
dock ter van Karel van Valois, broeder van koning Ph
lips, huwde in 1324 keizer Lodewijk van Beijeren, en
werd den 17 van Louwmaand 1328 te Rome plegtig gekroond. Na het kinderloos overlijden van haren broeder
Willem IV, (1345) werd zij , daar de graafschappen Holland
en Zeeland aan het Rijk waren terug vervallen , door haren
gemaal er mede beleend. Zij vertrok , zoo schielijk zij vermogt ,
door Lotharingen en Frankrijk naar Henegouwen , waar zij
terstond gehuldigd werd , onder deze voorwaarde echter dat zij
Diets uit de inkomsten dezcr landen zou genieten v6Or dat
alle de schulden van haren gesneuvelden broeder door haar voldaan waren. Zij schijnt aldaar eenigen tijd vertoefd te hebben , nam vervolgens hare reis over Zeeland , en begaf zich
van daar over Dordrecht naar den Haag, waar wij haar in
Mei I 346 ontmoeten , en zij hare onderdanen , om ze aan zich te
verbinden , en alzoo op hunnen bijstand te kunnen rekenen ,
indien hare zuster Philippa, koningin van Engeland en andere medeerfgenamen hunne aanspraak mogten doen golden ,
groote voorregten schonk. Ofschoon zij zulks als gravin doen
kon, berokkende zij zich en hare opvolgers , die door de giften van Willem III en IV reeds zoo veel in hunne
sten geleden hadden , van een menigte bezittingen , en verwekte onder de Edelen , daar zij bij uitsluiting slechts hen begunstigde , van yaer genegenheid zij zich Wilde verzekeren en
daardoor haar gezag bevorderen , nijd , haat en wrok. Nog
was zij Been zeven maanden gravin geweest toen de keizer ,
haar gemaal, haar terug ontbood , gebood dat zij zich met de
regering dezer landen niet verder bemoeijen zou, (hetgeen zij
diensvolgens bij eene haar opzettelijk daartoe verpligtende akte
beloofde en aannam) en hunnen tweedcn zoon , hertog Wi 11 e m
van Beijeren , die naauwelijks den ouderdom van 16 of 17
jaren bereikt had, het bestuur in handen gaf. De verbintenis
die M a r g a r e t h a moest aangaan , was ten nadeele van haren
oudsten zoon Lodew ij k , en eene groote beperking van eigen
magt, en kan zoo al niet in 't begin , ten minste in het vervolg als een der eerste oorzaken beschouwd worden van den
onverzoenlijken haat tusschen moeder en zoon ; een haat, die
zoo lang haar echtgenoot leefde , gesmoord bleef; door hare
bemoeijingen in Duitschland na Lodew ij k s dood , tegen
Karel IV , lang verhinderd werd uit te barsten , vooral ook
zoo lang de eendragt tusschen de Edelen dozer landen, ten
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minste het openbaar, nog bleef bestaan ; maar die, zoodra
de eendragt onderling verbroken was, met een vreesselijke
woede uitbarstte en haar aanspoorde om , toen een gedeelte
dier Edelen zich tegen Will e m verzette , en haar uit Duitsch
land herwaarts riep , hare vroegere regten te doen gelden , en
al hetgeen W i 11 e m tot op dien tijd had gedaan , voor nietig
en vervallen te verklaren. Zij bragt het evenwel voor haar
vertrek zoo verre, dat W ille m, niettegenstaande hare belofte,
zeer in zijne magt werdt beperkt, door hem met vertrouwde
Edelen te omringen , ten einde hij door deze, welke eerie
ondervinding van vele jaren in het gebied verkregen hadden ,
in alles zoude geleid worden.
haar vertrek uit deze landen , bleef M a r g a r e t h a altijd in Duitschland , waar zij den 11 October 1347 haren echtgenoot verloor,, en toen men verwachten zou dat zij haar zoon
van het verbeiderschap zou ontslaan en zelve als gravin optredendeed zij , den 6 Januarij 1349 , volkomen afstand van het
graakijk bewind , met beding van eene jaarlijksche uitkeering
van 10,000 oude schilden , (V 26000). Het is hier de plants
niet naar de ware redenen van dezen afstand onderzoek te
doen , zulks is met verschillenden uitslag door de Jonge
en B ilderd ij k gedaan. De motieven , die zij zelve bij bragt
bestonden hierin mdat de landen met schulden , met oorlog en
allerhande zaken bezwaard waren , en ook om zonderlinge liefde
die zij tot haren zoon had , en om rust en oorbaar barer
landen." Ook haren afstand van Zeeland schreef zij aan hare
liefde tot haren zoon toe , schoon het blijkt dat deze slechts een
yr Licht der noodzakelijkheid was. Terstond verwijderde nu
hertog Willem de Edelen , die zijne moeder hem ter zijde
had gesteld , anderen raakten in gunst. De eerste besloten nu
eenparig , M a r g a r e t h a terug te roepen en aan te sporen de
overgave van haar gebied voor nietig te verklaren. Het gevolg hiervan was , dat zij den 27 Mei 1350 plegtig de magt
die zij voormaals haren zoon had opgedragen , herriep , en
daarvan op dien dag te Quesnoy een charter uitgaf. W
1 e m begaf zich hierop naar Quesnoy , maar hij werd er zelfs
niet ontvangen en zijn paard er zelfs geen stroo gegeven. Eenigen
tijd later zou zij gezegd hebben dat zij , zoo zij hem gevangen kreeg , hem zou laten radbraken en vierendeelen. De
hertog ging nu een verbond met de Edelen en Steden , die
hem gunstig waren , aan , en de oorlog tusschen moeder en
zoon , onder den naam van Hoekschen en Kabeljaauwschen in
onze geschiedenis bekend barstte los. Beide partijen rustten
vloten uit , die in 1351 op de hoogte van Veere slangs raakten
met gelukkigen afloop voor Marmareth a. Doch de kans
was gekeerd , toen er op nieuw in letzelfde jaar aan den mond
der Maze slag werd geleverd. M a r g a r e t h a nam nu de vlugt
naar Bngeland , en riep koning Eduard tot scheidsman in.
-
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em volgde haar en nam itisgelijks de bamiddeling aan.
Niet vroeger dart 1.36.1 werd eater de zoen getroffen6 Hertog
Wil km zou zija rnoeder om vergiffenis bidden , die hem op
minzanie wijze zou gegeven wordem Van nieuws zoude Holland, Zeeland en Friesland worden afgestaal en M a r g a r e t h a
uit dezelve eeri jaarlijkach inkomen genieten. Na. dezen zoen
begat zieh M a r g a r et h a naar Valenehiennes in Henegouwen,
waar zij den 23 April 1356, volgens anderen den 30 September 1355, overleed en begraven werd. Hoogst ongunstig was
het oordeel van. Bild e r d ij k over haar. Hij noemt haar, de
Megera M a r g a r i e t," Anderen sehriiven haar wet een opbruissenden aard, doch ook groote hoedanigheden toe, en willen
dat zij aan een juist oordeel, standvastigen moed peaxde.
Volgens Hi 1 d egae r d s b e r eh schonk zij den keizer verscheidene zonen, van welken L o d e w ij k de Romein (te Rome
geboren) de oudste was.
,

'Lie Chron. Carionis 1i6. Try in Vita Lud. Bat. Alb. Argent.
in O. Frisinger Chron. p. 1&7; Annal. Flandriae lib. XII. f. 117;
J oh. It Leydis, Chr. ap. Sweert. Ann. Belg. p. 273, 278 ; Phil.
a Leydis, de Curet Reipubl. Cas. 78. p. 271; Wilh. Procurator
ad annum 1328 , p. 608; ad a. 1330, p, 707; Chr. Auctus J. de
Beka ap. Matthaei Analect. T. III. p. 244 ; B e k a, edit. Buchelii ,
p. 119; Chron. de Hal. ejus Comit. ap. Matth. Analect. T. V. p.
506, 561, Suffridus Petrus, Appendix. ad Chran. .Toh.
Beka , p. 218, 219 , Kort Krotrijkje van Holland , achter. de
Chron. van Holland van den klerk uit de laage landen bij de see , bl.
229 ; Veldenaar, Chr. van Hal. bl. 83 ; Het enc& Goudkche
Kronycken , bl. 105: P. Scriverius, Toetssteen , p. 242 ; Kluit,
Hist. Crit. Comit. Hon. T. I. p. 193 , 450 , 495 ; Conspect. p. 131 ;
E. Beninga, Hist. van Oostfriesl. in Matthiaeus, Anal. D, IV.
M. 281 ; Oude Chronijk van Holland (1517) bl. 242 ; Deeisie-Chronijk
bl. 213; R. Snoyi, de Reb. Bat. p. 123; Mag. Chr. Belg. ap. Pistorium , p. 383 ; Mejeri, Annal. Flandr. p. 170, 180, 113; Haraei, Brab. Annal. p. 326-327 ; Huydecoper, op M. Stoke ,
D. III. bl. 537-570 ; van de Wall, Priv- v. Dordrecht, D. I. bl.
200 , D. II. bl. 227, 244; Reigersbergh, Chron. v. Zeel.- C. 36 ;
Schotanus, Friesche Historie , B. VI, Alkemade.Tanker
Fransen oorlog , H. 1; Heemskerk, Bat. At-cad. , bl. 200 ; Vossius, Anal. Roll. Zeel. C. X. ; v an der Houve, Handvest. Citron.
D. I. hi. 131; Bev erwij ck , Beschrijv. v. Dordr. bl. 308 ; Bale n,
Beschriju. van Dordr. bl. 734 ; Iokke Sjoerds, Friesche .Taarb.
D. III. bl. 130; van Hemert, Korte Levens. v. d. Graven van .Roll.
bl. 235 ; Wagenaar, Vad. Hist. D. III; van Wijn, Wagenaar,
Cerisier, Tafereel enz. D. I; Stijl, opkomst en bloei der Nederl.
bl. 53 ; Mr. H. W. Ty d em an , V erh. over de Hoeksche en Kabelj.
twisten ; J. C. de Jonge, over de Hoeksche en Kabeij. twisten , Bilderdijk, Geschied. des Vaderl. D. III; Groen van Prinsterer,
Hand& der Gesch. v. It. Vaderl. D. I. bl. 36, 37; Arend, Vad.
Gesch.; van Kampen, Vad. Karakte•k. D. I. bl. 158; v. Mier is, Ned.
Vorst. D. I. bl. 3, 4 ; Beeloo, Ge,schied. des Vaderl. D. I. bl. 76 , 96 ;
v. d. C h ij s, Munten der voorm. graafs. Holl. en Zeel. bl. 173 , 174 , 175 ;
Munten der Bisschoppen enz. van Utrecht, bl. 105, 288 ; De rnunten van
Gran. en Drenthe, bl. 284, 609; van M ieris, Charierb.; Kok.
,.
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MARGARETHA VAN BOURGONDIE , oudste dochter
van P hi li p s de Stout e, hertog van Bourgondie en M a r•
g a r et h a, eenige dochter en erfgename van L o d e w ij k van
Male , graaf van Vlaanderen en Marg ar etha van Brabant ,
huwde in 1384 Willem van B eij er en , graaf van Henegouwen , Holland en Zeeland , wier tweede gemalin zij was.
Het huwelijk werd den 12 April te Kamerijk plegtig gevierd
Zij ontving 200,000 franks tot huwelijksgift en eene douairie
van 13000 franks rente. Na het overlijden van haren man ,
behield zij grooten invloed op hare dochter Jacoba, die in
den aanvang van haar bewind de zaken bestuurde sBi voorzienigen rade onser liever Vrouwen en Moeder en ons liefs
Oems van Ludick" gelijk zij zelve schreef. Zij poogde te vergeefsch de oneenigheden tusschen hare dochter en Jan van
Brabant bij te leggen , en na de echtscheiding schijnt zij
het vertrek der eerste naar Engeland begunstigd te hebben ,
en maanden na hare terugkomst de Henegouwsche steden aan
Naar en haren gemaal, den hertog van Glochester, te ontvangen
(1423). In de daarop volgende veete tusschen Glochester,
J a c o b a en den hertog van Bourgondie , kwam zij , omtrent
Wijnmaand 1424 , met Jan van B eij eren overeen , dat
Schoonhoven , welke stad aan haar verlijftogt was , in die veete,
welke toen in Henegouwen , maar niet in Holland ontvlamd was ,
onzijdig zou blijven. Zij stierf in 1441.
Zie Pierre Balthasar, Gentialogie et anciennes Descentes des
Forestiers et Comte des Flandre , p. 104; Pontus Heuterus, Res
Burgund. , p. 45 ; Anon. Brab. p. 173, 174; De Barante, Hist.
des ducs de Bourgogne , T. I. p.184; van M i e r i s , Charterb. D. IV
bl. 399, 400, 570, 740, 745; van Wijn op Waqenaar,, Vad. Hist.
D. III. bl. 84, 88, 93; Nalez. bl. 200; van Mieris, Ned. Vorst.
14; Bilderdijk, Vad. Hist. D. IV.

r).

MARGARETHA VAN BRIGA of KLEEF, tweede vrouw van
hertog Albrecht van Be ij e r e ii , met wien zij in de lento
van 1394 gehnwd was. Gedurende den veldtogt van haar gemaal
in Friesland , in den zomer van 1396, hield zij zich te Medemblik en Hoorn op. Na het overlijden van haren man, stiet
zij, naar 's lands wijze, zijnen boedel met den voet , wij1 die
met schulden was bezwaard, en sleet bet overige harer dagen
op bet huis te Kleef bij Haarlem , dat haar man in 1394 voor
haar gesticht zou hebben. Zij was met Schoonhoven verlijftogt en bevestigde de keuren en handvesten dezer stad , en
gaf in 1403 en 1408 nog andere.
Zie Schriverius, Graven, bl. 387; Politieke reg. van den Briel,
310; Wag enaar, Vad. Gesch. D. III. bl. 354 volgg. ; v
W ij n, .Nalez. op Wagenaar, , D. I. bl. 189, 190; van B e r k u m,
Beschr. van Sehoonhoven , bl. 53, 54, 55.

MARGARETHA VAN OOSTENRIJK , dochter van M a x
miliaan van Oostenrijk en van Maria van Bourgondie,
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geb. 10 Jan. 1480. Zij werd , toen zij drie jaren cud was , aan K ar e 1 Dauphin van Frankrijk , oudsten zoon van Lod e w ij k XI, ten
gevolge van den vrede van Arras (1482), verloofd, en bet volgend
jaar (1483) naar Frankrijk gevoerd. Na te Amboise met den Dauphin gehuwd te zijn , werd zij aan het Fransche hof opgevoed. Dit
huwelijk werd echter door den Dauphin, toen koning van Frankrijk,
die , om staatkundige redenen , liever An na van Bretagne
tot vrouw had, verbroken. Hij zond Margaretha, op dertienjarigen leeftijd , naar haren vader terug. Deze trouwloosheid
baarde algemeen verontwaardiging. Nog zijn er gedichten voor
handen in welke de "geduchte Zeeuwen" en Nclappere Hollanders"
tot wrack werden aangezet. Men dreigt er den koning in ,dat
de elementen hem voor den regterstoel van Jezus zouden dagvaarden ; dat de arenden en leeuwen (de Oostenrijkers en Nederlanders) zijn rijk zouden plat loopen • dat de bloemen des
velds hem zouden beschamen , wijl hij , het bloemken M a r g ar e t h a , door natuur en zeden gevormd , verraden had , en dat
er in 1501 een komeet zoude verschijnen , die , zamenspannende
met de planeten Mars en Saturnus, zijn rijk in ligte laaije
vlam zouden steken." Men verhaalt dat zij , toen zij nog in
Frankrijk werd opgevoed , op zekeren nacht gedroomd had ,
zich te bevinden in een ruim park , waarin een madelief (Marguerite) geplant was , welker bewaring aan haar was toevertrouwd ,
doch dat , terwijl zij er ten zorgvuldigste op paste , een ezel
(asne) gekomen was , die , na haar verscheidene schoppen gegeven te hebben , eindelijk de bloem had opgeslokt. M a r g ar e e t was over dit gezigt een tijd lang zeer ontdaan geweest ,
en de echtverbindtenis met Anne van B r eta g n e, zoo wel
als hare tehuiszending, was er kort op gevolgd. Den 4 November 1495 trad zij in den echt met prins Joan , zoon van
Ferdinand en Is a b el 1 e , koning en koningin van Kastilie
en Arragon. Eerst in 1497 ging zij te Vlissingen scheep en
vertrok met een talrijke vloot naar Burgos in Spanje, waar
het huwelijk in April van dat jaar werd voltrokken. Toen zij
op reis door een geweldigen storm overvallen , op het punt
was schipbreuk te leiden , vervaardigde zij het volgende grafschrift op haar zelve
Cy git Margot in gentil Damoiselle
Deux fois mariee et morte Pucelle.
(waarvan echter verschillende lezingen zijn).
Slechts kort was de echtvereeniging tusschen M a r ga r e t ha
en den infant van Spanje. Reeds den 4en October van hetzelfde
jaar werd de laatste door een heete koorts aangetast, die hem
uit bet leven rukte. M a r g a r e t h a was nu achttien jaren ,
een jaar later keerde zij , na een ontijdige bevalling , naar de
Nederlanden terug. In 1501 hertrouwde zij met Philibert
van S a voye, doch verloor , vijf jaren later, ook dozen. Toen
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haar breeder de Sc hoo n e ap zijne rein near Spanje
En eland bezocht , knoopte hij anderbandelingen met H en drik
VIII aan over een huwelijk, tasschen deze en zijn zuster, , loch
M at ga ref ha brak die zelve af. 'Haar vader en broeder"
zeide zij Adder' reeds drie Irawelijken year hoar bewerkt,
bij welke j zieh kwalijk had bevonden. Zij wilde zieh voor een
vier de lmwelijk wachten. Na den dood van harem broader P h ilips, orkenden 'a lands staten harm vader M a x i rn 1 ia a n als
voogd van. de kinderen des overledene; &eh vermits hij zich
baiten staat vond om de regering dezer landen in eigea persoon wear to nemen , werd hij to rade de landvoegdij aan
Margaretha op to dragen , die thane den ouderdom van
zevenentwintig jaren bereikt en meer dan ems blijken van
ongemeene bekwaamheid had gegeven. Volgens R a t h a 11 e r
had Maximi I i a a n den keurvorst eerst van Trier en den
markgraaf van Baden tot landvoogden bestemd , en hadden deze
reeds aanstalte gemaakt herwaarts to komen , teen Margar cth a, zich toen to Brussel anthoudende, hiervan ondenigt,
oogeriblikkelijk een renbode near den keizer zond om hem
to bidden de komst der twee vreemde heeren nit te stellen.
Nadertrand moist zij het zoo te beleiden dat niemand dan zij
zelve, die er zeker wel de naaste toe was , en wel in staat zulk
een last op zieh te nemen , met die eere verwaardigd werd.
Langs dezen weg werd zij landvoogdes. Op den 17 van Zomermaand 1507 werd zij te Dordrecht gehuld. 's Lands sta•
ten, Kier vergaderd, verzochten haar dat alle steden hare vroedsehappen mogten hebben en eon dnbbel getal inleveren tot de
jaarlijksche verkiezing der wethauderschap ; dat de regterambten en 't griffiersambt in Holland niet verpacht, noch aan
vreemdelingen gegeven zon warden ; dat de staclhouders en raden geen beroep mogten aannemen , noch de uitvoering beletten der lage regtbanken tot honderd kroonen en daar beneden.
Op alle deze verzoeken en meer dergelijke gaf Margar e t h a
weinig beteekenende antwoorden , of maakte weigerende nitvlugten
De staten , die om eenige zeer gewenschte vergunningen te
verwerven , haar terstond toestonden , dat de belastingen , sints
eenige jaren betaald , oogenblikkelijk zouden opgebragt warden ,
hadden welhaast berouw over hunne mime beloften en zagen to laat,
dat zij zich bedrogen hadden. De keizerlijke gevolmagtigden
hadden ook , 't geen genoeg aanduidde wat te wachten stond ,
geen voorregten willen bezweeren dan die door Ph i lips I
Karel I en Philips II gegeven waren.
De geschiedsehrijvers komen overeen dat Margaret h a aan
groote verhpvenheid van geost eene verwonderlijke scherpzinnigheid in het behandelen der teoderste en gewigtigste taken
paarde. Hiervan strekte tot bewijs het verband met Kamea
rift , dat zij in 1508 als het ware tinder vier oogen met den
kardinaal de Amboise tegen de republiek van Venetia, en den
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vrede die terzelfder plaatse , in. 150.0 met Loui e v
Savoye., hertogin van Angoul&e, de moeder van F ran cols
I sloot , en ora harentwil de dames,vrede genoemd is Zij gefloat het volkomen vertrouwen van haren vader, en Karel V,
die haar in de landvoogdij bevestigcle bediende zich veal van
haren raad en betoonde baar immer hetzelfde vertromven. Haar
regering over de Nederlanden was wijs , voorspoedig en vreedzaam. Met kloek beleid bestuurde zij ze te midden van de
gevaren der Geldersche en Fransche oorlogen. Op het• pant
van godsdienst was zij zeer verdraagzaam. Zij verklaaxde niet
slechts met woorden eenige misbruiken onder de geestelijken
te willen verbeteren , maar gaf in 1525 inderdaad bevel QW in
de kloosters aan niemand de predikdienst toe te vertrouwen
als aan lieden , die voorzigtig , verstandig en van een goed
getirag waren. Zij verbood het yolk door verdichtselen te• ergeren. Ook wilde zij dat er in de sermoenen , noeh van I uth er en diens leer , noch van andere kettersgewag gemaakt wend.
Zij wilde den voortgang der hervorming door het weeren of
verbeteren van misbruiken , stuitten , hetgeen haar echter evenmin als K a r el en P h i l i p s door vervolgingen gelukte.
Een onzer beste geschiedschrijvers , van W ij n , nieldt: udat
zij met alle menschelijke gebreken eene zeer geestige , verstandige , letter- en kunstminnende vorstin geweest , uit !wen
as rd tot gulheid en zachtheid overhellende , hoezter haar teen
als landvoogdes , dikwijis klonk naar de snaren , die haar,
omringd van bedorvene hovelingen en booze geestelijken
(welke zij naar het schijnt niet genoeg dorst wederstaan) van
's keizers wegen voorgespannen waren." W a g e n a a r meldt
van haar : ,,dat zij wel tot eenige hervorming van kerkelijke zaken zoude geneigd zijn geweest." Zij beoefende de
dicht- en schilderkunde en bevorderde in het algemeen kunsten en
wetensehappen. Zij zou zelf een Discour8 de ces infortunes ea 8a
vie in dichtmaat hebben geschreven. Op de Bourgondische
bibliotheek to Brussel zijn Brie deelen met muziek , waaronder
eenige liederen , door baar vervaardigd en op de eerste bldzijden van het. 3e deel van la Fleur des Histoires cl' Orient aldaar nog in 1794 in hands. berustende , las men doe regels
van hare hand :
Penses a Moy ma cousine ,
C'est Margot qui fit in rime.
Ook stichtte zij een prachtige kerk te Bourg in Breese,
die gezegd wordt haar meer dan tweemaal bander& duizend
rijksdaalders gekost to hebben.
Gerardus Noviomagus droeg haar zijn work Philippus
Burgundus .Episcopus Trajectensis op , en in 4ulcunes petites
oeuvres de Messire Gauvain Seigneur de Candle ms.. op de
Bourgondische Bibliotheek , vindt men ,. hebalve, e'en Qrsison la-
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mentabk op den dood van Philibe rt , hertog van Savoye
eene Lettre con8olatrice aan M a r g a r e t h a van Oostenrijk
op den dood van haar broeder Philips de Schoone, koDing van Castilie. Jehan Molinet was haar bibliothecaris.
Zij vond veel behagen te Bergen , waar prins Karel en zijne
drie zusters eenigen tijd met haar woonden. De twee andere
kinderen , de infant Ferdinand en de infante Ca t h a r i n a
werden in Spanje opgevoed. Haar zinspreuk was : fortune ,
infortune, fort-une.
Zij overleed den 27 November, volgens anderen den 1 Dec.
1530 to Mechelen , in het een en vijftigste jaar van haar
ouderdom , aan een vond in den voet , veroarzaakt, door een
stuk glas in haar muiltjen gevallen , waar 't koude vuur in kwam.
Zij heeft niet verkozen te Mechelen en evenmin te Burgos
begraven te worden , gelijk eenige geschiedschrijvers melden.
Haar ingewand alleen ligt te Mechelen , haar hart wordt te
Brugge bewaard, doch haar ligchaam ligt in de door haar gestichtte kerk bij Bourg.
Zie le Ma ire , Couronne Margueritique , Lyon 1549 fol. C. F,
Blondeau de Charrage, Abrege de l'Hist. de Marg. d'4utriche ,
gouvernante des Pays•13as depuis 1587 jusqu'en 1519. Paris 1820. 2
vol. 8°.; A. J. G. G 1 ay , Maximilien I d'dllem , et Marguerite
d'dutriche , sa fille , esquisses biograph. Paris 1820. 8 0 .; E. J. H. v.
Miinch, Marg. von Oesterreich , Obenstatthaltherin der Niederlande ,
Stuttg. 1835. 8 0 .; P. F. C u s s i n e t de Dombes, Essai sur /list.
de Marguer. d'dutriche et sur is monument de Brou. Lyon et Par.
1858, 8°. ; J. J. A ltmeijer, Marg. d' dutriche , sa politiq. et sa tour
Liege 1840, 8°. en in Revue Belge , 1836, 1840; F. Bulckens,
Notice sur Margarite d'Autriche , gouvern. des Pays-Bas , Malin 1844
go P. J. d'A v o i n e, Essai historiq. sur Marg. d'dutriche, Anvers ,
1849 , 8°. Portr. Oratio funebris in exequias illustr. princip. Margar.
Austriae , Broaci sepultae , habitu ab dntonio Saxino , 3 Idus
1532; Inventaire des objets d'art et lingerie de luxe qui composent le
;

mobilier de Marguerite d' dutriche. Tire de la correspondance de cette
gouvernante des Pays-Bas avec Maximilien , in Cabinet de Pamateur et de
l'antiquaire. Paris 1842, 1843 p. 215 223 , 271 272; Mem. Mist. sur la
Bibliotheq. dite de Bourgogne , p. 32, suiv. ; Commines, Mem. liv. VI. ch. 9 ;
VII. ch. 3; Preuves sur Commines, T. V. p. 426 ; Gedenks. 541, 542, 611;
Du Mont, Corps Diplom. T. III. P. II. p.311; T. IV. P. I. p. 15; Acta
publ. Angl. T. V. P. IV. p. 221, 222, 223, 229,231, 233; Groot
Placaatb. D. IV. bl. 9, 13, PEnglet de Fresnoy, Methode d'audier
l'Ilistoire; de Neny, Mem. hist. et politiq. sur les Pays BasAntrichiens;
Mr. A art van der Goes, Reg. bl. 14, 17, 20; Lewes de Louis XII,
-

-

-

T. I. p. 68, 71 , T. II. p. 122-289; T III. p. 133-158, T. IV,
p. 13, 35-37; Matthieu, Hist. de Louis XI, p. 555; Locrii,
Chron. Bag. p. 597; J. Rathaller, op Mencken, Script. rer.
Germ. T. II. p. 2122, 2123; Matthaei, Anal. T. I. p. 145; Div.
Chron. Goudhoeven, Scriverius, Douza, Cerisier, Wagenaar, van Wijn, Bijv. op Wagenaar , D. IV. bl. 78; D. V. bl. 11 ,
12, 13; Nalez. 216, 217, 231, Cerisier, van Kampen, Vaderl.
Karakterk. D. I. bl. 249, 250; Reigersbergh, Chr. v. Zeel. D.
bl. 346; Memoriaalboek , v. Sandelijn , fol. 97; Brandt, Mist. d.
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Ref. D.I.b1.97; van Mieris Nederl. Vorsten , van der Vijnekt,
Ned. Ber. D.I.bl. 54, 312; Bilderdijk, Beelo, Arend, Kok,
Groen van Prinsterer, Handb. d. Ges. v. h. VaderL D Lb1.53,
Collot d'Escury, Boll. roem in kunst. en wetens. A. II. 304; Scheltema, Staatk. Nederl. o. h. w. ; Y p e y en Dermout, Gesch. d. Ned.
.Here. Kerk , D. I. bl. 73; Schotel, Floris I en 11 v. Pallant, bl. 21
volgg. ; Dagb. d. Goudsche toll. bl. 509 ; B ev er w ij ck , Uitn. de vrouw.
gesl. bl. 3986; Willoughly Roosse, In index of dates , Lond.
1853; i. v. ; Historica narratio de vita et ',torte Margarethae Maximil.
Caes. et Mariae Burgond. fil. ms .; Fate variaeque fortunae clar. heroin.
optimaeq. princip. divae Marg. etc. C. Gaphaeo. auctore , ms. ; Testament
de dame Marg. d'ilutriche , No. 273, 274, 275, Cat. ms. Hullthem;
Moreri, Hoogstraten, Muller, Cat. v. portr. In 1845 zijn
door Jouvenel penningen op haar vervaardigd, met haar borstbeeld
en inschrift.

MARGARETHA VAN PARMA , natuurlijke dochter van
keizer Karel V en van Janneke van der Gheemt,
van der Ghenst of van der Gheynst (niet Margaretha van Gest) dochter van Gilles van der Gheenst
en J a n n eke van der Coye, dienstmaagd of kamerjuffer
van den graaf en de gravin van Ho ogstraten, werd in
1522 te Audenaerde geboren , en te Brussel opgevoed door
mevrouw van S a v o y e , en naderhand , op verzoek van haren
varier , door de koningin van Hongarije, landvoogdesse der
Nederlanden. Hare beide opvoedsters hadden eenen mannelijken geest en beminden hartstogtelijk de jagt. Dit voorbeeld
had een vermogenden in vloed op M a r g a r et h a. Zij geleek
volkomen naar haar oudrnoei en moei , was in haar uiterlijke
mannelijk , had een sterk gestel en zelfs aan hare kin en bovenlip een baard. Hare godsdienstige vorming ontving zij van
I g n at i us Loyol a, die tevens haar biechtvader was. Reeds
in hare prille jeugd werd zij aan een prins van Ferrara verloofd , doch dit huwelijk had geen voortgang. Bij de verzoening van Clemens VII en den keizer , was zij als het ware
het onderpand , verloofd wordende aan A 1 e xa n d e r de M edici s, hertog van Penna in Napels. Zij was toen slechts
tien of elf jaren oud , en haar gemaal telde er zeven en twintig. Het huwelijk werd eenige jaren later voltrokken en
Alexander tot eersten hertog van Florence verheven.
Zijne waardigheid en persoon waren beide bij de Florentijners
zeer gehaat , en hij werd in het eerste jaar van zijn huwelijk
(1531) door een zijner neven op het bed vermoord. Zeven
jaren later knoopte paus Paulus III met den keizer, voor
deze prinses een tweede huwelijk, wat de jaren betreft , niet
minder ongelijk dan het eerste, namelijk met Octavio F arnese, hertog van Parma , 's pausen kleinzoon , zijnde de prinses
toen twintig en don Octavio slechts dertien jaren oud. In
1559 werd zij uit vele , die naar deze waardigheid dongen ,
door P h i 1 i p s tI tot landvoogdes der Nederlanden gekozen en door
haren gemaal uit Italie naar Brussel geleid. Zij had den naam van
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ego° vers►tandige en weldadige maw en was vooral den Viamin•
gen , in 'vier land zij geboren en opgevoed was , aangenaam.
Bij bet aanvaarden van het bewind , werd haar ten raad van
state toegevoegd , waarvan de Prins van Oranje, de graven van
Egmond en Hoorne, de kardinaal van Granvelle, de
graaf van Barlaymont leden waren, en Viglius van
Chem bet besturend voarzitterschap bekleedde.
be drie laateten maakten de eonsulta of achterraad nit. De
landvoogdes kon , ingevolge haren last , alleen met deze consulta raadplegen en mogt in andere taken , geschikt om aan
den raad van state te warden medegedeeld niets zonder deze
consulta doyen. Haar gezag was dus zeer beperkt , en de bisschop van Arras nam bijna geheel alleen het ministerie wear,
had •alleen den sleutel van het geheina van Spanje , oefende
alleen het souverein gezag :uit en regeerde naar willekeur. Het
misnoegen hierover klom z66 hoog dat eindelijk P h i lips toe
rnoest seven en hem van 't bewind ontslaan. Ook M a rg ar eth a was blijde van zijne voogdij verlost te zijn. De
vreugd over het vertrek van den kardinaal hield niet lung aan ,
want het overwigt 't welk de raad van state nu op de overige
takken van 't bestuur verkreeg, veroorzaakte botsingen , en het
waxen vooral Oranje en Hoorn , die beschuldigd werden van
misbraik van hunaen invloed en kwade bedoelingen jegens den
koning. "Les seigneurs devinrent tout puissants et in gouvernante
elle mean anticardinaliste." — Wel scheen de landvoogdes op de
zijde deter heeren te zijn , dock zij stond steeds in geheime
briefwisseling met Gran v ell e. De plakaten onder de regering van K a r el V tegen de ketters afgekondigd waren nog
in voile kracht. Phil i p s had bij zijn vertrek strengen last
tot Wine handhaving gegeven. Zulks was dan ook gedurende
het bewind van Gran it elle geschied , doch na zijn vertrek was
men in de nitoefening er van versiapt en namen het getal , de stoutheid can de eischen der Onroomschen dagelijks toe. Later werden
er wederom , op last van Philip s, in weerwil van de waarschuwingen van V i g i i.0 s , die er zieh tegen verzet en aangeboden
had, den last van 's konings toorn alleen te willen dragen ,
Wien men van zijne bevelen afging , in alle hunne gestrengheld gebandhaafd Marg aret h a waagde bet niet hare broeder ongehoorzaam to zijn. De handhaving der plakaten , de
invoering der inquisitie , van het concilie van Trente hadden
the onlusten ten gevolge , welke door onze geschiedschrijvers
breedvoerig zijn geboekt. Verscbiilend is ook bun gevoelen
OM het gedrag der landvoogdes hierbij gebouden. Terwijl de een
haw dinp laakte , verhief de andere haar hernelhoog. Beide hadden
ongelijk. De eerste vergat hoezeer baar gezag beperkt en zij
;Ian de gebeirne voorschriften van den koning gehouden was.
De stelling 'waarin zij zich bevGnd ware zelfs voor menig ervaren
mama, hoogst moeiielijk weed. &Lea moet 4e omstandigheden
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en 1VIarg a rethes opvoeding in bet 4)0g bond= om regtvaarm
dig te
Het kan echter niet ontkend worden dat haar gedrag ten
tijde der onlusten van 1566 , van haar verblijf in Italia, in het
vaderland van M achiave 11, getuigde. Zij gaf uitstellend antwoord , gaf zelfe schijabaar toe, (loch niet verder dan zij bij
den koning verantwoorden kon , zaaide verdeeldheid ()alder de
edelen door een listiglijk gestelden eed , die hunne getrouwheid
aan den. koning seheen te vereisehen , doeh die hen tevens
verbond tot vervolging hunner broeders en bondgenooten , en
bereikte zoo doende volkomen haar doel, de sloping van het
verbond. Toen werd de openbare preek geschorst de vrijheid
van godsdienst vernietigd , de beeldstormers gestraft , de tempels der hervormden tot galgen gemaakt , en zij zelven weder to
vuur te zwaard vervolgd , ja het moesten kleine steden zjn waar
niet vijftig , honderd , twee of driehoaderd menschen geregt
werden. Waarlijk zij was niet van slaphekl in het :straffen to
beschuldigen. Men moet echter bekennen dat zij , volgens hare
opvoeding en haar karakter, beeldenetorm als de afgrijselijkste
misdaad moest beschonwen , die menschen kunnen begaan.
Haar misnoegen bij de daden van Alva, vooral bij de gevangeneming van Egmond en H o o ru , hoewel zeker uit gekreukte
eerzucht ontstaan , strekt tot eer, hetzij aan haar verstand,
hetzij aan haar hart , en Nederland herinnerde zich over het
geheel M a r g a r e t h a meer met genegenheid om het kwade
dat zij niet gedaan :heeft, den om het goede dat zij niet kon
does." Haar misnoegen verbergt zij voor den koning niet ,
verzoekt hem om haar ontslag , -dringt er op aan en keert in
het laatst van 1567 , volgens anderen in den aanvang van 156'8,
naar Italie terug. N.a twaalf of dertien jaren, gedurendewelke
de Nederlanden QM en om gekeerd zijn verschij nt er M a rga r e t h a nog eens. Zij is er aan de zijde van Parma., haven
•enir,en soon , als die, sin& een en ander jaar , aan don Ian
van Oostenrijk was opgevolgd. Zij is er drie jaren 'fang &Ch
doet er weinig meer dan veradhijnen. Zij had verstand genoeg
om zelve bij Philips an to drip en , dat hi' het bewind aan
Karen soon mogt bates. Met moeite ► erkreeg zij het begeerde
ontslag, en alleen top voorwaarde van ender eenen anderen
naam in de Nederlanden to blijven. Diensvolgens vertoefde
zij te Namen. tot 'de maand September 1588 , wanneer zij met
''s konings verlol, naar Italic mederkeerde. Zij nam !mar verblijf te Ortoua , eene stad in 't rijk van Napels , die hear in
eigendom behoorde. her overleed zij in 't laatst van Janutuij
1586 ; en werd in September danraanvolgende door haar gemaal
O ctavio F arne se in het graf gevolgd.
St ra d a en B en ti v o gli o prijzen liaar om het zeerst.,
Schil i e r daarentegen spreekt eta ongunstig oordeel over hear
sit. -Haar karakter isdwr van Kamp exi ea Br-oe$ go,
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schetst. In de rijke verzameling van handschriften van den
heer van H u 1 them vond men een groot gedeelte harer briefwisseling met Gran v elle en van bare geheime briefwisseling
met koning Philip s.
Willems gal in Manger des sciences et des en Belgique Gan d. 1836 , Lettres de Marguerite de Parma, gouver-

nante des Pays-Bas et du sire de Montigny sur les troubles
de Tournay , en Pan 1563; de baron Reiffenberg, Correspondance de Margarite d' Autriche duchesse de Parma avec
Philippe II (Brux. 1842, 8°.) in het licht.
Ook verscheen er:
La defense de messire Antoine de Lalang ; augment6e de la
correspondance indite du comte de Hoochstraaten avec Marguerite de Parma. Mons. 1838. 8°.
Copie des lettres patentee en forme d'asseurance cue la ducheese de Parma Regente etc. a donnô aux gentilhommes confider& vans presentd la requeste an mole d'avril soixantcinq, etc.
Brux. 1566. 4°.

Correspondance de Margar. d' Autriche etc. avec see anis
cur lee al. des Pays-Bas de 1506-1528 , par L. P. C. v. d.
Bergh, 1845 , 1846. 2 T.
Men vindt ook brieven van haar bij N ij h o f f, Bijdr. VOW
[lad. Geschied. en Oudheidk. D. IV. bl. 221-224; D. VI.
bl. 69-73 ; D. IX. bl. 208.
Zie Biogr. Univ. Lusius, Hoogstraten, Kok, de geschiedschrijversvandittijdperk:Strada, Bentivoglio, van Meteren,
Bor, Hooft, M. Aitsiger, de Leone Belg. eiusque topogr. atque
hist, descript. lib. N. Burgundii, list. Belg. ab anno 1558: C.
Campana, della Guerra di Fiandra due l'anno 1559 fin al 1611;
A. Carnero, Hist. de las Guerrus. civiles de _P landies, des del anno
1559 1609; Richardus Dinothus, de bello civ. Belg.., quod ab
anno 1555 ad annum 1586 vario eventu gestum est ; G. Ens, Belli
civilis in Belgio per quadraginta fere continuos annos gesti historia ;
Flor. van der H a e r , de initiis tumult, Belg. libri II. J. Gijsius,
oorsproncic, ende voortganck der Nederl. Ber. Mich. ab I s s e 1 t , sui
temp. Hist. F. Locrii, Chron. Belg. G. Chappuis Fourangeau, Hist. Ozer. de la guerre de Flandre. (Paris I611); Divisie
Cronijk; Goudhoeven, Petit, Hooft, Boekz. van Europa 1693,
bl. 694. Voorts de brieven van Vi glius en Hopperus, V o ssius, de Groot, Beaufort, Wagenaar, van Wijn op Wagenaar, to Water, Verbond der Edelen, Cerisier, van der
Vijnckt, Nederl. beroer.; Bilderdijk, Arend, Beeloo en anderen ; Scheltema, Staatk. Nederl. o. h. w. B roes, Margaretha van
Parma en Katharine de Medicis in Marnix aan de hand van Willem I, D. I. bl. 1 73; van Kampen, Vad. Karakterk. D. I.
bl. 290; G r o e n van Prinstere r , Archives de la maison &OrangeNassau (Reg.); Messager des Sciences et des arts, 1844; p. 247, 1845,
p, 187; Schiller, Afv u der Nederl. D. I. bl. 555. J. L. M o tlhey, The rise of the Dutsch Republic; Schotel, Doris I en Floris 11 van Pallant; Y p e y en D e r m o u t, Gesch. d. Ned. Hem kerk ,
D. I. bl. 73, 295. 219, 221; Kist en Royaards, Arch. v. kerk.
-

-
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Gesch. ins. in Nederl. D. IV. bl. 125, D. V. bl. 400, 450, 453;
Ter Haar, Gesch. d. kerkherv. in Tater. D. I. bl. 147, 153, 174;
Nijhoff, Bijdr. tot de Vad. Gesch. en oudheidk. D. VI. bl. 221
226 ; D. VI. bl. 69-73; D. VII. bl. 48– 51 ; D. IX. bl. 208;
Leven van den hertog van Alva, D. I. bl. 169 volgg.; Stoeger,
Versuch eines Grundrisses der Niederl. Unruhen unter der Herzogin
von Parma, and dem Herzog von Alva. Munchen 1808. 8°.; v an
der Meersch, MOm. justific. du Magistrat d'4udenarde sur les troubles etc. suivi de Recherches historiq. sur maternelle de Marg.
de Parme; van Mieris, Nederl. Vorst. D. I, II, 111; van Loon,
Ned. Histpen. D. I. (Reg.); de Vries en de Jonge, Very. op
van Loon, D. I.; Muller, Cat. v. portr.
—

MARGARETHA , weduwe van Adam III, beer van 's Heerenberg , regeerde van 1354 tot 1369 , liet munt met Nederduitsche opschriften slaan , eene zaak bijkans zonder voorbeeld
in de 14° eeuw. Zij liet geen kroost na.
Zie v. d. C h ij s, de Munten der Heeren en Steden van Gelderland,
bl. 68 en 198.

MARGARETHA VAN VLA.A.NDEREN , dochter van den
graaf van dat land , was de gemalin van Rein o u d I en moeder van Rein o ud II , graven van Gelderland.
Zie v. d. C h ij s, de Mantel: der graven en hertogen van Gelderland,
bl. 19.

MARGARETHA VAN GELRE , oudste dochter van H ein o u d II van G e l r e, was gehuwd met Gerard, oadsten
noon van Willem graaf van Gulik. Toen dit huwelijk ten
jare 1333 voltrokken wend, was heer Steven van Zuylen
een der medebezegelaars der huwelijksvoorwaarden.
Zie v. d. Chijs, de munten der Heeren en Steden van Gelderland,
bl. 130.

MARGELLE , Luitenant van Verdugo binnen Haarlem liggende , zond dreigende brieven aan die van den Haag en de
dorpen van het westerkwartier,, dat zij het onderhoud van de
knechten , liggende binnen Haarlem , hunne gedeputeerden zouden zenden , om met hen te accorderen, of dat hij andersins
zou genoodzaakt zijn door die knechten hunne betaling bij
brandschatting te laten halen. De Staten van Holland trachtten zulks te beletten (1576) door eenige vendelen soldaten naar
Noordwijk te zenden.
Zie B or, Oorsp. d. Ned. ber. B. IX. f. 180.

MARGGRAVIUS (CmusTIAAN) , med. dr. te Leyden , een geleerde die in 1661 in het album van Fran c. H emst e r hui s
schreef. Hij was ook chemicus en stierf aldaar in 1687.
Hij schreef :
Materiel medica con8trucia. L. B. 1674. 4°, zeer vermeer-

derd herdrukt. Amst. 1682. 4°.
15
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Prodromu8 medicinae praeticae. L. B. 1685. 4°.
Ook gaf hij tegen .de chemie van Prof.. a co b us le Mort
een boekje in het Iicht.

Zie de Crane, .Bijzond. de fam. Hemsterhuis betrefende, bl. 20,
Jo eb a I'. Gel. Lex. als ook het vervolg van A delun g, in voce
Nov, D. VI, bl. 156.

;

MARG.GRAV (GEoRGE), of MARGRA.VIUS, denkelijk
bloedverwant van den voorgaande , geboren te Liebstaci in
Meissen, wad door Prins Joan Maurits van Nassau,
als geneesheer,, ingenieur en geograaph naar Brasilie medegenomen. Hij was ook ervaren in de sterrekunde.
Hij schreef:
naturali8 Brasiliae. L. B. Elzev. 1640. fol.
Ractatu8 typoqr. et meteorologieu8 Brasileae tarn agervalt.
eelip8eo8 8olarits en eene Tahula yeogr. quae Brasileanz tam
Luaitan. quartBelgic. coati.
Ook Itinerarium Brasiliae.
Len vroegtijdige dood raapte hem in zijn 34° levensjaar in
1644 in Brasilie weg.
Zie Jacher, Gel. Lex. en 't very. van Adelung, i. v. ; Ebert
Bibl. Lex. n°. 16957; van Kampen, Gesch. d. Lett. en Wet.
D . I. M. 330.

MARIA VAN BOURGONDIL dochter van K a r el d en
Stouten, en Isabella van Bourgondie, werd 13 Fehr.
1457 te Brussel geboren.
Karel, geen andere kinderen hebbende en zij alzoo de vermoedelijke erfgename zijnde der uitgebreide Bourgondische heerschappij als mode van_ bet graafschap. Holland en Zeeland , was
het natuurlijk dat verschillende vorsten en andere doorluch tige personaadjen naar hare band stonden. Om zich vrienden
te maken had K a r el de loosheid , verscheidene van deze met
de hoop op een zoo aanzienlijke echtverbindtenis te voeden.
Tot de mededingers behoorden o. a. :dc aartahertog M aximiliaan, Karel, hertog van Guyenne , broeder van den Fransehen koning Lodew ij k XI, Philiber t, hertog van Savo-ye en Nicolaas, hertog van Kalabrie. Poch al deze toezeggingen waren louter bedrog. "Hij wilde monnik worden"
pla,gt Karel te zeggen flop denzelfden dag als hij zijn lochter uithuwelijkte." Het sneuvelen van harm varier , in den slag
van Nancy , riep Mar i a in het jaar 1477., teen 4ij naauwelijIg
den ouderdom van twintig jaren bereikt had , tot het. bewind.
Zoodra had Lode wij k XI den dood van den hertog Diet
vernomen of hij liet aan alle steden zijns rijks en aan den
hertog van Bretagne door boden zijn basluit mededeelen em
het hertogdom Bourgondie met alle andere bezittingen van
K a r e 1, die Fransche leenen waren , weder aan zich to brengen en liet aan de staten van het vrijgraafschap Bourgondie
(Fransche-Comte) weten , dat hij Ka,rels doebter, Mari a, die
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naauw aan hem verwant en zijn peetekind was , als voogd ander zijne bescherming nam en haar aan den dauphin dacht
uit te huwelijken. Maria, van haars vaders vrienden , die
hem op den Iaatsten togt vergezeld hadden , en deels gesneuveld
deels gevangen waren , beroofd , beyond zich in hoogst moeijelijke omstandigheden. In Vlaanderen ontstonden oproerige bewegingen en te Gent werd eene algemeene vergadering van
de nederlandsche provincien beschreven , waarin alle aanwezigen ,
voor zij de nieuwe regering met geld ondersteunden, van Maria,
eischten dat hunne voorregten bekrachtigd , en de misbruiken
der vorige regering afgeschaft zouden worden. Zij moest zich
daarnaar schikken en verleende den 14 Maart 1477 aan de
Hollanders en Zeeuwen het zoogenoemde Groote-Privilegie ,
krachtens hetwelk alle souvereiniteitsregten aan de Staten overgingen. Zij beloofde daarbij dat zij zonder toestemming der
staten noch belastingen heffen , noch een huwelijk sluiten zoude;
dat de staten ook zonder door haar bijeen geroepen te zijn ,
waar en wanneer zij wilden , zouden kunnen vergaderen ; dat
de hertogin zonder verlof der staten geen oorlog , zelfs niet
om zich te verdedigen , voeren zoude; dat het regt der munt
aan de staten zou overgelaten blij yen ; dat eindelij k de regeringspersonen door de staten benoemd worden en de hertogin
alleen de keus uit de voorgedragenen hebben zoude.
Ondertusschen was L o d e w ij k zonder slag of stoat meester
van Bourgondie geworpen , en nadat hij groote voordeelen geschonken had , door de staten gehuldigd. Hierop zond hij
zijnen vertrouweling 0 li vier le Daim (damhert) als gevolmagtigd koninklij k minister naar Gent , waar Maria als eene gevangene onder louter demagogen en democraten leefde , om
hare hand voor den dauphin te verzoeken. Hij drong op een
geheim gesprek met de hertogin aan , en daar zulks geweigerd , en
hij zelfs bedreigd werd in de rivier geworpen te worden, pakte
hij zich ij lings weg. Ondertusschen had Maria zich een ministerie gekozen , bestaande uit A d olf van C 1 e e f, heer van
Ravestein , de kanselier H u g o n e t en den beer v a n d'I m b r ec o u r t en buiten weten der staten een gezantschap aan L o d ea ij k gezonden , doch eene eenigzins verdachte overeenkomst
met den koning gesloten en te gelijk de drié steden van Vlaanderen te Gent beschreven en zich in hare armen geworpen.
Toen de laatste zulks vernamen , moest Maria op het raadhuis verschijnen , werd tegen Hugo n et en d'Im b re court
een lijfstraffelijk regtsgeding aangevangen en beide , in weerwil
van M a ri a's smeeken , gepijnigd en te regt gesteld. Nu trad
L o d e w ij k als beseherrner van Maria op , bezette Artois
en Henegouwen , bedreigdeLuxemburg en stroopte tot diep
in Vlaanderen. De Vlamingen werden wakker , haalden
den bekenden booswicht jegens zijn ouden vader, Adolf van

Gelder, nit zijnen kerker, en trokken onder diens aanvoering
15'
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naar Doornik , door Olivier le D aim, door omgekochte
verraders tot de overgave gebragt , waar zij door de Franschen
geslagen werden en Adolf sneuvelde. Deze nederlaag voor
Doornik was een geluk voor Mar i a , want het gevaar dat van
de Franschen dreigde , drong eindelijk degenen , die zich van
de regering hadden meester gemaakt , en de hertogin als gevangen bielden , ernstig aan een huwelijk te denken , dat den
18 Augustus 1477 tusschen haar en M a x i m i l i a an van 0 o st en r ij k , te Gent met v eel pracht en staatsie werd voltrokken. Niet lang daarna deden de jeugdige echtgenooten
eene reis naar Holland en Zeeland en werd Maria te Dordrecht , op een dagvaart der Hollandsche steden gehuldigd.
Vier jaren later geschiedde zulks in Gelderland. ''Niet lang
had zij genot van hare magt en waardigheid. In Maart 1482
zich buiten Brugge met paard rijden verlustigende , bezeerde
zij , die zwanger was , zich z66 door een vat van het paard
dat zij den 28 dier maand , in den ouderdom van 25 jaren
haar !even eindigde.
"Pit sterfgeval" schreef Commines "was een groot verlies
voor al de haren ; want zij was eene zeer eerlijke en liefdadige
vrouw geweest , die haren echtgenoot tederlijk beminde en de
harten harer onderdanen , die haar, als hunne ingeborene landsvrouw meer genegenheid en ontzag dan haren gernaal toedroegen , door weldoen steeds tot zich getrokken had."
Haar lijk werd in de O. L. Vrouwe kerk te Brugge bij dat
van haren vader begraven.
Zij lien vier kinderen na , Philips de Schoone, aartshertog van Oostenrijk , hertog van Bourgondie, graaf van
Vlaanderen , Holland en Zeeland , Frans, George, beide
vroeg gestorven , Margaretha, later landvoogdes der Nederlanden.
Zie Pierre Balthasar, GOneal. et descentes anciennes des Forestiers et comtes de Flandres , p. 124; F. C. Schlosser, Algem.
Gesch. D. X. bl. 101, 124, 178, 181, 208, 239, 152, 159, 161,
166, 189,193,196,197, 198-200; Becker, Algem. Gesch. D. IV.bl.
202. 206-208; Barante, Hist. des ducs de Bourg. T. IX. X; P on tus
Heuterus, Res. Burg. p. 143; Duchesne-Tourangeau, Hist.
des Ducs de Bourgogne , Brux. 1616. 4 0 .; De la Serna Santander, Mem. Hist. sur la Bibliotheq de Bourgongne , p.30, 31; Gedenks.
van F. van Commines , p. 434, 436, 444, 447-449, 453, 454, 492,
498, 500, 533, 505, 506; Pontus Heuterus, Res. Aust. p.45;
Chroniq. d'Enguerrand de Monstrelet , vol. III. f. 69 very.; Duclo s,
Hist. de Louis XI. T. II. p. 137, 221; Matthaei, Anal. Belg. T.
II. F.; ad calcem. p. 41, 43; A d r. de V e t e r. Buse. Rer. Leodiens.
Libr. C. 1375; Amelgardi, Gesta Ludov. XI. lib. VI. C. 19; Gachard, Les eats de Gand en 1476; G. H. Gailland, Hist. de M.
d. B. fills de Charles is TOmeraire , femme de Maximilien I. Paris 1757
12 0 . Brux. 1784. 8 0 . Paris 1819. 8 0 .; E. J. H. Muench, Marie v.
Borgond. nebst dem Leben ihrer Stiefmutter Margaretha van York , gemahlin earl's d. Kiihnen , Leip. 1832, 2 vol. 8°.; O. de le Pierre,
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Marie de Bourgogne, Brux. 1844. fol.; Caumont de la Force
(Charlotte Rose) Hist. secrete de Maria de Bourgogne, Paris
1784. 2 vol. 12 0 . (Roman hist.); Michel J. T. van der Voort,
Maria van Bourgondie , Tijdvak uit de geschiedenis van ons Vaderland
Brus. 1847. 8°. ; Marie de Bourgogne , ou la revolte de Gand, par James, traduit de l'anglais par A. de Braceviel. Paris 1834. 2 vol. 8°.
(Roman hist.); Note sur le jugement et la condemnation de Guillaume
Hugonet et de Guy d'Humbercourt &capita a Gand le 3 Avril 1477
par G a c h a r d. Brux 1839; Le supplice du Chancelier Hugonet et du
Comte d'Imbercourt, nzinistres de Marie de Bourgogne , a t'il ea le rOsultat crune vengeance populaire ? par M. de Smet; Sur la compitence de la juridiction a laquelle furent soumis Hugonet et Imbercourt
par J. de Saint-Genois. Brux. 1839, Cy aprez sensieut la tresbonne juste et leafe querelle avec les clarcissement droit que a et
pretend aroir ma tres redoubtee dame , madame Marie de Bourgogne ,
es duce de Bourgogne contez Dartois de Bout gogne etc pour monstrer
la corchonniere guerre que luy fait le roi Louys de France XI de note
et a son ?nary, ?non tresredoubte seigneur Maximilian filz unique de
lempereur Frederic III et de (a) ses pays et subgetz in fol. op Cat.
Ifulthem, ms. no. 245; Beaucourt de Noortvelde, Dëscript.
Hist. de l'Eglise colleg. de N. D. h Bruges , p. 233, 234; Biogr.
Univers. ; Messver des scienc. hist. 1834 , p. 246, 1835 p.325,1846
p. 246. 1855 p. 169; Groote Chron. Dem. XXXI. 4, 6, 7. 8, Velius, Beschrijv. v. Hoorn, bl. 701, 111, 113; van de Wall, Priv.
v. Dordr. D. I. bl. 661 volgg. (over het Groot Privilegie); v. Mieris, Priv. v. Leyden, bl. 36 ; Handy. van dintsterd. bl. 84 ; Kinschot, Beschr. v. Oudewater , bl. 389, 390; Priv. van Alkmaar, bl.
21; Priv. v. Enkhuizen , 2 7 ; Priv. v. Grootebroek, bl. 28 ; Holl.
Placaatb. D. III. bl. 675-680; D. IV. bl. 7; Priv. v. Haarl. bl.
162, 163; Priv. v. Amsterd. bl. 105; Balen, Beschr. v. Dordr. bl.
788, 789; Beverwijck, Beschr. v. Dordr. bl. 317; Wagenaar,
Vad. .Hist. D.IV.b1.46,146, 163, 166, 174, 279, 281, 185, 206;
van Wij n, op Wagenaar, D. IV. (Reg.); Cerisier, Taf. u. d. Vad. Ges.
D. II. bl. 255, 256, 258, 263, 265, 276 280; Scheltema,
Staatk. Nederl. o. h w.; Bilderdijk, Ges. d. Vad. D. III. bl. 165
D.W.bl. 228, 216, 217, 220, 227, 228, 239; Arend; Beeloo;
v an Kampen, Vad. Karakterk. D. I. bl. 214; v. d. C h ij s, de munt.
d. bisschoppen van Utrecht , bl. 193, de munt. d. Gray. en hart. van
Geld. bl. 93, 94 ; de munt. der voorin. Graafs. Holl. en Zed. bl. 456
471; Kok, Kobus en de Rivecourt; L. W. v. Merken,
Maria van Bourgondie. Treurspel.
-

MARIA VAN OOSTENRIJK , koningin van Hongarije
landvoogdesse der Nederlanden , doebter van Philips de
Schoone en van Johanna van Arragon, werd den 17
September 1505 to Brussel geboren. Tien jaren owl , werd
zij verloofd aan L o dew ij k II, koning van Hongaiijen , met
wien zij zes jaren later huwde. Spoedig werd zij weduwe , daar
haar gemaal , den 29 Aug. 1526 , in den oorlog tegen de Turken in den slag bij Mohaheh het leven verloor. Terwijl de
twist over de Hongaarscbe kroon met het zwaard word beslist,
vlugtte zij naar Weenen en vervolgens naar de Nederlanden ,
'vaar haar broeder haar in 1531 de landvoogdij , in plaats van
bare moei Margaretha opdroeg , y't geen" schrijft Bilder-
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d ij k , eene bijzondere toegenegenheid voor het land kenteekende , waar men hoogen prijs op stelde." Ook was zij een zeer
verstandige en geleerde vrouw. W a g e n a a r noemde haar te refit
iiuitstekende boven hare kunne in ervarenis en schranderheid ,"
waarin hare tijdgenooten en de chronijkschrijvers volkomen
overeenstemmen. B e v e r w ij ck schreef: ► zij regeerde het land
met goed beleid en voorzigtigheid , gebruik makende van den
raad van den beer en mr. Vincent Cornelis z. gezegd de
groote Vincent, Ridder, beer van Cabbau , de Ketel , Linde
enz. den welken de keizer , op verzoek van deze zijne zuster ,
van rekenmeester van Holland, tresorier van alle de 17 provincien maakte." Hare regering viel in een zeer moeijelijk tijdstip , Attar de keizer veel geld behoefde tot het goedmaken der
kosten zijner oorlogen , en de wederdoopers en Lutheranen opkwamen en het land met hunne ketterijen en valsche leeringen
vervulden." Zwaar en inenigvuldig waren dan ook de beden
met welke zij de landzaten drukte. Men telde er zestien , gedurende een tijdsverloop van achtien jaren. Soms ontmoette
zij geweldigen tegenstand , doch zij vond middel in haren moed
en beleid , om de gevorderde penningen te doen opbrengen.
De bede van f 1200.000 voor den Franschen oorlog in 1536
was tie eerste oorsprong der beroerte te Gent (1536).
Ten aanzien der herdoopers en Lutheranen had zij te Ivorstelen met het strenge bevel van haren keizerlijken broeder ,
haren zachten en vreedzamen inborst en hare afkeerigheid van
alle vervolging. Zij zag geen heil in strenge vervolgingen.
B r o e s noemt haar ueene waardige landvoogdesse en gematigd
katholieke." Dit blijkt uit haar gedrag omtrent Merula, dien
zij zoo lang mogelijk beschermde , wiens gevangenis zij verligtte ,
terwijl zij opzettelijk twee raadsheeren van den hove gelastte
hem tegen alle bitterheid der inquisiteuren te beschermen. Het
vreesselijk plakaat van 1550 trachtte zij zoo veel mogelijk te
verzachten , en verkreeg zulks , hoewel gedeeltelijk. Hare gematigdbeid op het pint van godsdienst liep zelfs ten pauselijken hove in het oog , zoo dat pans Paulus III in 1539
haar beschuldigde van heimelijke gunstbetooning en verstand houding met de Lutherschen. Hoewel deze aantijging haar in
het eerst ontzette, bezat zij echter moeds genoeg om zich in
persoon bij den keizer to vervoegen en hem onder het oog te
brengen dat , indien men het stuk der inquisitie doordreef,
behalve andere onheilen , welke men hieruit had te verwachten ,
al de vreemde kooplieden zouden vertrekken , en de koophandel en alzoo de geheele staat een gevaarlijke krak zoude verkrijgen. Beducht voor het groote gevaar, , dat de staat door
de herdoopers dreigde , en overtuigd dat hies toegevendheid ,
zwakheid zou zijn gelastte zij in 1535 's keizers plakaten
"zonder eenige dissimulatie despensatie of moderatie uit te
voeren.
,

,

Op de dagvaart te Meader' in 1.534 deed zij den, geweldigen voorslag , de herdeopers (die meester van Munster
waren) en de stall Munster te herwinrien. Zulks vond geen
bijval bij de liollandsche staten die alleenlijk beloofden te
len zorgen dat de oproerige en valsche leeringen hies te lande
belet en gestraft werden." Men schrijft deze uitdrukking rneer
aan haar vurig en opgewonden gestel , dan aan Naar verstand
toe. Dit was zeer ontwikkeld en buitengewoon schrander. Zij
bevorderde kunsten en wetenschappen , en beschermde zelve de
geleerdheid. Zij had te Turnhout , haar orn hare diensten in 1542
door Karel V geschonken , eene belangrijke bibliotheek, bestaande uit godgeleerde werken , annalen , chronijken , dichters, werken over zedekunde en smaak , over regtsgeleerdheid en natunrlijke wijsbegeerte , in de latijnsche en fransche taal gesehreven.
Deze bibliotheek is later het eig,endorn geworden van Philips
II. L i p s i us liet er in 1577 een catalogus van drukken. Ook
bestaat er een van 1556, die door G a c h a rd is in het lick
gegeven.
Tn de bibliotheek van het Escuriaal beruste eon latijnsch
bandschrift met gouden letters op het fraaiste perkament geschreven , gen oexnd 11 k livre d' or" Maria gaf het aan Phi lips II ten geschenke , die het in de gemelde bibliotheek
plaatste , waar bet in een getraliede , door een slaijer bodekte
en geslotene kast werd bewaard. Men wil dat het weleer
aan de belangstellenden met groote plegtigheid en ontstokene
waskaarsen vertoond werd. Het behoorde vroeger aan M a tt hias Co r vinus, koning van Hongarije. In 1794 bezat
de Bourg.onclische bibliotheek te Brussel nog een prachtig missaal met kostbare miniaturen , dat op last van genoemden koning, in Italie vervaardigd en vroeger in M ar bezit was.
Eras m u s achtte haar zeer hoog en droeg haar zijne C'hristehike weduwe op. Hij, had op haar het oog toen schreef :
wezen der menschelijke zaken is veranderd , de inonniken
weten van geen geleerdheid en de vrouwen maker' veel werk
van bseken." Even als hare moei M a r g a r e t h a en C a t harina de M ed icis was zij. een groote minnares van schietspelen en de jagt. Zij kon handig met het geweer omgaan en
trof den vog.-el die aan den mik of steng of aan een molenrad
was vastgesteld. Geheele dag,en zat zij soms te paard.
Men noemde haar de jageres en meestal werd. zij ire jagtcostuum afgebeeld. Haar hofhoading was zeer praehtig. De
bloem der Nederlandsche Edelen omringde haar. W ilfern I, Floris van Pallant en Margaretha van
Parma ontvingen er hunne opvoeding. Nadat de keizer de
heerschappij van de Nederlanden aan i 1 i ps II had °vergegeven , verzocht zij haar ontslag. Doch op 's keizers verzoek
bleef zij in het bewind tot dat deze van at ziine rijken ten
voordeele van zijn zoos' afstand had gednair. Toen nam zij
.
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afscheid van 's lands staten en werd beleefdelijk bedankt voor
de diensten , gedurende 25 jaren den lande bewezen. Zij verliet te gelijk met den keizer deze landen en vertrok naar
Spanje , waar zij den 18 October 1558 te Cigales bij Valledodid hare dagen eindigde. Haar afbeeldsel vindt men o. a.
bij van Meteren en Wagenaar.
Zie Schlosser, Alg. Gesch. D. XI. bl. 201; D. XII. bl. 48:,
69, 74, 76, 79, 114, 139, 204, 218, 282; D. XIII. bl. 257;
Becker, Algem. Gesch. D. IV bl. 173, 174; Bioge. Univ. ; P. Balthasar, Gerzeal. 'et anc. descentes des Forest , et conies de Flandres , p.
114; Daniel, Lfist. de France, T. V. p. 241, suiv. T. VII. p. 841;
de S met, Hist. de la Belg. T. I. p. 241, suiv. ; Notice sur la
librairie de la reine Marie de Hongrie , soeur de Charles V . regente
des Pays-Bas , medeged door G a c h a r d in Compte rendu des seances de la Commission royale d'Hist. T. X. p. 214, suiv. (Brux. 1845)
La Serna Santander, Mem. historique sur la Bibliotheque dite de Bourgogne , p. 38 ; G a c tl ard, Rapport a M. le ministre de l'Interieur sur
diferentes series de documents concernant Histoire de la Belgique ,
qui sont conservees dans les archives de l'ancienne chambre des comptes
de Flandre a Lille. Brux. 1841; (Extraits des comptes du penninckmaistre de la reine Marie pour les annees 1531 l 1533 et 1535 l
1540); Namur, list. des bibliotheques publiques de la Belgique , Brux.
1840, T. I. p. 40; Catal. des manuscrits de la Bibliotheque royale des dues de
Bourgogne; La Curne de St. Palaye, Mem. Hist. sur la Chasse , p. 322
328 ; Lettre de M. reine de Hong. op Cat. ms. v. Hullth. p. 362 ; J. M e nlius, de Major. Maxim. II; Corbianus Khamm, Hier. Aug. P.I.p.
312; Sleidanu s de statu relig. et reip. sub Carolo V, lib. VI. p. 137,
139; Jovii lib. XX III. p. 26; Pfister, Geschicht. d. Teutschen H. IV. S.
2 78 ; K Mfinch, Geschichte Maria's v. Burg. Stung. 1832; Prescott,
History of the Reign of Philip the Second. (Leipz. 1856) p. 10, 188,
189 ; J. W. Motley, the rise of the Dutch Repub. (Loud. 1859) p.
629 ; Memoires de Jean d'Hollander by Hoynck v. Papendrecht
Analect. T. III. p. 11; Matthaei, Anal. T. I. p. 310, 311; van
Meteren, Ned. Hist. D. I. bl. 95, 119, 128, 183; E. Eremund u s, Or. et hist. Belg. tumult. p. 3; S trada, de bello Belg. lib. I;
Bentivoglio, Nederl. list. bl. 6; de Chronijken van de Veer
en Goudhoeven, het Register van Mr. Aert v. d.Goes, passim
(belangrijke bron.); H e a r. van Eerp, Anna'. vern. in M a t t h a e i
Anal. T. I. pag. 110, 111, 112, 116, 117, 119; Anonym. Advers. ap. M a t t h e a n , Fundat. et Fata Eccles. , p. 225 ; Vita Viglii
ap. Hoynck van Papendrecht, Anal. T. I. p. 19, 20, 21, 25,
27, 29, 31, 32, 139, 150, 152, T. II. p. I. p. 348; Suffrid.
Petrus, append. ad Hedam. p. 5; L. Hortensius, Oproer. d. wederd. Amst. 1660; de anabapt. p. 301, 302; C. A. Cornelius,
Geschichte des Munsterischen Anfruhrs 1855; B e v e r w ij c k Uittzem.
des vrouw. gesl. bl. 283, 284; Beschr. v. Dordrecht, bl. 336; Bale,
Beschr. v. .Dordr. bl. 829; van de Wall, priv. v. Dordr. D. II.
bl. 961; .Repert. d. plat. v. Holt. bl. 29, 164; Velius, Chron. n.
Hoorn, bl. 252; Boomkamp, Beschr. v. Alkm. bl. 101; Boxhorn
op Reigersb. D. II. bl. 434, 470 ; Ermerins, Beschr. v. Veere, D.
II. Bijl. 3, 13; l'ontanus, list. Gelr. Lib. XII. p. 807-811,
829, 847; Schotanus, P riesche Hist B. XX. bl. 685-687; E.
Beningha, list. v. Oostfr. B. IV. C. CXVIII, CVIII, bl. 717,
718; Brandt, Hist. d. Ref. D. I. b1.201, 202; Wagenaar, Vad.
-
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Bust. D. IV. bl. 4, 21, 22, 46, 49, 76; D. V. bl. 133, 136, 148,
162, 216, 224, 227, 239, 248, 264, 274, 282, 371, 381, 402,
417, 160, 161, 164, 174, 175, 284, 343, 345, 349; van Wijn,
op Wagenaar,, D. V. bl. 33, 34, 40, 64-66, 70, 71-74; D. VI.
Cerisier, Tafer. d. .eilgem. gesch. v. d. Nederl. D. II. bl. 489, 497
498, 500, 543, 551, 559, 570, 572, 578, 580, 585, 594, 665;
v an Kampen, Karakterk. d. Vad. Gesch. D. I. bl. 251 , 252;
Ypey en Dermout, Gesch. der Ned. Herv. Kerk , D. I. bl. 73;

Kist en Royaards, Arch. v. Kerk Gesch. enz. in Nederl. D. III.
bl. 475, D. VI. bl. 363; B. ter Haar. de Gesch. d Kerkherv. D.
II. bl. 122, 195 (28); Bilderdijk, Vad. list. D. IV. bl. 331,
D. V. bl. 12, 53, 78, 80, 98, 105, 109, 113, 123, 150, Broes,

Philip v. Marnix, D. I. bl. 3; Groen van Prinsterer, Handb. d.
Gesch v. o. Vaderl. 2e aflev. bi.162; van Kampen, Gesch. d. Ned.
Letter. en wetens. D.III.b1.53;GroenvanPrinsterer, Archives de la
maison d' Orange-Nassau , T. I. p. 1, 7, sv.; Chr. v. h. Mist. Gen. D. VI.
bl. 200, 209, 210, D. VII. bl. 7, 214, 343, 244, 345, 350, 353,
357-368, 397-402, D. VIII. bl. 291, 316, 317, 319, 348; Brieven van hem (1535-1545) D. VII. bl. 215, 216, 346, 350, 358 ,
397 - 402; van M ier is, Ned. Vorst. D.M. (Reg.) Luiscius, Hoogstraten, Kok, Kobus en de Rivecourt, Muller, Cat. v. portr.

MARIA DE MEDIC'S , koningin van Frankrijk , dochter
van Frans II , groothertog van Toscane en van Johanna,
aartsliertogin van Oostenrijk , werd in 1573 te Florence geboren , huwde in 1600 Hendrik IV. Zoo lang deze vorst
leefde , genoot zij , nevens zijne liefde , al de voordeelen van
hoogen rang. Een verhaal der onlusten , die haren val
bewerkten , ligt niet in ons plan. Heerschzucht aan hare zijdc
en naijver aan den kant van den kardinaal de Richelieu,
die haar gaarne van de hand zag , was oorzaak dat haar zoon
Lod e w ij k XIII werd overgehaald om zijne moeder het hof
te doen verlaten. In April 1631 verliet zij Frankrijk en begaf zij zich naar Brussel , waar zij vertoefde tot in het jaar
1638 , waarna zij eene rein naar Holland deed , zoo het heette
om de wateren te Spa te gaan gebruiken , doch inderdaad om
de bemiddeling der staten tusschen haar en Karen zoon te
verzoeken. Uit Holland vertrok zij naar Engeland, van daar
naar Keulen , waar zij den 3 Julij 1642 in armoede , volgens
sommigen in het gasthuis overleed. Jean Paget de la
Serre, geschiedschrij ver van Frankrijk , heeft een uitvoerig
verhaal nopens haar verblijf in Belgie , Holland en Engeland in het licht gegeven , waarvan in 1848 te Amsterdam
eene nieuwe uitgaaf verscheen , met den titel : Histoire de
P entree de its reine mere du Roi três-chritien, dans lee villes
des Pays-Bas , et dans its Grande-Bretagne. Nouvelle edition
du Texte , avec un nouveau portrait de la reine mere. C a sper van Baerle beschreef hare ontvangst te Amsterdam in
Medicea hospes sive descriptio publicae gratulationis qua Maria
de Medicis excep. sena& populusq. zimst. 1638 fol. cum fig.,
ook in het Fransch vertaald met den titel : Marie de Aledicis
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entrant dans' Amsterdam: Amst. 16,39 , fol. , en in het Nederduitsch net den titel Blyde. inkoinst der koninginne Mario de
, Amsterdam . nit het Latyn van Kasper van
Baerk. Amt. 1639. m. portr.
Zie A. de Morgues, Les deux faces de la vie et de la mart de
M. de M. Anvers 1643, 4°.; de Mezer ay (Richelieu 9) Mist. de la
mere et du fils au de Medicis princesse Tascana , reine de France
et Navarre , Par. 1774, 3 vol. overgezet in he Hgd. door J. A.
E n gel!) r ech , Berlin 1780-1782, 3 vol. 8 0 . Madame d'A rnouville, Vie de M. de M.,, 1774, 3, vol. 8' .; Biogr. Univers. ;
0 et tin ger , Bitdiogr. Biogr. waar de bronnen over haar voorkomen ;
W. Roosse, An index of dates, Lond. 1853; A itse ma, Silken v.
staat en oarlog , D. I. bl. 1087-1089, 1129, 1131, D. II. hi. 450,
451, 851; Hooft, Brieven , No. 593, 594, 595, 596., 610; .Mém.
de Fred. Henn p. 236 ; Comm e lin , Lev. v. Fred. Hendr. D II.
bl. 18; \Ira g e 11 a a,r,, diant. D. V. bl. 18, volgg. ; Vad. Ges. D. XII.
131.. 139, 276, 277; Balen, Beschr• v. Dordr. hi. 878; Koning,
Slot te Muiden, bl. 79; Schote 1, Ges. Lett. en. Oudh. uitsp. 131. 119, 120.
)

MARIA HENRIETTA , prinses van Engeland (de prinses
royal) , oudste dochter van Karel I, koning van Engeland ,
en van H e n r i e t t e Maria van Frankrijk , zuster van L od e w ij k XIII, werd in 1631 geboren. Reeds Maria de
Medic is deed , gedurende haar verblijf in Engeland in 1638
de eerste opening tot het huwelijk tusschen haar en den jongen prins Willem, zoon van Frederik Hendrik. In
1640 werd zij , met goedvinden der states , door een plegtig
gezantschap ten huwelijk gevraagd , waarop de jonge prins in
April 1641 naar Engeland trok , waar het huwelijk (12 Mei)
met veel plegtigheid gesloten werd. De prins keerde in den
aanvang van Zomerrnaand naar Holland terug , werwaarts de
prinses hem in de lente van 1642 volgde. Den 14 November
1650 werd zij (na den dood van haren gemaal) moeder van
prins Willem Hendrik (Willem III). Kort na de geboorte van den prins had zij oneenigheid met hare schoonmoeder over de voogdij , die door het hof van Holland aan
haar werd toegewezen. In 1654 verzette zij zich met al hare
krachten tegen: de door Cromwell gevorderde en gegevene
acte van seclude. Zij was zeer gehecht aan Karen broeder,,
Karel II, en ging hems na zijne vlugt nit. Engeland , te Kettion zien:. Van daar volgde zij hem naar Parijs waar omtrent een jaar vertoefde en in het voorjaar van 1657 naar
Holland wederkeerde. Zij deed de terugreis over Vlaanderen
en hielp te Brugge den reeds hoog gerezen twist tusschen hare
beide broeders , koning K or-el van Schotlan-d ea den hertog
van York nederleggen. rfe Breda , waar zieh koning K a r e 1,
gedurende zijn verblijf bier te- lande , het meest ophield , hield
zij drukke conferentien met hem. Men zegt dat zij het plan
zoude gekoesterd hebben oorlog tusschen ons en Engeland te verwekken. Na de herstelling van. haren brooder poogde zij door hem
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bijgestaan , de staten te bewegen haren zoon tat kapitein-ggneraal
en stadhouder van Holland te bevorderen en de acte van seclusie te vernietigen. Kort na dat K a r el naar Engeland was
weérgekeerd , volgde zij hem', stierf aldaar den 3 van Louwmaand
1661 na een ziekte van zes of zeven dageti aan de kinderpokjes en werd den aehtsten daaraanvolgenden in het graf van
H e n dr i k VII bij haar broeder te Westmunster begraven. In een
vooral aardig Wittiaansch pamflet (Het tweede deel van den opreyten Hollan,dschen bootsgezel, bl. 20, 21) worden koning K ar e 1 en de hertog van York beschuldigd haar, en te gelijk haar
en hun broeder vergiftigd te hebben. Men vindt o. a. haar afbeeldsel ook voor den tweeden druk (Dordrecht 1643) van de
Utnementheyt des vrouwelyken geslachts , door den autheur (J.
van B e v e r w ij c k) aan haar opgedragen. Zij wordt daar
voorgesteld op 12 jarige leeftijd (Anno 1643. Ada& XII) ,
bij S a m so n , Hist. de Guilt. III , T. I. komt haat afbeeldsel voor als princesse douairiere.
tie Rapin Thoiras, Abrep,.O de l'Ilist. d'Angleterre , T. III. p.
177; Thurlo c , Papers, Vol. II. p. 273, 318, 550, Vol. IV. p. 88,
123, 124, 169, 300, 722, Vol. V. p. 593, 713; T. Vi. p. 412, 467
Burnet, Mom. pour la Gr. Bretagne , T. I. p. 339, 340; Wiequefo rt, Hist. de Prov. Un. T. I. p. 217, 218; Preuves , T. I. p. 802,
785, 786, 794, 795; Memoir. de Fr. Henr. p. 277, 278-280; 301
302 ; Leven van Fred. Hendrik, D. 11. bl. 352, 353, 355, 465;
Samson, Hist. de Guill. III, T. I. p. 121, 129, 135, 179, 346.
Nassouer Jieldens Pronktooneel, bl. 259, 476, 653, 657, 667; Mo,ntanus, Lev. en bedriy. van Willem Hendrik, bl. 35, 51; A i t se ma
Zaken v. staat en oorl. D. II. bl. 545, 621, 622, 709, 731-736,
741, 747, 748, 750, 771, 814, D. III. bl. 449, 461, 551, 554,
555, 650, 872, 873, 874, 928; D. IV. bl. 619, 742; Boll. Mere.,
1650-1661 passim. ; Very. op het lee. v. IL de Groot, bl. 280 ; v. d.
Ca pell a n, Gedenks. D. 11. bl. 443, 444; Briev. v. J. de Witt , D.
IV. hi. 23, 29, 30, 34, 35, 38, 58; Wagenaar, Amsterd. 5 st.
bl. 150; Vad. Hist. D. Xl. hi. 297-301, D. XII. bl. 130,. 138,
142, 327, D. XIII. bl. 34 , 37, 38; van W ijn, op Wagenaar, D. XII.
hi. 68, 69; D. XIII. W. 1, 15. 20, 29, 30, 33, 35; Cerisier,
Tafer. der Algem. Gesch. des Vaderl. D. VI. bl. 146 ; Bilderdijk,
Vad. Gesch. D. XII. bl. 30 v. , 50 v. , 66, 74 -76, 85-87, 104, 143
107, 207-214, 219, 221; Tranen op den flood van Maria , princes
van Oranje, 1661; Chr. v. h. Hist. Genoa's. 1556, bl. 55 , 66;
Groen van Prinsterer, Archives de la maison d'Orange-Nassau
2e Serie (Incl.) koning, Het slot Ilpendam. bl. 26, 33, 34; Onpart,
Chron. 5e dr. p. 109; Klinkhamer, Dagwfizer der Geschied.; van
Loon, Ned. Mist. pen. D. II. 2e Reg.; Muller, Cat. v. portr.
.

MARIA VAN YORK , dochter van Jacobus, hertog van
York (later koning van Engeland , onder den naam van J ac ob u s II) en van de kleindochter van den beroemden Hyde
van C l a r en d o n, kanselier van Engeland en geschiedschrijver
der burgeroorlogen , werd te St. James 10 Mei 1662 geboren. Zij
huwde 15 Nov. 1677 prins Will em III van Oranje , en vertrok
met haren gemaal naar Holland. Eer nog haar vader den Engel-
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schen troon beklom , was bij het parlement in overleg genomen om
hem van de opvolging te doen uitsluiten en Maria, die in de hervormde leer was opgevoed , voor rijksvoogdes te verklaren , waartoe
de pausgezindheid des hertogs , en de vrees voor vernietiging van
de vastgestelde godsdienst en regering aanleiding gaf. Koning Karel II was hiertoe niet te berg egen , en de hertog van
York beklom den troon. Zijn sedert dien tijd gehouden gedrag
bevestigde de opgevatte vrees. Men werd te rade hem van
den troon te stooten en een anderen er op te plaatsen. Sommigen lieten to dien einde het oog vallen op de prinses Mari a.
Haar aanhang was zoo groot , dat de graaf B e n 1 y haar
schreef , dat hij zich stork maakte haar alleen, tot koningin te
doen verklaren , indien zij zulks begeerde, doch zonder dat de prins
haar gemaal , deel had aan de koninklijke waardigheid. Grootmoedig was het antwoord van Maria: .Zij begeerde niets
antlers te zijn dan de huisvrouw van den prins , gelijk zij
was , 't geen zij meerder mogt worden , begeerde zij te zijn
met en onder den prins." Aangenaam was Naar diensvolgens
het parlementsbesluit , 't welk kort daarop den prins en haar
beide voor koning en koningin verklaarde. In Februarij 1689
stak zij naar Engeland over en ontving , nevens haar gemaal ,
's anderen daags de kroon. Met veel wijsheid bestuurde zij
sedert verscheidene maleri het koningrijk , gedurende de herliaalde afwezigheid van haar gemaal , zoo in Holland , lerland
als elders. Onverwacht werd zij van de kinderziekte overvallen , die haar den zevenden Januarij 1695 , in bet 33° jaar
haars levens , uit het leven rukte , tot groote smart zoo
van hare onderdanen als van haren gemaal , die er dermate
door getroffen word dat hij verscheidene weken onbekwaarn
was zich met zaken van gewigt te bemoeijen. Hij verklaarde
aan den bissehop Burnet dat hij , gedurende hun huwelijk ,
in zijne gemalin niet een eenig gebrek ontdekt had en dat zij
verdiensten had bezeten , die niemand , behalve hij had
kunnen kennen. Zij was zeer godvruchtig , weldadig , had een
vorstelijke 'howling, gezond verstand en een deftige bevalligheid van spraak. Ook was zij zeer belezen in godgeleerde en geschiedkundige schriften ; doch had geen kennis van den staat
der Engelsche zaken voor dat Burn et verlof kreeg , haar
hierover te onderhonden. Zij was algemeen geliefd , bij
haren dood namen de algemeene staten den roues aan en op
hoog bevel werd hare nagedaebtenis in de gehoorzaal der hoogescholen en in del kerken plegtig herdacht. Haar afbeeldset bestaat op verscheidene wijzen. Haar paradebed is door
P. van den Berge, hare lijkstatie door R o m. de Ho og h e
uitgegeven.
Zie Pu Hie n do r f, de rebus Best is Fred. Wilh. Lib. XV. p. 937;
Laudatio funeb. seven. ac potentiss. Mariae II Magnae Brit.-Reg.,
sanct. mentoriac Freder. Spanhemins F. dead. Lygd. Bat.
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Prof. prim. dixit , ex auctor. puble in ill. Bat. dthen. ipso Regalium die 1695. L. B. 1695. fol.; Mariae Stuartae seren. ac

potentiss. Magnae Brit.-Reg. auct. ill. ac praepot. Traj. dioeceseos
ord. justa persoluta cura J. G. Graevii in basil. ma j. Ultr. 1695,
fol. ; Laudatio funeb. Mariae II dicta a J. Pe ri zoni o. Eloq. Mist. et
Graec. ling Profess. L. B. 1695 in fol. ; C. Fr a n c i i , Orat. in fun.
Aug. ac potent. Magnae Brit.-Reg. Mariae, habita dmstelod.in tempi°,
Belgic° Veteri XV Martii , etc. Amst. 1695. fol.; °ratio Consol. sup.
tristiss. morte Mariae etc. auctore J. Silv io; J. V. D. Jurisprud. in
ill. schola Roterod. Profess. Roterod. 1695 , fol. ; S. G r ute r Funer.
Mar. 11. Britt. reg. Hart. 1695 , fol.; J. To llii, Lessus in fun.
incomparab. princ. Mariae M. B. Reg. lJltraj. 1695. 4°.; J. Jens,
Lacrynae Castal. in funere M. II B. Reg. Dordr. 1695 , 4°. ; Der die
gansze Evang. Christenheit in die hochste traurigkeit setzender und
die selve sehr verletzender Totlicher Ilintritt , und traurigster abschied
ihro Majestat , der weyland Durchl. F,'auwen Mariae. In unterthanigster Veneration und Devotion klaglichst undbeweglichst beschrieben von J. P. Vorstius, Ev. Luth. prediger,, in Emmerick. Duish.
:695. fol. ; Historisch-Polytische Betrachtungendber Leben u. Regierung
d. Eon. Maria d. Johann G e o r g_e P r i t z Leipz. 1695. 80 . (vert. v.
h. werk van Bur n e t); Temple _Memoirs. p. 422-430 , 570 , 575 ;
Negop. du Comte d'.4raux , T. I. p. 149, 177; d'Est rad es,
Lettres et Negop. T. Y111. p. 187 , 121 , T. IX. p. 222, 245, 269,
271, 284, 293 ; Groen van Prinster er, Archives de la maison
d'Orange-Nassau, See. Serie (Ind.); Heureuses suites de l'union de
Guill. III et de Marie d'dngleterre. La Haye 1689. 12 0 . ; Millot,
Elkin. de l'Ilist. d'Anglet. T. III. p. 218 , 263 , 264; It pin Thoir as, AbregO de l'Ilist. d'Anglet. T. III. p. 282 , 284, 488; Gi lb.
B r n n c t, Essai sus. la vie de la feue reine Maria d'Anglet. La Haye ,
1695, 12 0 . J. Abbadie, Panegyrigue de Marie , Reine d'dngleterre.
La Haye 1695. 4 0 . ; l'Ame afflig4e dans la silence, ou sermon prononcg
sur la snort de la reine d'Anglet. sus. le 10 vers du Ps. 39. La Haye
1695; Holl. Mere. 1677-1690 , passim. ; Burnet, Gesch. van zijnen
tijd , 1677-1695 , passim.; Schuer, Nederl. merkw. gebeurt. D. II.
bl. 332; Sylvins, Very. op Aitsema, bl. 39, 40; Hubner en
Schuer, Algem. list. en Geogr. Boekzaal, D. II. bl. 150; Leven
van Willem IV , bl. 6; W age naa r, Vad. Mist. D. XVI. bl. 277 ;
van W ij n , Aanm. op Wagenaar , D. XV. bl. 117 ; D. XVI. bl. 47 ,
86; Nal. bl. 418 , 419; Cerisie r, Tafereel der gesch. D. VIII. bl.
386; Bilderdijk, Vad. Gesch. D. X. bl. 73 , 75, 147, 163 174,
288, 293 ; Opkomst, geboorte , leven en dood van Maria Stuart, ondermengt met de morn. gevallen , zoo van stoat als oorlog , welke zig
sedert de geboorte van haar maj. tot aan hoar dood in de voorn. gem.
v. Europa hebben toegedragen, bendrens eene verh. van 't huis van
Stuart : als ook de ljkreden, over het afsterven van de gemelde vorstin
door den heer Joh. Brandt gedaan: mitsgaders een keurige versameliny
van eenige der voornaamste rouwklagten en grafschriften door de beroemdste digters onzer eeuwc over hetzelve onderwerp uitgeg. Amst.
1695. 40. ; Net leven en afbeeldsel der roemrugtige vorstinne Maria II
koninginne van Groot Britanje, Vrankryk on Ierknd, hare majesteits
gedagtenisse toegewyd door Dr. Gilbert Burnet, bisschop van Satesbury. Vit het Engelsch vertaald en met eene voorrede verrijkt
door W. Sewel, 1695. 4 0 .; Israel ter uitvaart met Miriam, of lykredo over Num. XX :1 ens. uitgespr. tot dsch in't Graelschap Bveren
den 10 Muart 1695 door Fred. van Herinkhuyzen, Amst. 1695.
4°. ; Gods oordeel over Zion, beschouwt in het overdroevig afsterv. van
.
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de doorl. vorstin M. enz. voorgosteld aan de Gem. J. C. to Rotterd.
over Kluagl. 2 vs. 1 enz. door L. de Wit h. Rotterd. 1695. 4 0 . ;
herb in rouw getroost over het smartel. verlies, haar toegebragt, door
het onverwagt on droevigst afsterven enz. in ,ene leerrede over Hos.
14 : 4 yepred. tot drnhem , door J. d'U u t re i n. Amst. 1695. 4°. ;
Brant, Lijkr. v. h. alst. v. M. II enz. Amst. 1695. 4 0 . ; A. P. d e
Ilinoja s.a , Hollands ware rou-troost over den dood van de hon.
Maria II. 's Hage 1695. 4 0 . ; Radon op het qlsterv. en begraven van
de doorl. en grootm. vorstin enz. plegtiglyk uitgesproken tot Stokholm
den 18 van Lentemaand des jaars 1695, door Joh. L e y e n d e ck e r,
bedien. des II. Euang. by haarer Hwy mog. afgesanten aan 't hof van
zijne ken. maj. van Zweden. Amst. 1695. 4 0 .; De algem. rouw over
ket ontfidig en onwaardeerlijk overlijden van haar alderdoorl. grootmugt.
en onvergelyk. maj. M. S. uitgebreid door een toepassing v. d dood
on begravenis van Miriam, mitsyaders eene vergelykiny der voornaamste vorstinnen, die den naam van Maria vereert heeft. By wege
-van een tyk-orutie uitgeboezernd voor de gemeente van Nieuwkerk door
H e n r i c. Le de b o e r , pred. ald, Harderw. 1695; Bier is bijgevoegd
het Loo verwellekomende zfjn K. M. v..Grootbritt. met een rouwklagende troostzang over de onrike en bedroefde dood der uitmunt. vorst.
enz. Godsalig to den Heere ontslapen op Kensington. Ingevoert door
J o h. a Loo, V. D. M. tot Vaassen. Deventer 1695. 4 0 . ; Gezeg. gedaytenis van Maria — solemraelijk gehouden op den day harer begravinge . over de woorden 2 Chron. 35 : 24 , 25, door Thomas Bolwerk, A. L. M. en bed. des Godd. woords to Beusichem. Amst. 1695.
4 0 . ; A rn. M o on e n, Bed. d. Il, Luang. te Deventer'. Juda in rouw
-qf treurpred. over 2 Kron. 35 : 24-27. Dev. 1695. 4 0 . ; van Heeck er e n , Dien. d. Il. Evangel. to flaxbergen , Juda's onachtzaamheld ointrent de wegrapinge der vrome; ofte een lykrede over Jes. 57 : 1 gel),
Dev. 1695. 4 0 . ; T9drekenk. grafspits ter eeuwiger gedagt. v. Maria
enz. hanstiglyk opgerigt door Kornelius van Beughem, Raad en
getneensman to Emmerik , ornme in de Latijnsehe woorden Regina
Maria diu vives superstes nobis et posteris inculpatis honoribus vestris,
het jaartal menigvuldig herhaalt door een driehoek te vinden. Emm.
1695; P. It Vitvaart van hun Grootm. maj. Maria , Rott. fol.
en in Bock in Boekz. v. Europa , 1695, bl. 228 ; A. A I e w ij n , Ged.
op de ontjd. dood van Maria enz. Amst. 1695. 4 0 .; J. Brandt, Lijkr.
over het otitijd. afsterven v. d. doarl. en grootm. vorstinne Maria de
II enz. In diehttrant nagevolgt en uitgebreid door E. H a 1 in a. Utr.
1605. 40 . ; Djkreden ter gedayt. van Maria S•uart in digt opgezet
W 1 1 1em (PO ry i 11 e, bed. d. G. woords to Vlaardingen. Amst. 1695.
40. ; Treurzany over den dood van Maria — door D. S chel t es , Artist.
1695.40 .; Rabus, Bcehz. v. Europa , 1695; Leven der Nederl Mannen
en Vrouw., D. VI. hi. 64-73 ; van Kampen, Nederl.har. D. II. bl.
433; van Loon, Ned. Mist. D. Iii. IV; de Vries en de J onge , Ned.
gedenkp. D. II. ; 'Vapors. D. V. bl. 37, 178 ; Muller, Cat. v. portr.

MARIA LOUISA , een der veertien kinderen van K ar el,
landgraaf van Hessen-Kassel, en van Maria Am el i a , dochter van Jacob, hertog van Koerland , werd den 7 Februarij
1688 geboren. Reeds vroeg gaf zij blijken van een schranderen geest en een edel hart. Zij huwde den 28 April 1709 te
Kassel Jo h a n Wil le m F r i s o, stad houder van Friesland.
Den 2 Januarij 1710 deed zij aan tie zijde van haren echtgenoot hare intrede te Leeuwarden. Gedurende de afwezigheid

van den prins in het leger (hij w.as kapitein-generaal) beviel zij
(23 :October 1710) - van eerie dochter Anna Charlotte
A m el i a, die 17 jaren later met F r e d e ri k, erfprins van
Baden-Durlach , huwde. Na het eindigen van den veldtogt van
dit jaar keerde de prins naar Leeuwarden en in de late
van 1711 naar bet leger terug. Den 14 Julij verdronk
hij op eene reis naar 's Hage , aan de Moerdijk. Toen
M a ri a Louisa deze tijding vernam , zeide zij diep bedroefd , met ten hemel geslagen oogen : vHi j is de Heer ,
lq doe wat goed is in zijne oogen." Zes weken na zijn dood,
den 1 Sept. 1711 , beviel zij van een zoon , Willem Carel
Hend ri k F r is o , die naderhand stadhouder is geworden over
de zeven vereenigde provineien. Zoo long Willem IV minderjarig was , stond Maria Louisa als voogdes over Karen.
zoon aan het hoofd der regering. Die zware taak heeft zij
met verwonderlijk beleid , groote wijsheid en tot welzijn van
het land ten uitvoer gebragt. De staten van Friesland betuigden in 1731, toen haar zoon tot meerderjarigheid gekomen , zelf het bestuur als stadhouder aanvaardde, op een plegtige wijze hunnen dank voor de vele en groote diensten aan
den lande bewezen , boden haar, tot bewijs van erkentelijkheid, een geschenk aan van vijfduizend gulden, en verzekerden haar
jaarlijks een dergeliike som. Na den dood van hare schooadochter,
prinses Anna, in 1759 , werd door de staten van Friesland,
gedurende de minderjarigheid van haren kleinzoon , Willem
V , het regentschap aan haar opgedragen. Zij overleed den 9
April 1765 in den ouderdom van 77 jaren en werd in de
vorstelijke begraafplaats te Leeuwarden bijgezet. Minzame
zachtmoedigheid", sehreef Stuart, ffkenmerkte hare zeden; algemeen , zonder vrienden of vijanden , erkentelijken of ondanka
baren te onderscheiden , was de betooning van hare weldadigheid.
De staten van Friesland betuigden in den brief van ron,wbekiag aan haren kleinzoon , dat zij een allergezegendst middel
in Gods hand geweest was, om de welvaart der provincie, met
den uiteraten ijver dadelijk to bevorderen , op eene zoo vreedzame en vriendelijke wijze, dat zij de liefde en hoogacbting van
regenten en ingezetenen van allerlei staat voor large jar-en verkregen en tot bet einde toe volkomen behouden had." Hare
godsvrucht was dus van den echten stempel en tot een riiken
zegen voor de ingezetenen , maar vooral voor haar kroost.
Bij gelegenheid dat hare schoondochter en kleinkinderen haar
in 1754 in bet Oranjewoud bezochten , wierd een gedenkpenning
geslagen. Hare lijkstatie is in 22 fol. platen in bet Hat gegeven.
Haar afbeeldsel vindt men op verschillende
e

lie de Chalmat, dffkomst , godsvrugtig leen enz. van Maria Louisa
Leenve. 1765, in. portr, en gediehten van A rntzenius, C. Conlon,
Wasoeablrgh,
Ruardi; Wageuaar, Tad. Rist. m. XIX,
bl. 100, 105; Nederl. jaarb. (Reg.); Stuart, Vad. Dist. D. U. hi.
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249; Lev. v. Willem IV , bl. 11, 12; van Kampen, Pad. Karakterk. D. H. bl. 562 ; Lev. v. Neeri. mann. en vrouw. , D. III. bl.
154; Kok , T. W. D. XXII. 131. 265; Levensschetsen van tnerkw. meest
Friesche mannen en vrouwen eerste stuf , bl. 66, volgg.; Sche 1te m a , Staatk. Nederl. o. h. w.; Friesche V olksalmanak 1841, bl. 95,
1844, bl. 172; Eekhoff, Gesch. v. Friesl. bl. 304, 419, 498; Catal.
d'une collect. remarq. de manuscrits. etc. La Haye 1862.p. 52 ; Francii,
Poim.p.258; Hoogstraten, Poem. p. 43, 426; Broackhusii,
Poem. p. 117, 253, 283; V ervolg op van Loon, Ned. Dist. pen.
St. Y; Muller, Cat. v. portr.

MARIA VAN NASSAU , zuster van Willem I, prins van
Ora*, geb. 16 Maart 1539 , huwde in 1556 met Wille m, graaf
van den Berg. Na den dood van haren echtgenoot (1586) vatte zij ,
met goedvinden van hare kinderen , de teugels van het bewind op,
welke zij tot aan haren dood bleef voeren. Pat echter de begaafdheden dier achtingswaardige en kloeke vrouw zich ook
verder uitstrekten • clan het beheer der talrijke en wijd verspreide
goederen van het Bergsche huis , blijkt , behalve nit de vele
staatszaken , waarin zij reeds gedurende het leven van haren
echtgenoot was betrokken , ook uit de onderhandelingen na zijnen
dood, door haar met de algemeene staten , ten eene , en den
prins van Parma , ten andere zij de geopend , om neutraliteit
voor het graafschap Berg te bedingen , waarin zij na vele
moeijelijkheden gelukkig slaagde. Zij was de eenige van het
huis van Nassau die de partij van den koning van Spanje
volgde en tot de Roomsche godsdienst was overgegaan. Zij
stierf in 't voorjaar van 1599 op het huis te Ulft ybeklaegende", schrijft v an R e y d edat sy in de ware Christelycke
religie, daarin sy was opghevoedt , gehuychelt hadde , ende hare
dochteren vermanende, om volstandich bij die waerheydt te
blijven , dede dat Heylighe Avondtmael door eenen predicant
uytdeylen ende danckte Godt van gantscher harten dat haer
hetselve voor haren doodt noch eens gheghunt was , beweeghdc
voorts hare soonen om een gewisse deylinge datelyck in to wil'igen voorkomende daermede soodanen twist, als tusschen den
vader ende synen broeder gheweest was. Versochte oock prins
M au r it s ende graaf Willem om mombers ende voorstanders
van hare dochteren to willen wezen." Zij liet acht zonen en
verscheidene dochteren na. In 't laatst van November 1592,
brak de brug over den ouden Ijssel, waarover zij met hare
dochters in een wagen reed. De wagen viel in de rivier, en
zij zag hare twee ondste dochters , W i l helmina en Juliana
met nog een juffer voor hare oogen verdrinken. sZij kreeg ,"
schreef van Reyd, Yvan verveernis koude , ende van de val in
't water een doodlycke kranckheyt."
Men vindt brieven van haar in de Archives de la mai8on
d'Orange-Nassau, door Groen van Prinsterer, en in de
Bijdrage voor Vaderl. Gesch. en Oudlieidkunde , door N ij h o ff
uitgegeven.
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Zie B o r, Ned. oorl. B. IX. b!. 308, B. XVI. ht. 659; Te Water,
Verb. en smeeks. der Edelen , D. II. bl. 196, 197; Nijhoff, B9drage
voor Vad. Gesch. en Oudheidk. D. 1. bl. 60.-63-66-69, D. V. bl.
33; Groen van Prinsterer, Archives, T. I. p. 207, T. III. p. 127
056, svv., T. VII. p. 143 , svv., p. 181, 258 , svv., T. VIII. p. 137,
288, 293; van Spaan, M. tot de Dist. v. Gelderl. D. 1. bl.

MARIA VAN NASSAU , ook wel Lo u i s a M aria geheeten , dochter van W i 11c m I en van A nna, Gravin van
Buren en Leerdarn , geb. tusschen 1551-1558 , huvvde, 17
Februarij 1595, Philip s, graaf van Hohenlo, heer van Langenburg. Zij stierf te Buren in 1616, zonder kinderen na te later.
Fen aantal brieven van haar aan haren wader , aan G. v an
L e d en b ere h, secretaris der stad Utrecht , J o h a n en W i 11 Lodewijk, graven van Nassau, Johan van Oldenbarn eveld, Nicolaas van Berck, C. ter Steghe, A.
v an H e l s din g c n en anderen , zijn uitgegeven in de Archives
de la maisond'Oranye-Nassau, en in de Werken van het .Hi8t.
Gen. to Utrecht.
zit), Oi lers, G eslachtb. d. Graven van Nassau, bl. 108; Beau fort.
Lev. v. Willem, D. bl. 736; Groen van Prinsterer, Archives (Reg.)
premiOre et deux. sdrie; !Cron. v. h. Ilist. Gen. D. VII. bl. 72, D. X. bl.
125 , 209 , volgg. 313 , volgg.; (brieven van haar 1606-1615); S c h ot e I , Klooster,, hof en perk der Aug. te Dordrecht, bl. 25.

MARIA VAN GELRE , koningiri van Schotland, was
de dochter van den bekenden A rnold, hertog van Gelre. Zij
huwde in 1449 met Jacobus II, koning van Schotland. De
geschiedschrijvers roemen hare heldhaftigheid. Bij de belegering van Roxburg, in 1460 , dat door de Engelschen bezet
was , kwam koning J a co b u s , door het springen van een slecht
kanon , om ; het leger begon daardoor den moed te verliezen
en terug te wij ken. Maar M a r i a begaf zich naar den krijgsraad , bragt er haren oudsten zoon , den troonerfgenaam , een kind
van acht jaren , en sprak : //het zoude een schande zijn , mijne
edele lords , de zoo dapper begonnen belegering op to breken.
Voorwaarts! volhardt in uwe onderneming en keert niet terug,
voor dat de belegering zegevierend geeindigd is. Laat men
van u niet zeggen dat zulke dappere mannen de aanmoediging
van eene weduwe noodig hebben. De Schotsche cdellieden
ontvingen deze heldhaftige opwekking met vreugdegeschrei en
zetteden de belegering zoo lang voort tot dat de uitgehongerde
bezetting der vesting zich moest overgeven. Zij stierf in 1463.
Bij gelegenheid dat men in 1848 eenige hoofdzakelijke herstellingen in de kelders der hoofdkerk te Edinburg deed , vond
men een geraamte dat algemeen voor dat van M aria v a n
Gel r e werd gehouden. Het werd in een, prachtige kist gelegd en naar den koninklijker1/4 grafkelder gebragt , welke plegtigheid door de stedelijke autoriteiten werd bijgewoond. Bij
het voortzetten van het werk vond men eene week later een
16
-
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tweede geraamte, en wel onder het hoofdaltaar , de plaats die
aan eene koningin toekwam. Een hoogleeraar in de ontleedkunde beslistte dat deze de ware Maria van Gelr e was ,
daar de geschiedenis meldt, dat deze gebogcheld was , en bij
onderzoek bleek dat de ruggegraad van het laatst gevonden
lijk scheef was. Het eerste , welligt dat van een hofdame ,
moest de eereplaats inruimen. Zij stierf 1401.
Zie Nijhoff, Gedenkw. uit de Gesch. van Gelderl. D. IV. bl.
LXXXIII en 338 ; Bijdrag. tot de Vad. Gesch. en oudheidk. D. VII.
bl. 77, 78; Hubner, Geslacht. No. 68.

MARIA , aldus heette de jongere zuster der Geldersehe
hertogen Eduard en R e i n o u d III. Zij was de echtgenoote
van W ille m VIII, iie hertog van Gulik, en maakte , te gelijk met
hare oudere zuster Me chteld, gehuwd met Jan van Blois
heer van Chatillon , na den dood barer brooders aanspraak op
den Gelderschen hertogshoed. Het is echter om verschillende
redenen niet waarschijnlijk dat er door haar , even als door
hare zuster , munt is geslagen geworden.
Zie v. d. C h ij s, de Munten der Graven en Hertogen van Gelderl.
bi. 47 ; de Munten der Heeren en Steden van Gelderland, bl. 110; de
Munten der Heeren en Steden van Overijssel, bl. 77.

MARIENHOF (HILLEBRANDUS) geboren te Leyden , werd
in 1671 predikant te Oudelemmer en in 1683 te Oudeholtpade
c. a. van waar hij in 1697 naar Sneek vertrok. Hij stierf
aldaar in 1712.
Jacobus E n g e 1 s m a teekende nopens hem op : 'deze was
een groote Extemporaneus. Ik heb meer als eens uit zyn mond
gehoort , dat de bisschop hem had leeren prediken ; hij doelde
op het jaar 1672, wanneer de troepen van den Munsterschen
bisschop Kier omstreeks lagen , waardoor hij genoodzaakt wierd
om dikwijls onverwagt , zo ras de gelegentheid zig eenigzins
gunstig toonde , te moeten prediken , en zijn gemeinte stigten."
In 1689 gaf hij een tractaatje Chri8tus de yelovige dierbaar
in het Hat.
Zie J. Engelsma, V olglijst der predikanten te Leeuwarden, enz.

bl. 266, 280; Reinalda, Naamreg. van Sneek, bl. 44.
MARIENHOF ) , werd in 1650 te Gorinchem geboren
en schilderde in den stij1 van Rub ens, geschied- en fabelkundige onderwerpen in het klein , die een zeldzaam talent
aankondigden. Hij kwam echter niet tot genoegzame ontwikkeling en overleed in vroegen leeftijd te Brussel.
Zie Immerzeel, Lev. en werk. der Holl. en V7. Kunstschild. D.
II. bl. 203; Weyerman, Lev. d. Kunstsch. D. III. bl. 291.
MARIENHOFF (ABRAHAM en GILES VAN) waarschijnlijk
verwanten. , waren in het midden der 17e eeuw glasschilders te
Utrecht.
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Zie D odt, Xrchiqf, D. III. bl. 314, 322; Xraixtm, Lev. en werk.
der Holl. en
Kunstsch. D. III. bl. 1062.

MARIKEN , doopsgezinde , werd benevens Go ver t, G i
1 e s en Anneken, den laatsten Januarij 1550 , te Lier om
het geloof gevangen genomen en gedood.
Zie van Braght, Bloed. tooneel; D. II. bL 96.

MARIKEN , doopsgezinde , werd met L y s k en en M a r yk e n , benevens Hans en Jannek en van Munstdorp in 1573
te Antwerpen om den geloove aan staken verbrand.
Zie van Braght, Bloed. tooneel, D. II. bl. 664.

MARIKEN VAN MEENEN , doopsgezinde, werd met nog
eenige andere den 15 Aug. 1561 te Antwerpen om den geloove gedood. Er bestaat een uschoon groot liedeke", tot troont
van deze martelaren en martelaressen , toen zij in den steen (de
gevangenis) lagen vervaardigd , beginnende :
ilLieve broeders , wy groeten u met sangen."
Zie van Braght, Bloed. tooneel, hi. 288.

MARIKEN en ANNEKEN, doopsgezinden , werden
1552 te Leyden gevangen genomen , door den sellout ondervraagd , en om het geloof gedood.
Zie van Braght, Bloed. tooneel, bl. 132.

MARIN (JAKOB) of Marinus, werd in de 16e eeuw te
Weerd geboren , legde zich op de oude talen toe en werd rector
der Latijnsche school te 's Hertogenbosch , die hij waarschijn.lij k tot zijn dood in 1551 bestuurde.
Van hem bestaat een latij nsche spraakkunst , eerst onder den
titel van Didascalicon, Antv. 1527 , 4°. vervolgens onder dien
van Syntaxis linguae latinae. Sylvaed. 1542. 4°. en eindelijk
door Hieronymus van Verle nagezien , onder den volgenden : Jacobi Marini , Weerteni , viri undecunque docti88imi,
Syntaxis , prioribus illis et limatior et compendiosior. Quod
quidem ad UM attinet , jam tertio in lucem edita Graecis
nonnulli8 , praesertim cum Latinci constructione facientibus , passim insertis. Sylvaed. 1555. 4°. in het licht gegeven.
Zi, V al. Andreas, Bibl. Belg. p. 420; Foppens, Bibl. 13e1g.
T. e p 525; Paquot, Mdm. T. I. p. 545.

MARIN (PIERRE) , een taalmeester te Amsterdam in het
laatst der 18e eeuw. Zij a onderwijs werd zeer gezocht en vond
algemeene goedkeuring. a Voor twee jaren (schreef P e t r u s
Rabus in 1696) /ilia ik blijken dat , na mijn gevoelen , de
nieuwe spraakwijze van den ervarenen taalmeester M a r i n den
Hollanderen wel zoude bevallen omdat ze wat meer gal als de
gemeene letterkonstige boekjes , waarop een leerling gelijk als
op kurk of biezen ligt en dobbert , zoo haast als bij hem zel16*
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yen op den diepen en ruimen stroom van taalkunde durft wagen." Marin oefende zich tijdens zijn verblijf te Amsterdam
in het Hollandsch. In 1696 gaf hij in het licht :
.Dictionaire portatif Hollandais et Franqais par le moyen du
quel on petit acquerir le bel usage des dites langues d' une maniere aussi divertissante que methodique. Amst. 8°.
Op dit woordboekje , udat teffens wel het opschrift van een
spreukboekje mogt dragen" volgde in 1701 :
Nouveau Dictionaire Hollandais et Franqais , que explique
methodiquement les mots , racines , avec les differentes significations
qu'ils renferment , et expose les phrases serieuses et eni ouôes
qui en derivent , d'un stile Libre conforme au genie des susdites
langues. Amst. 8°.
Sedert dien tijd werd dit woordenboek op alle scholen ingevoerd , herhaalde malen herdrukt en in latere tijden op nieuw
bewerkt en met den titel van Klein Fransch-Nederduitsch en
Nederduitsch-Fransch Woordenboek (Dordr. 2 d. 8°) en FranschNederduitsch en Nederduitsch-Fransch GYoordenboek. Amst.
1743 , 1758 , 1766 , Amst. et Rott. 1762 4°. (4 e edit.) 1769
2 d. 4°. , Dordr. 1773 , 2 uitgaven 8°. , 1782 2 d. 4°. (5e
edit.) 1793 2 d. 4°. (6e edit.) uitgegeven. Groot is ook het
aantal uitgaven van M a r i n s Romens op- en ondergang , ver•
toond in een genoegzaam getal beknopte Thematas en opstellen.
(Amst. 1750 8°) en Gemeenzame leerwij ze. 8°. Hij beoefende
ook de poezij.
Nouvelle Methode Frangaise-Hollandaise , 1697 , 1711, 1715 ,

1775.
Zie Rabus, Boekz. v. Europa 1696 b. bl. 553, 1700 b. bl. 367;
Arrenberg, Naamreg. v. boek. bl. 277; Navorscher , D. IV. bl.
192, D. V. bl. 49 ; v. d. Aa, N. B. A. C. Woordenb, o. h. w.
MARINKELLE (JosEPH) , in de wandeling , wij1 hij klein
van persoon was , M a r i n k e 1 t j e genoemd , in 1732 te Rotterdam geboren , vestigde zich als miniatuur-schilder te Amsterdam en woonde aldaar een geruimen tijd.
Hij was een bekwaam schilder en zijne gelijkenissen waren
doorgaans treffend. Zulks moet echter niet dat der dichteres
S. M. van der Wilp, door hem geteekend, geweest zijn. Het
ergst was dat het door Houbrak en gegraveerd , voor haar
werk geplaatst, en dus in ieders handen was of komen konde.
In hare verbolgenheid deed zij een ander portret van haar teekenen door den miniatuurschilder Bruininx, dat door R.
Yin k eles werd gegraveerd. Zij maakte daarop een gedichtje
dat alles behalve malsch was ten opzigte van het eerste afbeeldsel. M a r i n k elle vatte nu op zij n beurt de pen op en
deed een opregt verhaal enz. drukken , waarin hij zich bitter
over het hem aangedane ongelijk beklaagde. Hij trok zich de
zaak zoo aan dat zij mede een der oorzaken van zijn dood
was , die in 1775 of 1776 te Amsterdam plaats had.
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Zijn portret vindt men_ bij van E yn d e n en v a n' d e r
Zie aldaar D. I. Immerzeel, Lev. en werk. der Holl. en VI. Sch.
D. IL bl. 203 ; Kramm, Lev. en werk. der Holl. en Vl. Kunstschild.
D. III. bl. 1062 ; Vervolg op Wagenaars Amsterdam , bl. 136;
Kobus en de Rivecourt, o. h. w.; Muller, Cat. van portr.
bl. 373.

MARINUS CIAESSEN , geboren te Roemerswael , was bij
het breken der beelden in de oude kerk te Middelburg in
1566. Hij werd daarom verwezen tot een openbare boete, dat
is to moeten gaan met eene brandende toorts in zijn lijnwaad
(dat is tot op het hemd ontkleed) in de eerste processie die
gehouden zou worden in de Westmonsterkerk , en voor 6 jaren
gebannen , bij sententie van 23 Junij 1567.
Zie 'sGravezande, Tweeh. jar. ged. der Middelb. Vrijh. bl. 98.
MARINUS (IGNATIus), ook I g n a ti us Co r n eli us Marin u s genoemd, werd omstreeks 1587 to Antwerpen geboren ,
vervaardigde voortreffelijke gravuren naar Rubens, J. J o rdaens, M. de Caravaggio en van Dyck. Heller beschrijft eenige dozer gravuren en K r a m m vermeldt een prent
in 4° van zijne hand , voorstellende : Maria met het kind efezus
dat een appel in de hand heel t , naar J. Jordaen s. Volgens
de Biogr. Univ. i. v. werd hij in 1627 geb. en stierf hij in
1701.
Zie I m m e r z e e 1, Lev. en werk. der Holl. en Vl. Kunstsch. D. H.
bl. 202 ; Kramm, Lev. en werk. der Holl. en VI. Kunstsch. D. IIL
bl. 1062.

MARINUS (JoHANNEs) , to 's Hage geboren , on waarschijnlijk een leerling van Alexander Petit. Hij was in 1665
no lid der confrerie kamer aldaar, on schilderde historien.
Hij schilderde o. a. Hagar in de woestijn, wie door den engel water werd aangewezen om haar zoon Ismael te drenken.
Zie Kramm, Lev. en werk. der Holl. en Vl. Kunstschild. D. IIL
bl. 1162.

MARINUS WILLEMSZ. , kommandeur van het Zeeuwsche
brandschip den Arent, in den slag van Junij 1673 tusschen de
Nederlandsche , Fransche en Engelsche vloten , onderscheidde
zich door zijne dapperheid en veroverde een vijandelij ken brander die op het punt was 't schip ter Veere aan boord te
klampen.
Zie Brandt, Lev. v. de Ruyter , bl. 802.
MARIO (JOHAN HENDRIK VAN) was met zijn regiment 11

Aug. 1674 in den slag bij Senef.
Zie Sylvius, Very. op Aitsema , B. X. bl. 55; Vervolg op 't veroverd Europa, D. II. bl. 102; B os s c h a, Neerl. heldend. te land,
D. IL Bijl. bl. 6.

246
MARION (JAc013), Kapitein, wad van zijn ambt afgezet, wi ji hij
in den zeeslag van den vierden van Oogstmaand 1666 , na het
sneuvèlen an den vice-admiraal Koen d er s, zijn pligt niet
rear behooren had betracht.
Zie Br a n d t, Lev. v. M. A. de Ruyter,, bl. 525.
MARISSAL (AMBRosIus) , werd te St. Omer geboren , trad
in de orde der Dominikanen , en stierf den 13 Junij 1673 in
den ouderdom van 40 jaren.
Hij schreef :
Condones aclventils , gua,clragesimae , de Tempore et de Sanclis
ms. in 4 deelen.
Zie P a q u o t , Mom. pour sere. a Mist. Lath.. des Pays-Bas , T.
II. p. 203; JOeher, Gelehr. Lex. i. v.

MARISSAL (LoDE wm.) waarschijnlijk oom van den vorige
werd te St. Omer geboren , trad even als zijn neef in de orde
der Dominikanen en stierf den 12 November 1637 in zijn
klooster.
Hij was een vroom , deftig en verlicht man. Men heeft
van hem :
Tableau des ventus et miracles du B. Ambroise de Sienne ,
et du B. Jacques (Salomone) Venetien , de l' ordre des :FF.
Prescheurs , traduit de l' Italien. Mons. 1623. 12°.
-

Zie Paquot, M6m. pour serv.. a l'Hist. Litter. des Pays-Bas , T.
II. p. 205.
MARISSAL (PHILIPS KAREL), werd in 1698 te Gend geboren , en aldaar door L e Plat in de schilderkunst onderwezen. Hij begaf zich vervolgens naar Parijs , waar hij 4 jaren
bleef. In zijne geboorteplaats teruggekeerd , stichtte hij er
eene akademie van teeken- en schilderkunst , aan welke Maria
T her e s i a in 1771 haar tegenwoordigen naam van Konink lijke Alcademie van Teeken-, Schilder- en Bouwkunst verleende.
Zijn geheele leven was gewijd aan het doelmatig besturen en
doeti bloeijen van deze inrigting , doch hij zag zijne moeite
niet beloond , daar zij zich bij zijn dood (14 Febr. 1770) in
een kwijnenden toestand beyond. Hij zelf schilderde enkele
fraaije tafereelen en portretten , doch hij schijnt meer begaafdheid gehad te hebben de kunst aan anderen te leeren dan om
zelf daarin nit te munten.
Zie Immerzeel, Lev. en werk. der Boll. en VI. Kunstsch. D. II.
204.
MARISSALL (CHRISTOFFEL), eigenlijk C hrist of fe 1 Smit
Nar6chal) ook Christoffel Fabritius geheeten, te
Brugge geboren , werd aldaar Karmelieter naonnik , omhelsde
later de hervorming , trad in bet huwelijk en predikte in
Vlaanderen. De Strenge uitvoering der plakaten bewoog hem
naar Engeland de vlugt te nemen , en zich te Sandwich te
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vestigen , waar hij een ambacht leerde. Eenigen tijd daarna
begeerde de Nederlandsche kerken en inzonderheid die van
Hondskote zijne dienst. Hij stak nu naar Vlaanderen over, en
aanvaardde de dienst in de nederduitsche kerk te Antwerpen.
Den 21 Junij 1664 werd hij te Marksem verraderlijk gevangen , en onder een geweldig oproer , te Antwerpen levendig
verbrand.
Zie Haemstede, Historien oft gheschiedenissen der vromer martel.
(Anno 1566) ; bl. 610, volgg. ; Brandt, Rust. der Ref. D. I. bl.
232-264; J. C. Diericxsens, Antw. Christo nascens et crescens ,
p. 440, 441; A. Uy t t e n h o o v e n , Gesch. der Herv. kerk te Antw.
bl. 129, 130; Kist en R o y a a r d s , Archief voor kerkelijke geschied.
inzonderheid in Nederland, D. VI. bl. 85, 86.

MARINGA (WYGER), zoon van L aas, woonde in de buurt
Tzeintgum nabij Mantgum , en was in 1453 Grietman van
Baarderadeel.
Zie Sminia, Nieuwe Naaml. van grietmannen, bl. 220.

MARITZ (JEAN) , zoon van S a m u e 1 en neef van den beroemden Jean M aritz, werd in 1738 te Geneve geboren.
Tot geschutgieter opgeleid , bragt hij eenigen tijd te Straatsburg door , en werd vervolgens door zijn bovengemelden oom
naar Barcelona ontboden , waar hij met het bestuur der door
hem gestichte geschutgieterij werd belast. In 1770 , tijdens
hij nog aan het hoofd der geschutgieterij stond , werd hij te
gelijk door de keizerin van Rusland , Ca t h a r i n a II , en door
den stadhouder der Vereenigde Nederlanden , Willem V, aangezocht , om bij de staten in dienst te treden. Het aanbod
van den stadhouder nam hij aan en hij werd benoemd tot directeur der metalen geschutgieterij te 's Gravenhage. In die
betrekking , welke hij tot zijn dood (1807) vervulde , heeft
hij 3000 stukken deschut gegoten en bewees hij groote diensten aan zijn nieuw vaderland. Hij werd opgevolgd door twee
zijner zonen, Louis Ernest en Jean Amedee, en later
door een zijner kleinzoons die dezelfde betrekking nog bekleedt.
Zie Bourgoing, Tableau de l'Espagne moderne , Vol. II. p. 96;
Biogr. Univ. Vol. XXVII. p. 175; General Beauvais ; Dict. Hist. ou
Biogr. Univ. classique , i. v. Maritz ; Collot d'Escury, Boll.
roem in kunst. en wetens. D. VI. St. II; Memoriaal voor de ojicieren
der artillerie en genie . D. I. St. I. bl. 194; BjOrnstahl, Reize ,
D. V. bl. 379, 380; Navorscher,, D. VII. bl. 351; D. VIII. bl. 56 , 79.
MARIUS (HADRIANus), zoon van Nicolaus E v erar d i
(wiens levensberigt wij in het 5e deel (bl. 244-246) gegeven
hebben en van Elisabeth v an Bly o ul , broeder van J anus Se cundus en van Nicolaus Grudius, werd ook
Adrian us of Hadrianus Nicolal genoemd, en volgde in
1541 zijn vader als lid van den Raad van Mechelen op. Bij
de oprigting van het hof van Gelderland werd hij 27 Jan.
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1543 tot Raad aan hetzelve en den 19 November 1546 tot
kanselier van Gelderland , in plaats van J o o s t S a s b o u t benoemd. Hij bekleedde deze laatste bediening tot zijn dood.
Hoe werkzaam hij in die betrekking was , getuigen de nog
voorhanden minuten der brieven en andere stukken , welke gedurende den tijd van zijne ambtsbediening door he hofuitgevaardigd
werden en nagenoeg alle door hem eigenhandig geschreven zijn.
Hij bleef den koning en der Roomsche kerkleer getrouw en
werd tot lid van de Raad van beroerte aangestel(1. Zijne ligehaamszwakheid belette hem dikwerf diens zittingen bij te wonen. Hij was bevriend met V i g l i u s a b A y t t a, van wiens
brieven aan hem eenige zijn bewaard. In 1536 bezorgde hij
te Leuven de eerste uitgaaf der Latijnsche gedichten van zijnen broeder Janus S e c u n d u s, onder welke zich ook eenige
der zijne bevonden , die men zoo in de verschillende uitgaven
er van als in de Poemala et Effigies trium fralruni Belgarum
L. B. 1612 aantreft.
In den laatsten bundel ontmoet men zijn Elegiarum libri duo ;
Epigrammatum liber ; .E'pistolarum liter unu8 ; Satyra una ,
alle toen voor bet eerst door B o n a v e n t u r a V u l c a n i us in
Let licht gegeven.
Ook bragt hij eenige Dialogen van Lucianus nit het Grieksch
in Latijnsche verzen en diens gesehrift de Calumnia in Latijnsch
proza over. Zijne Latijnsche gedichten worden door vele nevens
die van zijn broeders gesteld. Zijn beroemdste gedicht is zijn
Cgmba "'moth, door J. O u d a a n , (Bootje der Liefde) overgezet (Rott. 1743 4°). Niet alleen zijne tijdgenooten , en onder deze
zijne broeders G r u d i u s en S e c u n d u s , hebben dit gedicht
bewonderd , maar nog in deze eeuw wordt het als een rneesterstuk beschouwd. Men vindt bet aan het einde van het eerstc
bock zijner Elegien en achter de uitgaaf der Opera Joannis
Secundi , in 1651 te Leyden door Petr us Scriverius bezorgd. Cats heeft het in Nederduitsche verzen overgebragt.
Marius huwde Elisabeth, dochter van Petrus Blocc i u s, die in 1579 overleed. Hij zelf stierf te Brussel den
19 Maart 1568 en werd in het familiegraf te Mechelen begraven. Zijn portret is door J. Muller, en daarna door B.
Pic art gesneden.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. p. 13; Foppens, Bibl. Belg.
T. I. p. 16; Scriverius, De .To. Secundo Hagensi , deque Nicol.
Patree et Gente Nicolaia , achter zijne uitgaaf der Opera .Toh. Secundi
L. B. 1651; C. P. Hoynck van Papendrecht, Analect.
T. I. P. I. p. 143, 144; Petri Burmanni, Syll. Epist.
T. II. p. 208; Butkens, Trophdes de Brab. suppl. T. II. p. 318;
P. I3ossch a, Diss. de Joanne Secundo et gente ejus ; Edit. opp..Tani
Secundi prooem. p. XXII ; Hoeuf ft , Pam. Lat. Belg. p. 18; Add.
p. 254; Peerlkamp, de Pads Lat. Belg. p. 83, seqq.; Mr. W.
J. C. van Hasselt, het geslacht der 1Vicolai en de portretten van
.Tanus Secundus in de Gicls , Mengel. IIIe D. bl. 381 ; Kist en R oy-
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aards, Nederl. Archief van Kerk. Gesch. D. II. bl. 17, 18; Viragenaar, Vad. Hist. D. VI. bl. 252; Scheltema, Staatk. Nederl.
D. II. bl. 149, 150 ; Nijhoff, Bijdr. voor Vad. Gesch. en cudheidk.
D. II. bl. 252; D. VIII. bl. 74, 206; Kok; Kobus en de Riv ecourt; Muller, Cat. v. 4vortr. op Hadr. Everardi.
MARIUS (LEONARDUS) of , gelijk Goudho ev e n hem
noemt, Nicolaes Leopardi Marius, ook Goesanus genoemd , te Goes in 1588 geboren , en daarom ook meermalen naar
deze zi,jne gebootteplaats L. Marius van der Goes genoemd ,
werd doctor in de godgeleerdheid , hoogleeraar en president van
de Hollandsche kweekschool te Kenlene Van daar werd hij tot
pastoor van de oude zijde en overste van 't Bagijnhof te Amsterdam beroepen , ook was hij deken en vicaris van Haarlem.
Hij xvas een weisprekend man , bedreven in de H. Schrift ,
uitmuntende in kennis van de Grieksche en Hebreeuwsche talen en een voortreffelijk godgelcerde , naarstig in zijn beroep ,
zoodat er geen dag voorbij ging , waarop hij niet , hetzij in
zijn buiskapel , hetzij elders in de stad , predikte. Zijn zinspreuk
was : fortiler sed suaviter. Jacob 0 u z e e 1 weleer gereformeerd proponent, Bartholdus Neh us i u s , vroeger Luthersch
prcdikant, en (volgens sommigen) J o os t van de Vondel zijn
door hem tot de gemeenschap der Rootnsche kerk overgebragt. Hij
overleed den 18 October 1652 in den ouderdom van 64 jaren
te Amsterdam. V o n d e 1 vervaardigde op hem een lijkdicht ,
grafsehrift , en deze regels onder zijn afbeeldsel :
,

"Dus stichtte Marius, by monde en by geschrift ,
"Geleerde en ongeleerde , uit Goddelyke drift.
//Nu zwyght de mont : nu geeft de pen geen gouden int
llZyn schriften toonen u zyn levendighste print."
Zijn sehoon gelaat is tweemalen door Th. Matham, en cons
door C. Gousbloem gesneden , alien in folio.
Hij schreef:
Commentarius in Pentateuchum. Col. 1621. fol.
Hierarchiae Ecclesiasticae Catholica assertio. Col. 1619 ,
ter verdediging van het primaatschap van den Roomschen
stoel tegen de stelling van Marcus Antoni de Do m in i s voorheen aartsbisschop van Spalato.
Annotationes in universam S. Scripturam , ongeveer XX deelen , vrocger in mss. in de Bibliotheek der Akadeinie van Leuven.
Daarenboven schreef hij sneer andere stukken , geloofsverschillen betreffende , in het Nederduitsch , doch onder verdichte
namen , zoo als een Catholyck antwoord tegen Simon Episcopius ,
Antv. 1641. 4°. door Johannes Buga eus aangevangen, en
Amstelredams eer ende opcomen door de denckzoaerdighe miraklen aldaer geschied aen ende door het H. Sacrament des
Altaers , Anno 1345. 1 ' Antwerpen (Amsterdam) by H e ndrick Aertsens, 1639. Door Boetius a Bolswert,
7
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18°. m. pl. welke laatste door sommige ten onregte voor den
naam des schrijvers is gehouden. De eerste uitg. schijnt van
1518 te zijn. Ook de uitg. van 1568 heeft dit jaartal. M arias gat het boekje in 1639 op nieuw uit.
Anderen houden Corneli u s P1 e m p voor den autheur , doch
deze schijnt slechts de Latijnsche versjes onder de platen , die
aan Rub ens worden toegeschreven , te hebben vervaardigd.
Blijkens het hands. getiteld : .11yer beghint die vyndinghe des

he,ylighen waerdigh,en sacraments , het welke rustende is binnen
der stadt van Amstelredam , en die plaetse wert ghenaemt Ter
Heyligher steede gheleegh,en in dye Calverstraet. Nock volghen
hyer nae veele schoone miraeckelen , die welke daerdoor gheseyct
syn door toelatingh,e ende Godes verhenckenisse anno Domini
1345. Dit is dye copye int duytsche hoe 't heylighe sacrament
ghevonden wert tot Amstelredam , weleer in bezit van M u sschenb r o e k te Utrecht , blijkt dat het oorspronkelijk in het
Latijn is geschreven.
Zie Fr. Sweertii, Ath. Belg. p. 515; Val, A ndreas, Bibl.
Belg. p. 625 ; Foppens, Bibl. Belg. T. II. p. 817; G. M. KOnigii, Bibl. vet. et Nov. p. 510; Goudhoeven, Chr. v. Holl. bl.
225 ; Oudh. en gestichten van Kennemerl. bl. 178, van Zeel. bl. 109;
J. v. Vondel, Poe z y , D. I. bl. 580; D. II. bl. 43; Kok , Vad.
Woordenb. o. h. w. ; Amsterd. eer en opk. d. d. Ref. 2 B. bl. 106,
3 B. bl. 49; de la Rue, Gelett. Zeel. bl. 249, 250; le Long,
Beschr. v. Anzsterd. bl. 387; Wagenaar, Beschr. v. Amst. D. VII.
bl. 400 volgg. ; G. Brandt. Enchuis. , bl. 59; J.Basnage, Very.
op Flay. Jos. bl. 1759; Histoire des Hosties mirac. de Bruxelles,
Brux. 1770; V. H. en v. R. Kerk. Oudh. D. IV. bl. 178; Cat. .T.
C. Reigersman, no. 815 en 1077; M u 11 e r , Cat. v. portr. op Marius
van der Goes; Navorscher,, D. III. bl. 83 85 ; Bijblad, bl. LXXX,
CLIX.
a

-

MARK (HENRIK VAN DER) leefde in het begin der He
eeuw , en leverde bijdragen in eene verzameling van Boertige
en ernstige Minnezangen , sevens eenige Puntdichten , die door
Kornelis Z w eerts zijn uitgegeven.

Zie van der A a, N. B. A. Woordenb. o. h. w.
MARKEN (BERNARDUS VAN), predikant te Lienden (1788),
's Gravezande (1790) en Hoorn (1799), gaf Leerredenen in het
Licht over het Leven van Jozef (1797) en over de Beoefening
v. d. Christel. godsd. (1799) die seer geroemd werden.

Zie Ypey, Gesch. d. Herv. kerk in de XVIIIe eeuw, D. Viable
669; Brans, Kerk. Reg. bl. 147.
MARKEN (JOHANNES VAN), te Dusseldorp geboren , woonde
lang te 's Hage , van waar hij naar zijn geboortestad wederkeerde. Hij bloeide in de eerste helft der 18de eeuw en
schilderde landgezigten en moderne gezelschapstukken.

Zie Kr amm, Lev. en werk. der loll. en Vl. Kunstschild. D. III.
bl. 1062.
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MARKON (JAN Pz.) , dichter in de tweede heift der 18"
eeuw , plaatste in 1774 een gedicht voor B e r khe y s Verheer1,ykt Leyden.
Zie Hering a, Verv. v. d. lijst d. Nederl. dichters, bl. 63.

MARKUS GERRITSZOON van Amsterdam werd , bij gelegenheid dat de Ruyter in 1665 het kasteel Takorary of
Witsen bij kaap de Tres-Puntas op de Goudkust veroverde ,
door een neger, terwijl hij bezig was met de in brand gestoken negerij te doorsnuffelen , onverziens overvallen en met een
mes tot den hecht in den buik gestoken. M a rk u s rukte het
uit de wonde , en dreef het den neger in het lijf zoodat hij onder
zijne handen stierf. Hij zelf , zegt men, genas en bleef in het leven.
:Lie Brandt, Lev. v. M. A. de Ruyter, bl. 327.

MARKUS JANSZOON , stuurman van het Oostindisch schip
Nieuwenhoven , die in 1665, bij gelegenheid dat dit schip door
een zwaren storm werd overvallen en in groot gevaar was van te
zinken , zich kloekmoedig gedroeg , het yolk moed insprak en
alzoo het vaartuig redde.
Zie Brandt, Lev. v. M. A. de Ruyter, bl. 437.

MARKUS WILLEMSZOON , een dapper zeeman , die als
kommandeur van het jacht de Galei den togt naar Chattham
bijwoonde. Voor dat de vloot naar de Engelsche kust zeilde
werd hij en kapitein de Munnik derwaarts op kondschap gezonden.
Zie Brandt, Lev. v. M. A. de Ruyter , bl. 657.

MA.RLAIS of MARLOIS , een graveur uit de lie en het begin der 186 eeuw , uit de school van R o m e y n de Hoogh e.
Hij vervaardigde spotprenten , waarschijnlijk ook nameloos , in
het bekende werk de Actiehandel. De heer Kramm beschrijft
een spotvoorstelling der Fabel van de koeijen, den herder en
de wolf, met het onderschrift : Vette hoe van Farad , gy moet
weeten Dat gy van de magere hunt worden gegeten, Marlais
waaronder een gedrukte tekst , tot verklaring der fabel , die op
de Fransche invasie 1672 doelt met het adres : Te Amsterdam
gedruckt voor Coppen Heerschaps, in de spiegel voor de Raesheeren in piano, en een ander,, voorstellende : Twee hollende
paarden, voor een wagen gespannen, door een Franschen Mercurius gemend, waaronder:

y Twee paerden, dronkenschap en eersucht , syn aan hollen,
"Al sou het land vergaan, wy willen &ode bollen.
Marlois. f.
Zie Kramm, Lev. en werk. d. Holl. en Vl. Kunstsch. D. III. bl.
1163.
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MARLE (ADRIANUS VAN), commies ter kamer van Burgemeesteren te 's Hage, een der verbeteraars der vijzel- of tin.
molens.

Zie Navorscher , D. IV. bl. 1 59 .
MARLE (Mr. CORNELIUS VAN) zoon van Mr. C h r i s t i a a n

George Reinhart van Marle en van Cornelia van
Engelen, werd den 11 Febr. 1783 te Leyden geboren. Na
de Fransche school van S c h n either en het Gymnasium bezocht
te hebben , werd hij den 7 October 1800 als student in de
regten ingeschreven.
Veel had hij aan den bekwamen rector Bosse te danken en
nog in den aanvang van zijn studentenleven las hij , benevens
Bake en v a n Le 1 y veld, met dien voortreffelij ken leermeester
Theo c r i t u s. Deze gaf hem ook al een vaderlij k woord ,
goeden raad en waarschuwde hem tegen de Fransche prullen
van boeken waarin v an Marle zich verdiepte. Geheel zijn
leven echter bleef van Marie ingenomen met zulke voortbrengsels van Fransche vernuften , die zijnen lack- en spotlust
konden bevredigen. Een eigenhandige verzameling der bijtendste
puntdichten , nog in den jongsten tijd met keurige netheid
bijgehouden , is een bewijs van dien nooit afgelegden trek en te
gelijk van zijne verbazende belezenheid , aan eene zeer fijne
kritiek gepaard.
Na het privatim verdedigen van eenige Theses juridicae
augurales en het erlangen van het meesterschap in de regten ,
trad hij de maatschappelijke Ioopbaan in. Hoe onheilspellend
hij zich die met zijne vertrouwelinge had voorgesteld , weinig
vermoedde hij in het najaar van 1808 , hoe bittere beproe•
ving eenige maanden daarna (in het laatst van Januarij 1809),
door het verlies van zijn vermogen van alle inkomsten verstoken , plotseling hem uit zoete droomen zou wakker schudden ,
hoe hij bet een geluk zou moeten achten , deels door een
klein , schraal bezoldigd ambt , deels door het zuur verdiend
honorarium of liever het karig en slecht betaald loon van vertaler en broodschrijver gebrek te ontgaan. Toch was het dit
zoo moeijelij k doorgeworsteld tijdperk dat van M a r 1 e's karakter louterde , zijn lot beslistte en hem zelf den ondergeschikten van het Fransche keizerrijk met onverwrikbaren roem
in de rij der verlossers van het vreemd geweld eene plaats
verzekerde. Onder het naauwlettend oog van den minister
G og e 1, toen Fransch Staatsraad en Intendant Generaal , tot
strenge pligtsbetrachting aangespoord , en door dien staatsman ,
die een vader voor zulke onderhoorigen was, vier bekwaamheid en ijver hij had gadegeslagen , te Amsterdam aangesteld
tot ',commis au cinquieme Bureau de liquidation de comptabilite des contributions de l'an 1808 et anterieurs" en wel
',dans les bureaux de 1'Intendance generale des Finances et du
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Tresor gen4ral ," zag v a n M a r 1 e zich , bij besluit van den
hertog van Gate (Emile Gaudin), den 14 Jan. 1812 , naar
's Hage als ambtenaar bij den waarborg , (sous-controleur au
Bureau de la Garantie des ouvrages d'or et d'argent, etabli
dans la Commune de la Haye. Departement des Bouches de
in Meuse) zijne administratieve bestemming , overgeplaatst; welke
betrekking hij , na bij de Regtbank van eersten aanleg aldaar
beeedigd te zijn , den 30sten dier maand aanvaardde.
Na de omwenteling van 1813 werd hij (17 Dec. 1813)
fungerend hoofd-controleur over de arrondissementen den Haag
en Leyden , en voorloopig hoofd-controleur (3 Jan. 1814). In
September 1814 ontving hij den dubbelen last om in geheel
Belgie de kantoren van waarborg der gouden en zilveren wer•
ken te vestigen en in te rigten , en vervolgens de betrekking
van inspecteur dier kantoren te aanvaarden ; wel een vereerend
en doorslaand bewijs van de achting en het vertrouwen , welke
de kunde en wakkerheid van den jeugdigen hoofd-ambtenaar ,
onzen treffelij ksten staatslieden hadden ingeboezemd. Met welke
veerkracht en voortvarendheid hij zich van den hem toevertrouwden last kweet , bleek spoedig uit zijne bevestiging in dat
ambt , dat hij zestien jaren , de genoegelijkste van zijn leven ,
bekleedde.
Hij was geen getuige van de uitbarsting van den opstand to
Brussel. Pas aan de ziekte ontkomen , die weken lang doodelijk
was geoordeeld , had van Marl e te Overijssche, de romantisch
gelegen geboorteplaats van Just us L i p s i us, met moeite onder de verpleging zijner echtgenoot , zijne krachten herwonnen
en zich ambtshalve naar Utrecht begeven. Het was van daar
dat hij , niet sterk genoeg om zich tot de vrijwillige krijgsdienst
aan te bieden , den 15 October den koning schriftelijk verzocht hem tot elke betrekking tijdelijk of duurzaam en in welk
oord hem die mogt voeren , ten nutte des vaderlands te gebruiken.
Uit zuiveren burgerpligt dien stap gedaan hebbende , was het
hem onlijdelijk dat die tot den 6 November daaraanvolgenden
met minachtend stilzwijgen werd bejegend , toen hij, op het berigt , dat men ter afwijzing van zijn aanbod , eene blaam op
zijne handelwijze had trachten te werpen , tot den secretaris
van slaat , de Me y v an S t r eefk e r k, zijn toevlugt nam.
#1k heb geen woorden" schreef hij , "om u met den nadruk
der verontwaardiging , die in mij gloeit , de bede voor to dragen van mij regt to laten wedervaren. Gij kept mij , en weet
of mijn hart met warmte voor de zaak van mijn vaderland
slaat. Gij weet, hoezeer veinzerij vreemd is aan mijnen aard
en hoe vruchteloos ik het zoude beproeven een gevoel te huichelen dat niet in mijne borst zoude aanwezig zijn. Hoe is
het mogelijk dat de man , die reeds eenmaal op het punt is

geweest het slagtoffer te worden van zijnen , misschien te vuri-
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gen ijver voor de vrijheid en onafhankelijkheid van zijn va•
derland — hoe is het mogelijk een zoodanig man voor een
onrustig burger te willen doen doorgaan?" Men had , naar
het schijnt , van Marl e's omgang met enkele leiders der omwenteling , verdacht gemaakt , doch zijn antwoord was even
beschamend als onwederlegbaar.
Van het smartelijk gevoel dier onwaardige miskenning , getuigt
vooral het roerende , bij na wanhopend slot van dien brief : yMogt
de herhaalde aanbieding , kosteloos het vaderland te dienen, vruchteloos zijn , zoo blijft mij Diet anders overig dan mijne verzwakte
krachten te zamen te rapen en het geweer op te vatten , gelukkig indien , na door eenig moedbetoon mijne lasteraars met
de daad te hebben mogen beschamen een kogel mij van een
aanwezen verlost , waarin niets dan ongeluk en mishandeling
mijn deel is geweest." De M e y begreep die taal , hij antwoordde als vriend, niet als minister. Hij verklaarde terstond
dat de vaderlandsliefde bij een man als van Marle niet bestaan moest in de opvatting van het geweer. yUw hoofd kan
betere diensten bewijzen dan uw arm." Doch waarin zouden
in de toenmalige omstandigheden die diensten gelegen zijn;?
Dit was van Marie Diet duidelijk. Een vertrouwelijk gesprek met
dien staatsman , later ook met de minister van Doorn, en
aan hetwelk de minister V erstolk van Soelen welligt niet
vreemd is gebleven , had de uitgave van twee veel besproken
geschriften en geheime diplomatische zendingen ten gevolge.
Wat de beide werkjes betreft , bet eene is in 1831 te Utrecht
in het Hollandsch , het ander in 1833 te 's Hage in het Fransch
onder den titel van Vlugtige beschouwing der vraag : welke moeten nit het dubbel oogpunt der welvaart en onafhankelijkheid ,
voor Roord-Nederland de onvermijdelijke gevolgen zifn van deszeVs afscheiding van Belgie? eenige dagen voor den Tiendaagschen veldtogt naamloos verscheen — en Essai sur la nOcessitè
du rdtablissement du Royaume des Pays-Bas , sous le rapport
du systeme politique , connu sous le nom de systeme de la barriere , dat te Hamburg een antwoord van Dr. Fried Ian d e r ,
in het Hoogduitsch ontlokte. Beide hadden onverholen de
hereeniging van Belgie met Holland ten doel , en het regende
afkeurende recensien en afzonderlijke tegenschriften. Eene
laatste poging tot zoodanige restauratie waagde van Marie
nog op het einde van 1833 , ditmaal in vereeniging met
V e r w e y•M ej a n, door de uitgave van het boekje de voorwaarde der alscheiding van Holland en Belgie , in verband beschouwd met den algemeenen toestand van Europa (Amst. 8°).
In 1834 werd hij benoemd tot inspecteur,, in 1840 tot inspecteur-generaal der kantoren van waarborg , met zitting en rang
in bet collegie van Raden en generaal meesteren der count bevorderd , terwijl hem tevens , na 31jarige staatsdienst , de ridderorde der Nederlandsche leeuw werd verleend.
,

,
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Van Ma rl e was van zijn jeugd of niet slechts een vlij tig
beoefenaar der oude classische en hedendaagsche letterkunde ,
maar tevens een goed dichter. Reeds als student vervaardigde
hij er , en bestudeerde hij de doorwrochte , meest aesthetische ,
deels evenwel ook historisch-geographische Proeve eener oordeel-

kundige behandeling van Ossians gedicht Karthon , volgen8 de
vertaling van den beer Bilderdijk (voorkomende in diens Poezij
1-25-54) hoewel dan eerst later voltooid , herzien en gezuiverd. Zijne bundel luimige dichtstukjes in 1814 onder den
titel van Rijmelarij uitgegeven , in gespierde , mannelijke taal
met fijne diepzinnige ironie en klassische en tevens romantische
inkleeding , duidden een fier en stout talent aan , doorvoed met
het merg der ouden , doortrokken van K lo psto c k's verheven geest. Tot in zijn hoogen ouderdom beoefende hij de
poezij , en in zijne letterkundige nalatenschap berusten nog een
getal van hekeldichten , gevoelvolle oden , in de moedertaal of
wel in het Fransch en Hoogduitsch uitgestort , die de uitgave
overwaardig zijn. Enkele letterkundige en dichterlijke opstellen zijn , zoo in den bundel der Mengelingen van het Genoot$chap Concordia , van hetwelk hij voorzitter was , in 1820 door
hem en zijn vriend Mr. P. G. van Ghert, commissaris bij
het departement van de Roonisch-Catholijke Eeredienst uitgegeven , en in den Belgischen Muzen-Almanak (Hulde aan Ienner
naar het Latijn van den Hoogleeraar Kesteloo t) als vroeger in den Schouzyburg van in en uitlandsche letter en oudheidkunde geplaatst.
Van een andere aard zijn zijne opstellen in de Algemeene
Nederlandsche Courant die te gelijk onder den titel van Gazette
Generale des Pays -Bas verscheen en waarvan hij , bij koninklijk besluit van 11 Julij 1816 , tot redacteur werd aangesteld.
Van zijne hand is ook het Concept-.Reglement van Orde voor
den kerkeraad der Protestantsche gemeente te Brussel , waarin hij ,
gelijk ook in het collegie van toezigt op de finantieele administratie der protestantsche gemeenten , behoorende onder de classis
van Brussel zitting had. Van Marle was ook lid en later
directeur en secretaris van het provinciaal Utrechtsch genootschap. Ook was hij sedert 1840 lid der Maatschappij van
Nederl. Letterkunde , en van den 'Zondag" van die gesloten rij
van vertrouwelingen , wier geest aan de zijne verwant was , wier
ernst en vernuft met attisch zout gekruid met de aangenaamste
verscheidenheid en mengeling elkander afwisselden , waar belangrijke opmerkingen , betrekkelijk het staatsbestuur en de dagelijksche gebeurtenissen , of wel mededeelingen uit verre landen , uit eigen waarneming en ervaring beurtelings werden gehoord. Op den 'Woensdag" hield hij , behalve twee verhandelingen over 088ian , eene derde over de moederlijke afkomst
van Margaretha van Parma.
In de laatste jaren zijns levees hield van Ma rl e zich on-

256
ledig met de beoefening van de vaderlandsclie taalkunde , waarvan zijn doorschoten Weiland o. a. een blij vend gedenkteeken is.
In 1814 huwde hij vrouwe Catharina Maria Pasteur,
dochter van den als beoefenaar der natuurwetenschappen en
als lid der nationale vergadering overbekenden J. D. P a st e u r. Hij overleed den 15 November 1859. Zij n lijk werd
den 19 daaraanvolgenden ter aarde besteld. Uit de toespraak
aan zijn graf, door den hoogleeraar Vreede gehouden ontleenen wij de volgende karakterschets :
flAls wij de hoofdtrekken van het beeld van den dierbaren
afgestorvene voor onzen geest terugroepen , vragen wij ons af,
wat wij in den eerbiedwaardigen man het meest hebben geschat
en liefgehad ; wat de maatschappij , het Vaderland in hem deryen ? Is het de steeds wakkere, blijmoedige, beminnelijke
grijsaard , wiens jeugdig vuur en helder verstand zoolang den
invloed der hooggeklommen jaren hebben oversvonnen ; wiens
blakende ijver voor al het goede en schoone , niet weinige
jongelingen voorbij streefde en beschaamde? wiens nitijd leerrijke gesprekken , overvloeijende van Attisch zout en vonkelend
vernuft , door een staal en verwonderlijk geheugen verrij-kt ,
door ontelbare herinneringen uit den gemeenzamen omgang
met binnen- en buitenlandsche staatslieden en letterkundigen
afgewisseld, den gezelligen kring van zijne Utrechtsche vrien.
den nu 25 jaren Lang, een onvergetelijk , elders niet zelden
benijd genot hebben verschaft ? — Is het de kundige en regtschapen Staatsdienaar,, toegerust met een administratieve bekwaamheid , weleer door mannen als G o g e 1 en A p p e 1 i us
gewaardeerd ; door zijne talrijke onderhoorige ambtenaren eerst
in Belgie , daarna in onze gewesten ontzien en geeerd , mar
niet minder geliefd en hooggeacht om zijne zich nimmer
verloochenende heusche bejegening , om zijne trouwhartige
deelneming? Stipt en ordelijk bij uitnemendheid , maar niet
minder vlug en voortvarend in het behandelen van zaken , gestreng in het opsporen en vervolgen der misdaad , maar tevens
te menschlievend en meewarig om niet, bij de onvermijdelijke
gevolgen der straf, met een bloedend hart bet droevig lot der
onschuldige nabestaanden waar bij kon , te helpen verzachten. —
Of is het de begaafde en scherpzinnige publicist, die met de
goedkeuring vroeger van Falck, later van V e r s t o 1 k van
Soelen, in de diplomatische taal van Europa met schaarsch
geevenaard talent, maar ook met al den gloed en warmte zijner gemoedelijke overtuiging , de nationale regten in het licht
stelde en verdedigde? 1 ) Is het de grondige en toch zooveel
1 ) Essai sur la ndcessite du raablissement du, royaume des PaysBas, sous le rapport du systeme politique , connu sous le nom de
systeme de la Barriere. (La Kaye, 1833).
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omvattende beoefenaar der wetenschap , aan wiens te zeer in
nederigheid gehulde verdiensten de Nestor der vertegenwoordigers van de klassische letterkunde, 1 ) de laatste hulde nit Leyden komt bewijzen , — hij , die met den edelen L uz a c hunnen medekweekeling en boezemvriend uit de school van W y tt enbach met diepen weemoed nastaart ? — Of is het eindelijk
de stoute en geniale dichter, die gloeijende van verontwaardiging over den druk der Napoleontische overheersching, in
zijne op den verheven toon van T y r t a eu s gestemde krijgsliederen , in 1813 de Nederlanders ten strijde riep? wiens snerpende geeselroede in de populaire rijmelarij , een tijd lang
als het werk van B i l d e r d ij k en W i s e l i u s gevierd , de dol.
zinnigheid van den tweeden Xerxes bij den terugtogt uit
Rusland tuchtigde , niet zonder lijfsgevaar voor zijne vaderlandlievende vermetelheid , door de handlangers der Fransche
litie verklikt? Zoowel het een als het ander,, M. H. ! de
zeldzarne schranderheid van den geest , maar meer nog de adel
der ziel , de urbaniteit en humaniteit in den buitengewonen man
beide zoo treffelijk en harmonisch vereenigd , de onuitputtelijke goedhartigheid en audit tot weldoen , die hem kenmerkten , de rustelooze toewijding aan de bevordering der belangen
van hen , wie hij met zijne genegenheid vereerde , dit is
het , wat hem bij jong en oud de gemoederen won , wat ons ,
die tot hem nader in betrekking hebben mogen staan , de tranen
uit de oogen perst , en zijn gemis met moeite zal doen dragen."
Zie Levensschets door Prof. G. W. V r e e d e , in Handel. der jaarl.
alqem. vergad. van de Maaatsch. der Nederl. Letterk. te Leyden 1861 ;
Verslag van het verhandelde in de Algenz. vergad. van het prov. Utr.
genootsch. van kunst. en wetens. 1860 (Theod. Jorissen), Volksvoorlezingen. De omwenteling van 1813, bl. 31; Dr. L. J. T. Janssen,
Toespraak in de Algenz. vergad. d. Maats. van Nederl. Letterk. van
21 Junij 1860, bl. 7.

MARLE (DAVID vAN) , een middelmatig dichter uit de tweede
helft der 18 e eeuw.
Zie v. d. A a, B. A. C. Woordenb. D. II. bl. 403.
MARLE (vAN), Cornet van het regiment van den luitenant
van Hessen-Philipsthal. Over zijn gedrag bij het aanhouden der
prinses van Oranje , in 1787, aan de Goejanverwellesluis ,
Zie Very. op Wagenaar,, D. XV. bl. 12-22.

MARLE (Mr. GERRIT WILLEM. vAN), zoon van Be rend
en van Helena Eva Golts, werd in 1752 geboren
te Zwolle , studeerde onder F. A. van der Marck, to
Groningen , en promoveerde 9 Dec. 1772 op eene Dissertatio
de eo quod just= est circa haereditates peregrinorum earumque
,successions. Hij leefde in onrustige tijden , was een vriend
I) Prof. Bake.
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van J. D. van der Capellen tot den Poll en werd gewikkeld in de twisten over de drostendiensten ; bij de omwenteling van 1787 werd hij van zijn post (hij was burgemeester
zijner geboortestad) ontzet , doch in 1795 op nieuw in het
bewind hersteld. Rond en met wijsheid kwam hij als lid der
beide nationale vergaderingen en van de eerste commissie tot
het ontwerpen eener staatsregeling voor zijne gevoelens uit.
Toen de voorstanders eener onbeperkte eenheid in Jan. 1798
op het kussen kwamen , werd hij met 27 andere volksvertegenwoordigers gevangen genomen , den 5 Februarij naar het huis
in 's Bosch vervoerd , doch 18 Augustus ontslagen. Sedert
leefde hij geheel ambteloos en stierf 29 Mei 1799. Hij huwde
Catharina Wicherlinck, en liet kinderen na.
Verscheidene staatsstukken die bij de twisten omtrent de
drostendiensten , de readmissie van v an der C a p ellen en
over het regt van overstemming de aandacht trekken , zijn van
zijne band ; ook :
Verklaring van den Brost A. W. van Pallandt tot Zuithem,
over het regt van overstemming ter staatsvergadering in 1784.
Hij is en silhouette afgebeeld onder de leden der nationale
vergadering van 1796.
Zie Sch elte ma, Staatk. Nederl. D. II. bl. 63-65 ; Tegenw. staat
van Overijssel, D. I. bl. 334; Bijdr. tot de authent. omwent. van 22
Jan. 1798 , N ° . 75 , 86 , 94; Very. op Wagenaar,, Beg. op D. IX ,
XVIII , XXXI , XXXIV , XXXV , VI , VIII , IX , XII ; K o bu s
en cl e R iv ecourt, Belcn. Biogr. Handwoordenb. D. II. bl. 285.
.

MARLIAN (PIETER) , verstandig lijfarts van Karel V , die
hem het zinnebeeld der Hercules pilaren aan de hand deed
(1574). Hij stierf in 1521.
Zie v. Mieris, Ned. Vorsten, bl. 57, 118.

MARLIANO (RAIMOND DE), waarschijnlijk omstreeks 1420
in Italie geboren , werd te Padua doctor in de beide regten ,
daarna hoogleeraar in dezelve te Dole. Het was waarschijnlijk
omtrent dezen tijd dat hij huwde met Johanna, dochter
van den Neer van St. Hilaire, en dat hertog Philips de
Goede hem tot een zijner raadsheeren benoemde. Toen J ohannes de Lyzura, na drie jaren lang het kanonieke regt
te Leuven onderwezen te hebben , in 1459 deze stad had verlaten , werd zijne betrekking bet overige van dat jaar en het
volgende vervuld door Dr. B o u d e w ij n H end riex of H e nrici van Z ier i k z e e, maar daar deze het gewoon professcraat in hetzelfde regt vervulde , haalde men in 1461 M a rlian o
over , de plaats van Jo h a n n es de L y z u r a te vervullen.
Hij werd den 27 Maart van dat jaar aangesteld en hij vervulde dien post tot 1463 toen Robert van den Po e 1 of
de La cus, stichter van het collegie van St. Yves tot opvolger van Lyzur a benoemd werd. Toen Lod ew ij k van
Bo urb on, bisschop van Luik , in 1462 de bisschoppelijke
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stad in den ban had gedaan , wijI hare burgerij legen zijn gezag was opgestaan , •kwam men overeen de zaak te Maastricht
te onderzoeken. Die van Luik stelden hunne .zaak in handen
der Keulsobe bisschoppen , .die zich sterk tegen :de (billijkheitl
van den ban verklaarden , terwijl de .bissehop de -zijne .aau
M arli a n o toevertrouwde. Hij •bragt de doctoren tot z.wijgen.
Doeh dat gesehil was door Been redetwisten te beslechten : het
eindigde eerst na den dood van den bisschop (den '30 Augustus 1482 bij Luik gedood) en de geheele verwoesting van zijn
bisdom. Na den dood zijner vrouw,, den 12 Junij 1463 te
Maastricht gestorven , omhelsde de Marliano den kerkelijken
staat en werd toen kanunnik der cathedralen van Luik en van
Besancon. Hij werd in 1474 •naar Rome gezonden in belang
der stad Leuven. Reeds vroeger had hij .er een leerstoel in
het burgerlijk regt verkregen , dien hij tot den -5 April 1475
vervulde, toen waterzueht en verlamming hem noodzaakten dien
den 7 Augustus daaraanvolgenden aan Jan van Pap e n h ov e n of to staan. Hij stied 13 dagen daarna , en werd over
het altaar van St. Ursula in de Groote-kerk begraven. Op
zijn graf stelde men benevens zijn beeldtenis , een opschrift dat
bij Foppens en P a q uo t wordt gevonden. Hij stichtte een
beurs tot onderhaud van een Leuvensch student aan de hoogescho91 van Padua.
Men hield hem voor een der geleerdste .manner van zijn
tijd , ervaren in de fraaije letteren , in de kennis der oude
schrijvers , de aardrijkskunde en de beide regten.
Hij schreef:
Veierum 'Galliae locorum , populorunz , urbium , montium ac
•uviorum alphabetica descriptio , eorum maxims quae apud
Caesarem in Commentariis suit , et apud Corneliwn Taciturn.
Er zijn verschillende uitgaven van dit werkje , o. a. Lugd.
1560. 12°. Men vindt het ook in de uitgaaf Nan -Caesar door
Gode fr i d u s Jun g e r m.a n, Francof. 1606. 4°. en in de Venetiaansche uitgaaf apud Aldumet Andream socerum 1513. kl. 12°.
,

Zie Val. Andreas, Fast. Acad. p. 155 156, 164; Magnum
Chronicon Bag. ed. 1654, p. 385; Foullon, Hist. Lead. Compend.
p. 139 153; Mem. pour servir a Mist. de France et de Bourgogne,
Paris 1729, P. II. p. 184; Paquot, Mem. pour serv. a l'Hist. litt.
d. Pays Bas, T. II. p. 221; Bay le, o. h. w. Marlien.
'
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►VIARld (JOANNES CONRADT.IS) werd in 1757 als stempelsnijder aan de provincials munt- en zegelkamer to Utrecht
beeedigd. In 1763 vertrok hij naar Kleef, waar hij , .volgens
de To n gh , toen reeds lang in deze betrekking werkzaam was
geweest. Men kent van hem eenige in grootte verschillende
penningen op het doortrekken van den prins en.der.prinses van
Oranje te Amsterdam, den 1.2 Mei 1747,, die aan de.gewapende
burgerij werd gesehonken. IIij schijnt eater die stempels niet
alleen te hebben gesneden. Men vindt den naam van Mar me
17*
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op de Grafelijk-Wiedsche dukaten van 1744 en op de Keurpaltische van 1749 , op de Zweidrittel-stukken van 1737. Zijn
teeken of naamcijfer was meestal M. L. C. M. , ook Marme
met F. of met fedi en met excudit. Theodorus Victor
van Ber ck el was zijn kweekeling te Kleef.
Zie de Jon gh , D. I. bl. 104 van zijne uitg. der Levens. der schild. v.
C. v. Mander ; Vervolg op van Loon, IVe st. bl. 250 , pl. XXV. N°.
394417
; Pl. XXXII , N°. 354; XXXIV N°.
, 417
250; V e stuk bl. 393 , 394
and Munzmeister,, nebst ihren Zei374; Sammlung beriihmter
chen , Nurnberg 1778; P. 0. v. d. C h y s , Tijdschrift voor algent.
Munt- en Penningk. D. I. bl. 221; I m m e r z eel, Lev. d. Holl. en
Yl. Schild. D. I. bl. 42 ; Kram m, Lev. d. Holl. en VI. Schild. D.
III. bl. 1063; W a p , in Astrea, 1854, bl. 216.
MARME (JAN WILLEM) broeder van den voorgaande , die
,

hem als stempelsnijder der Utrechtsch provinciaal munt opvolgde
en den 6 Februarij 1764 den eed aflegde.
In 1814 werd hij , in ver gevorderden ouderdom , koster van
de Domkerk te Utrecht , welke betrekking hij tot zijn dood ,
in 1826 , waarnam. Hij had eene belangrijke verzameling
munten , penningen en zeldzaamheden , die na zijn dood is verkocht; hij bleef ongehuwd , en liet twee bij hem inwonende ,
zeer oude zusters na, die kort na zijn dood zijn overladen.
Zie Kramm, Lev. en werk. d. loll. en VI. Kunstsch. D. III. bl.
1063; Dr. W a p , in Astrea, I854, bl. 216; Very. op van Loon, St.
V. pl. XXXVI. N°. 404.
MARNE (JAN BAPTIST DE), zoon van een officier in krijgsdienst

van Lodew ij k XIV, werd den 26 Nov. 1699 te Douai geboren , ontving in deze stad het eerste onderwijs en werd 29
Sept. 1716 te Doornik jesuit. Zijn noviciaat geeindigd hebbende , legde hij zich een jaar te Rijssel op de fraaije letteren
toe , die hij vervolgens te Bergen en Doornik onderwees. Na
te Douai in de godgeleerdheid gestudeerd te hebben , onderwees hij aldaar de wijsbegeerte , en vertrok van daar naar Parijs voor de zaken der Waalsche provintie , bleef er vier jaren
en won de achting en vriendschap van vele grootenen letterkundigen. In de Nederlanden weergekeerd , werd hij rector van
het collegie van Nivelle en directeur der eerste congregatie.
Wederom werd hij naar Parijs gezonden , bleef erverscheidene
jaren , en bekleedde na zijne terugkomst 3 jaren lang het leeraarambt te Namen. Hij hoopte hier zijn leven te eindigen ,
toen Jan Theodoor van B e ij e r e n, bisschop van Luik,
en later kardinaal , hem tot zijn biechtvader en tot synodaal
examinator van zijn bisdom benoemde. Hij bekleedde deze
dubbele betrekking tien jaren en stierf den 9 October 1756 ,
in den ouderdom van 57 jaren in het collegie te Luik.
Hij schreef:
Le Martyr du secret de la confession , ou la vie de St. Jean

Nepomucene , ch,anoine de l'Oglise metropolitaine de Prague.
Paris 1741. kl. 12°.
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.11istoire du comtO de Namur , Liege et Brux. I 754. 4°. Nouv.
ed. aug. de la vie de l' auteur , d'une liste chron. des conga' de Namur et de remarques par J. N. P a q u o t , Brux. 1781 , 2 vol. 8°.
Zie Biogr. Univ. o. h. w.; Paquot, Mom. T. II. p. 350, 351 ; van
Kampen, Bekn. Gesch. d. Nederl. lett. en wetens. D. I. bl. 226 ; D.
II. bl. 226; de 'Wind, Bibl. d. Ned. Geschieds. St. V. Aant. bl. 18 ,
19, d. Naaml. Cat. v. Hulthem, N°. 27931-27934.
MARNE (JEAN Louis DE), werd in 1744 te Brussel gebo-

ren bestudeerde op twaalfjarigen leeftijd de teekenkunst bij
Briard te Parijs , aan de beoefening der kunst boven eene
plaats onder de adellijke lijfwacht van Polen , hem door den
Graaf V e 1 o wscki, echtgenoot zijner zuster, aangeboden , de
voorkeur gevende. Ilij legde zich eerst op het historisch yak
toe en was de mededinger van den grooten D a v id in den
wedstrijd , waar hij den prijs behaalde , waaraan het genot
eener jaarwedde voor het verblijf te Rome verbonden was. Later wijdde hij zich geheel aan het landschap, en deed onderscheidene reizen naar Zwitserland. Groot is het aantal der
door dozen kunstenaar vervaardigde schilderijen ; verschillende
lief hebbers, vooral to Parijs , legden er verzamelingen van aan.
Eene der schoonste en rijkste was die van den graaf de Nape.
De Marne voerde ook de etsnaald , blijkens een landschap ,
waarin als hoofdzaak een groep landlieden , die naar de markt
trekken , met yevogelte enz. beladen. Ilij overleed in Maart
1829 te Brussel.
Zie Biogr. Univ. o. h. w. ; Galerie des Contemp. T. VI.;
Immerzeel, Lev. en werk. d. Roll. en VI. Kunstsch. D. II.
bl. 205 ; Kramm, Lev. en werk. d. Holl. en Vl. Kunstsch. D. III.
bl. 1063.
MARNEFF (PIETER) , te Leyden geboren , was eerst regu-

lier-kanunnik te Cisonje , later Karthuiser te St. Omer , eindelijk generaal zijner orde. IIij stied in 1546.
Zie J. B u z el i n u s, Gallo Flandria, L. 1 C. 19; H. v. H. en H.
v. R. Bat. Sacra, T. III. p. 864.
-

MARNEFFE (P. J. DE), kunstschilder en kunstkooper te
Brussel. Waarschijnlijk is Francois de Marneffe, een verdienstelijk landschapschilder , zijn zoon.
Zie Immer z e e 1, Lev. en werk. d. Holl. en Vl. Kunstsch. D. II.
bl. 204; K ram in , Lev. en werk. d. .Roll. en VI. Kunstsch. D. III.
bl. 1063.

MARNET (E.) schreef:
Geloove en hope der kinderen Gods over Job XIX : 23 27 ,
in XV III Predikatien. Amst. 1664. 8°.
Geestelyke schipvaert , na 't Hemelsch Canadn , vertaald door
Heringa. Amst. 1686. 8°.
-

Zie Abcoude, Naamreg. v. bock. .Ranh. D. II. bl. 133 ; A r r e nberg, Naaml. v. Ned. boeken, bl. 278; Maurik en Noordbeek,
Naamrol van Godgel. schrijvers.

262
MARNIX (JAN VAN) , ridder, heer van Thoulouse, afstammeling van een adelijk en incest bevoorregt geslacht in SaYoye,zoon van Claudius van Marnixen Maria deVaud. , was sedert 1517 secretaris van den bijzonderen rand ,
in 15'27 Tresorier-generaal der financien , elders genoemd seeretaris en Tresorier-generaal van de hertogin van Savoye,
landvoogdes der Nederlanden en secretaris van Karel V, bij diens
inhuldiging te Leyden. 1515. Hij huwde Johanna de C e rf.
Zijne broeders waren Bertrand, Pet r us de Oude, Petrus
de Jonge , door hunne huwelijksverbindtenissen met de grootste
huizen van Savoye vermaagschapt. Hij liet een zoon na , J acob van Marnix, ridder, baron van Pates , beer van Thoulouse , comrnissaris-generaal der monsteringe in de Nederlanden , vader van den volgende.
Zie Copie extraicte des informations authentiques prinses par le chapitre de Liege sur tancienneth et noblesse de la maison de Marnix , achter Response a un libelle fameux , naguerres publie contre Monseigneur
le Prince d'Oranges et intitule Lettres d'un Gentilhomme , Antv. 1579;
(door Filips van Marnix); Supplement aux TrophOes de Brabant
de Butkens , 1'. I. p. 189; Le Carpentier, _list. de Canbray et de
Cambresis , P. 111.;p. 279, 766, 7 6 7 ; te Water, Verb. d. Edelen,
D. III. bl. 36, 37. Kron. v. h. Hist. Genoots. D. VI. bl. 437.

MARNIX (JAN vAN) , heer van Tholouse en Budingen ,
zoon van Jakob van Marnix en van Maria van HamericourtofHammerico urt,dochter van Hendrik, heer
van Willem , Mont St. Aldegonde , Villeris , Neuville, en van
Elisabeth van Spangen, dochter van Filips en Anna
van Bergen. Hij oefende zich te Geneve onder Calv ij n
en B e z a in de godgeleerdheid , was een der eerste teekenaars
van het verbond der Edelen , en nam deel aan hunne vergaderingen te Breda en St. Truyen. Ook onderteekende hij het
smeekschrift der hervorrnden , waarbij zij den koning drie milIioenen voor hunne godsdienstvrijheid aanboden. Der hervorming hartelijk toegedaan , en bevriend met Willem I, gebruikte deze hem tot verschillende gewigtige zendingen , zoo
als naar Antwerpen , om de hervormden to bewegen , dat zij
nergens dan in de nieuwe stad hunne godsdienst gemeenschappelijk zouden* uitoefenen. Kort na hem kwam Oranje zelf in
de stad, en het schijnt dat toen de aanslag op Walcheren en
Middelburg gesmeed is , die Jan van Marnix dadelijk , doch
vruchteloos , heeft ondernomen.
Was deze aanslag , door W a g e n a a r en 's G r a v e z a n de
breedvoerig geboekt , gelukt , dan zou hij vermoedelijk een
grooten keer van zaken hebben te weeg gebragt. Hij sneuvelde
nog voor de komst van Alva te Oosterweel (3 Maart 1567).
Hij huwde met Catharina van Ghoor of Goor, dochter
van A lard, heer van Kaldenbroek en Bongard, en van U r s ul a
van Wyenhorst, wier moeder was Anna van Ophoven,
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en liet eene dochter na , Ursula , getrouwd met Bern akr d van
Locetsenrade of Loutsenrade. Hij was bevriend met den
beroemden geneesheer Pa s eh a s i u s Justus, die een werk
in het licht gaf, getiteld: Alea sive de curanda ludendi in pecuniam cupiditate, in 1560 opgedragen, aan Ma xi m i 1 i a a n
van Bourgondie, heer van Wackene en Capelle. In de
opdragt verzocht hij den vlootvoogd een afdruk van dit werkje te
doen toekomen aan de twee uitmuntende broeders , J a n en
Filips van Mar nix, edele en bij uitstek kundige jongelingen (nobiles et sinyulari doctrina atque eruditione praediti
adolescentes Joannes et. Philippus Marnicii , fratres optimi ,
tuigne amantissimi). Met den eenen had hij eenigen tijd zeer
gemeenzaam verkeerd, zoodat zijn vertrek hem bedroefde , den
anderen had hij , te Boulogne , van eene gevaarlijke ziekte genezen , en zijne dankbaarheid ondervonden.
Zie Butkens, Trophees de Brabant, T. IL p. 265; Strada, de
Bello Belg. lib. V. p. 206, 287; le Charpentier, Hist. de Cambray et de Cambresis , p. 767; H a r a e u s , Annal. Duc. Brab. T.
III. p. 3 7 ; van der H a e r , de init. tumult. Belg. p. 204 ; Bor,
Ned. Oorl. B. II. bl. 25, 62, B. III. hi. 86 , 87, 110; A. H. Petri, Hist. des troubles et guerres civiles des Pays Bas , p. 83 91 en
in de vert. (Hist. d. Ned. oori. bl. 47-51; van Mete r en, :Ned,
Oorl. B. II. f. 44 vers. ; P o n t a n u s , Hist. Gelr. op de jaren 1528,
1538, 1543, 1551; Viglius, ad Hopper. Epist. ,V. p. 355;
Marcus, Sent. van Alva , bl. 103; Gerdes, Scrinium antiq.
T. II. P. I. p. 54; Brandt, Hist. d. Ref. D. I. bl. 393 395;
Bijv. tot het eerste deel, bl. 54 ; te Water, Kort verb. d. Ref. v.
Zeel. bl. 88, 99, 117-127; Verbond der Edelen, D. III. bl. 26—
29, 553, D. IV. bl. 423, 465, 466; 'sGrave-zande, Tweede
Eeuwg. d. Middelb. Vrijheid, bl. 67, 7 7 ; Gedachtenis der Synode te
Wezel, bl. 66-69; Wagenaar, Vad. Hist. D. VI. bl. 125, 222,
223, 225, 226; Beaufort, Lev. v. Willem I, D. I. bl. 566, 569,
570; G r o e n van Prinsterer, Archives de la maison &Orange–
Nassau , T. II. p. 13, 34, 35, 58, 62, 161, 274, 284; T. V. p.
417; Arend, Motley, The rise and fall of the Dutch republic.
-

-

-

MA1{NIX (JAN vAN) , zoon van Gerard, baron van
Pottes, heer van Ogimont , en de Deux-Treilles , broeder
van Filips van Marnix, die door koning Philips van
Spanje , bij opene brieven van den 21 van Zomernaaand 1590
ridder werd gemaakt , en van Salome G aillard, vrouwe van
C r ill i a in Franche-Comte , en I3ouzailles , werd om 1580
waarschijnlijk te Pottes geboren. Hij werd 30 Maart 1617 ridder
geslagen , en Phi p s IV verhief in 1629 zijne heerlijkheid
Ogimont tot een burggraafschap. Hij werd onder de geleerden
van zijn tijd gerekend , en maakte zich door zijne gedrukte
schriften zeer geacht. Men heeft van hem :
.Resolutions politigues ou Maximes d' Estat du sieur Jean
de Marnix etc. Bruxelles 1612. 4°. aan den aartshertog A 1bertus opgedragen , Rouen 1624. 12°. Revues et augmentées de
guantilê d' autoritOs , d'instructions , et d' exempks. Ibid. 1631.
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4°. aan de infante Isabella opgedragen. De schrijver doet zich
als een ijverig Catholiek kennen. Het Fransch is vrij zuiver, en
uit de kantteekeningen blijkt dat hij Latijn verstond. In denzelfden smaak is het werk van den sieur de M o u c h e m be r t,
getiteld : Essais politiques et militaires , enrichis de diverses
maximes et remarques tirêes des anciens auteurs. Paris 1617. 8°.
Foppens schrijft hem ook toe : .Representations , Brux.
1622. 4°.
Hij stierf in 1631. Zijne vrouw M a r guerite de Ha udio n , dochter von Pierre de Haudion en Florence de
Bernemicourt twee kinderen na: 1 Nicolas Francois,
burggraaf van Ogemont , baron van Pottes , die huwde I s abelle Claire d'Ongn yes, dochter van Claude d'Ongnyes en Anne de Croy, 2 Agnes Florence de Marnix, gehuwd met Ferri de la Hamaide, ridder, beer
van Fay.
lie Nobil. des Pays-Bas , T. I. p. 170 , 237 239 ; Recueuil GOneal.
-

p. 130; Foppens, Bibl. Belg. T. II. p. 688; de Seur, la lelandre
illustrOe , etc. p. 240 ; M i r a e i , Scriptores Saec. XVII ed. Fabricii
p. 130; Carpentier, Hist. de Cambray,, T. II. p. 767, 768; Paquot, Mem. T. I. p. 664; te Water, Verb. d. Edelen , D. III.
bl. 38; Bayle, i. v.

MARNIX (FILIPs VAN) , beer van Mont St. Aldegonde ,
Souburg en Touwink , zoon van Jacob van Mar nix en van
Maria von H ameri court, werd in 1538 te Brussel geboren. Zijne ouders, der hervorming toegedaan , zonden hem
naar Geneve , waar hij het onderwijs van Cal v ij n en B e z a,
in de gezaiverde godsdienstleer genoot. Misschien werd hij
gedeeltelijk op andere hoogescholen door andere hoogleeraren
geleid in de kennis van andere wetenschappen , bijzonder regtsgeleerdheid en staatkunde. In 1560 keerde hij naar de zijnen
terug , en wijdde reeds toen zijne aandacht aan de aangelegenheden van kerk en staat , en hoezeer hij de zaak der hervorming toen reeds was toegedaan blijkt o. a. uit zijnen brief in
1561 uit Antwerpen aan Petrus D e l e n u s, leeraar der Nederduitsche hervormde gemeente te Londen geschreven , bij
gelegenheid van de opmerkelijke ontkoming van twee leeraren,
op het punt dat zij te Valenchijn stonden gemarteld te worden,
door Gerdes uit het kerkelijk archief te Londen medegedeeld. Gedurende vijf of zes bange jaren , toen de nood het
meest drukte en tevens een straal van vrij held aanlichtte ,
trad hij met moed onder de edelen op tot voorstand der verdrukten. Hij wendde alle pogingen aan om het verbond der
edelen tot stand te brengen en het overleveren van het smeekschrift aan de landvoogdes aan te binden ; ja begunstigde en
bevorderde het, naar zijn eigen schrijven , zoo, dat indien de
overigen desgelijks gedaan badden , waartoe het hun minder
dan hem aan gepaste middelen ontbrak , de Nederlanden van
.
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zoo vele ellende vermoedelijk zouden bevrijd gebleven zijn. Hij
was de opsteller en eerste onderteekenaar van het compromis ,
in de helft van 1565 , doch het smeekschrift zelf, in April
1566 overgeleverd, was , gelijk sommigen beweerden , niet van
zijne hand. Hij woonde de kerkvergadering bij , die in 1566
to Antwerpen werd gehouden , waarin de geloofsbelijdenis , vier
jaren te voren door Guido de B r e s ontworpen , werd overzien en besloten niet meer in het heimelijke maar in het openbaar te prediken , en toen de zaak der bondgenooten in 1567
wanhopig begon to staan en men zich poogde te wapenen om
geweld met geweld te keeren , en ten dien einde geld verzamelde , liet hij zich tot algemeen ontvanger dezer penningen
aanstellen. Doch niet lang vervulde hij dit ambt. Alva
kwam en nu week hij met velen , allen tot het vuur of het
zwaari veroordeeld , ten lande nit. Sedeft leefde hij in ballingschap, doch bleef , ofschoon van zijne inkomsten beroofd ,
in eer en aanzien. Zijne vrienden op den dour niet lastig willende vallen , begaf hij zich naar den keurvorst van den Paltz ,
die hem tot kerk- en staatsraad aanstelde , alle guest bewees ,
en zoo lang in zijne dienst hield tot dat de prins van Oranje
hem terugriep , en met toestemming van den keurvorst in zijn
dienst nam. Dat hij zijne liefde voor de vrijheid en zijn zucht
naar verlossing der Nederlanden niet verloor, blijkt uit zijne
briefwisseling met Oranje en zijne staat- en krijgskundige verrichtingen. Nu eens ontmoeten wij hem op de synode te
Wezel (1568) , dan eens te Keulen , waaruit hij een troostrijken
brief- schreef aan de gemeente te Emden , die door Meiners
voor ons bewaard is , dan wederom te Emden zelve , onder
de uitgewekene Nederlanders. In 1572 had hij zitting in de
eerste vrije staatsvergadering van Holland te Dordrecht, in
welke hij een voortreffelijke redevoering hield , ter aansporing
tot aankweeking der pas verkregen vrijheid door bekwame middelen , met dat gevolg dat de staten manmoedig besloten den
Fins van Oranje tot 's konings wettigen stadhouder te erkennen. Dus den grondslag van een vrij gemeenebest hebbende
helpen leggen , achtte de prins hem zeer geschikt tot voltooijing van dat gebouw. Van dien oogenblik of tot den dood van
zijn meester werd hij onophoudelijk tot meer of min belangrijke verrigtingen zoo binnen als buitenlands afgezonden en
gebruikt. Zijne geschiedschrijvers maken o. a. gewag van
zijne zending naar Haarlem, om de wet te veranderen , en na
zijne gevangenneming in een schans , waarin hij over de bezetting het bevel voerde , en voor zijne uitlevering tegen Mondragon (Oct. 1574) van zijne bemoeijingen met betrekking tot
den vredehandel in 1574 , tot dien te Breda , en vooral tot de
pacificatie van Gelid , die hij als de eerste der afgezondenen
van den prins en der staten van Holland en Zeeland voortzette
sloot en teekende.
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n hetzeltde jaar slaagde ook zijne pogingen om de onlusten
in het Noorderkwartier te dempen doch het verhaal van Strada ,
dat hij door Ora* naar Brussel zou zijn afgezonden om Don
J an van Oostenrijk op te ligten en naar Zeeland te vervoeren is blijkbaar een verdichtsel. In de vergadering der algemeene staten te Brussel (24 Nov. 1576) deed hij , in 's prin.
sen naam. , het gewigtig voorstel , vooral strekkende tot het
werven van krijgsvolk , het opnemen van geld in Duitschland ,
het aannemen van den graaf van Zwartsen berg tot krijgshoofd , het aanraden van de uiterste orazigtigheid in de onderhandelingen met Don J a n , en het stellen van het Sluische
kasteel in de handen van Oranje , indien de staten zijne tegenwoordigheid in Vlaanderen begeerden. Ook werd hij naar
Groningen gezonden ter wegneming van den zorgelijken tweespalt tussehen de stad en de ommelanderi.
Intusschen was hij ook voor den bloei der kerk werkzaam
geweest en in het voorjaar 1575 naar Heidelberg en elders
in Duitschland gezonden , om aldaar dienaars des woords en
hoogleeraren in verschillende vakken van godgeleerdheid op to
zoeken , en terwijI hij zich te Breda met den vredehandel bezig
hield , zond de prins hem in 't geheim naar Frankrijk , zoo
om huwelijksverbindtenis met de prinses Charlotte van
Bourbon aan te knoopen , die hij ook naderhand uit Duitschland herwaarts geleidde , als om de regering te ondertasten of
men van daar ook eenigen onderstand bekomen mogt , doch toen
zulks mislukte werd hij met 's lands advokaat , Paulus Buis,
en D r . F. Maelson, pensionaris van Enkhuizen , naar Engeland afgevaardigd om aan Elisabeth de oppermagt over
Holland en Zeeland aan to bieden. In 1578 verscheen hij in
naam der algemeene staten en van den aartshertog Matthias
op den rijksdag te Worms , en hield daar den 1 van Bloeimaand v. d. j. eene voortreffelijke redevoerinc om den keizer
en de Duitsche vorsten te bewegen tot bijstand
b der verdrukte
Nederlanden.
Na zijne terugkomst werd hij herhaalde reizen door de algemeene staten , den raad van state , aartshertog M a t t h i a s
en den prins naar Gend gezonden om te doen ophouden de
baldadigheden die daar tegen de Roomschen gepleegd werden ,
van welken last hij zich getrouwelijk kweet , schoon hij van
de toomlooze Gentenaars , die naar niemand hoorden , niets
kon verwerven. In 1579 werd hij gebruikt tot het tot stand brengen der Unie van Utrecht, en niet lang daarna door de staten verzocht om met den prins een ontwerp te maken hoe men
de zaken van regering op een beteren voet mogt brengen ,
door het opstellen van een instructie voor den geprojecteerden
landraad , die na het sluiten der Unie werd opgerigt , doch
slechts korten tijd heeft stand gegrepen. In 1580 behoorde hij
tot de zeven gemagtigden naar Frankrijk gezonden om den hertog
,

,
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van Anjou; de regering aan te bieden. Zijne bemoeijingeo omtrent
een huwelij k tusschen Anjou en E I is sa bet h, gaven aanlei-ding tot het slaan van een penning met de borstbeelden. van
hem en van den hertog. Hij volgde A n j of u in 1581 mar Engeland , en begaf zich in 1582: naar Oostvriesland , doch was in
hetzelfde jaar te Antwerpen bij gelegenheid van den aanslag
van Jan J a u r e g u i op 's prinsen leven. Waarschijnlijk was:
het in den nazomer van dat jaar dat hij zich naar Walcheren
op zijn kasteel te West-Souburg begaf, van waar do algemeene
staten hem verzochten zich naar Duinkerken bij den hertag
van Anjou te begeven , die zich bij de Nederlanders door
zijne trouwelooze handelingen to Antwerpen en elders had gehaat gemaakt doch Marnix sloeg dit verzoek of , ook omdat
hij , van de inkomsten zijner goederen beroofd , buiten de mogelijkheid was naar zijn staat te leven. Hij bleef dus in Zeeland
tot dat hij (Nov. 1583) het burgermeesterschap. van. Antwerpen aanvaardde, terwijl hij het hem to gelijk opgedragen
markgraafschap van Antwerpen afsloeg. Van dien tijd tot de
overgaaf dier stad aan Parma blijkt het niet dat A 1 d e g o n de
in staatkundige zaken hinnen 's lands gebruikt is , doe]] nog
lang daarna schijrien de Spanjaarden hem als iemand van grooten invloed op de staatszaken van ons gemeenebest te hebben
beschouwd , daar er anders geen reden tot een toeleg op zijn
leven (1594) zou geweest zijn.
Met den dood van Willem van. Oranje verloor het vaderland zijn vaster , maar ook M a r n i x zijn vriend en beschermer.
Met stille lijdzaamheid en grootmoedigheid droeg hij het onbillijk oordeel , den blaam en de ongunst der staten , ten gevolge
zijner overgaaf van Antwerpen aan Parma , van welke gewigtige
stad Ora* hem de verdediging had opgedragen , en trok zich
terug naar West-Souburg , om zich aan de letteroefcningen en
bijzonder aan de uitlegging der H. S. en het vervaardigen
van zijne psalmberijming toe te wijden.
Vooraf gaf hij eehter een uitvoerige verdediging van zijn
gedrag te Antwerpen gehouden in het lieht. Deze verdediging
schijnt een goede nitwerking gehad te hebben wijI hij in 15 87
door de staten benoemd werd orn in hunnen naarn to verschijnen in de onderbandeling van vrede tusschen de gezanten der
Engelsche koningin Elisabeth, die des konings van Spanje
en der vereenigde staten en zij hem in 1590 als gezant naar
Frankrijk zonden. Dal ook Maurits hem een toegenegen hart
toedroec , blijkt o. a. ook daaruit dat hij op diens last de
prinses dochter van prins Willem bij Charlotte
van Bourbon , naar Duitschland begeleidde en bij de voltrekki ng
van haar huwelijk met Frederik, keurvorst van den Paltz , te
Dillenburg den persoon van haren broeder. verving.
Zijn verblijf op West-Souburg duurde tien jaren (1586-1596). Hij rustte er van de vervolgingen der afgunst en door,

,

.
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gaans van moeijelijke staatsdienst. De bange onzekerheden en
de stormen van Ley cesters tijd gingen over zijn hoofd
henen ; hij deelde er niet verder in dan bij vaderlandlievende
belangstelling en bij het hartelijk gebed om vrede. Nog werd in
de twee laatste jaren van zijn leven zijne woning verplaatst
naar Leyden , waarheen hij geroepen was door de algemeene staten
tot nieuwe overzetting van den Bijbel.
Hij stierf den 15 van Wintermaand 1598 in den ouderdom
van 60 jaren en werd den 22 daaraanvolgenden in de St.
Pieters-kerk bijgezet , tot dat het stoffelijk overschot later naar
West-Souburg werd overgevoerd. Tot zijne gedachtenis werd
het volgende grafschrift gemaakt :
"Non poterant alibi tua dignius ossa cubare ,
"Marni xi , juxta dare sago atque toga ,
"Qum Leidae; Martis quae et Palladis artibus alte
"Effert prae reliquis urbibus alma caput.
dat is :
ffWaar kon met zoo veel roems , waar,, Mar nix! even veilig,
"Uw jongste rustplaats zijn , als binnen Leydens oval ?
"Dit Leyden , dat als gij , en Mars en Pallas heilig ,
"In beider gloriewerk geen weergae vinden zal."
Marnix huwde 1 Philippe van Bailleul uit een aanzienlijk geslacht gesproten , wier zuster met It u tg er van den
B oe tzelaer, een der verbondene edelen , gehuwd was ; 2 C atharina van Eeckeren weduwe van Jan van Stralen,
ridder; 3 Jo sina van Lan no y, dochter van den heer v an
H a r d i x l a k e n in Vlaanderen , weduwe van A d r i a a n van
B a ill e ul, heere van Drures , in 1605 te Leyden overleden.
Volgens de overlevering zou een dezer vrouwen roomschgezind zijn sgeweest en hare godsdienst heimelijk in zeker kapelleken te West-Souburg hebben uitgeoefend.
Uit zijn eerste huwelijk had hij 4 kinderen , Jacob,
Maria, Amelia en Elisabeth. Jacob werd i eerst voor
de letteroefeningen opgeleid en onder het opzigt van B o n aventur a V u 1 c a n i u s, toen te Antwerpen woGnachtig , later
hoogleeraar te Leyden , gesteld. I)aar hij geen geschiktheid of
neiging tot letteroefeningen had , schikte hem zijn vader tot
de krijgsdienst. Hij stierf te Leyden in 1599, omtrent zes
weken na zijn vader. Hij was gehuwd geweest met V e r onica Ho en van der Lippe en liet eene dochter na , Walburg van Marnix, vrouwe van St. Aldegonde en Souburg,
die in 1616 met Willem van Oldenbarneveld, heer
van Stoutenburg ea Kralingerpolder,, huwde. M a ri a v an
Marnix trad in het huwelijk met Lode w ij k van Vlaenderen of de F l a n d r e s, heer van Praat , zoon van Jacob en
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Catharina van den Boetzelaer, welk huwelijk o. a.
door Baudius werd bezongen. Amelia van Marnix
huwde Wessel van den Boetzelaer, heere van Asperen
en Merwede, zoon van Rutger en Agnes van Bailleul.
Eli sabeth van Ma rnix begaf zich in den echt met K ar el M or g a n , ridder,, gouverneur van Bergen op Zoom , die
voor haar eene kostbare grafstede te Delft oprigtte.
Catharina van E eck er en schonk hem eene docker,
Louise van M arnix, die huwde met Filips van Levin,
ridder,, heere van F a m a r s , gouverneur van Heusden , wiens
zoon heer van Mont St. Aldegonde genoemd werd.
Tijdgenoot en nageslacht hebben zich vereenigd om M arn i x den
hoogsten lof toe te zwaaijen. Men vindt deze lofspraken bij Prins
zijne levensschets van den grooten man , en bij te Water
in diens hieronder vermeld werk , en bij andere schrijvers vereenigd. Van aard was hij welwillend , zoo spoedig van uitvoering als welwikkend van besluit , lieftallig, moedhoudend , regtvaardig , vast;" i'zeldzaam waren zijn verstandelijk vermogen , nog
zeldzamer werkend tot verschillende einden." De Groot
noemde hem "een man van schrander brein en geleerdheid ,"
"een zeer uitstekend licht , het voorwerp van de bewondering der volkeren ;" H o o ft, "een overvliegend vernuft ,"
Hein s i u s "een man van overtreffend vernuft dat volstrekt
'bewonderd moet worden." Brandt prijst zijne groote geleerdheid , welsprekendheid , godsvrucht en arbeid tot voortzetting
der hervorming. Melchior Adam noemt hem een ervaren historiekenner en een staatkundig profeet." Met deze en andere
getuigenissen stemmen te W a t e r , van Kampen, en nog in
onzen tijd Broes, Motley, ► uinet, Juste en anderen in.
Het mag echter niet geloochend worden dat de hartstogtelijke ,
ijverige en vurige voorstander der bervorming en tegenstander
der R. C. godsdienst sours tot onbesuisdheid oversloeg , en dat
hij zich aan onverdraagzaamheid heeft schuldig gemaakt , en
schoon Broes de beschuldiging dat hij tot den beeldenstorm
zou hebben opgeruid!, van hem afkeert , zoo kon hij hem echter
niet vrijpleiten van die, dat hij ze heeft goedgekeurd.
Als krijgsoverste had hij dikwerf gelegenheid zich te onderscheiden o. a. in het laatst van 1584, toen zijn aanslag op Lier
gelukte. Als staatsman wordt hem "kloek beleid , schrander
inzien in de moeijelijkste zaken , slimheid , gevatheid , onverdroten ijver en arbeidzaamheid toegeschreven." Scheltema
noemt hem uitmuntende in staat- en regeerkunde , en geslepen
regtsgeleerde. Zeker was de hulp door zijne talenten aan de
politiek van Oranje , welke met zijne eigene inzigten overeen
kwam, bewezen , niet gering. Ongunstig is het oordeel van den
boogl. Vreede over Aldegon d e' s diplomatieke bek waamheden. "Het klinkt stout (schript hij) , maar wij wagen het te
zeggen : de vurige , welsprekende dichterlijke A 1 deg onde
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schittert niet als .diplornaat ," doch C. A. Chais van Buren
teett de handschoen voor hem opgenomen.
De beschuldiging door v an L om , Beschrijviny van Lier, hi.
dat 1VI a r n ix , den 10 April 1580 , aldaar de kerk zou geplunderd behben, die door Theo d. Juste in zijn werk over Marnix
op nieuw is bewaard , werd weerlegd door A. Bergmann,
in eene brochure , getiteld : Pillage de l'Egliee paroiseiale de
Lierre. Brux. 1858, vooral op grand dat Marnix in 1583
en niet in 1580 burgemeester was te Antwerpen , door wien ,
volgens van Lom, de plundering zou geschied zijn.
Bekend is het, dat A 1 d e g o n d e een der eersten was , die
op -wiskunstige gronden het slimst uitgedachte brievencijfer
-verklaarde. Vriend en vijand , landgenoot en vreemden geven
hem den lof van meer dan gewone kundigheden , en tellen hem
onder de geleerdste mannen van zijnen tijd. Die hetu dezen
roem betwisten , zijn weinigen in getal , en hun getuigenis is
twijfelachtig. Hij verstond de Grieksche , Latijnsche , Hoogduitsche , Engelsche , Fransche , Spaansche en Hebreeuwsche talen
Zijne uitgaaf der psalmen geeft blijken van zijne ervarenheid
in het Hebreeuwsch en het was zijne kennis der Grieksche
tail welke de algemeene staten bewoog hem met alien aandrang
te verzoeken tot de overzetting der Heilige Schrift. Zijne
schriften toonen welke vorderingen hij gemaakt heeft in de
godgeleerdheid , het burgerlijke en kanonieke regt , de kerkelijke en wereldlijke geschiedenissen, de grondbeginselen van
ware staatkunde , aismede in de dichtkunde. Jammer is het
dat .hij de historie der Nederlandsche hervormde kerk , tot het
schrijven van welke de synoden hem meer dan eens verzocht
hadden , en aan welk werk hij de band schijnt geslagen te
hebben , niet aan het licht heeft mogen brengen. Zijne bijzondere kundigheden in 't stuk van godsdienst en kerkbestier
waren waarschijnlijk oorzaak dat de staten van Holland hem
magtigden tot de nationale synode in 1596 te Hoorn gehouden , en tot het onderzoek der geschillen tusschen de synode
en Kornelis Wigghersz. predikant in gemelde stad. Zeer
uitgebreid was zijne briefwisseling met de beroemdste en geleerdste mannen van zijn tijd, rijk de voorraad die er nog
van aanwezig is. Vele zijn de lofdichten en lofredenen op
hem vervaardigd en meermalen is zijne •afbeelding in plaat
nitgegeven.
Zijne sehriften zijn
De Byencolf der H. Boom8che kerke, in den aanvang van
1569 rn het licht gegeven , blijkens het onderschrift der opdragt Datum in onze Mu8aeo (te Keulen ?) den vieden Januarij
welke was Brie coninghen als de goede Catholyken ken vrolick
maken, ende roepen: de coninck drinckt in 't jaer MD LXIX ,
"Nerd er zijn er drukken van 1572 (door L el y veld en Prins
'vernaelden) , 1574. Bij dezen druk van 13 Mei 1574 is de tekst
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van 1579 en des auteurs werck ongeroert gelaten , maar er is
een Register oft Tafel bijgevoegd , en aen de .kanten eenige
annotatien ende Handekens ghestelt , daer het register aenwyst
en tot meerdere vermakinghe des Lezers zifn eenighe Notable Redenen somwijlen met een ander Letter, somwijlen op een nieu
.Reghel gestelt. Ook komen er drukken voor van 1577, 1599
1600, 1611, 1631 (bij Jan E. Clo pp enb urg. Deze druk
is , volgens het exemplaar , eigenhandig door Aldegoncle oversien en also verryckt en verbetert), 1638 , 1639, 1642, 1645,
1657 (te Amsterdam bij Jan van Ravesteyn) 1659, 1664,
1667 , 1723, 1733 (te Amsterdam bij Johannes !Rotterdam. Achter deze uitgaaf wordt het Register, dat men in den
druk van 1631 en van 1657 aantreft , niet gevonden). In 1761 verscheen bet werk te Groningen met eenige weinige aanteekeningen
van den Eerw. H. Meyer) in 1769 vermeerderd door H. Meyer,
Amsterd. bij H. de Wit en A. van Goo r, 8°). In 1582
zette Aldegonde bij den edelman Uniko Manninga op
diens buitenverblijf Lutzborg , (auf dem Lutelsburger Hause
U n i co Manninga Ahnherr der jetzigen grkflich von Kniphausensehen familie) den Bijencorf in het Hoogduitsch over,
en gaf hem in druk uit , met het Latijnsch opschrift Alvearium
Romanum , een uitgebreiden Latijnschen titel , en onderden verbloemden naam van J e s u w a l d P i c k h a r t. Vervolgens zette hem
J o h. F i s char t, gezegd Mentzer, over. (Gedruckt zu Mistlingen. Ann° 1579, 8°. 1580 , 1581, 1582 , 1586,, 1588:
Leipzig 1657 met acne voorrede van J a c o b Thomasius,
Jena 1733, (Gereinigter Bienenkorb der H. ROmisch,er kirche.)
In 1592 kw am er eene Fransche overzetting van uit. Ook is
het boek in het Engelsch overgezet. Tot de schriften die er
tegen het licht zagen , behooren Confutatio van den Aldegon.
dischen B,yenkory door M. Doncanus , 1578; Johannes
C o e n s , priester te Kortrijk , Wederlegghinghe an den Biencorn ' , etc. Loven 1598; JohannesDavid, Den Christelycken
Bie-corf der Roomscher kercke , Antw. 1602 opgedragen
aan P. M(arnix) auteur des wespen-toms valschelyck den Biecorf der H. Roomsche kerck geinlituleert. Datum to Ghendt
den 30 Jan. op S. Aldegondesdach. Dit werk is zeker reeds
vroeger gedrukt , doch , volgens W i 11 e ms , hoe wel ook geschreven , niet te vergelijken met het werk van den grooten
Brusselaar.
Vriendelycke vermaeningh aen de Heeren Staeten van Brabant
en Vlaenderen. Delft 1574 , een stukje , waarin de prim 'den
volke zeer behendig wordt aangeprezen.
Brief aengaende de kerkelycke tucht ende het down. Delft
1577. Antw. 1498 , Dordrecht 1649. Deze brief is waarschijnlijk dezelfde met dien, welke in het Latijn voorkomt ,
Epist. Select. Mush.. et Clar. Virorum L. B. 1617, p. 753;
de .Di8oiplina Eccleciactioa algae Choreic , aan den predikant
-
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G a s p. V e r h e i d en gerigt. Over M a r n ix gevoelen omtrent
het dansen is merkwaardig het geen Bay le berigt p. 2523
van zijn Dict. Hist. et Crit.
Oratio pro Illatthia Archiduce Austriae et ordinibus Belgicis habita Wormatiae in Comitiis mew Maio 1578. Volgens
Francius (Oral. p. 592 594) en te Water (Verbond der
.Edekn D. III. bl. 73) zou de geheele redevoering, gelijk zij
werd gedaan , niet meer voorhanden zijn. Ook S c h e 1 t e m a
meende zulks , doch later kwam hem de oratio in haar geheel
in handen , en hij zette haar voor zijn Geschied- en Letterkundig Mengelwerk (D. IV. St. I) over. De oorspronkelijke is
uitgegeven met privilegie van den aartshertog M a t t h i a s, ter
drukkerij van Ch. Plant ij n te Antwerpen 1578. Ook is er
eene Fransche overzetting van vervaardigd. Bij B o r (Ned.
Oorl. B. XII. D. H. bl. 952) vindt men vertaalde uittreksels
der voornaarnste plaatsen ; bij Ho of t (Ned. Hist. D. I. bl.
571) eene uitmuntende zamenstelling van het geheel , hetwelk
meermalen met reden als een der voornaarnste bewijzen van
's mans welsprekendheid of liever zeggenskracht is aangevoerd.
Hij zeide zelf adapt hij er het merg van gaf ;" bij van M et e r e n vindt men er een kort en welgesteld berigt van.
F r an c i u s bragt het Nederduitsche uittreksel van H o o ft
wederom in het Latijn over.
In 1578 werd te Luxemburg een bock uitgegeven , getiteld :
De tumultuosa Belgarum rebellione sedanda ad Christiani
orbis Principes et cunctos publicae ac Christianae tranquillitatis amantes, brevis consultatio per Cornelium Callidium
Chrysopolitanum, geenszins , gelijk Burman (Prae.f. Anal.
Belt'. T. I. p. XCV) wil, een versierde naam van een onbekend man , maar de naam , dien C ornelius Loos van Gouda:,
kanunnik en doctor te Mentz en vicarise te Brussel , in de geleerde wereld voerde. Deze had het vreesselijk geladen op
van Marn ix en op deze redevoering, welke hij noemt:
splendida et blanda, at subdola et perniciosa oratio , en zegt
daarbij dat hij tegen dezelve geschreven heeft.
Ook is de redevoering van Ald e g o n de door J. B. H o uwaer t in Nederduitsch rijm overgebragt en uitgegeven. R Antw.
1578. Men vindt de redevoering ook in Oeuvres politiq. de
Phil. de Marn. T. I. p. 109-150.
Het boeck der Psalmen Davids wt de Hebreisch,e s_praecke
in Nederduytschen dichte , op de ghewoonlijcke Fran9oische Wyse
ouerghesett, door Philips van Marnix , heere van St. Aldegonde
etc. 't Antwerpen by Gilles van den Bade , op 't Vleminxvelt in
den gulden rinck 1580. Achter dezen eersten druk vindt men ook
Catechismus enz. mitsyaders de Christelycke ceremonien ende
ghebeden. Met neerstich,eydt ouersien ende ghecorregeert door
Casparum van der Heyden. Groot is het verschil tusschen
dezen en den volgenden druk van 1591 te Middelburg bij
-
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Richard Schilders. Achter den druk van 1591 vindt men ,
behalve den Catechismus , nog Het Boeck der Heylige Schriftuerlycke Lofsangen, enz., alsmede van A 1 d ego n d e; terwijl men
aehter dien van 1580 alleen eene berijming aantreft van de
Chien ghebodeyz , he ghebet one Heeren , de Artyckelen des Christelycken yheloofs , den Lofzang Marie , Zacharie en Symeonis ,
door M a r nix, benevens He ghebet onses Heeren , de Art ychelm des ylieloofs beide door Jan W t en hove, en de thien
yheboden , na de oude gewoo2zlycke wyse van P. Dathenus,
uyt den Franchoyse overgheseit en nog een torte yhebet voor
de predicatie door Jan tenhove. Ook is de berijming van
1580 verschillende van dien van 1591. In den druk van
1580 is de tekst niet , maar wel in dien van 1591 naast het
rijrn gevoegd. De derde druk van de psalmen , door den
autheur nader overgesien en op ontallicke plaetsen verbetert , is
met bijvoeging der Psalmen van Petrus Dathenus, en
tweederley text , namelijk volgens d' oude oversettinge en de
nieuwe van St. Aldegonde, te Leyden, bi,j Lowys Elsevier, A°. 1617 in gr. 8°. uitgekomen. Voor de vierde maal
zijn uitgekomen de CL Psalmen, Davids , van Marnix, te
Leiden , en gedrukt bij P. Ra v este yn, 1646 of 1647. 12°.
Het Boeck der Heylige schriftuerlycke Lo/sangen uyt den ouden
llende nieuwen Testamente byeen getogen ende in Nederlandtschen
dichte nae de Reareissche ende Grieksche waerheyt trouwelijck
overgeset. Middelb. 1591 , ook aehter de Psalmen te vinden.
De prophetic uyt het lyden Jesu Christi, uyt het 53 capittel
van Jesaia vindt men ook in de Harmonic van het lyden Jen
Christi , uitg. door G. B uytendyc k. Dordr. 1694 , 1701.
Schotel, Kerk. Dordr. D. 1. bl. 304.
Admonitio ad orbis terrae Principes qui se suosque salvos
volunt , 1523 , door te Water, Verb. der Fidel. D. I. bl. 36
aangehaald , welligt een latere druk van de door F o p p en s
vermelde Germaniae cujusdam nobilis et patriae amantis
viri commonefactio ad Sereniss. Reyes , Principes etc. de
Reipubl. Christianae statu atque incolurnitate conservandis ,
Volgens te Water is dit stuk zonder naam in 1583
in 't licht gegeven : het wordt door Lip sius, Bo r en
anderen aan Marni x, toegeschreven.
Theses aliquot de Ecclesiae atque .Ecclesiasticarum Traditionum xpv-r4pico sera certa norma , et de verborum Christi in _Eucharistic° sacramento vera et yenuina interpretatione. z. j. en pl.
Mar n ix , ten j are L575 uitgenoodigd en van hoogerhand
aangemaand om zich over deze punter ten nutte der kerk op
de een of andere wijze nit te laten , stelde aan den toen beroemden Lou venschen hoogleeraar Michel B a j u s, door den
heer van Wig n i co u r t, zijn behuwdbroeder, voor, om briefsgewijze over beide deze onderwerpen to twistredenen. Zulks
word door B aj u s aangenomen en beiden wisselden in 1577 en
f
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1578 verscheidene brieven die ook wederzijds in de naastvol•
gende jaren door den druk gemeen werden doch het werk van
B aj us (Ad Quaest. Ph. Marnixii S. Alley. de Ecclesia
Christi et sacramento altaris responsio. Col. 1579 8°.)
wend door zekeren Minderbroeder, Fr. Horantius, stern
doorgehaald , omdat hij het geschrift van Marnix niet
naar behooren had beantwoord. Tot dezen twist behooren ook
B aj i Apologia pro responsione contra objectiones ejusdem de
veritate corporis Christi in Eucharistic. Lo van. 1581.
Refittatio ad Michaelis Baji , Beall profess. Lovaniensis ,
Apologiam (de reali praesentia) Antv. 1587.
Naderhand zijn de Theses en brieven herdrukt onder den
titel van : Opuscula cuaedam S. dldegondii , partim vetera partim nova Franeq. 1589. Eindelijk zijn ze op nieuw door de
Roomschgezinden in het Hat gegeven in eene verzameling van
M. Baji Opera , Col. Agripp. 1696, bij gelegenheid der twisten tussehen de Jesuiten en Jansenisten over de leer der genade.
Deze uitgaaf geschiedde door tusschenkomst van den bekenden
Franschen pater Quesnel, doch niet te Keulen , zoo als de titel
opgeeft , maar in Holland , weshalve deze uitgaaf in 1697 te
Rome verboden werd.
Trouwe vermaninghe aen de Christelicke Gemeynte van Brabant , Vlaenderen , Henegouw ende andere omliggende landen ,
beide die nook onder 't cruice sitten ende die buiten 's lants
geweken zijn , grotelicx dienende tot troost ende versterckinye
in dese benaude tijden teghen alle aenvechtinghen ghedaen bij
1 . v. M. Leyden Jan Paedts 15S9, lliddelb. Adr. van den
Vivere , 1610 met bijvoeging en in dichte van nienws '1 gebedt
Daniels Ps. 150 en 130. Het oorspronkelijk hs. berust op de
Bibl. der Hoogeschool te Leyden. Brandt geeft er een uittreksel van in Hist. der Ref. D. I. bl. 760.
Ondersoeckinghe ende grondelijcke wederlegyinge der Geestdrijvische Leere enz. 's Gravenb. 1515 , 1597.
_Response Apologetique de Philippe de Marnix a un libelle
fameux : qui a este publid en on absence , sans nom de l' Anthem.
ou de l' Imprimeur , par 2122, certain libertin , 8' allettrant gentilhomme Allemand et nommend son libelle Antidote ou Contre
poison etc. Auquel l'honneur des Ministres et du Ministêre
de la parolle de Dieu Moil prophanement vilipendO. Escrite
dedige a Messieur lee Estats generaux des provinces unies des
.Pays-Bas , Leyde chez Jean Paedts. 1598.
De titel van het geschrift, waartegen bet gerigt was, luidde:
Antidote ou contrepoison contre lee conceits sanguinaires et
envenimês de Philippe de Marnix , Sr. de St. Aldegonde , codenus en certain livre par lui mis en lumiêre contre lee rëlateurs spirituels , qu'il appelle en son language — Geestdrifvers composê en
forme de lettre responsive par un Gentilhomme Allemaid, studieux
la paix et amateur de libertd Belgique.
)
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Het antwoord van M a r n i x werd na zijn afsterven in 't nederduitsch vertaald door eenen R. C. B. te Leyden 1599 bij
Jan P a e d s Jacob s z. met dezen titel : Ontschuldigingh,e gesteld andwoordischer wifse (door Ph. v. M a r n i x) op een
schimpschrift uitghegheven in sijn afwesen sonder name des
autheurs ende druckers , door een seker vrygeest , sick yevende
den naem van een Duytschen Edelman en noemende syn voorseyt
Boecxlcen Preservate , oft tegenvergift enz. in 't welcke de
eere der Dienaren ende des iimpts des Goddelicken woords sch,endelicken werd versmadet ; toegeschreven aen de Heeren generale
staten enz. Men vindt een breedvoerig verslag van dat werkje
bij Prins, Lev. v. M. bl. 65 , een uittreksel er van bij B or,
Ned. Oorl. B. 36, Bayle, en in de Chronyck van den ondergang der .Tyrannen, D. II. bl. 1468 enz.
Tractatus de Coena Domini ad Galliarum Regis sororem ,
Lotharingiae Duci nuptain , Antv. 1580. Waarschijnlijk
hetzelfde met San c t A 1 d eg o n d i i de S. Coend tractatus
L. B. ap. J o h. Paetsium 1599 , in het Fransch vertaald :
Traicte du Sacrament de la S. Cêne du Seigneur etc. Leide
1599. 4°.
Contra liberanos. 1598. Tegen eenen vrygeest 1599. herdr.
Tableau des Differents de la Religion Traictant de
l'Eglise , etc. Leyde 1599 , 1601. 4°. 1603 , 2 vol. 8°.
1611, 5°. Rochelle 1603. 4°. 1665 , 2 vol. 8°. In het
Latijn overgezet met den titel : Liber de Ecclesiae Nomine ,
Definitione, Notis, Capite, Proprietatibus L. B. ap. Paelsium 1599.
In 't Nederd. : Religie verschillen , handelende van de kercke ,
haeren naein , beschriivinge , teekenen , hooft , eigenschappen , gestellenisse , geloove en leeringe derselver ; in d' wekk als in een
Tafereel voor oven gestelt ende ondersocht worden alle de bewijse , redenen , voorstellingen en tegenwerpingen die hedendaeghs
strijdig staen lusschen die gene die men noemt Catholifcke ter
eener ende die men heet .Ezzangelische o,fte Gereformeerde ter
ander syden door — overgezet nyt den Francoyse in Nederduitsche
tale door B. N- Amst. 1601, 1611, 4°. met portr. en Lat. onderschrift , overgezet door Jan de Kruiff. Bened. Pictet,
maakt in zijne Kristel. Godgel. D. III. ook gewag van twee
uitgaven te Leyden , 1600, 1605.
_Examen rationum quibus Rob. Bellarminus Pontificatunz Rom.
adstruere nititur. Auctore Ph. Marnixio. 1607. z. pl . of dr.
in Bibl. _Emtinck. (Amst. 1753) S. I. p. 1.85.
Cort begryp inhoud. de voornaemsle Hooftstucken der Christelycke Religie , gestelt Vraye ende Antwoordischer wijse tot nut
ende voordeel der teere aankomende jonckheyt en stichtinge alter
Christenen in 't gemeen. Delft, Niel. de Clerck, 1599,
Leyden, Pieter Louwick Alexandersz. 1599. Amst.
1606. 8°. Van dit boekje is in 1682 te Amsterdam eene laag
maleische vertal. verschenen.
18*
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.De Institutione Principum , ac nobilium puerorum libellus , luci
e Ms. jam recens datus a S. Arorio Doc. Med. Franeq. 1615
Mogelij k hetzelfde met de ms. Ratio instituendae jnventutis ,
beschreven in Message)• des sciences et des arts de la Belgique
T. I. p. 418.
In de Oeuvres de Philippe de Marnix de Sainte Aidegonde , dcrits politiques et historiques , precedes d'une introduction par Alb. La Croix. Brux. 1859 zijn opgenomen:
Conpromis des Nobles. 1565.
Requeste presentee cc la duchesse de Parme , regente , le cinquienze four d' avril 1565.
.Response a un petit livret naguerres publid et intitule : Declaration de l'intention, du seigneur don Jehan d' Autriche en la quelk la
vray intention dudit seigneur don Jehan est manifes)tement descouverte ; et l'origine des presentes guerres et troubles de parde0,
lien clairement et la verite exposee. (1578.)
Declaration de l'intention du seigneur don Jehan d' Autriche.
Response a un libelle fameux nagueres pullie contre Monseigneur
le Prince d' Oranges et intitul Lettres d'un gentil-homme vray patriot etc. !aide par Philippe de Marnix , Seigneur du Mont
St. Aldegonde , Conseiller d' &tat ci Messieurs les Etats Genela fin Anraux des Pays-Bas , avec le dit libelle icy joint
vers 1579.
Lie t e W at e r , Verb. d. Rdel. D. III. bl. 34 en Bijl.
Lett. KK.
°raison des Ambassadeurs de serenissime Prince Matthias.
Anvers 1578.
Declaration de Ph. de M. cur les conditions auxquelles le
Prince d' Orange consentirait poser les armes et ci, quite). le
Pays. (La Hap 29 Nov. 1573).
Memoire sur ce qu'il a negocie , a Rotterd. avec le Prince
d' Orange (sans date sur de Juillet 1574.)
Relation des conferences de Gertrudenberg.
Les pointz que le seigneur de Sainte-Aldegonde a proposes
messieurs les estatz generaux de la part de Monseigneur le
Prince d' Orainges 1577.
.Depeche aux Etats Generaux sur les Ovenernents Arras.(1578).
Rapport fait au Prince d' Orange et aux Etats Generaux
par les Ambassadeurs qu'ils avaient envoyes an duc d' Anjou ,
pour lui of it la souverainete des Pays-Bas Mars 1581.
Leltre de Philippe de Marnix aux Etats Generaux sur les
negotiations avec le duc d' Anjou.
Brief recit du l'estat de la vile d' Anvers du temps de
assiêgement et rendition d' icelle , servant en lieu de Apologie
pour Philippe de Marnix — contre sez accusateurs an regard
de administration qu'il y eu. (1585.)
Discours prononce par Marnix assemblëe de Dordrecht an
mois de Juillet 1572. (francais et flamand).
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Memoire inédit de Marnix sur un projet de donation des dix
Provinces a la France (1585.)
Vis Veritatis Divinae XX regulis et illustribus exemplis
exposita , ex Bela. Lat. per L. Lucium. Arnh. 1602, Basil„
1628. Het is twijfelachtig of dit werk wel aan Mar nix moet
worden toegeschreven.
Oratie of wtspraecke van het .Becht der Nederlandtsche oorloge teghen Philippum, Coningh van Spaengien , aen de aldermaghtighste ende doorluchtigkste Vorsten van Kerstenr,yck ,
van eenen Nederlandschen edelman ghedaen. In Nederlandsche
getrouwelick vertalet 1' ilmselredam by Michiel Colijn. 1608. 4°.
Via Veritatis 1620.
Waarschijnlijk is hij ook de opsteller van den brief of
vertoog net de Nederlandsche Geloofsbelijdenis aan Ma x i m ilia an gezonden in 1566. Zie t e W a t e r, Tweede eeuwget. d.
Geloofsbel. bl. 219.
Troost der ziele in '1 Vagevuur, 8°. z. j. Z. J. A.bcoude
Naamr. v. Ned. Bock. I D. 3e St. bl. 7.
Ook wordt hem toegeschreven het pamflet :
Belgicae liierandae ab Hisp. 17roasti; ad patrem patriae
Gulielmum Nassovizan principem ..durantium, anno 1571 , April.
18 , exhibita ac nunc denzum in lucem edita.
Het Ifilhelmuslied, van hetwelk M a r n i x zonder twijfel de
autheur is , verscheen waarschijnlijk het eerst in 1568 of
1569.
Behalve de door S c h o tel, in Ged. over het aloucle volkslied
vermelde uitgaven van dit lied , vindt men nog : Het orig.
volkslied W. v. N. deszelfs oorsprong , vermoedelijk dichter en
noodige opheldering. Leyden J. v. Thoir, 1814 ; Het oude
Vollcslied W. v. N. gedicht in het jaar 1568 , vrif nagevolgd
op den tegenwoordigen tijd. Leyden , Murray 1814; A.
L e efl a n g , W. v. N. enz. met aangename variatien VON' de
Piano forte , Rott. 1814; J. Spangenberg, w: v. N. avec
neuf variations pour le pianoforte 4°. fol. a la Hale 1814 ;
J. W. Swaan, W. v. N. in den geese van het oude lied toepasselijk gemaakt op de gezegende omiventeling van 1813.
Amst. 1815.
He lied van Nederland, Amst. 1816 8°. Nog in 1863
verscheen er een nieuwe uitgaaf van het lied to Leyden.
Vvraarschijnlijk heeft Marnix nog andere naamlooze schriften in het lick gegeven . De spaanschgezinden zelve stelden
buiten twijfel dat hij de autheur was van vele llslimme boeckskens" tegen hunnen koning (B o r, Ned. Oorl. D. I P. VII.
bl. 482). Ja , ook Marnix bevestigt zulks niet onduidelijk
in een brief aan A d r. v. d. Myle, in Epist. Select. Maser.
et Clan viror. p. 694: "Nos literis et libellis quantum possumus eorum (scil. Brabantinorum , Flandrorum etc.) animos ad
libertatis stadium accendem us."
'

.
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Zoo vermeldt Quin et p. 131 nog van hem : Mgmoire inédit
gu'il addresse aux Rats Generaux sous le coup immódiat de
la mort de Guillaume", in hands. op de Bourgondische bibliotheek to Brussel , J. Halzb ergius vertaalde in 1602 een
door M a r nix in het Latijn geschreven werk , getiteld : Bijbel

der Natuur dat is van de waarheit der Christelycke religie teghens de Atheisten .E:picuren enz. Dat hij de Latijnsche poezy
ook beoefend heeft , blijkt uit eon knuppelvers , bij Biz o t,
Medal. Hist. van Holl. bl. 53 , en bij Prins, en uit twee
breedere Carmina , uit Olympiae Fulviae Moratae Opera omnia ,
medegedeeld door Do d t van Flensburg in Vriend des Va.
derlands D. VI N°. III bl. 196 , 197 , ook te vinden bij
B r o e s , .Ph. v. Marnix , in Foorlezingen , D. II. St. I. bl.
144; Gerdes deelt in Scrin. ./Intiq. T. II. P. I. p. 542—
554 mode : Marnixii Epist. ad Bezain et huius ad eum respon8io , ook te vinden in B ez a e Opera , T. Ill. p. 206 , sq.
Ruim 25 oorspr. brieven van Mar n i x vindt men in de Ill.
et Clar. viror. Epp. Selectiores I. B. 1617 door Pet rus
B e r t i u s uitgegeven , een brief aan Pottelberg, in Praest.
vir. Epp. Reel. et Theol. ed. 1660 p. 1-18 ; brieven aan v.
d. M y 1 e , C. van der Heiden, enz. in _Epist. viror. ileustr.
edit. a D. Heinsio , Cent. II. p. 711, 712, 753-755 , 821,
967 etc. Hij schreef ook een brief aan de Opzienders der gemeenten
to Embden en andere plaatsen (Meiners. O. Priest. Kerkel.
Gesch. bl. 424-426) ; aan de Christel. gemeenten in Braband

en Viaanderen , die onder het kruis zitten of buiten 's lands qeweken zijn (B randt, Hist. d. Ref. D. I. bl. 760, 761) , aan
Pieter C a rpen t i e r, rector der Lat. school to Norwich ,
(Foppens, T. II. p. 962). Te Water, (Verb. d. Edel. D.
III. bl. 53), maakt melding van 6 brieven van hem aan den
hoogl. Sib randus L ubbertus met andere weleer in bezit van
Mr. J. de Kempenae r, raadsheer in 't Hof van Friesland.
Mr. G. van Leeu wen deelde een brief van Done 11 u s aan
v. Marnix van 19 Maart 1582 mede in Bijdr. voor Regtsg.
en Welgeving , D. II. bl. 580 , volgg. Een brief van L i psins aan Marnix vindt men in 3. Lipsii, Epist. Select.
Cent. II , Miscel. LXXXV , en te Water, t. a. p. D. IV.
bl. 441, gewaagt van een anderen , 10 Maart 1582 nit Antwerpen geschreven. Voorts komen brieven voor van Marnix
op den Catalogus der Bibl. v. d. Leydsche Hoogeschool en op
de Catalogussen der bibliotheken- van Koning, t e Water,
Schouten, v. Voorst.1
Men vindt de volgende mss. van hem:
Van de Beelden afgeworpen in Augusti 1566. Antwoorde

P. Marnixii, Heer van St. illdegonde op de Assertie eens
Martinisten (Luthersman) dat het afwerpen der Belden niemande
dan der Hoogher overheit geoorlooft en zij. Z. te Water,
Verb. d. Edel. D. I. bl. 382.
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Annotationes Aldegondii in Apologiam tr. iitustriaci. Z. Cat.
Bibl. pubZ. Lea p. 318.
Conciliorunz Tomi ex edit. Petri Crabbe c. notie M88. Marnixii. Colon. 1553. 3 vol.
Zijne Bibliotheek wend in Julij 1599 to Leiden verkocht
bliikens Catalogue libror. Bibl. nobil. clarissintigite viri piae

memoriae D. Philippi Marnixii Sancto-Aldegondii, Lugd. Bat.
ex typ. Christ. Gifjotii, 1599. 4°. verg. Meceager des Sciences et des arts de la Belgiy. T. I. p. 244 en C. A. Chais
van Buren, de Staatk. beginselen van Ph. van Marnix,
178, 172.
Zijn zinspreuk was : Repos ailleurs.
Zie, behalve de Woordenboeken van Mor eri, Luiscius, Hoogstraten, Kok, Chalmot(opCoornhert), Nieuwenhuis, Woord.
d. Zamenlev. ; Kobus en de Rivecourt, Jiicher, Bayle, Biog.
Univ. ; Strada, Bentivoglio, Bor, van Meteren, Hooft,
Meursius, Vossius, van Reyd; voortsMorhoff, Freherus,
J. V erh e i d en , Praest. aliquot Theol. Effigies , waar zijn portret
voorkomt , gelijk ook in de overzetting (Afbeeld. van sommige in Godts
woort ervarene 7nannen , bl. 145); M. Adami, Vitae .Turisc. et Med.
Gron. p. 334; Foppens, Bibl. Belg. T. II. p, 1030-1038; Saxe
Onom. litt. T. II. p. 466, 467 ; Meursii, Ath. Bat. Oper. T. X.
p. 541, 542; Alma Acad. .Leid. ; Magiri, Eponymol. p. 568; Gerdes, Scrin. Antiq. T. III. p. I. p. 135-137; Hist. Ref. T. III.
p. 128-131; Burman, %Mal. Praef. T. I. p. XCV, XCVI; Syll.
Epist. T. I. p. 1 5 5, 1 5 6, 692; Hontheim, Prodrom. Hist. Trey.
p. 1195; Viglii, Epp. polit. et hist. T. I. p. 360; P. Heuteri,
Rer. Austr. Belg. p. 406; Hoynck van Papendrecht, Anal.
T. II. P. II. p. 186 , 226, 233, 439 ; Annal. Antwerp. auct. D. Papebroeckio , T. IV. p. 126-130; J. de Tassis, Connent. lib. H. p.
166, 186; 1. III. p. 124, 133; Haraeus, Annal. Brab. T. HI. p.
209, 216; Ti. Emmii, de agro Frisiae , p. 394; H. Loyens, Synops.
rer. memorab. gest. a Ducibus Loth. Brab. etc. p. 456 , 491; Grotii,
Annal. lib. V. p. 129; Histor. lib. V. p. 378; Cr e n i i , Animadv.
Phil. et T. VII. p. 120, T. VIII. p. 136-138; J. le Long,
Bibl. Select. p. 132-138; Baudii, Poem. p. 63, 64, 529 ; P. Seriverii, Opera Anecd. p. 434; le Carpentier, Hist. de Cambray,,
P. III. p. 767; Nobil. d. Pays Bas , T. I. p. 84, 170, 231 29;
Recueil Genial. p. 75, 76, 130; Butkens, Trophies de Brabant,
T. I. p. 512; de Rouck, Her. bi. 307; von Steinen, T. III.
S. 799, 800; Notice sur l'ancien cathedr. de St. Lambert ac Liege etc.
par is Bar. Xavier van den Steen de Jehay, in Bulletin et
Annal. de l'iIcad. de Belg. 1843, 1844; Marin, Hist. de la France
T. IX. p. 502; La Revol. des Pays.Bas , depuis l'an 1559-1585 ,
p. 139; Petit , Chron. Livr. XIII, p. 477, Livr. XIV. p. 631; Livr.
XV. p. 611; Aubery de Manrier, Mem. pour sere. a l'Hist. de Holl.
p. 412 ; Juste, Vie de Marnix de St. Aldegonde La Haye 1858; Quinet,
-

-

Fondat. de la rOpublique des Prov. Unies , Marnix de St. Aldegonde ;
Gachard, Corresp. de Philippe II , T. I. p. 206, 402, 521, 546;
T. II. p. 208; Bakhuizen van den Brink, Notice sur Is dix.
denier, Gand 1848; Goethals, Lectures relatives a Hist. des sciences etc. Brux. T. 1. p. 137; Notices biographiques et bibliographiques
sur Philippe de Marnix , par Albert La Croix et Francois van
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M e en en , avec portr. de Marnix , Brux. 1858, 8°. ; Oeuvres de Ph. de
Marnix - precedes d'une Introduction par Alb. le Croix , Brux.
1859 ; Chant funebre sur le trepas de Phil. de Marnix. La Rochelle
1605; P. Dahlman, Schauplatz der Marquisten and .Demarquisten
Gelehrten , Leipz. 1710; B a u r , B. H. L. Handworterb. Th. III. S.
542, 542 ; B r u c e , Corresp. of Dudley Earl. of Leycester , p. 33,
34, 36, 312; Halma, Tooneel der vereen. Nederl. D. I. bl. 144;
D. II. bl. 138; G. Suikers, Gesch. D. II. bl. 432, 444; van
Hasselt, Onnitg. stukk, D. I. bl. 317; Wagenaar, Vad. llist.
(Reg.) ; van W ij n , op Wagenaar , D. VI. bl. 251; C e r e s i e r,
Tafereel der dlgem. Gesch. d. TTereenigde Nederl. D. III. bl. 64,
221, 407; te Water, Verk. Vad. Gesch. D. IV. bl. 324; Beaufort, Lev. v. Willem I, 3 d. (Reg.) ; Bilderdijk, Gesch. des
Vaderl. (Reg.) ; Motley, Hst. of the rise of the Dutch Republ. ;
Arend, Beelo, Brandt, list. v. Enkh. bl. 166; Beekman,
Beschr. v. Asperen , bi. 80, volgg. ; G ar g on , Walch. Arcad. bl. 46;
van Leeuwen, Bat. Ill. ; Pars Index Batay. p. 230 ; Bareuth, Holl. en Zed. jubelj. hi. 31; Meerman, Very. d, gemeeneb.
van Grotius , D. II. bl. 239 ; van der V ij n c k t , Ned. Ber. D. I.
bl. 254, D. II. bl. 155 ; Fruin, Tien jaren nit den tachtigjarigen
corlog ; van Deventer, Liet jaar 1566, 'silage 1856; Otto von
Corvin Wiersbitzky, De tachtigjarige oorlog , Amst. 1855,
Prins, Lev. van P. v. M. in de Levens. der Nederl. dichters en dichteressen , uitg. v. h. genoots. Kunst wordt door arbeid verkregen , Leid.
1781. D. I. met portret ; Lev. der voorn. meest Nederl. munnen en vronwen , D. IV ; Levensschetsen van Vad. mannen en vrouwen uit de zuid.
provincien ; to Water, Verbond en smeekschrift der Edelen , D. I. bl.
56•58; 143, 381-383; D. III. bl. 29-90, 450, 551-555, 558;
D. IV. bl. 423-441, 465 465 ; Redev. over de verdiensten van M. v.
Aldegonde in Vruchten van de Kamer der Wijngaardranken , D. III.
bi . 1-32; B r o e s , Ph. v. .Marnix aan de hand van Willem I ; H, J.
K o e n e n , Gesch. d. Fransche vluchtel. bl. 343, very. ; M. Siegenbeek, Toetsing der gronden voor de onderstelling dat tus.schen illdegonde en Oldenburneveld vroegtijdig eerie merkelijke verwijdering heeft
plaats gehad in Nijhoff's Bijdr. voor de Vad. Geschied- en Oudh. D.
VII. hi. 143, volgg. ; J. a b Utrecht Dresselhuis, Geschied- en
Oudheidk. wandel. door het eiland TValcheren , Middelb. 1842, bl. 7682 (over de heerlijkheden van Ph.) ; Mr. J. v. Lennep en W. J.
Hofdij k, Merkw. kasteelen in Nederl. D. I. M. 190-198 (als boven)
Dodt van Flensburg in Vriend des Vaderl. D. V. St. 6, 1831;
D. VI. St. III. 1832 ; van Vloten, over M a r n i x opvoedings-ont»
werp in Vad. Letteroef. jaarg. 1854; G. v. Loon, Ned. Hist. penn.
D. I. bl. 285; Navorscher,, D. V. bl. 100, 208, 337; Bijb/. 1855,
bl. XCVIII, D. VII. bl. 172-255, 377, D. VIII. bl. 225, 336,
D. IX. bl. 78; Chr. v. h. Hist. Genoots. D. II. bl. 93; D. IV. bl.
236; D. V. bl. 98, 142, 280, 425, 438. D. VI. bl. 97, 98, D.
VIII. bl. 465; Cat. princip. civit. et singul. qui donatione-Bibl. Lugd. Bat.
dotar. L.B. 1597; Cat. Bible publ. Lugd. Bat. p. 252; Cat. Bibl. Bunny.
T. I. p. 423; G r o e n van Prinsterer, Archives de la nzaison
d' Orange-Nassau , Prem. Serie (Reg.) ; Bibl. Elwin& , P. I. p.
Neerl. Bock. ; Muller, Cat. van
84; Arrenberg, Naanzr.
Godgel. werk. bl. 12, 90; Cat. des livres orient. N°. 1811; Hand. d.
Maats. van letterk. ] 856, bl. 65-75:; Muller, Cat. van portr.
(Ais staatsman). Schelt e m a, Staatk. Nederl. o. h. w. ; C. A.
Chais van Buren, De staatk. beginselen van Ph, v. Marnix, Haarl.
1859; H. v. Idsinga, Staatsregt , D. I. bl. 328; Kluit, Hist. der
-

?).
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Holl. Staatreg. D. II. bl. 312; Vreede,
tot de Ned. diplom.
D. II. St. I. bl. 149; 'sGravezande, De Unie van Utrecht herdacht , bl. 147.
(Als Godgel.) Glasius, Godgel. Nederl. o. h. w.; J. U y t e n b ogaert, Kerk. Hist. bl. 208; J. Trigland, Kerk. Gesch. bl. 260;
Brandt, Hist. der Ref. D. I. bl. 299, 303, 440, 516, 532, 538,
546, 565, 588, 666, 707, 760, 798, 842; te Water, Tweede
eeuwged. v. d. geloolsbel. der Geref. kerken , bl. 33 , 35 ; Kort verb.
d. Ref: v. Zeeland , hi. 45; Hist. d. Herv. kerk te Gend , Ber. aan
den Lez. bl. 153; .Redev. der 2 eeuwged. der verlossing van Goes in
Zuid-Beveland , bl. 24 ; Y p e y en Dermout, Gesch. der Ned. Herv.
kerk, D. I. bl. 231 , 249 , very. aant. bl. 94-166; D. II. bl. 346 ,
350; Meiners, Oostfr. Kerk. Gesch. D. I. bl. 420-424; II ark e nroth, in Boekz. der Gel. W er. Mei 1731, bl. 577; J. ab Utrecht
Dresselhuis, F. v. M. beschouwd als godgeleerde en meer bepaaldelijk in zijne verrigtingen en verdiensten ointrent de Ned. Herv. kerk ,
(Must. 1832. 8°.) N i c. Hi n 1 o p e n, Hist. der Ned. overz. des Bijb.
bl. 25; Kist en Royaards, Archief van Kerk. Gesch. inzonderheid van
Nederl. D. V. bl. 108 , 387 , 391 , 459 , 478 ; D. VI. bl. 108 ; 2e Ser.
D. VIII. bl. 182; S cho t el, Kerk. Dordr. D. I. bl. 70 , 94 , 306 , 409.
(Als Letterk.) B id 1 oo, Panpat. Bat. p. 92 ; M. Siegenbeek
Bekn. Gesch. der Ned. Lett. hi. 6 7 ; N. C. van Kampen, Gesch.
der Ned. Letterk. D. I. bl. 155 , Vad. Karak,terk. D. I. bl. 332;
Redev. over den geest der Ned. Letterk. bl. 17; C o 11 o t d'E scury,
Roll. roem , D. II. hi. 88 , D. IV. St. II. bl. 462; Wits en Gey sb eek , B. A. C. Woordenboek , D. IV. bl. 0 , volgg. ; H. B a kker, Besch. van den trant onzer Ned. verzen in Werken van de maats.
van Nederl. Letterk. te Leyden , D. V. bl. 112; Will ems, Verhand.
over de Nederl. Tael- en Letterk. D. I. N°. 5, bl. 281; Mengel. van
Vad. Inhoud , D. I. N°. 5 , hi. 187; Y p ey , Gesch. der Ned. tale ,
S n ell aert, Schets eener Geseh. der Ned. Letterk. bl. 82, 87, 95 ,
98, 105, 114; J. Bowring, Lets over de Nederl. taal en letterk. hi. 31.
(Over den Byencorf). Vreet vogel oft sterft , van Weislinger,,
(Antes. 1741) D. I. p. 207 , Lelyveld, op Huydecoper's Pr. v. taal en
dichtk. D. I. hi. 10 , D. II. bl. 132 , 138 ; Schotel, Ged. over het
Wilhelmuslied ; Kerk. Dordr. D. I. bl. 406 , in Bijdr. tot boeken en
nze2zschenkennis , D. III. N°. 1; Paquot, 111 Om. T. I. p. 55 ; Flög el
Geschichte der Korn. Lett. 3 Bd S 568; D. Gitterman, in Alyein.
Kirchenz. 1835 , Marz , S. 406-408; Jöche is Lex. Thuana p. 47 ;
IIeinsins, Praef. ad Sat. Menip. ; Scaliger. Secunda , p. 443;
Voetii, Exercit. Piet. p. 267, seq. ; F r a n c i i Orat. p. 193 , 194,
edit. 1705 ; (over de Psalmen) Nieuw Christ. Maands. 1833 N°. VII
en volgg. J. He r in g a, Kerk. Raadg. D. II. St. II; van I pe r en
Hist. van het Psalingezang , D. I. bl. 137-143; le Long, Bibl.
Select. P. II. p. 79 , 116; Boekz. der Ned. Bijb. bl. 769 ; J. E n s,
Hist. bericht. van de publieke schrifien , bl. 77; Schotel, Ged. over
het Volkslied, bl. 70 , 71; Gesch. v. d. Heidelb. Catech. bl. 170;
Harckenroth, Oostfr. oorspronkel. D. II. bl. 799; A. A ndriess e Aannz. op de Psalinberym. v. Dathenus , bl. 178; Navorscher ,
D. VI. bl. 76, 77 , 222 , 381; D. VII. bl. 335; Muller, Holl.
Godgel. zverk. bl. 89 , 90.
(Over het Wilhelmuslicd). G. J. Gales, Over (len oorsprong en
Lotgevallen van het N°. 1789; Scheltema's Verb. in Vad. Letteroefeningen , voor 1814, St. II. bl. 109; van S o m e r e n en Brugmans, Het oude Volkslied TV. v. N. , Schotel, Het oude Yolkslied W. v. 1V. en Ged. over het oude Volkslied W. v. N. Leyd. 1835 ,
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Merc. 1672, bl. 80; J. P. v. C a p elle, Verhand. over de Vaderl. Heide der voorvaderen , bl. 36 over Verslag der openb. Vergad.
der tweede lel. van het Kon. Nederl. Inst. 1824 (Amst. 1827); Snellaert, Verh. over de dichtk. in Belg. bl. 184; Willems, Belg. Mus.
D. I. bl. 275; Bosseha, Nederl. heldend. te land , D. I. bl. 177.

MARNOUT. Zie MAREGNAULT.
MA.ROQUINUS (ANDREA. ․ ) , Benedictijn in het klooster dier
orde te Ghislain in Henegouwen , leefde in 1606, schreef:

iinnales Ecclesiastici s. Gesta 8S. Martyrum a Notariis S.
B. B. summorum Pontific. jussu conscripta , variis e bibliothecis
collects IV. in handss.
Zie Val. Andr. Bibl. Belg. p. 51; Foppens, Bibl. Relg. T. I.
P. 54.

MAROLLES (FREDERIK VAN YVE abt van) , lid van den
raad van State , ecn warm voorstander van Willem I, werd
in 1577 door de algemeene staten naar Don Juan te Namen
gezonden, om hem te vertoonen hoe ongegrond bet vermoeden
van toeleg op zijn persoon was , en hem te noodigen naar
Brussel , waar hij veilig kon blijven , weder te keeren. In
hetzelfde jaar werd hij mede naar Geertruidenberg afgevaardigd
om aartshertog Matthias de punten voor to leggen op welke
men hem de opperlandvoogdij Wilde opdragen , in 1579 naar
de Keulsche vredehandeling , en toen deze in het volgend jaar
werd afgebroken , bleef hij , die reeds vroeger in heimelijke
verstandhouding met den hertog van Terranova stond , te
Keulen en verzoenden zich met den koning.
Zie Bor, Oorsp. der Ned. Oorl. B. X. 131. 258, B. XII. bl. 7,
B. XIII. bl. 103, 144; Wagenaar, Vad. Hist. D. VII. bl. 154;
181, 278, 315; Beaufort, Leven van Willem I, D. III. bl. 109;
G r o e n van Prinsterer, Archives de la maison cl' Orange Nassau ,
T. VI. p. 41, 271, 272, 282, 529, 637, T. VII. p. 4, 194,
-

199, sv.

MAROLOIS (SkAtuEL), ofschoon geen Nederlander, Meld
bij zich in Nederland op en gaf er zijne werken uit. Zoo verscheen in 1615 en in 1628 bij Jan Janson to Amsterdam
eerie Fransche en Hollandsche , en in 1647 eene Latijnsche
gaaf van zijn werk over de perspectief. Ook gaf hij in het
licht van Marolois:
Ars muniendi sive fortVcationes etc. 1644. 2 vol. 8°.
Perspective et Architectura etc. Joannis Vredemanni Frisii , 2 vol. fol. en Sterktenbouwing of Fortificatie , oversien
door A. Girard, met pl. Amst. 1627. fol. en in 1662 de
Opera mathematica , zijnde eene verzameling van alle zijne vroegere geschriften sedert 1644, met een nieuw gegraveerden titel
er voor; ook in het Nederd. (k' athematische werken, Amst,
5 d. fol. rn. pl.)
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Zie Dodt, Archief , D. VI; Kr amm, Leven en werken der Boll.
en Vl. Kunstschild. D. III. bl. 1064; A rr e nb erg, Naamlijst van
boeken , bl. 279; Abcoude, Naamr. D. I. bl. 236.

MARONIER (tr.) , schreef:

Kabinet der schriffkonst, bestaande in 60 voorschriften.
Rotterdam. 4°.
Als boven met bijvoeging van eene verzameling rond en loopend schrift.
Arithmetica of rekenkonst. Rottcrd. 3e dr. 8 ° .
Zie Abcoude, Naamr. D. I. bl. 236.

MAROT (DANIEL) , de oude , zoon van den beroemden
Franschen architect en graveur Jean M ar o t , werd in 1660
to Parijs geboren , vestigde zich in den Haag , waar hij vele
lusthoven , buitenplaatsen enz. aangelegd en in dienst van
W i l l e m III eenige bouwwerken ontworpen en bestuurd
heeft.
I-Iij etste zeer geestig beeldjes , huis- en tuinsieraden , plafonds enz. in 1712 gezamentlijk tot handleiding voor kunste•
naars en handwerkslieden in het Licht gegeven.
Behalve Recueil des Ranches des Sieurs Marot, pere et fils ,
Paris , kennen wij van hem de volgende kunstprenten :
De Amsterdamsche kermis met de gewapende burgerij , in 2
gr. bladen.

De _Haagsche kermis , met de schutterij onder de wapenen,
die HH. KK. de prim en princes van Oranje begroeten. Als
boven.

Afbeelding van het groote bal , gegeven bij H. K. H. Mevr.
de Princesse van Oranje , Dec. 1686 , op de zaal van Oranje
in 't Haagsche bosch, ter eere der geboorte van S. H. den
prim van Ora*. Als boven.
Het inwendige van de audientiezaal in den Haag.
Ben gezigt op het huis Voorst.
Overwinning en victorie op het geallieerde Frankriik en Spaqe
behaald. 1702. gr. fol.
De stad Besancon en Maastricht. 2 bl. fol.
Seize embl'emes pour le AfausolOe de Marie Therese.
Reine de France 1686 , naar de vinding van A. Benoi t.
Nouveau livre de Tableaux, de portes et de cheminOes, inventees et gravèes par D. Marot, 22 bl. in fol.
Nouveau livre de peinture de Salles et d'Escaliers. Als boven in fol. oblong.

Nouveau livre de .Departements, etc. Als boven.
Livre de DOcorations dayerentes. Als boven. 1702.
Nouveau livre de Platfonds. Ms boven.
Nouvelles cheminges, faites et plusieurs androids de la Rollande. Als boven.
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Premier et second livre Ornements. Als boven.
Nouveau livre de Berceaux et Trillages. Ms boven.
Nouveau livre de Serrurerie. Als boven.
Nouveau livre de Parterres. Als boven.
Livre de Fontaines. A.ls boven.
Livre de Statues , propres a tailor en marl re el en Pierre ,
et aussi en metal. Als boven.
Vases de la maison Royale du .Zoo. Als boven.
Nouveau livre de Vases.
Nouveau livre d' Orfevrerie. Als boven.
Nouveau livre Ornements pour l' utilitC de Sculpteurs et d' Or/Pyres Als boven.
Magnefiecke Carosse van Syn Majesteyt van Groot Bretagne
gemaeckt in de Haegh de 21 lutif 1698. Als boven.
Kramm bezit nog andere kunstprenten van dezen meester ,
alsmede zijn geteekend portret in 8°.
Zie Immerzeel, Lev. en werk. der Boll. en Vl. Kunstsch. D. II.
bl. 202; K r a m m , Lev. en werk. der Holl. en Vl. Kunstschild. D.
HI. bl. 1064 ; Biogr. Univ. i. v.

MAROT (DANIEL) , de jonge , in 1700 of 1701 to 's Hage
geboren , werd door zijn vader onderwezen , schilderde wat hem
voorkwam , vooral grot- on fonteinwerk. Hij overleed in
1773 in het Leprozenhais to 's Hage.
Zie K ramm, Lev. en werk. der Holl. en Vl. Kunstschild. D. HI.
bl. 1064.

MAROTEN (LEo), was een Augustijner monnik to Gent ,
in 1726 definitor , den 27 Februarij 1729 in den ouderdom
van 71 jaren overladen.
Hij gaf in het fiat :

Regel van de derde orde der Ereinyten van den H. Vader
Augnslinus , 3 d., Gent 1709 , waarvan het laatste (led de levensbeschrijvingen van 365 vermaarde geestelijken dcr orde
van St. Augustinus in verzen bevat.

Vierentwintig meditatien over elesu Christi bloedige en onbloedige opolerande. Gent 1729.
Zie Blommaert, de Nalerd. schrijvers van Gent, bl. 326.

MAROTTE (JAN) , in Vlaanderen geboren , Dominikaner
monnik to Gent , was Baccalaureus en vele jaren hoogleeraar
in de godgeleerdheid en stierf den 8 April 1670 in den
ouderdom van 66 jaren.
Men heeft van hem :
Vitanda Novitas , Antiquitas amanda. Gandavi in 12°.
Zie Paquot, 1116n. T. II. p. 610; JOeher, Gelelir. Lex. i. v.
MARQUAIS (JAcoBus DE) , uit een aanzienlijk geslacht to
Atrecht geboren , wijdde zich aan den geestelij ken stand en
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werd door P hili p pus II, koning van Spanje, in 1584 tot
abt van St. Martijn te Doornik benoemd. Hij overleed 9 Mei
1604. Men vindt zijn grafschrift bij Valerius An
en Foppens.
Hij schreef:
Commentarius amplissimus in .Regulam S. Benedicti.
Speculum pastorum , quo omnia Abbatum aliorumque Prelatorum officia explicantur.
Speculum exercitiorum Monachi.
De Institutione Novitiorum.
Explicationes in Psalmos et Conciones variae.
Gesta %Maas Monasterii sui en anderen , die in handss. in
zijn klooster bewaard werden.
t

,

Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. p. 420; Foppens, Bibl. Belg.
T. I. p. 55 ; Ric her, Gelehr. Lex. i. v.

MARQUETTE. Lie HARTAING.
MARRE (JAN DE) , zoon van Harm en de M a r r e en
van Geesje Poster , werd den 23 Augustus 1696 te Amsterdam geboren , en van zijn jeugd af voor de zeedienst bestemd. Van zijn twaalfde jaar af (1708) tot 1731 zwierf hij
op zee. Hij begon zijn poetischen loopbaan toen hij in 1728
aan booed van het 0. I. C. schip Heesburg als schipper zijn
laatste reis naar Batavia deed , met de eerste hand te slaan
aan zijn uitvoerig dichtstuk Batavia, begrepen in zes boeken ,
later, in 1740, te Amsterdam in 4°. gedrukt , waarin hij de togten
der Nederlanden naar de Indien , de opkomst der Oostindisehe
Maatschappij en de grondlegging van hare hoofdplaats Batavia
op het eiland Java en de lotgevallen en oorlogen dezer stad
bezong. Dit gedicht wordt door deskundigen een meesterstuk en
een schildergalerij in dichtmaat genoemd. Als een pendant
van dit dichtstuk kan men aanmerken zijn Eerezang voor de
Kaap de Goede Hoop in drie zangen , achter zijne Bespiegelingen over Gods wijsheid in het bestier der schepselen. Amst.
1746. Bit laatste is onder de Ieerzaamste en fraaiste dichtstukken te rangschikken die over deze stale handelen en
overtreft verre Vondels Bespiegelingen van Gods en Godsdienst.
Zijne in 1746 te Amsterdam uitgegeven Hof- en Mengeldichten bestaan in eene fraaije verzameling van poetische beschrijvingen van aanzienlijke buitenplaatsen. Als tooneeldichter
beeft de M arre zich inzonderheid verdienstelijk gemaakt door
zijn Jacoba van Beijeren , een fraai oorspronkelijk treurspel (Amst.
1736, 1741, 1761); zijn Marcus Curtius of Lie/de voor ' 1 Vaderland (Amst. 1734, 1736 , 1758 veel veranderd 1759) is vergeten.
Hij was het schouwburgbestuur als zoogenaamd adsistent of
loontrekkend regent toegevoegd en vervaardigde een geestig
zinnespel , Het eeuwgetijde van den Amsterdamschen schouwbur ►
genaam.d , bij gelegenheid van diens honderdjarige feestviering ,
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7 Januarij 1738 , dat zeventien achtereenvolgende malen werd
vertoond. Hij overleed den 19 Jan. 1763.
Behalve de in den tekst opgenoemde dichtwerken heeft men
nog van hem :
Het feest der Lie/de; hardersp. in Huziek. 1741.
Zijn portret is door Ho ubr aken naar Quin k hard gegraveerd , met een vers van L. Pat e r 1745 , een ander door
Vinkeles.
In van Halens Panpaticon komen gedichten van F eitema (bl. 101) Hoogvliet (bl. 115) L. Pater (bl. 79)
Willem van der Pot (bl. 106) Dirk Smits (bl. 204)
Jan Vermeulen (bl. 184) en Philip Z weerts (bl. 80)
op de afbeelding van onzen dichter en verschillende van hem
op die van zijne kunstbroeders voor.
Zie Wagenaar, Beschrijv. van Amsterd. fol. St. III. bl. 257;
Siegenbeek, Bekn. Geschied. der Nederl. Letterk. bl. 149 ; van
Kampen, Gesch. der Ned. Lett. en wetensch. II, b1. 116,161; J. de
Vries, Gesch. der Ned. Diddle. D. II, bl. 114; Witsen Geysbe ek. B. A. C. Woordenb. D. IV. bl. 344, volgg. ; Kobus en de
Rivecourt, o. h. w.; Lulofs, Eenige toelicht en bedenk. op .T.
Bowring 131. 53; Arrenberg, Naamreg. v. Ned. boeken , bl. 279;
Cat. der Maatschappij van Nederl. Letterk. D. I. bl. 252, b. bl. 141.

MARREBECK (J,) , een kunstgraveur, , volgens B r y an in
Holland geboren , bloeide aldaar in 1700 en graveerde portretten in mezzo tinto. K r a m m acht hem denzelfden persoon met
MARREBECK of MAREBEEK (M.) , kunstgraveur en nitgever van middelmatige talenten , blijkens zijn portret van
pau8 Alexander VIII, in zwarte kunst , met een Lat. en loll.
vers in gr. 4°. 1689. Iets beter is het portret van Maria
Ilispaniae Regina, in 4 ° .
Zie Kr a mm, Leven en werken der flollandsche en Vlaanische kunstschilders , D. III. bl. 1064.

MARREE (G. A. DE) gaf berigten over de kust van
Guinea , in zijne Reizen op en beschrijving van de youdkust van

Guinea.
Zie van Kampen, Bekn. Gesch. der Nederl. Letterkunde , D. II.

bl. 636,

MARREVELT (Kapitein), van Amsterdam , onderscheidde
zich in de zeeslagen gedurende den eersten en tweeden Engelschen oorlog. In den tweeden zeeslag , waarin M. H. T r o m p
sneuvelde , verdreef hij , ofschoon met wonders bedekt en van zijne
eene hand beroofd , den vijand van zijnen bijkans vermeesterden bodem.
Zie J. C. de Jonge, Gesch. v. h. Nederl. zeewezen , D. II. bl.
183; D. II. bl. 176.

287
MARRIGJEN ARIENS werd , omtrent 70 jaren oud , wij1
zij uit armoede in 1589 te Vianen met den duivel een verbond
had gesloten , en zich aan tooverij had schuldig gemaakt , den
4 Oat. 1597 te Schoonhoven voor het stadhuis geworgd en
tot stof verbrand. Men leest haar vonnis bij van Berk u m,
Be8ckrijving van Schoonhoven, bl. 376 volgg.
MARRIOT (PIETER) , dichter uit de ISe eeuw , blijkens
zijne Lijklranen over Willem 177 Pr. v. Or. in 1571.
Zie v. d. An , N. B. A. C. Woordenb. o. h. w.
MARRITJEN FREERKS VAN GARSTHUIZEN , doopsgezinde , was eene der vlugtelingen uit de Ommelanden in
1569 , toen Quarre te Groningen kwam om de kerkplunde•
raars (ofschoon er geen eigentlijke beeldenstorm had plaats gehad ,) te straffen.
Zie B 1 a u p o t ten Cate, Gesell. der .Doopsgez. te Groningen , D. II.

bi. 10.

MARRITJE NADMINX dochteres van Alkmaar, in Mei 1535
to Amsterdam , wijl zij zich bij de secte der Anabaptisten had
gavoegd , ter dood gebragt.
Zie van Braght, Bloed. toon. der Doopsgezinden , bl. 413.

MARRON (PAUL HENRI) werd den 20 April 1754 to
Leyden geboren , en was de zoon van Paul Marron en
Elisabeth de Pon, beide afstammelingen van de familia ,
herkomstig van St. Paul en Dauphine, ten tijde der algerneene
vlugt naar Holland vertrokken. Hij volbragt zijne studien
aan de hoogeschool in zijne geboortestad gevestigd, en onderscheiddo zich op dezelve welligt minder door aanhoudend blikken , dan door eene bewonderenswaardige vlugheid. //Marron
deed er eene vrij geringe mate godgeleerdheid , maar veel geloofs
op." In 1776 werd hij predikant bij de Waalsche gemeente
to Dordrecht, en had aldaar zijn medeleerling en vriend Guyot
tot ambtgenoot. Daar vond hij ook de beide Latijnsche dichters van B r a a m en H o e u f ft , en den geschiedschrijver v a n
der W all, met welke hij vriendschappelijke betrekkingen aanknoopte. Vooral bestond er tusschen hem en Hoeu fft eene
hartelijke vriendschap , die tot beider dood heeft geduurd. In 1782
kwam hij te Parijs in betrekking van hulpprediker van den Nederlandscben gezant aldaar, Diens kapel was het middenpunt van de
eeredienst der hervormden. Het was een tijdstip waarop de beginselen van verdraagzaamheid tot alle standen der maatschappij in
Frankrijk begonnen door te dringen. In de aanzienlijkste
kringen , en door hen , die de in zwang zijnde wijsgeerige denkbeelden huldigden was de veroordeeling , die, sedert de herroeping van het edict van Nantes op de protestanten drukte,
,

reeds lang als onregtvaardig vernietigd ; maar de daaromtrent
bestaande wetten waren nog niet met de daad afgeschaft. De
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Protestanten van Parijs , door zoo vele vroegere besluiten onbekwaam verklaard om huwelij ken aan te gaan , zagen zich
nog gedwongen , om in de bureaux van het ministerie tegen
betaling van veel gelds de vergunning te koopen , om in de
kapel van bet Nederlandsche gezantscbap een huwelijk te sluiten. De letterkundige begaafdheid van Ma r r on verschafte
hem de gelegenheid om aan zijne geloofsgenooten nuttig te
zijn. Reeds toen met goed gevolg de Latijnsche dicbtkunst
beoefenende , had hij in eene ode den roem , door de Fransche
wapenen in Noord-.Amerika behaald en de overwinningen van
Rochambeau , Lafayette en Washington bezongen. Dit dichtstuk vond to Versailles bijval ; de minister van buitenlandsche
zaken , de V e rg en n es, gaf het verlangen te kennen om
den vervaardiger er van to zien , en M a r r o n word vervolgens aan hem voorgesteld. De dichter Het niet na zich het
vertrouwen , door hem als letterkundige verworven , ten nutte
to maken , one zich een vrijen toegang tot de bureaux to verscbaften , en to verwerven dat de vergunning tot het aangaan
van huwelijken door de Parijsche protestanten , die men vroeger,, na lang wachtens , duur betalen moest , voortaan zonder
moeijelijkheden afgegeven word. Door doze dienst on anderen van gelijken aard verwierf hij de achting en erkentelijkheid der Parijsche protestanton , en word hij in 17 8 8 , het jaar
nadat Lode w ij k XVI de burgerlijke regten aan de protestanten had wedergegeven , tot leeraar hij de Parijsche kerk
benoemd ; waarin vroeger manners als D um oulin, Dr eli ncourt, Dai lie on C 1 a ude hadden geschitterd. Kort
daarna brak de omwenteling nit en begonnen nieuwe onweders
de pas wedergeborene gemeente to bedreigen en Ma r ro n in
de volvoering van zijn dienstwerk to belemmeren. Voor dat
tijdstip had hij zich met velerlei letter- en geschiedkundigen
arbeid onledig gehouden on zijne bijzondere kennis der Nederlandsche Geschiedenis- en Letterkunde hem met Mira b e a
in verband gebragt , wiens ligt ontvlambaar gemoed door de
gebeurtenissen in 1787 in Nederland , na het binnenrukken
van een Pruisisch leger voorgevallen , diep getroffen was. Het
is zeker dat Marro n zeer veel aandeel had aan con in 1788
door den graaf de M i r a b e a u uitgegeven work , getiteld :
Aan de Bataven over net stadhouderschap.
M i r a b e a u noemt hem dan ook in het groot aantal brieven over dit onderwerp gescbreven : llmijn zeer geleerde wapenbroeder ," on vormde het ontwerp met hem eene geschiedenis der vereenigde Nederlanden to schrijven , waarvan slechts
eenige fragmenten in wezen zijn. Gedurende bet bestaan van
het gemeenebest knoopte Mar r o n nieuwe betrekkingen aan
met de partij der Gironde , die verscheidene protestantsche
leeraars, zoo als Rabaut-Saint-Etienne, Rabaut Pornmi e r en L as our ce onder hare leden telde , 't geen aanleiding
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gaf dat de voorstanders van bet schrikbewind hem later als
verdacht beschouwden. Na tweemaal door de zendelingen
van het commits te zijn aangehouden , werd hij daags voor
de viering van het zoogenaamde feest ter eere van het Opperwezen (7 van Zomermaand 1794) in het hotel Talaru , door
de wijkvergadering van Lepelletier in een kerker herschapen ,
gevangen gezet. Den 12 Thermidor (30 van Hooimaand
1794) na den val van Rob espi erre, herkreeg hij zijne vrijheid , en gaf kort daarna onder den titel van Paul Henri
Marron aan de 6ury.ere8 Helena Marie Williams , eene belangwekkende beschrijving van zijne gevangenschap en de wijze,
waarop zijne lotgenooten in het origeluk zich hadden bezig gehouden , in het licht. In weerwil van de beroeringen der tijden , werd zijne kerk , misschien de laatste van geheel Parijs
gesloten , en belette hem de verpligte dienst op den Decade
niet om voor het klein petal geloovigen , dat door de stormen der
omwenteling nog niet was uiteeii gedreven , naar de wijze der
vaderen , wekelijks den Zondag te vieren. Na zijn gevangensehap nam M a r r o n , die als leeraar niet of slechts een geringe bezoldiging genoot , deel aan de zamenstellen van verschillende bladen en arbeidde hij eenigen tijd aan het ministerie
van buitenlandsehe zaken.
Bij de herstelling der openbare eeredienst in 1802 werd hij
voorzitter van het consistorie en twee jaren later ontving hij
van N a p o 1 eon zelven het kruis van het Legioen van Eer.
In hetzelfde jaar was Marron op het punt in een godsdienstigen twist te geraken. De aartsbisschop van Besancon , Le co z,
schreef namelijk aan Marron, Mestresat en RabautPommier een openbaren brief om deze leeraars te bewegen
van zich de kroouing van Napoleon, en de tegenwoordigheid
van den pans , ten nutte te makers , tot eene geheele ineensmelting
der beide kerkgenootschappen. Marron en zijne arnbtgenooten
deden echter den aartsbisschop op overtuigende wijze gevoelen
dat deze minder eene ineensmelting van weerszijden dan wel
een bekeering ten behoeve zijner kerk verlangde. Van dit tijdstip of tot zijn dood was zijn .loopbaan die van een Christenleeraar, en zijne snipperuren besteedde hij aan de bijwoning
van gezellige kringen , waar de levendige , vernuftige wending
zijner gesprekken voor zijne vrienden zoo behagelijk was, aan
een gezette beoefening der Latijnsche letterkunde en aan velerlei letterkundigen arbeid. Zijn geheel !even door bleef hij
aan zijn vaderland gehecht en liet geen enkele gelegenheid
voorbijgaan om de instellingen , den wetenschappelij ken roem ,
den volksaard en de taal van zijn geboorteland te verdedigen.
De Nederlandsche geleerden en kunstenaars, die Parijs bezochten , yonder' immer in hem een kundig raadsman en een gullen
gastheer. Hij Iegde zijn leeraarsambt niet neder voor dat een
sraartelijke ongesteldheid hem daartoe noodzaakte. Deze, die
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langzaam zijne kracliten ondernaijnde , sleepte hem den 31 van
Hooimaand 1832 weg. Tajo oude vriend o e u fft bragt zijne
nagedachtenis eene aandoentijke hulde en zijn ambtgenoot en,
vriend A. C o q u e rel sprak een treffende lijkrede op hem uit.
Een eenvoudig gedenkteeken met een seer gepast Fransoh en
Nederduitseh opsehrift is op het Parijsch kerkhof Pere ht Chaise
voor heal opgerigt.
Ms voorzitter van bet eonsistoire bled hij tat skin einde toe
met grooten lof en uitgebreiden zegen werkzaam Also kanselredenaar begat hij, vaoral in, de kraeht van zijn leeftijd ongemeene begaafdheden. Eenige ski ner leerredenen zijn afzonclerlijk aitgegeven , bet plegtige gebed door hem hij gelegenheid van het hervormingsfeest toen zijn kerkgenootschap zich
met het Luthersehe vereenigde , den 2 November 1817, uitgesproken, is in het liecueil, die plegtigheid hetreffende , opgenomen. Hij sehreef vele belangrijke biographien van beroando
Nederlanders in de 13jographie Zuni ersel van 1Vii ethaud,
in de Dictionnaire hi8torique van Louis Prudbomme,. en
het Magnin Encyclopectique, (grand nontbre d'article8 de cyiague , une Notice *or Lyonnei etc) in het Journal de Voris
Marron was , gelijk wij opmerkten een vurig beininnaar
der Latijnsehe diehtkunst. Reeds op zijn veertiende jear weed
een dicht8tuk van hem in die taal gedrukt. Schoon zijn gediehten alien den geoefeuden kenner en geluk kig navolger der
oudheid •aan den, dag legden , zijn er nogtans order de groote
menigte , die daarvan van tijd tot tijd het licht zagen som.
migen , waarin deskundigen geniis van vloeibaarhei4 en gemakkelijiheid opmerkten doeh het minst of liever in, het geheel
nit sal men zich over dit geniis bekiagen , in die diehtAtuk.
ken , welke hem door vaderlandsliefde en gevoel van vriend
schap werden ingestort. Slechts enkele zagen deels met, deals
zonder zijn: naam , het licht de meesten werden in Fransehe
en Nederlandeehe letterkundige- tiidsehtiften , vooral ia den
Konsta en letter. bock , opgenomen. In bet Afavaisin
Ague vindt men eeu. weinig vereerend op K. a n tin het Griekseh.,
Latijn, Fransch en Hotlandsch. Men heeft na zijn, dood een
bundel zijntr in den. KOMI- en: letterbode verapreide Latijneolte
gediehten willen in het licht geven , cloak dit plan is niet deergegaan. H4 bespeelde ook an en dan de Nederlancleehe her,
zelf& bestaan er gedichten van hem in hoogen ouderdom in die
taal geschreven. Tot zijn nagetatene lettersebatten bottom% een
verzameling van, uitgebreide aanteekeningeu voor een nieuwe
vertaling der psalmen ; om de verouderde van Be s-a,. Mar° t
en C o‘n r art te vervangen.
Een der laatste biographisten van Mar r on sehreef: ',dans
saes 6erits comma darns son. ministere , rron a fait preuve
d'une conduite juste et exempte de flatterie.." ffLa derniere
partie) merkt Qudrard aan) de cette phrase est au mane
.
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tris-inexacte , car Marron a encense tortes les) idoles qui se
sont succedees au pouvoir, Louis XVI, N apo 1 6on, Laois;
XV III , le due de Bordeaux , Charles X" etc,
Marron was correspondent der tweede en derde kiasse *ad
het koninklijk Nederlandsch Instituut en lid der Maatsehappij
van Ned. Letterk. te Leyden.
Hij huwde M o 11 e r u s. Zijn afbeeldsel is mdermalen
plaat gebragt.
Men heeft nog van hem :
Eerekroon op de hoof' .en der doorl. staatsmannen, Burgervad.
Zeeh. (door Marron, Blusse, Hoeufft, van; Braam.
enz.) Dordr. 1782.
Lettre d'un protestant a l'abbe Cerutti. Paris 1789. 8°.
Discours prononce au service extraordinaire celebri par les
protestants de Paris, a l'occasion de l'achevement de la consti.
tution et de 8091 acceptation par le Rol 1791. 8°.
Redevoering gehouden 13 Oct. 1793 te Parijs; in 't Ned.
vert. door C. J. C. Bacot, Duinkerk. 1793.
Gebed en Formulier van het H. ,Ivonclinaal, ten gehrulke van
de Protestantsche kerk te Parijs , opgesteld door den Burger
Marron , predikant 179.4 , benevens gebed opgedragen aan
de .Fran,sche Natie , door den burger en vaderlander Castellier ,
pastoor van de paroehie de Forgueux, by St. Germain, en-Laye,
department van de Seine en Oise. In het Fransch en Hollandsch 1794. Z. pl. of naam van drukker.
J. Ch. J. Luce de Lanciv al, Ode a son Exc. Mr. B.
J. Schimmelpenninck, grand pensionnaire de la Republ. Batave
avec deux vers Latins par P. H. M a r r o n , Leide 1805. 8°.
Discours pron. la veille de la paix 17 Brum. An X,dcins le
temple des Protestants de Paris. Paris 1801. 8°. nordr.
1802.
Discours religieux &Action de grclees pour la pain signee
Lttneville, pron. le 3 ventage an IX (met Franscbe en Latijnsae dichtregelen. Ook in het Ned. overgêtet.
Constitution du people Bat. trail. du Hollandale (1798).
Napoleonti prima Gallortan imeratorit server augusta. Paris.
Prat h. nage'volgd dear J,. Dem , 1805.
1844. 4°. In
Service sokmnel d'action de grace* , eil0'err par l'Egt.
Consist. dui DOart. de la Seine, 15 Aofit 1806, motif). de la
naissance de S. M. l'Emp. et Rol. Paris 1806. 8 °.
Carnina. Paris. 1811,: 22 et 25. 3 St. 4°.
1. De- Ronde .Rege eperato et nal°. 1811.
2. Lvdovico XVIII
Begi, in testis baptismalibus Repil
Burdigalae Dade ipsis [Cal. Majis. 1822. (Ook Paris 1821. 40.)
3. Garda Galloruna regi, in .festis ithemensibus d. 29
Maki 1825.
Messieurs lee president et membree de la Chiambre de Deputes des dOarlemenle.,. lee prèsidents des consistoires de l' .Eglise
19*
,

,

.

-

,

,

292
Worm& et de cette de la confession d' flugsbourg a Paris
1816 8°. (met den predikant Goep p).
Solemnia Hagana, celebrata d. XXII et xx In Julii 1828
Paris 1828. 8°.
Elegia ad Musarn in Borbonicorum ad Gallon reditu , et auspicatissimo Ludovici XVIII Lutetiam Parisiorum adventu.
Parisus 3 Mai 1814. 8°.
Op eene Leiden-ovtzets viering te Parijs 3 Oct. 1829. 8°.
Hij vertaalde ook in het Hollandsch de Nouvelles observations et attestations cur la transcendance des lois de Meleze etc.
van M. Quatremêre Disjonval (1803).
Men schrijlt hem ook de noten toe op het werk van den graaf
de Mirabeau, Aux Bataves sur le Stadhouderat. (1788. 8°.)
-

Zie Gal6rie des contemporains , Tom VI. p. 443 , 444 ; Le protest.
He armee , No. 2 , 20 Aofit 1832, No. 36, 20 Juillet 1833; Konsten Letterb. 1832 , 2 dl. N°. 37, 38; Aanhangsel op Nieuwenhuis Woordenboek , o. h. w. ; Qu6rard, La France litter. T. V. p. 539, 560
Proces-verbaal ?pal de vitien-twintigste algem. verg. van het Kon Ned.
Inst. 27 Aug. 1832, bl. 21, 22 ; Hand. der jaari. verg. ran de maats.
ijan Nederl. Letterk. te Leiden 1833, bl. 2 volgg. ; B e r gm an , Lev.
van F. A Bosse , bl. 108; Mr. B. H. Lulofs, Gedenks op H. D.
Guyot. Gron 1828 8 0 .; Collot d'Escury, Hollands roem in
kunsten en wetensch. D. I. A. hl. 80 ; S c h o t e l , Kerk. Dordr. D. IL
bl. 214, 784; J. H. Hoeufft, Cann. Epidosis , p. 41, 48, 77;
Promenade philosophique an cimetiere du pere la Chaise , par M.
Viennet , Paris 1855, p. 230 ; Cat. der Moats. van Nederl. Letterk. te
Leiden , D. I bl 269; D. II. IA. 81, 195, 270, 291; Heringa,
Bijdr. tot de lijst van Ned. dieht. ; Muller, Cat. van port.

MARSCH ALL (H. G.), schreef:
Geneeskundig volksboek , naar het hoogduitsch, gr. 8°. 1791.
Dordrecht.
De Geneesmeester voor ongehnwde vrouwen, moeders, kinderen.
Zie Konst - en letterb. 1790, D IV. M. 34.
M A RSEL ER (ADRIAEN VAN), van Antwerpen, aldaar schepcn
in 1587 en volgende jaren , dichter uit de 16° eeuw, van wien
Diets meer bekend is.
Zie Foppens, Bibl. Belq. T. IT. p 983; Paquot, Mom. T.XVI.
p. 174; Willems, Verb. over de Nederd tael en lett. D I b1.284
285; Witsen Geysbeek, B. A. C. Woordenboek , D. IV. bl. 366.
-

—

MARS ELA ER (FREDERIK VAN), noon van den vorigen , en
diens eerste vrouw Josin a Roussel, werd in 1584 te Antwerpen geboren , ontving daar zijne eerste letterkundige opleiding , studeerde vervolgens te Leuven in de wijsbegeerte en de
regten , en verkreeg aldaar den 23 Maart 1611 den graad van
licentiaat in deze faculteit. Na nog eenigen tijd het onderwijs
van E r y ci us Putennus in de letterkunde genoten te hebben , reisde hij door Italie en Het hij zich opnemen onder de
riddersehap van O. L V. van Loretto. In zijn vnderland

weergekeerd , vestigde hij zieh te Brussel, waar hij in 1618
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schepen werd , welke betrekking hij meermalen bekleedde. In
16z0 , 21 , 22 , 54 , 55 , 56 nam hij het ambt van tresorier
en in 1623 , 25 , 30 , 40 , 43 en 5 t dat van burgemeester waar,
Toen hij in 1659 voor de 15 maal tot schepen was benoemd ,
ontdeed hij zich van dit amht dat op zijn noon 0 illes F r ed e r i k overging , en onttrok zich geheel aan de zaken.
Den 5 Mei van dit jaar verhief Philips IV zijne heerlijkheid
Perck of du Parek bij Vilvoorde tot eene Baronie. Hier en
te Brussel bragt hij de 26 overige jaren van zijn Leven met
het beoefenen der letteren door.
Hij huwde Mar garetha de Baron aige, eenige dochter van Jan de B a r on a i ge, beer van Perck , St. Hubert ,
Elewyt , Harzeaux , Oycken , Loxem etc. en van Ca tha r i a a
le Clercque, dochter van Willem le Clercque, schout
en luitenant van het hof van leene te Mechelen.
Zijn oudste zoon , K a re 1 Phi lip, stierf op reis naar Weenen , in het gevolg van Fran c i s c o d e Mo ura, Y Conte
Real , markies van Castel Rodrigo , vervolgens gouverneur der
Nederlanden. Een ander zijner zonen was de genoemde G i 1les Fr ederik , heer van Perck, Elewyt, Harzeaux, Hoyke,
Borre , Loxem en bet Vrije van Opdorp, raadsheer van den
raad van Brabant, die omtrent 1655 huwde met Maria P etronella van Caldenborch, ridder, beer van Herve,
Crevecoeur , Charneux , Thi mister , Beucq , Salome , etc.
M a r s e l a e r was een letterkundige en verstond bet latijn ,
ook was hij ervaren in de regtsgeleerdheid en staatkunde. Hij
was edelmoedig , weldadig , vooral omtrent letterkundigen. Ook
had hij den naam van een godsdienstig man te zijn , doch
trotsch. Hij stierf den 7 November 1670 , in den ouderdom
van 87 jaren en ligt in de parochiale kerk van Perck begraven , waar men nog zijn grafschrift leest.
Hij schreef :
Kviptlxstov sive Legationum insigne in duos libros distributum. Antv. 1618. 8°. Ook met den titel: Legatus ; lihri duo
ad Philippurn IV. Hispaniarum Reyem. Antv. 1626. 4°. Deze
uitgaaf is zeer vermeerderd Most. 1644. 8°. Vinariae (Weimar) 1663. 16°. It. Editio secunda , ab ipso auctore aucta et
recensita. Ant. 1660. fol. praclitige uitgaaf , aan Philipp us
IV toegewijd.
Legatio mentis ad Deum ; operis de legato Parergon ; Per
D. Frederic= de .Illarselaer equitem auratum , et lanretanum , Baronem de Perck et Elewyt , Toparcham de Opdorp
llama= , Oycke , etc. Malestati euae a Considis Belli , mpgmum Bruxellae Consulem. Brux 1664. 16°.
.Epistola ad Josephum Geldorpium Ryckel , in het Leven van
Ste Begge , in 1631 in 4°. door dezen abt in het lieht gegeven.
Hij is meermalen afgebeeld. Zijn beste portret is dat door
Corn. Galle gegraveerd mar de schilderij van A n t. v an
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Dyck, met twee latijnsche gediehten van N. Burgundius
en Jacobus vande Wane.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. p. 250; Foppens, ilibl. Belg.
T. I. p. 320; Petri Bellugae, Specul. Princip. Brux. 1655, in
Epist. nuncup. ; Butkens, SupplOm. des Trophies de Brab. T. IL p.
88 ••••91; Grand Thheatre sacrh de Brabant, T. I. P. IL p 190, 382
van Gestel, gist. Alechl, T. I. p. 112, 113; P. Sweertius,
Necrol. p. 157, 158; Paquot, Mem. T. XVI. p. 174; Willems,
Verh. over de Ned. tael- en letterk. D. I bl. 284, 285; Witsen
Geijsbeek, B. A. C. Woordenboek, D. IV. bl. 316; van Loon,
Ned. Historiepen. D. II. bl. 412 ; .Turisp. her. p. 312; Nobil. de Pays-Bas ;
Muller, Cat. v. portr.
,

MARSEUS VAN SCHRIECK (OTTo), dus wordt de voorgaande
O. Marcelis door Dr. Waagen, direeteur van het koninklijk
mnseum te Berlijn , in den Catal. der kunstgalerij aldaar genoemd.
Zie 1 r a n3 m , Lev. en werk. d. Holl. en Vl. Kunstsch, D. III.
1060, 1065.

MARSHALL (ThomAs), doctor in de godgeleerdheid, te Oxford
beroemd taalkundlge , van 1656— 1672 leeraar in de Episcopale
kerk , te PQrdrecht tot welke betrekking hij geroepen was door
de ffmerchant adventurers" aldaar. In Engeland wedergekeerd
werd hij rector van Lincoln college aan de universiteit bij
Lincoln. Later werd hij rector van Oxfords college en stierf
in 1686.
Hij gaf in het licht:
Quatuor D. N. Jam Christi Euan/eliorum versions perantiguae duae, Gothica wile et ilnylo-Saxonica; quanta illam ex
celeberimo codice argenteo nunc primum depromsit Franciscans
Junius F. I. (i. e. Francisci filius) hanc autens ex codicibus nzss.
collatis emendatius recudi curavit Thomas Alareschallus , Anglo.
aliU8 etiam observationes in utramque versionem subnectuntur.
Accessit et Glos8arium Gothicum etc. opera ejusdem Fr. Junii
Dordrechti 1655. 4°. 2 will. Amstelred. apud J a n s o n i oWaesbergios. 1684.
Zie Richer, Gelehr. Lexicon , B. V. S. 105; Steven, History
of the Scottisch Church in Rotterdam, p. 75, 300 - 301; Balen,
Bescitrijving van Dordr. bl. 195; Kist en Roijaards, Kerk. 4r.
chief inz. in Nederl. D. V. bl. 8 , 9, 11, 17; Schotel, Kerk. Dordr.
D. I. bl. 458; Chaufepie, Dict.hist. i. v.; Moreri Wood, 4th.
Oxon. Biogr. Univ.; Saxe, Onom. T. N. p. 120; Anal. p. 606.
;

MARSHOORN (GERRIT), zilversmid te Haarlem , in de
eerste helft der 18° eeuw , was tevens een kundig wapensnijder en zilverdrijver. Bij bet vieren van bet 30 jubelfeest van L.
Kosters uitvinding der drukkunst, vervaardigde doze kunstenaar
de twee gedenkpenningen , bekend onder den naam van den grooten en kleinen Marsboorn ; beide zijn naauwkeurig afgebeeld en
beschreven in het werk van J. C. S ei z. Haarl. 1740. Het blijkt
uit die bescbrijving,. dat de groote gedreyen en, d e ge-
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stettpeid is , Met yeti 6te1pel door Wit ratio b rft in dad
werkt. Vervolgens heeft Marsh o o welligt mule ineet
andere, twee gedenkpenningeu gemaakt met het borstbeeld van
deft stadhouder W. C. I1, Faso en een versje op de keerzijde : de eerste met het versje :
ten Salomon voor ISTe&lands stoat ,
ten vredestichter naar Gods rand.
Deze viel niet gelukkig uit en hiertegen werd een vrij ttevig
rijmpje gemaakt , dat waarsehijnlijk aanleiding gaf tot het volgend versje •, door Pieter Merkman:
Aan G errit Marsho or n zilversmit to Haarlem,
IIM a r s h o o r n , die zoo fraai de stempel-hamer roert ,
"En daar de teekenpen zoo juist en A.ks bij voert
#Mogt efts aan Sparens booed , alwaar gij werdt gebore ,
#Uw welgelijkend beeld , naast dat van K os t e r , gloren.
Op den tweeden gedenkpenning , die veel tieter was eri aIgemeener is , leest men mede van Pieter MeJk man, het
volgende , onder het wapen van Haarlem :
*Valor Haarlem burgetij ,
"Die Fri so vrij en blij ,
oStadhouder van ohs Land ,
#Ontving met hard on hand."
P. 1VI. /7-507.
Beide daze gedenkpentingen 2ijn met den hunt Vaal
Marshoorn onder het borstbeeld geteekend. De tijd van zijti
overlijden is niet bekend.
Zie Konst• en letterbode, 1833, D. III. bl. 166; Immerzeel, Lev .
d. &Md. D. IL

bl. 204; Aanhangsel Dichik. Cjpressenb(. bl. 83.

MARSILIUS, DE WIRE, (SAPIENS) , eon oud dichter, schrljft
het gedrag der Agrippijners , toen deze de help van Gerealis
tegen Ciatzdia 9 Civi1is irtriepeIt, en here de gemalin en
Mt& van den Jaatsten en de dochter an Classicus, hun
tot onderpanden der bondgenootsehap tusschen hen en C i v
Ifs gegoven 3 aanboden en de Gerrnanen die Mee en daar in
de buizen verspreid waren , om hals gebragt hadden , aaft de
zen Marsilius toes Sedert weird doze airi bet heofd tier
stedelijke regering gesteld , en na zijn dood met eon' praalgraf
bewesten de muren van Keulen vereerd , welks ldatste Overblijf,
sel in zegt, dat eerst in de 186 eeuw is verloren gegaan.
De inoioners van Keulen zouden tot op het jar 1500 de her.
denking deter gebeurtenis op den vijfden dag na Pinketeren
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gevierd hebben en aisdan statiglijk de muren met krijgsrnuziek
zijn rondgetrokken.
Zie Aldeubruck, de relig. Ubior. p. 104, 105 ; Taciti, Hist.
Lib. IV. C. 79; van W ij n , Nalez. op de Vad. Hist. van Wagenaar, D. I. bl. 43 , 44.

MARSILIUS (ThEonoRus), in 1548 te Arnhem geboren kwam
na het voltooijen zijner studien te Leuven , te Toulouse , alwaar
hij de hurnaniora onderwees ; vervolgens te Parijs alwaar hij in
het collegie des Grassins , en later in dat van Plessis tot koninklijk hoogleeraar enz. enz.
Zie de Fellez, Geschiedkundig Woordenboek , XVI D. bl. 217.

MARSILIUS VAN INGEN, aldus genoemd naar zijne geboorteplaats , een dorp in de provincie Gelderland enz.
Zie de Fell ez als voren.
MARSSE , de Jonge (JAN). Zie MARTSEN (JAN), de
Jonge.
MARSSEN , de Jonge (JAN). Zie MARTSEN (JAN) , de
Jonge.
MARSY (BALTHASAR en GASPARD DE) , gebroeders Vlaamsche beeldhouwers uit de lie eeuw , die veelal gemeenschappelijk hebben gearbeid. Zij vestigden zich te Parijs , en overleden aldaar. B a l t h a s a r werd den 20 Mei 1614 te Kamerijk
geboren, in 1673 lid en tegelijk professor bij de koninklijke
akademie van Parijs. Hij stierf aldaar den 26 Mei 1674.
Gaspard kwam in 1625 te Kamerijk ter wereld , en werd
in 1637 tot lid , in 1659 tot professor en in 1675 tot adjunct
rector van dezelfde akademie verkozen. Hij stierf to Parijs
den 10 September 1681.
Men vindt van deze kunstenaars :

He marmeren praalyraf van Jan Casimir, koning van Polen, in de kerk der abdij St, Germain-des-Pres , to Parijs.
Twee marmeren standbeelden , de Dapperheid en de Wifeheid voorstellende, aan het praalgraf van Turenne in de kerk
der abdij van St Denis.

Frankrijk onder Lodewijk XIV in Duitschland zegevierende ,
een groep van drie figuren op bet voorplein van het kasteel
te Versailles.
Ben standbeeld van Mars aan den voorgevel van hetzelfde
kasteel.
Tien standbeelden , verbeeldende de Overvloed, de Riikdom
en de .richt eerste maanden van het jaar , aan den achtergevel
van het kasteel.
Een marmeren groep voorstellende Latona met Apollo en
Diana, in het midden van den vijver van Latona , in het park
van Versailles,
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Bacchus , vergezeld van Heine Salers en van de attributen
van den Herfst, in het midden van den vijver van Bacchus.
De slang Python, die op verschillende plaatsen water opspuit ,
waarvan de voornaamste straal zich 92 voet verheft, een bronzen versiersel van den drakenvijver.
Een bronzen standbeeld van 24 voet , in het midden der
Enceladus•fontein.
Een marmeren groep , voorstellende de Dageraad tegenover
de boschaadje van Apollo.
Een dito , voorstellende bet Zuiden bij de fontein de Pyramide.
Een dito , voorstellende 2 Paarden en 2 Tritons bij de grot
van Apollo. Dit laatste vooral is een verwonderlijk voortbrengsel en er zijn weinig of geene beeldhouwwerken van zulk een
om yang bekend.
Zie Immerzeel, Lev. en werk. der Holl. en VI. Kunstsch. D. I.
bl. 265 , 266; Biogr. Univ.

M.A.RTEAU (GILLES DE), de Oude, word in 1722 of 1729 te
Luik geboren , ging in zijne jeugd naar Parijs, waar hij spoedig
grooten room verwierf en veel toebragt tot het doen herleven
der kwijnende graveerschool. In 1764 werd hij lid der akademie te Parijs. Er bestaan vele prenten van akademiebeelden
door hem naar teekeningen van de meest beroemde Fransche
meesters gegraveerd Hem is de vinding toe geschreven om
in zijne graveerwijze de oorspronkelijke teekeningen geheel
terug to geven.
Hij zou meer dan 500 prenten vervaardigd hebben. Hij
overleed to Palijs in 1776.
Zie I rn merzeel, Lev. en werk. d. Holl. en Vl. Kunstsch. D. II.
bl. 76; K ram m , Lev. en werk. d. Holl. en VI. Kunstsch. D. III.
bl. 1063, en op Du mar s eau , D. II. bl. 331.

MARTE AU (GILLES ANTOINE DE), neef van den vorige , werd
in 1750 te Luik geboren. Hij was leerling van zijn oom en graveerde in diens Stijl. Hij was geen onverdienstelijk graveur.
Er bestaan een groot aantal studien naar moderne meesters
van hem.
Hij overleed omtrent 1806.
Zie I mm er z eel, Lev. en werk. d. Holl. en Vl. Kunstsch. D. II.
bl. 177; Kramm, Lev. en werk. d. Holl. en Vl. Kunstsch. D. IL
bl. 331.

MARTEAU (SAmuEL) , med. doctor en conrector aan de
latijnsche school to Gorinchem , schreef:

Kortbondige t' zamenstellinge over de Meleorologia, ofte apeculatie der Hem,elsch,er onvolmaakte lichamen. Te Dordregt bij
Simon onder de Linde 1695. 8°.
Zie Rabus, Bodcz. v. Europa, 1695 a, bl, 553.
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MARTEN VAN 1108SUM. Zie ROSSIM (MARM VAN).
MARTENA (Sa ►s) een moedig Friesch krijgsheld in de
1 2e eeuw.
Ziete Water, Verb. d. Edelen, D. III. bl. 99; Wiaseinittit,bi. 137.
MARTENA (HESsEL) werd in 1164 door zijn vader,
D o e k e M artena, naar Italie gezonden , oln daar onderwezen
te worden. Krijgszuchtig van aard , trok hij met twee paarden naar
Duitschla?td om keizer Frede r i c us Barba r o s s a to dienen.
Hij klom bij den keizer door zijne stoutmoedigheid en dapperheid in groot aanzien , werd door hem ridder geslagen en tot
overste an 10000 paarden benoemd , en kreeg -de belofte
van met de dochter van den graaf van St al berg te
zullen huwen. Als gezant van den keizer op reis zijnde ,
werd bij door eene ivende met den zoos van den grad van
nhal t, die de jonkvrouw van Stolberg tot vrouw begeerde
aangegrepen en doodelij k gewond. Een jaar later stierf hij te
Milaan , na den keizer elf jaren met getrouwheid gediend te
hebben.
Zie Ocko Scharlensis, Chronijk van Friesland, bl. 94, 95,99;
Wins emius, Chron. van Friesland , fol. 127, 138, 141.

MARTENA (DOEK DOECKES VAN) bastaardbroeder van den
vorige, een man "van een onvertzaagd genioed en stout wezen", werd , op verzoek van Frederik Barba rossa, in 1176
door zijn vader naar Duitschland gezonden , waar hij zich door
zijne dapperheid onderseheidde en in hoog aanzien bij den
keizer kwam. Toen echter de keizer zich te Venetia voor den
Pans vernederde , begeerde hij , ziende dat zoo een llhoogen
potentaat en lofwaardigen krijgsman zich tot zulke kleinachting
en vernederinff zijn afscheid , d.at hij echter niet nam toen
hij hoorde , dat Barb a r o s s a zich toerustte om naar Azie te
trekken. 'Foci veranderde hij van besluit en volgde hem derwaarts ,
doeh verdronk te_ gelijk met zijn hear bij het overtrekken van
een Avian
Zie Oekty Scharlensis, Chronijk van Friesland , hl. 99, 100.

MARTENA (SYnTs) nam in 1228 met andere Friezen deel
aan den togt van Frederik II naar het H. Land, waar hij
voor 't Heilige graf ridder werd geslagen. Later werd hij in
een scherinutseling in Hongarijen gedood.
Zie Ocko Scharlensis, Chronijk van Friesland , bl. 112.

MARTENA (11EssEL VAN) was de 9 of volgens anderen
de 10 potentaat van Friesland, waartoe hij den 6 November 1306 verkozen werd. Hij was een vreedzaam man ,
die den oorlog niet beminde , dock meerrnalen werd hij genoodzaakt ten oorlog te trekken , zoo als in 1309 , toen de
;Tad van Holland net 1500 man in Gaasterland vial , dat
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brandschatte en vervolgens naar Stavoren trok , waar M a rtena met zijne Friesen lag. Deze trok den graaf te,gen , loch
nog voor hij G aa s terl a n d bereikt had , had deze bet reeds
verlaten. Iiij overleed den 16 Augustus 1312. Joann es Vli eterpius, door zijne geschiedkundige schriften bekend , was zijn

gebeimsehrijver.
Zie Ocko Scharlensis, Chron. v. Fries!. bl. 136-133; Hamconius, Frisia. p. 44; Winsemius, Chron. v. Filial. bl.
185...187, 190; Schotanus, Gesch. v. Fried. bl. 164; Suffrid. Petrus, de Script. Frisia, dec. VIII , cap. 2; to Water,
Verb. der Edelen, D. III. bl. 95.

MARTENA (HESSEL vAN) , zoon van S y t s e van M a rt ena , hoofdeling te Kornjum en van J el van H arin xm a,
kleinzoon van Do e k e van Martena, grietman van Boarderadeel. Hij verschijnt in bet laatst der 15. eeuw op bet
woelig tooneel onzer gesehiedenis als een krijgszuchtig en driftig vooretander der Schieringer partij. Als zoodanig was
hij een der eersten die vreemde troepen in het land hielp brengen en met Goslick Jongama, Bocke, Harinxma
Douwe Sjaerdema en Hero en Harich Hottinga,
benevens de steden Sneek , Bolsward , Franeker , Workum en
Sloten , die aan hen onderworpen waren , den overdragtsbrief
maakte van het hooge bewind aan den hertog van Saksen op
den 39 April 1498 en dezen in zijn stadhouderschap huldigden.
Hij beyond zich in hetzelfde jaar weder op den togt near
Bergum , en , in hooge gunst bij den hertog staande , was hij
een der eerst benoemde raden in het hof van Friesland , door
dezen ingesteld.
In 1500 had hij het bevel bij bet beleg van Franeker , en
vertegenwoordigde , na de overwinning op de Vetkoopers , den
hertog bij het ontvangen der hulde van de zich onderwerpende
partij. Vier jaren later werd hij lid van den raad , die nit drie
vreerndelingen en drie inboorlingen bestond , en belast was met
het opperste bestuur van Friesland. Waarschijnlijk was hij
ook die Hessel, welke in 1505 grietman van Franekeradeel
en drie jaren later van Menaldumadeel werd. Werkzaam was
het deel dat hij nam aan de regtspleging van Gerb ran d
Mockema en Jemme Herjuwsma. Even gemakkeliik als hij
zich aan het be,stuur van hertog G e or g e gehouden en dat
ondersteund had , schikte hij zich , na de averdragt nun K arel van Bourgondie of Oostenrijk,, weder om diens
partij te schragen , en voor zich de eer en voordeelen daarvan
to genieten. Den 22 Jimii 1515 legde hij , met 56 edelen ,
den eed van hulde aan ear e I af; en den 1 Julij daaraanvolgende werd hij door diens stadhouder,, graaf Fl o r i s van
E gm o n d , ridder geslagen. In 1516 had hij het verdriet dat
zijne echtgenoot met drie dochters op de Zuidetree , door de
partij .der Geldersohe Friezen gevangen genomen, en traar.Srteelc
,
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gevoerd werden , waar zij nog lang moesten verblijven. Nog in
hetzelfde jaar trok hij naar den koning van Spanje , Karel V,
om dien den deerlijken toestand van Friesland onder het oog
te brengen. In Januarij 1517 was hij tegenwoordig bij het
beleg van Sneek , het laatste zijner ftiten dat men van hem
vermeld vindt. Kort hierop ondernam hij eene bedevaart naar
het Heilige land , die hij echter niet volbragt , wijl hij in dat
zelfde jaar op het eiland Rhodus stierf.
Zijn staatkui1dig gedrag is te regt door de Friesche geschiedschrijvers gelaakt , wijl hij alle geoorloofde en ongeoorloofde
middelen aanwendde tot grootmaking van het huis van Saksen
en van zijn eigen geslacht.
J an cko Douwema, die ook zeer tegen hem verbitterd is ,
legt hem te last dat hij dikwijls zou gezegd hebben , dat hij
wel eene groote som gelds zou willen geveti , zoo hij Been Fries
was. Als krijgsrnan heeft hij , hoezeer, dan ook als werktuig
van de Saksische partij , menige dappere daad uitgevoerd.
Hij was bezitter van het nog aanwezige Martenahuis te
Franeker en van de ook nog bestaande Suns M a r t e n a te
Beetgum , die destijds veel van het geweld en de verbittering
der vetkoopers leed.
Hij huwde Both Hottinga, dochter van Jarich Hotti n g a, Epo K e e's zoon , die den moederlijken naam van
Hottinga had aangenomen en van Swob Sjaerdema,
bij welke hij vier dochters J e 1, K n i e r, Fok el en L ut s verwekte.
Zij hertrouwde met een Duitsch krijgsman , met name B r u c ksch I ege 1, stierf in 1541 en werd te Franeker in de
Martinikerk begraven. Hij was de stichter van Martena-huis
te Franeker , was medeopsteller van Accurata Descriptio
perigrinationis in terrain Sanctam, per illustres atque antiqua
nobilitate splendidos viros ac Dominos D. Ilesselum a Martena,
D. Tzallingium a Botnya, nec non I). Julium a Botnya, Frisios , religionis ergo feliciter susceptae, anno salutis humanae
MDXVII , medegedeeld door J. van Leeuwen in de Vrije
Fries, 1). III. bl. 219 volgg.
Zie Gabbem a , V erh. v. Leeuw. bl. 306, 307; Wi nsemi us,
Chron. v. Friesl. bl. 338, 352, 366, 368, '375, 411, 412,
426 , 434 , 432 , 437 , 441-448; Namen der Raden 's Bois
van Friesland , bl. 3, 4, 5; Occo Scarl. bl. 421 ; Archie' van V i sser
en Amersfoordt III. bl. 394; Scheltema, Staatle. Nederl. D. II
bl. 78 ; te Water , Verb. der Edel D. III. bl. 97 , D. IV. hi. 442
Sminia, Nieuwe Naaml. d Grietmannen , hi. 170-172 ; Mr. J. W.
de Crane, Herinn. van Martena huis le Franelcerin de Vrije Fries , D.
I. bl. 93 volgg. ; Charterb. v. Friesl. D. I. bl. 754, 771, 782, D.
bl. 7, 8, 11, 12, 77, 20, 92, 95, 216, 217.
-

MARTENA (DoEKE VAN) , zoon van Sytze van Ma rt e n a, hoofdeling te Korn jum , grietman van Baarderadeel
(1499) en Jel van Hari n x m a en was de broeder van
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Hess e 1. Hij woonde in 1504 op Martena-state te Kornjum.
Hoewel zich overigens in de partijschappen niet mengende ,
werd hij echter een tegenstander van het Groninger
verbond van 1491, omdat hij met vele andere , niet zonder
grond , vreesde dat het op de verriietiging der Friesehe vrijheid zou uitloopen. Ook ijverde hij met W orp Unia,
Pieter Cammingha, en Frans Minnema er sterk
tegen , dat de stad Leeuwaarden in dit verbond zou treden ;
doch te vergeefs , daar de gilden , door het gemeen aangezet ,
zuiks doordreven. Later, voor grooter kwaad beducht , moest
hij bet voorbeeld van meest alle edelen volgen en zich zelf in
het verbond begeven. Toen die van Sneek den eersten termijn
hunner contributie aan dat verbond weigerden te betalen , werd
M a r t e n a en eenige anderen beschuldigd bet met hen eens
te zijn , te Groningen gedagvaard en voor 100 rijnsehe guldens in de boete geslagen. Hij was in 1504 een der gezanten naar George van Saksen, toen deze de vrije goederen
der heerschappen in Friesland leenroerig wilde maken , bragt hem
bet onbillijke hiervan onder het oog en smeekte hem dit besluit in te trekken , hetwelk vooral door de stoutmoedige taal
van Edo J o n g e m a gelukte. In hetzelfde jaar onderteekende hij den reversaalbrief aan den hertog van Saksen. Hij
huwde Sjouk, dochter van K ei mpo U n i a grietman van
Leeuwarderadeel en had bij Naar vier kinderen.
Zie Schotanus, Chr. v. Friesl. bl. 392, 393; Winsemius,
Chr. v. Fries!. W. 371 , 385, 386. 391 , 402; t e Water, Verh. d.
Edelen, bl. 94 ; Gabbema, Verh. van Leeuw. bl. 175, 185, 252;
Charterb. D. II. bl. 344 ; van Sminia, 1Vaaml. der Grietmannen,
bl. 221, 222.

MARTENA (TJEBBE) , derde zoon van den vorigen , studeerde in 1521 te Leuven in de regten en verwierf den rang
van licentiaat in dezelve. Hij huwde B au c k Heringa, en
stied 12 Junij 1530 , nalatende D o e k e , die volgt.

MARTENA (KEmPo VAN) , oudste broeder van Tj ebbe,
doctor, ridder en raad van keizer Karel V in Friesland , een
man van uitstekenden aanleg en groote geleerdheid , die dikwerf tot de belangrijkste bezendingen , zoo naar den keizer en den
rijksdag als naar de landvoogdes gebruikt werd. In den Geldersclien
oorlog werd zijn huis Martena-state te Kornjum, waarop hij
woonde , verbrand. De staten van Friesland het van bet uiterste belang achtende om een Landhoek ofle Annael te hebben ,
waarin alles wat sedert de komst van hertog A lbrert van
Saksen in Friesland , dat is van den jare 1498 tot den jare
1530 ingesloten , belangrijks voorgevallen , overeengekomen
of be-loten Was , wisten dezen arbeid niet beter dan aan hem
op te dragen , doch benoemden tevens nog vijf aanzienlijke man-

nen op he ontwerp, 't welk hij zou hebben, opgesteld, te
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herzien, en te beoordeelen. M a rt en a kweet zieh met zulk
ear ijver van zijn last, dat tie staten reeds in 1532 zijn werk
►aedkeurden. Hij ontving daarvoor 200 goudguldens , onder
voorwaarden , er twee afsehriften van te leveren , een op per.
kament , een op papier. Dit werk , dat met de uiterste zorg
als een dierbaar kleinood bewaard werd en steeds in de hoogste
wilting is geweest werd voor bet eerst in 1772 door den
baron t h o e S eh w ar tie n berg in het tweede deel van bet
Charterboek van Friesland uitgegeven (Leeuw. 1773 fol. 2' di.
1-205). Er bestaan verscheidene handschriften van dit
Annael , van hetwelk de Wind een uitvoerig verslag geeft ,
van welke sommige van bet uitgegeven werk zouden versehillen.
Er bestant een brief van Viglias aan hem.
Hij was algemeen bekend als een edelmoedig en uitstekend
mensch. Hij huwde voor de eerste maal Peye Lieu w e s ,
nit Gromingerland ; in 1531 gestorven , en VOOT de tweede maal
Magdalena Schenck van Tauteaburgh, weduwe van
Oene Rodofs van Euwsum, die in 153i overieed. De
derde vrouw was Ann a Walta van H ee rrn a.
Hij rnaakte den 6 Mei 1538 zijn testament en stierf niet laug
&tuna, zeker voor 1540.
Zie Naantr. der Roden' 's ffofs van Priisland, bl. 5; guffridus
Petrus, de Script. m risia , decus XIII , p. 145, seqq. Winsemius, Chr. v. Friesl. W. 422, 499-443 448, 457, 471, 472,
473, 476, 483, 485, 487, 414; Hamconius, Frisia p. 84,
102, 103; Hoynck van Papendrecht, Anal. T. I. p. 62, T.
II. P. I. p. r70, tit; achwartzenberg, Charterb. v. Friesland
froorrede in D. II bi. 78 en volg. 203' en' volg: ; Gabbema,
Verhaat v: Leeuw. bl. 239: Pocke Sjoerds, mnl. tot de beschrtiv.
van Friesland, D. I. bl. 29; Paquot, M6m. T. IV. p. 3 06; y e
Water, Verb. der Edelen, D. II bl. 36; Scheltema, Staatk.
.ffliderl D. IL M. 80 ; de Wind, Bibl. v. Nedirl. Gesch. D. I. bl.
1303 G. de Wal, de claris Frisiae Arise, p. 7 seqq.
,

1

MARTENA (DeEKE., Durso of Dow), zoon van T jebb e Martena en van B au ck He rin g a, was reeds vroeg de vrijheid
en de gozuiverde godsdienst toegetlaan. Hij begaf zich dik wijls
near Emden', out de bijeenkomsten der bannelingen bij to woven , en zijne vrouw worth gezegd , in at begin detberoerteeen
leeraar der' we8rspannig•e gemeente derwaarts gevolgd te zijn.
In 1564 kantte hij zich manmoedig aan tegen de invoering
van een bissehoppelijken steel` te Leeuwarden en men zag in
het volgeade jaar, dat hij evenmin als anderen. gezind was.,
de bevelen van den bisschop van Utrecht in alles op to volgerr. In 15.66 nam hij deel aan het verbond del-Edelen. Teen
in 15e?, dbor de wederkomst van Aremb erg uit Overijssel ,
an met krijgavolk gesterkt , de wakkere onderneming van Tjerk
Wa l les, ten voordeele der onroomschen en tote wering van gewetensdwang te Leeuwarden to keer gegnan en de krachten
van het_boThigenootsehap verbroken ware, weal' dbor dien
,

,

,

-
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stadbouder een landdag uitgeachreven , waarop hij begeerde , dat
de staten , omdat hun aantal te grout was., dertig of daaromtrent. nit kt,ni midden zouden afvaardigen , met voile magi,. oni
met hem en dim koninklijken raad over de zwevende geschilpunten in onderhandeling te treden. Het was den staten tegen
burst:, dat Are mb erg den geheelen raad bij de opening
van dew gewigtige raadpieging wilde gebruiken , en aan ieder
vreemdeling want (dezulke waren , naar het voorschrift van het
Bourgondische bof in den raad gebragt) de geheimen , van den
staat. openbaren. Zij besloten derhalve W at z e C ammi n ga
en Do eke M a r ten a lieden van den eersten adel en der regeringe best kandig , naar Aremberg af te vaardigen , om hem
hunne bedenkingen te kennen te geven:, en met nadruk te vorideren , dat niet dan geboren Friesche radon , naar voorouderlijk.
gebruik, op den landadag zouden toegelaten worden. Hoe weinig zulks aan. Aremberg smaakte , hij moest er echter in bewilligen en wat: meer toegeefelijkheid gebruiken dan in het
voorgaande jaar , Coen M ar te na met Id z a e rd a en Do a w e
Ho t t i n g a , ouk naar hem af gezonden waren om te verzoeken,
dat hij 't stuk van godsdienst vooreerst in den tegenwoordigen
toestand wilde laten totdat bij: den koning, net kennisse der
algemeene staten , hieiop nader zou besloten zije. Then A
ren berg, door het gevangenneinen van Upend= , een der
verbonden Edelen en gtheimschrijver van Bre-d er=a de, die
nit het huie van den edelen Sj o er d van I3 e ij e m gehaald
en in den kerker geworpen werd ,. het goed vertrouwen der staten: en verbondene Edelen seheen te zullen te leer steles ,
werd Mar t en a met R a ur d Roord a aan den stadhouder
gezonden oat van hem de, verzekering te eisehen , dat zij; naar
refit en billijkheid handelende , niet zouden bloat stun am door
list en lagen op' het. onverwaehts overvallers te worden. Toen
ziji die, verzekering ontvangen hadden , deden zii een nieuw marstep ter handhaving van de eer der. bond ►enooten op milk
cane vrilmoedige en rondborstige wijze dat. A r e nob e r g,. zijn
gramschap net longer kunuende verbergen , seherpe ver.
ens uitviel waarop ar tena ea de zijnen hetn &Welt*
te verstaan gaven dat.
hetgeen voorheen gezegda en gedaan
was,. goedkeurden; dat zick noch doorloop
op m
rust:, noeh
door vrees voor dreigende gevares , omit van, km regt. zeuden
laten, aftrakken , maar Bever een heerlijk blijk van standvastigg
held geven n 's lands regten vasthonden of to gelijk daarmede
omkornen wilder Welk eon moed in zulk eon, tijal
N.iettegenstaande hij in 1568 stanclvastig weigerde den niet,
wen, eed af to leggen , word hij , tot verwondering- van velem,
door de Spanjaarden niet alleen niet. vervolgd , maar bled zelfs
bij 11 alkl a s gezien , die- hem, raadpleegde over de wapening
tegen de Wittergenzem Met beleid whet hid, deze zaak slepende
,

,

te houden.. Zich gehttende, aka hij eemafgezonderd levee unlit
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te leiden , hield hij middelerwij1 heimelijk verstandhouding met
den Pfins van Oranje , aan wien hij zijn plan om Leeuwarden
te doers omslaan , ontdekte , waartoe vele Edelen hem de hand
boden. Hij behandelde de zaken met zooveel omzigtigheid , dat
Robles en het hof van Friesland zijn voornemen niet wisten ,
voor dat hij reeds eenig yolk geworven en verklaard had , dat
hij het zou aanvoeren om de vrijheid te bewerken. Ten einde
zulks te kunnen &en , schreef hij aan Son oy om vier of vijf
vaandelen knechten , doch deze kon hem niet meer clan een
vendel bijzetten. De aanslag op Leeuwarden rnislukte door de
tijdige voorzorg van Robles, doch gaf aanleiding aan Dirk
v an B r o n k horst tot gewigtige ondernemingen , waarvan de
bondgenooten bestendige vrucht zouden gehad hebben , indien
hij de voorzigtigheid en gematigdheid van Marten a had bezeten. Deze kwam in Herfstmaand 15 7 2 met zijne geringe
magt te Sneek , waar hij met gejuich werd ontvangen. Kort
daarop vertrok hij met eenig yolk naar Gaasterland om Bron khorst in to halen en naar Sneek te geleiden. Door dezen
met twee anderen aangesteld om het opzigt te hebben
over de kerkelijke goederen en kleinoodien en ze ten dienste
van de gemeene zaak te besturen , werd hij en zijne ambtgenooten door de spaanschgezinden beschuldigd van schraapzucht ,
eene beschuldiging , die van alien grond outbloot was Toen
J oo st van Sc h o uw e n b urg in Friesland kwam , om aldaar
in 's Prinsen naam het ambt van stadhouder te bekleeden en
er deswegens onrnin en tweespalt met Dirk van B ronk horst
en Bat en burg ontstond , wist M a r t e n a dit geschil in het
minzame te beslechten , teregt begrijpende dat het thans geen
tijd was om onderling te twisten. Van Sneek kwam hij met zijn
yolk te Franeker in bezetting en bleef daar,, toen Schouwe nburg die stad verliet , en met het grootste deel van het
yolk naar elders trok , met een vaandel. 't Leed niet lang
of Marten a moest met zijne vrouw en kinderen van hier vertrekken. Uit Friesland gevlugt , nerd hij door den Prins van
Oranje aangesteld tot admiraal der Zuiderzee en lag net zijne
schepen in bet V lie. De schepen van Billy beletten hem wel
om ter hulpe te komen aan de Noordhollandsche vloot , die
met de Spaansche , onder den graaf van Bossu, op de Zuiderzee slaags geraakte en haar overwon , doch hij belette van
zijnen kant de schepen van Billy om die van Bossu bij te
staan. Omtrent lien tijd verspreidde zich bet gerucht, dat
Marten a, door een zwaren storm beloopen , zijn leven in 't water
bad geeindigd doch het gerucht was valsch de Voorzienigheid
had hem nog tot gewigtiger ondernemingen bestemd. Undertusschen had het hof van Friesland hem openlijk gebannen ,
en bij de afkondiging der algemeene vergiffenis in 's Konings
naam werd hij bij name daarvan uitgesloten. Na de pacificatie van Gent, kwam hij in Friesland terug. Wij ontmoeten
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hem aldaar onder de Gedeputeerde Staten , die in Louwmaand
van 1577 bewilligden , dat gemelde bevrediging aangenomen ,
de graaf van Ren n e n b e r g als stadhouder erkend , voor de
betaling van 't krijgsvolk gezorgd en voor 's lands geregtigheden op eene uitmuntende wijze gewaakt werd , en die bij de
algemeene staten te Brussel deden aanhouden , om de blokhuizen , weleer tot beteugeli ig der ingezetenen gesticht , te slechten. Als lid der Gedeputeerde Staten toonde hij zich steeds
een warm voorstander der vrijheid en van 's Lands belangen
ook werd hij door de Staten van Friesland tot de gewigtigste ambten
gekozen en genoot hun volkomen vertrouwen. In 1578 werd
hij , op sterk aandringen van een groot aantal zijner landgenooten bij Rennenberg , drossaard van Harlingen , en verkreeg
tevens de Grietenij van Barradeel. Hij was de eerste der drie
gelastigden , die de , door ten Spaanschen koning aangestelde
grietmannen ontsloegen en anderen aanstelden. Ook nam hij
het nieuwe hof in den eed. Een der grootste voorstanders der
Unie van Utrecht zijnde , stond hij zeer in het vertrouwen van
W i 11 e m I en werd door deze in de gewigtigste ondernemingen en bezendingen gebruikt. Zoo bekleedde hij den post van
afgevaardigde zoo aan den prins van Oranje te Utrecht om het
kasteel van Staveren den Rennenbergschen afhandig te maken
als aim de vereenigde staten over bet bestier van den lande en
in meer andere gevallen. Na zooveel voor de vrijheid te hebben uitgevoerd , viel hij ten laatsten den vijand in handen.
Met zijn vaandel voetvolk binnen Sloten liggende en van de
zijnen verlaten , werd hij door 't yolk van Rennenberg achterhaald en te Balk gevangen genomen. Men stelde zooveel helang in hem dat men op den landdag in Sprokkelmaand van
1581 bes,00t hem vrij te maken voor een losgeld van f 3150
onder voorwaarde dat het aan 's lands schatkist zou moeten
goedgerlaan worden , loch alleen uit aanmerking van 's lands
bekrompen geldmiddelen , en geenszins uit minachting voor de
verdiensten van M a r ten a, die zelfs orntrent dezen tijd tot
lid van den Lanclraad aan de eene zijde van de Maas gekozen
werd. In dezen post kweet hij zich met geen minderen roem
dan in al zijne verdere vcrrigtingen ten dienste van het vaderland , en zijne uitmuntende bekwaamheden zooveel in het staatsbestier als in den krijg te water en te lande , zullen den voortreffelijken A g g e u s van Al bad a bewogen hebben , om hem
in de eerste hoedanigheid den Staten van Friesland met nadruk
aan te prijzen. Hoe veel werk hij van de letteroefeningen
maakte , blij kt niet slechts nit de getuigenis van vriend en
vijand , maar ook uit zijne Latijnsche gedichten later in het licht
gegeven Onder anderen heeft hii gemaakt het onderschrift
onder hetafbeeldsel van W y b e van G r o v e s t i n s (S c h e r n e
W y b e). Met geen minder regt derhalve wordt M a r te n a
-
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onder de geleerdste Edelen als onder de aanzienlijkste van ge20
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boorte gerekend. Hij overleed den 11 November 1605 , en
had alle zijne bezittingen voor (le vrijheid van zijn vaderland
opgezet, zoodat men van hun hem zeide dat hij het good van
drie edellieden had 600rgebragt , narnelijk van zijne twee broeders , van welke hij erfgenaam was geworden en zijn eigen.
Hij huwde eerst met Swob B ot n i a, dochter van T j ailing
en Frouk Hottinga, vervolgensmetTrijn of Katharina
Unema, dochter van Jancke U. van Beya Blye en Tet
Wibol sm a, die in 1603 stierf. Bij zijne eerste vrouw had hij
een zoon , bij zijne tweede verwekte hij Tj ebb e, vroeg gestorven , J a n , die reeds vroeg de voetstappen van zijn vader drukte',
en den prins van Oranje volgde, gehuwd met Maria van S t e r ns e e , doch in 1584 kinderloos gestorven S w o b gehuwd met D avid van Goirle of G orle van Antwerpen; Rouck gehuwd
met Evert En te n s en hertrouwd met J uw H arinxm a.
Zij is de laatste die de naani Mar t e n a uit eigen geboorteregt
heeft gedragen. Zijne beeldtenis was ten tijde van t e Water
nog voorhanden bij den Grietrnan U. van Burmania, met
zijne 16 kwartieren. Boven en onder deze beeldtenis staan de
latijnsche gedichten , die met eene kleine verandering door
W es s el i n g zijn uitgegeven. Indien Martena zclf de opatelier van deze bijschriften is geweest, ontdekt zich de groote
man daarin aan zijn zwakke zijde.
.

Zie Gellius Snecanus, Frisia nobilis p. 56; Carolus de rebus
Casparis a Robles Biltaci in Frisia gestis , p. 9, 25, sqq. 76, 77,
78, 81, 82, 102, 140, 146, 156-158; Winsemius, Hist. 1. I.
p. 47, 58, 59, 81, 83, 83-85; 1. II. p. 139, t40; 1. III. p. 204206, 227, 228, 1. IV. p 287, 300, 321, 331, 1. V. p. 392, 394,
440, 441, 1. VI. p. 453, 474, 480, 484. 485, 1. VII. p 527,
522; Dez. Chronijck, B. XVI bl. 526, 527, B. XVIII. bl. 602,
606, 611, 622, 626, 639, 640, 650-653, 653, 658, 665-667,
679, 688, 706; Bor, Ned. Owl. B. IV. bl. 168, B. V. bl. 188,
189, B. VI. bl. 277.-279, 331, 335, B. VII. bl. 29, B, XI. bl.
283, B. XIII. 131. 78, B. XV.b1.225; Schwartzenberg, Chart.
v. Fries!. D. III. bl. 635, 636, 685-689, 694-708, 751, 752;
Schotanus, Fries. list. B. XXI. bl. 763, 788; 790, B. XXII.
bl. 800, 811, 913, 820-830, B. XXIII. bl. 875; Viglius ab
Aytta, Epist. XXXIV ad Hopperum p. 103, Ep. CLXXXVII. p.
721 Ep. CCVIII en CCXIII. p. 765, 773, Hooft, Ned. Hist. B.
bl. 337, B. VIII bl. 330, 335; Epist. a Gabbema edit Cent.
III. ep. 27 p. 581; Nuamrol der Raadsheeren van den Hove
van Friesland, bl. 226 en volg ; de Crane, Het aloud gesl.
211artena, in Vrije Fries. D. I. 131 189 volgg.; Scheltema, Stautk.
Nederl. D. II. M. 12; Te Water, Verb. der Edelen, Wagenaar,
Vad. Gesch. D. VII. bl. 248; Kok, Vad Woordenb. o. h. w.;
Schuit- en jagtpraatjes, bl. 14, XXII Vet. in Fris. Nob. Carmina,
p. 126; Friesch jaarbuekje voor 1829; Sminia, Naaml. van Fries.
tnannen, bl. 209 volgg.; Eekhoff, Gesch. v. Friesl. bl. 182 , 191, 198.
;

MARTHA , eene doopsgezinde vrouw in 1560 to Gent om
den geloove gedood.
Zie van Braght, Bloed. tooneel , D. II. bl. 664.
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MARTENASIE of MARTINA8IE (PIETER FitÁkci§cbs) ,
zoos van F
van Pe'tronella van Neekens,
§c
*eta to
in Dec. 1129 gebbrOn begaf zich riaat
Pali; S' , *aar ij J. P. de B a s tot leetineester in de13eliande=
•
.
ling van het graveerijzer had Te Antwerpen wedeiekedi'd ,
, werd den 6 Februarij 1762 pideSsor
ieitikde hij zich
directeur der Akademie, en den 10 September 1764 gewbOti
graveur van prins Karel van Lot h a r i n g e n , gouverneurgeneraal der Oostenrijksche Nederlanden. Den 17 Maart 1774
legde hij zijne betrekking aan de Akademie neder en den 3
October 1789 ontsliep hij.
Tot zijne beste gravuren behoorde de Sabynsae lifaagden
roof naar Rub bens en de Hiti.0)ader naar GreUze. Zijn pottiet , levenSgroot doot Andreas Cornelis Lens geschilderd is in het museum te Antwerpen.

.

waar

-

Zie J. Schmidt, Levensbeschrijv. van P. P. Rubens , bl. 389; Cat.
•

du Muses d'Anvers 1857; Jaarboek van St. Lucas der stad Antwerpen
1855; Immerzeel, Lev. en werk. der - ROIL en VI. Zunstichild.

1).

It. bl. 206, Kramm, Lev. en werk. der HOU. en 'Pt KunStsch. bl.
1065, 1066.

MARTENS (BARTilowmEus) , te Antwerpen geboren , betocht Rome, waar hij bij de bentbroeders wider den naam van
Bokaal bekend was. Iiij was een kunstig goudsmit , volgens
llotibraken.
Zie Kramm, Lev. en werk. der foil. en
bl. 1066.

VI. Kunstsch. D.

MARTENS (F.), Of een Bekkii'frinq ?jag Groenldnd of
•

A9piesherken. Amst. 1770. 4°.
MARTENS (JAcos), om , in December 1572 , de verdere
belegering van Haarlem door de Spanjaarden voor te komen
deed de prins van Qranje • L u m e y , heer van der. Mirk op
rukken met. 15 vendelen , 4 korvetten en 6 veldstukken ; doch
de vijand had , zich reeds rondom de stad uitgebreid , en t umey uit eene hinderlaag besprongen , werd volkomen geslagen.
Bij deze gelegenheid gaven eenige vaandrigs een gedenkwaardig
voorbeeld , hoe ,een krijgsman de, eer en ,zijn pligt, stellen moet
boven het leven. Vruchteloos hadden zij alley ,beproefd , on2
bun yolk in het vlugten te stuiten ; en toen, niets meer baten
kon, omwonden zij zich met hunne vaandels, en verkozen in
dezelve doorstoken te worden boven de sehande van te vlugten.
Slechts eenen hunner , Jacob Martens, is de eer der geheugenis te beurt gevallen , terwij1 de namen der overige niet
eens zijn opgeteekend.

.

:

.

.

Zie'' Hooft. Ned. Hist. B. VII. fol. 297; i3Osseli a, Neerl.
held'esid, toi laid,. D. 1. bl. 201, 202.
,

20*

308

MARTENS (M.), schreef :
Wi8kundige besschomoing der Windmolens, vergeleken met die
van den beer Johannes Lulols , in het II fled der Verhandelingen van de Hollandsche Maatschapinj van Wetenschappen.
Amst. 1756 8°.
Martens en Lulofs Over het wiskunstiy aanleggen en maken van Windmolen8, m. pl. Amst 4 ° .
Zie A r r e n berg, 11Taamreg. van bode. bl. 331; Abeonde, Naamr.
D. II. bl. 134.

MARTENS VAN SEVENHOVEN . (Mr JAcoB CoNsTANMN) , werd den 27,- Augustus I 793 te Utrecht geboren , den
24 October 181 1 aan de boogeschool aldaar tot doctor bevor.derd In dat zelfde jaar als advokaat bij het Keizerliik gere tshof te 's Hage beeedigd , werd hij den -7 Februarij 1814 tot
commies-griffier bij de regtbank van eersten aqnleg„ zittinohoudende te 'Utrecht, berroemd , den 20en h&j 1815 tot sub :
stituut griffier en den 11 December 1816 tot regtor an instructie
bij gemelde regtbarik be.vorderd , in welke bediening hij in de
kracht van zijn leven blijken gaf van grondige regtskennis en
van onvermoeide vlijt. 13ij de in voering der regterlijke organisatie in 1816 , werd hij tot vice president in het provinciaal
geregtshof van Utrecht benoernd en den t7 Maart 1848 tot
president bij gerneld collegie bevorderd , uit welke hetrekking
hij verpligt was , uithoofde van zijne wankelende ,1.7.,ezondheid
zijn ontslag to yragen , dat hem 23 Maart 1860 eervol word
verleend. Ilij oveileed , den 16 Februarij 1861. Van een praktiscben en bedrijvenden card , legde hij' zich
minder toe op wetenschappelijke theoretisehe beschouwingen ,
en zijn er dan ook gedurende zijn leven geene geschriften door
hem uitgegeven , of door hem nagelaten. Voorstander van fraaije
kiln sten was hij zelf een ijverig beoefenaar van schilder- en
tekenkunst. Ook in - bet staatsleven was hij Been vreemdeling , en gaf daarvan de bewijzen toen hij door de kiesvergaderingen te Utrecht en te Amersfoort tot lid van de Eerste
Kamer der Staten-Generaal was kekozen , en door den koning
op den 15 September 1851 tot voorzitter der katner werd
benciethd.
Dijkgraaf,' Watetkraaf,, Weigraaf, Hoogheemraad van onderr
sebeidene dijk6- en waterSchaps-collegien , regent of lid van
verschillende' kerkelijk6 en nuttit,, e inrigtingen in de stad zijner
in*oning , was hij daarin een Verdienstelijk burger en door
zijne Baden, -raadgevingen en bulpbetoOn bijna ontnisbaar.
M a r te n was lid van de koninklijke Aeadernie van beeldende kunsten te • Arnsteedam , van de Maats. van Nederl Letterk. te Leyden , van de provinciale genciotschappen van kunsten en -wetenscharpen te Utrecht en Noord Brabant . corresp.
der 4e klasse van bet Kon. Neerl. Inst. Zijn portret komt
s
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steendruk van van de Weyer voor, in Utrecht& Volk8alm.
1853, ook in 't groot door E. Spanier.
Zie Immerzeel, Lev, en werk. der BOIL en VL Kunstsch. D. II.
bl. 206; Levensberigt door J. S. Vern e de in Band. d. Moots. van
Ned. Letterk. 1861; Utrechtschs. Volksalm. 1863.

MARTENSZ. (AREND). Zie MAARTENSZ. (AREND).

MA RTENSZ. (Mr. SYMEN), geboren te Pijnaker , leefde in
(le helft der XVI eeuw,, gaf zich uit voor een medicijnmeester , en ordonneerde niet alleen "medicynen van drancken"
maar, llonderwoud zich ook te gebruycken incantacien oft besweringe over eenige menschen ende beesten van paerden ende
koeyen , so in Latyn als in Duytsch sonder Latyn te verstaen."
Hij werd diensvolgens door schepenen te Amsterdam veroordeeld (1518) Ngestelt te werden op den kaecke met zijn bouck ,
daerinne de voors. besweringe heschreven staet om zijne halse,
blijvende aldaer staende den tijt van een halft uure , ende daernae
oftcomende 't voorsz bouck met 't geene in zyn couffertgen
besloten is , openhaerlyck op de plaetse. te verbranden , all
d'welck gedaen sijnde , ende nae hij den costen sijnder aevangenisse betaelt zal hetthen, te gaen uyt, desen stede ende haeren vrijheyt , daer nyt cen myle rondtomme daer buyten blyvend den tijt van thien jaeren op perie van openbaerlycken
gegeesselt te worden , elcker rijse hij middelertijt weder bane
comen sal."
Zie Chron. v. h. Hist. Genoots. D. X. bl. 63 ; Richer i. v.
,

,

,

MARTENUS (Gum.) of MAIITINUSJ U. doctor, te Duinkerken geboren , studeerde te Leuven , en hield zich in Italie
op. Mij was een vriend en leerling van Andreas A lciatus
en Viglius vans Zuiche ni Hij stied in 1559 en hij is
als regtgeleerde en dichter bekend.
Hij schreef
Bcplea.si8 Elegiaca in lit. Digest. De diversi8 regale
juri8 antigui e. scholii8. Lovanii: 1553. 4°.
zie V al. A dreas, Bibl. Belg. p. 328; Foppens Bible Belg.
p

T. I. p. 415.

MARTENUS (JOHANNEs), broeder van den voorgaande ,
cantor en kanunnik der Cathedrale te Gend, een geleerd en
vroom man.
Zie Foppens, Bibl. Belg. T. I. p. 415.

MARTFELI)T (JosEPH AUGUST) , geb. 1704 over!. 1780.
Kolonel der artillerie in plaats van den luit.-gen. B. Cruitznock den 1 Maart 1773. Hij was als ordinairis vuurwerker
6 Oct. 1728 in dienst getreden , werd 20 Mei 1733 le luit.
en 14 Febr. 1741 kap. luit. 20 Nov. 1742 kapitein, 29 Jan.
1751 kolonel titulair en 24 Aug. 1772 gen. majoor.

31 0
Zie Vervolg op Wagenaar VII bl. 294, 95 , 327 , 28 29i
b.
3 337:
37,38:41, 44en 356; v. Sypesteyn, Bijdrage Gesch. artill.
'

MARTFELDT (JouAkt FREDERIK), geb. 1706 overl. te 's Hage
plaats van J. A. bovengemeld , den 1.
31 Pec. '1784, werd,
Aug: 1 780 benoemd tot kOlonel van de artillerie. was 13
Mei 1729 ordinaris vuurwerker , 30 April 1736 1° init. 24
Nov. 1744 kap. luit. , 14 Junij 1749 kolonel en 24 Augustus
1772- gcneraal-majoor.
Ziq v. Sypesteyn, 13ijdr. Gesch. artill. 14. 38.
MARTHULESIE (THoMAs) of MATULESTA soldaat in Nederlandsche , vervolgens in Britsche dienst in de Molukken ,
stond aan het hooid der opstandelingen van Spaaroea , die in
1817 bet fort Duurstede afliepen den toenmaligen resident v an
den Berg, zijne familie benevens de kleine bezetting , die slechts
uit 18 man bestond , wreedaardig one het leven bragt. Hij
legde veel persoonlijken moed en ongemeene kracht van geest
aan den dag.
Nadat bij zich langen tijd had weten staande te houden ,
gaf hij zich eindelijk over en eindigde zijn leven op bet schavot.
.

Zie J. Olivier, Reizen in den Molukschen Archipel , D. Lb1.219.
Tomas Martulesia Het Heofd d. opstandelingen op het eiland Ifininioa ,
beivrkt door J. B. v. Dorp. dmst. 1857.

1114RTIN (CoRNEus) , werd . in 1500 te Domburg geboren ,
was een teekenaar en welligt een graveur, doch meer bekend
als genealogist door Les vies et alliances des comtes de Hol.

lande et Zelande avec, port. graves par Ph. Galle. iinvets
Plantin. 1578. pet in f°.
Les Genealogies et anciennes descentes des Forestiers et Com.
tee de Flandre , avec braves descriptions de leurs Vies et
testes, le tout recueilly des plus veritable., , approvies et anciennes Chroniques , et Annales qui se trouvent , par Corneille
Martin , Zelandoys , et meths de portraits figures et habits
selon lee favors et devises - de leurs tempo , ainsi qu'efles
ont esti trouvees e8 plow widens tableaux par Pierre Balthasar , et par lui-mesme mime en lumiere. En Anvers ,
dez I. B. de Vrints imprimi par Jaques Meseta, 1598,
petit in f°. en pet. in 8°. 1608, fol. 1612.
Behalve dit werk , na zijn dood in het Licht verschenen ,
vervaardigde hij nog cene

Histoire armorial des tree illustres chevaliers de l'ordre de la
toyson d' or , waarvan Pont us Heater us' gewag maakt. Deze
is met de overige papieren van M a r t i n in handen gekomen
van zijn neef Gill es Burrem an s uit Zeeland , welke schrijf4:
"Suivant la priere et le desir de feu mon cousin C. Martin
ai , par cy par la rempli les places vuides des Chevaliers et
ai augmente selon les lumieres que cc, en ay eue de diverse
nobles et curieuses personnes — Actum h. Fleisingue."
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Zie. Paqu,9t, Hem. T. II. p. 423; Pentu,s Ileuterus, Hist.
Burg- voor de Genealogien v. h. IVe boek 'zijner Genealogien;
Schotel, lets over H. van Beverningh en B. v. d. Dussen, bl. 161;
lir a mm, Lev. en werk. d. HO. en V 1. Kunstsch. D. III. bl. 1066;
Nehalen n i a, .Taarboekje voor Zeeuwsche Gesch. 1849, bl. 283 vlg.
Cat. de van Hulthem, N°. 27509, 10, 11, 12, 13, 14, 30849,
50, 51; La Rue, Gel. Zed. bi. 549.

MARTIN (DAVID) , beroemd godgeleerde en schrijver werd
den 7 September 1639 te Revel in Opper•Languedoc geboren. Zijn
vader, Paul Mar ti n , werd er tweemaal tot burgemeester benoemd , zijne moeder heette C a t h a r i n a C a r d e s. Na zich
eenigen tijd in zijne geboortestad op de voorbereidende weteuschappen te hebben toegelegd., begaf hij zich in 1655 naar Montauban , waar hij zijne studieri vervolgde , en in October 1657 naar
Nisrnes, en legde zich daar onder David_ T) erodon op de wijsbegeerte toe. Na met algemeene toejuiching eenige Theses in
Universam Philosophiam, a mane ad vesperam sine Praeside
verdedigd te hebben , werd hij den 2 Julij 1659 tot meester
in de vrije kunsten en doctor in de wijsbegeerte bevorderd.
Hij wijdde zich vervolgens aan de godgeleerdheid en begaf zich
ten dien einde naar Puilaurens , waarheen de akademie van Montauban was verplaatst en V er dier en André Martel, twee
verdienstelijke mannen , toen hoogleeraren waren. Van daar
keerde hij naar het ouderlijk huis terug , waar hij zich op de
kennis der H. Schrift, hare uitleggers , de kerkvaders en die
der oostersche talen toelegde. Zijne aanhoudende studie stortte
hem in een gevaarlijke ziekte. Daaruit hersteld , reisde
hij met een vriend , in December 1663 , naar Mazamet , waar
deze door de Synode tot dienaar van het Evangelie zou worden aangesteld. Hier werd hij door de synode zoo aangezocht om de predikantsplaats te Esperausses te vervullen
dat bij zich door naar tot leeraar liet aannernen , en met
vrucht arheidde. Hij herstelde den vrede in zijne gemeente
en den kerkeraad , hetgeen zijn' voorganger, een man van
leeftijd en ondervinding , niet had mogen gelukken. In
1670 nail) hij het beroep te La Caune aan , en bekleedde
daar bet evangelieambt tot na de herroeping van het edict van
Nantes in 1685 , terwijl hij in 1681 het beroep van hoogleeraar
in de godgeleerdheid te Puilaurens , in plaats van den overleden Th eGp hile .A rbus si , en vroeger dat van predikant te
Milbau in Rovergue afsloeg. Na de berroeping van het genoemde edict, nam hij de vlugt naar Holland, en na een
kort verblijf te 's Hage , begat hij zich naar Utrecht, waar hij
gelijk andere uitgewekene leeraars , een jaarwedde ontving tot
dat hij in kerkelijke dienst kon treden. Den 16 Februarij
1686 benoemde hem de regering van Deventer tot hoogleeraar
en predikant bij de Waalsche gemeente, (loch hij verkoos liever te Utrecht te blij ven , zich aldaar met het leeraarsambt bij
.
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de Waalsche gemeente , dat hem toen werd aangeboden , te
vergenoegen. Later sloeg hij een beroep naar 's Hage af, toen
de Waalsche kerk alclaar Isaac Claud e, zoon van den beroemden Jean Claude verloren had. Deze Isaac Claude
was zijn hijzondere vriend en . na diens dood werd hij voogd
over zijne nagelaten kinderen. Ofschoon hij geen hoogleeraarsambt bekleedde , gaf hij echter , ten zijnen huize onderwijs in
de wijsbegeerte en godgeleerdheid aan eenige jongelieden. Hij
verdeelde zijne snipperuren tusschen het hezoeken zijner gemeente , het schrijven van godsdienstige boeken en het howlen
eener geleerde briefwisseling. Den 7 September 1721 toen hij twee
en tachtig jaren bereikt had , predikte hij nog met vuur over de
voorzienigheid en schepping , doch voelde zich zoo uitgeput ,
dat hij van den preekstoel moest geleid worden. Hij werd door
eerie heroerte getroffen waaraan hij den 9 September bezweek.
Martin was cen zeer geleerd man en welsprekend Ieeraar. Hij
verstond zijne moedertaal zoo goed , dat hij zijne oprnerkingen
aan de Fransehe akadenaie zond , voor de tweede uitgaaf van
Naar Woordenboek.
Hij huwde in 1660 Florence de Malecare, dochter
van Pierre de Mal ecare, edelman en advocaat bij de Chambre•mi-partie van Castres in Albigeois.
Hij s chreef in 1680 tegen l'Exposition de la Doctrine de
Catholique, niet in het licht gegeven.
Le IV. T, de N. S. J. U. explique par des notes courtes
et claires sur la version ordinaire des Oglises reormees: avec
une preface generale touchant la verite de la religion chretienn e, et direrses autres prefaces particulierement sur Macau
des livres du N. T. Utrecht F. H a 1 to a 1696.
Men heeft gebruik gemaakt van deze noten in de uitg. van.
het N. T. overgezet in het Fransch , volgens de Vulgata , waarschijnlijk een Katholijke uitgaaf te Brussel 1700 in 4 vol.
in 12° uitgekomen.
Rome convaincue d'avoir usurpe tons les droits qu'elle s'attribue injustement sur Eglise Chretienne. Utrecht 1700 in 12°.
Reponse it la Letire pastorale addressee, en mars 1699 par
l'archeaque de Paris aux nouveaux Catholiques de son diocese ,
onbekend aan Claude, Prosper Marchant en Chauffep i e, maar toegesch reven aan Martin in Catalogue de la Bibl.
Royale
.Histoire du Vieux et du Nouveau Testament. Amst. 1700.
2 vol. fol avec 424 belles estampes. Zij werd herdrukt (Amst.
1702 2 vol. fol.) en terstond in het Nederduitseh overgezet
(Amst. 1702 2 vol. fol.)
Men heeft haar ook herdrukt met kleine platen te Amsterd.
1741 in 4°. en te Geneve 1707 3 vol. 12°.
Eene Fransche bijbelvertaling , reeds in 1535 , door den
Waldenser leeraar Robertus Petrus Olivian us aangevan-
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gen , later door de Geneefsche godgeleerden verbeterd en door
bem meer beschaafd , die in 1710 bij de Waalsche gemeente
in Nederland tot algeaneen gebruik is ingevoerd. Zij ver:scheen
onder den titel van La sainte-Bible, qui contient le P. et le
N. T. expliquez par des Notes de theologie et de critique sur
la version ordinaire des eglises reformies revue sur lee originaux et retouchOe dans le langage. Amst. 1707. 2 vol. fol., met
kortere noten Amst. en Utr. 1707 in 4°. 1712. 4°, avec lee
passages paralliles et de petites Notes en marge) 1710 , 1714
12°. (bij de W e t s t e i n s) zonder paraieles en notes. Aan het
hoofd dezer overzetting plaatste men de voorrede der Oude Bijbels
van Geneve , om haar den schijn eerier oude overzetting to geven.
Sermons cur divers textes de l'Ecriture sainte. Amsterdam
1708. 8°.
l' Excellence de la Foi et de ses Effete , expliguie en vindt
sermons sur le Chapitre onzieme de l'Epitre aux Befrreux, proUtrecht dans lee annees 1708, 1709. Amst. 1710.
nonce
2 vol. 1°.
Trate de la religion naturelle. Amst. 1713. 8°. ook in Duitsch
Engelsch en Nederduitsch. Philosophische onderwYzer of algemeene schets der hedendaagsche natuurkunde. m. pl . Utr. 1720.
8°. Amst. 1737 , 1744. Amst. 1766. 3e dr. 8 0 overgezet.
Le vrai sens du PsPaume CX oppose l'application qu'en a
Waite a David l' .luteur de la hissertation inseree dans lee trois
premiers Vol. de lllistoire critique de la Republique des Lettree. Amst. 1715. 8°.
(Zie Masson (Jean).
Deux Dissertations critiques ; la premiere sur le Verset 7 the
Ch. V. de la 1 .Epitre de St. dean, dans laquelle on preuve
l'Autenticite de ce texte. La seconde sur le passage de Josephe
touchant Jesus Christ , ou l'on fait voir que ce passage n'est
point suppose. Utrecht 1717 8..
Deze beide dissertatien werden zeer goed ontvangen , vooral
in Engeland , waar zij overgezet werden. 1)e eerste echter berokkende hem een twist met Mr Thomas E rn l ij n een
lersch predikant , die wegens Sociniatlisme of Arianisme was
afgezet. Deze schreef An Answer to Mr. Martins Critical
Dissertation etc. Lond. 1719. 8°. (waarvan men een breedvoerig uittreksel vindt in de Bibliotheque Anglaise T. V. P. 11.
Art 1. p. 221. Mar tin gaf hierop :
la Dissertation
Examen de la Reponse de Mr. Emlyn
Critique cur le Verset VII du ('h. V de la I Epitre de St.
Jean. Lond. 1719. 8°. hetwelk te gelijk in het Fransch en Engelsch verscheen. Daar men zich vergenoegde het aan te kondigen
in T. VI. P. I. der Bibliotheque Anglaise , en er geen uittrek
sel van gaf, voorzag hierin een onbekende in hetzelfcle journaal door een Lettre addressee l'auteur de la Bibliotheque
anglaise an sujet de l'Examen de la Reponse de Mr. Emlyn

a
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a
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la Dissertation critique sur le 7 Fermi du Ch. V. de:la
Ire de St. Jean: par Mr. Martin (T. VII. P. I. Art. 4 p. 133).
Emlyn achtte zich niet overwonnen en antwoordde met: Replique,
au Livre de Mr. Martin , intituló Examen etc. Lond. 1720. 8 ° .
Hierop schreef Marti n : La rórite du texte de la I Epitre
de St. Jean etc. dOmontrêe par des preuves qui sont au denim
de toute exception , prises des temoignages de l'Eylise Latine ,
et de E'glise Grecque , et en particulier d'un Manuscrit du N.
.testament , trouvó en lrland. Utrecht 1721. 8°.
Hierop schreef le L o ng te Parijs in het Journal des Scavans
Juin 1726 , waarop Martin liet volgen Rôponse d la lettre
du P. le Long datge du 10 Avril 1720 in l' Europe scavante
T. XII. p. 2 7 9 , ook opgenomen in Lucii Ga cilii librum ad
.Donatum de mortibus persecutorum notae in Miscell. Observat. Grit.
Aill4t. T. X. Pars II. Gedurende dien letterstrijd schreef Martin:
Traiiô de la Religion rOvOlge ou I' on fait voir que les Livres du Vieux et du Nouveau Testament sent d' inspiration_ divine on donne des Regles gêngrales pour les expliquer , et l' on
prouve invariablement , centre les Hërétiques modernes , la vórite
des plus profondes Doctrines de la Religion ührétienne, Leeuw.
1719. 2 vol. 8°. een ve rvolg der verhandel. der Religion naturelic en I' Europe Scavante T. X. p. 182 beoordeeld en in het
Nederd. overgezet (Leyden 17 26). Behave deze schriften heeft
Martin nog eene onvoltooide Latijnsche commentarius op den
brief aan de Ephesers nagelaten.
.
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Zie Ch auffe p i e , Dict. hist. Crit. o. h. w. ; Biogr. Univ. o. h. w.
Haug, La France Protest. o. h. w. ; N i c e r o n , Ji dm. des Hommes ,
ill. - T. XXI. p. 270 suiv. Bauer, HanclwOrterb. Th. III. S. 556 ;
B urman, Traj. erud. p. 209 , scqq. ; Bernard, Nouvell. de la Rep.
des Lettres .Tanvier 1701 , .Journal Litter. T. VIII. p. 82 scqq. ; T. X.
p. 148; Hist. Critique, T. VIII. p. 452; le Long, Bibl. Sacra,
T. II. p. 849 ; Nava Liter. Lipsins , 1717 p. 467 , 469 etc. Y pey,
Kerk. Gesch. der 18e eeuw , D. VIII. bl. 153 , 154 ; H. J. K o e n en ,
Geseh. d. Fransche vluchtel bl. 91, 401 ; Glasius, Godgel. Nederl.
AbcoudeenArrenberg,.Nawnrey. v. boeicen ;Mor eri, Biogr. Univ.

MARTIN (JAN). schreef eene Chronijk sedert 1426 tot 1557.
Zie Cat. mss. v. Hulthem , p. 260.

MA.RTINELLI (CAREL), muziekmeester te 's Hage, rigtte
met verlof der regering aldaar in 1683 een fransche opera
in 't muziek op , die ten minste uit 30 personen , in acteurs
als violisten bestond. Het verlof werd den 20 Maart 1711 tot
6 jaren verlengd. Men speelde toen in de Kaatsbaan , maar
in 1702 kwam het tooneel in de Casuaristraat waar het voortdurend gebleven is tot het begin dwr eeuw.
:

Zie v. d. Berg, 's Grarenh. bijzonderheden , p. 35.

MARTINS (JAN) , een Gentsch kunstschilder in den aanvang
der XVe eeuw. Hij restaureerde met G. van A x p o el e , verscheidene schilderijen op het stadhuis aldaar.
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Zie Messager des arts et des sciences en Belgique, T. IV. p. 267;
Immerzeel Lev, en werk. d. Holl. en VI. Kunsts. D. II. 14. 206.

MARTINS (NABUR) , een Gentsch kunstschilder in de XV,
eeuw. In 1444 nam hij op zich eene schilderij te vervaardigen, voor de kerk van Lede en in 1448 schilderde hij een
5tulc voor het hoofdaltaar van dezelfde kerk.
Zie Messager des sciences et des arts en Belgique , T. IV. p. 267;
Immerzeel, -Lev. en werk. d. Holt. en VI. Kunsts. D. II. bl. 206.

M.A.RTINS (W OUTER), een Gentsch architekt , herbouwde in
1413 eene kapel bij de kerk van St. Nicolaas, behoorende aan
het St. Jorisgild.
Zie Messager des sciences et des arts en Belgique, T. IV. p. 266;
Imnierzeel, Lea. en werk. d. Holl. en VI. Kunsts. D. II. 206.
MARTINET (J0ANNES FLoRENTius), werd den 12 van Hooi-

maand 1729. te Deurne in de Meijerij van 's Hertogenbosch
geboren. Zijn vader, Johannes Anthonius Martinet,
afs' tarnmeling van een der refugies in 1685, was predikant
aldaar.. Zijne moeder heette Petronella van der H. rs
Op negenjarigen leeftijd bezocht hij, reeds de latijnsch.e school
te Eindhoven , en toen zijne moeder zich , na den dood van
Inn man (April 1739) te 's Bosch ter woon begeven had,
voltooide hij aldaar zijn voorbereidende studien en genoot ook
het onderwijs van den hoogleeraar Clemens in de godgeleerdheid en van J o n c o u r t in de wijsbegeerte.
Aan de Leidsche hoogeschool liet hij zich grondig in de
wiskunde onderrigten , en oefende hij, zich onderden vermaarden
IVIusschenbroek in de wijsbegeerte , sedert geliefdkoosde
studien. Ook legde hij zich verder op de kennis der oude talen toe. In de godgeleerdheid gaf hij de voorkeur aan de,
lessen van den geleerden en gematigden Johannes Albert i.
In 1752 werd hij proponent bij de kiasse van Peel en Kempland en in het volgende jaar verdedigde hij eene Dissertatio philosophica inauguralis de respirations insectoruin (L. B. 1753),
die algemeen toegejuicht en in Duitschland herdrukt werd.
Eindelijk kreeg hij in Mei 1756 zijne eerste leeraarsplaats te
Gellekum en Rhenoy. Van bier vertrok hij in Oct. 1759 Haar
Edam en in 1775 naar Zutphen. Terwij1 hij te Rhenoy, het
predikambt waarnam , gaf hij . onderwijs aan eenige jongelieden
en onder dezeaan zijn neef Johann es Martin et Kuypers
zoon van zijne zuster,, uit haar huwelijk met Henric us. E ng,elb ertus Kuypers predikant te Akoy, en aan Dr. F 1 orentius Verste r. Zijn antwoord op de vraag van de Hollandsche maatschappij van wetenschappen to Haarlem in 1 . 767
uitgeschreven : W at of tot Bien tijd over de natuurlijkl. his-

tory van ons vaderland geschreven, wat, er nog aan ontbrak ,

en welke de bate wiize was , waarop de geschiedenissen
dienen geschreven te worden , met de zilveren *mond ,
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was de eerste opentlijke proeve zijner lust tot de heoefening
der Natuurlijke Histurie, die hij van zijn jeugd of aan had
gehad en later vooral door Jon co u r t te 's Bosch werd aangekweekt. Sedert 1779 was hij een der werkzaamste leden
dier maatschappij. Hij vervaardigde o. a. het uitvoerig regis
ter op de 18 eerstc deelen harer verhandelingen "verrijkte deze
met twee verhandelingen over het opdoernen van zee en land en
andere verechiinselen van deruelijken aard en over het wier der
Zuiderzee. In de werken van bet Zeeuwseh genootsuhap der
wetenschappen , waarvan hij sedert 1780 lid was, komt eene
verhandeling van hem over het Grondij8 voor, doch het blijkt
niet dat hij lets voor die van bet Bataafsch genootsehap van
proefondervindelijke natuurkunde te Rotterdam , dat hem in
1787 onder het getal zijner leden opnam , heeft opgesteld
Zeer aanzienlijk is het aantal zoo oorspronkelijke als vertaalde
geschriften , grootere en kleinere opstellen , die met of zonder
zij„ naam bet licht zien , en getuigenis geven van Martinets
bekwaamheden in meer dan een vak. Zijn voornaamste vak
was echter de natuurkunde. Begeerig om somniige zijner leerlingen
te Edam, ook door eenige kundigheden van de natuur tot de
kennis en de dienst van God op to leiden , ontbrak hem daartoe
een leerboek , dat hij te Zutphen voltooide, en waarvan in
1777 het eerste deel onder den titel van Katechismus der Natuur in het licht kwatu. Zeldzaarn werd een werk in ons vaderland zoo gunstig ontvangen , en de uitkomst ging zelfs de stoutste
verwactitingen van zijnen schrijver te boven. Alomrne werd
het met eene 1 graagte zonder voorbeeld gelezen. De owlet's
schonken het aan hunne verder in jaren gevorderde kindercn ,
en het Kort beyrip er van aan hen die jonger waren. Men
achtte het schande het niet gelezen te hebben Schriftelijke en mondelinge dankzeggingen ontving (le schrijver van
alle kanten , ook van de aanzienlijkste familien , en zelfs
van vorstelijke geslachten buiten 's lands. Elk sprak nu
van de natuur en van hare gewrochten , en zij , die er te
voren nooit over gedacht hadden , werden op hare verschijnselen opmerkzaam. Het werk werd in 1779 door professor Ebert te Wittenburg in het Hoogduitsch , vervolgens
in Noord-Arnerika in het Engelsch overgezet. Ook vertolkte
het S a rn m o n Sam me. landheer van Tan Tamba in het Japaneesch. In Engeland bestaan er niet minder dart 21 uitgayen van. De vervolgingen der Waldensen (1765) gave-n hem
aanleiding tot het soh rijven hunner kerkelijke historie , het uitbreken van den Engelschen oorlog van een Zeemans handboek.
Te gelijker tijd ondernam hij een werk van Langer adem , de
Historie der wereld , die hij in 9 boekdeelen voltooide. Hetwekt den leeslust op door zijn onderhoudenden stiji en bevat
veel (in evenredigheid zijner groote) dat in andere werken van
dien aard niet voorkomt. Het is do:zaaid met leerzame aan-
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merkingen en gelijk hij overal in den Catechismus der natuur
op God wijst als op de eerste magtige en wijze oorza ak . zoo
wijst hij gedurig op denzelfden God , die zich luisterrijk
openbaar6 in zip bestier over de menschelijke zaken. Under
alle zijne werken is er geen , waarin onze Martinet zich in
een beminnelijker licht vertoonde als in zijn Vaderlanitsch huis664 ,en het laatste werk van zijn hand was het verzamelen en
rangschikken van alle zijne Verhandelingen en marnemingen
over de natuurliike historie van het Vaderland , die hij in de
werken der Hollandsehe en Zeeuwsche maatschappijen had laten plaatsen. Hij beleefde er de uitgaaf niet van. Op Zondag
den 13 van Hooimaand 1792 werel h:j door een beroerte getreen. Hij herstelde in zooverre dat hij weder gaan en staan
en kleine wandelingen ondernernen kon , (loch de beroerte herhaalde zich telkens en nam hem den 4 van Oogstmaand 1795 weg.
Ale (lie over IVI artin et schreven . stellen hem voor als een
toonbeeld van ehristelijke, maatschappeliike , herderlijke en huisselijke deugden , blakende van lielde voor zijnen Heer,, zijn vaderlancl en al wat groot , goed , nuttig en edel was. Zijn levensschets door zijn vriend van den Berg is een lofrede op hem.
Hij huwde in 1763 Maria Margareta van Ossenberc h , die hem overleefde, doch geen kinderen schonk.
Martinets portret vindt men voor de Ievensschets van
van den B erg, ook naar en door R. V inkeles, voor het
eerste deel van den Katech. d. Nat.
Hij sehreef:
Over het opdoemen der Zuiderzee in Vaderl. Letteroef. VIIe
D. Ite St. bl 305. Ook afzonderlijk
In 1752 gaf hij met zijn vriend P. van Bo ek holt in bet
licht Anonymi observationes in passionem Jesu Christi. Waarschijnlijk is Jo h. Christ ia an Kirchmeie r, hoogleeraar,
eerst te Herborn , vervolgens te Heidelberg , eindelijk te Marburg,
de schrijver er van. In 1.767 en 1768 gaf hij , na den flood van vertaler en drukker, de beide laatste deelen van Bowe r's Historie der
Pausen uit. De aanteekenino- aangaande (len heroemden C o rn elius Janssenius D. VII. bI. 667, 668 is van hem.
Zij n eerste standplaats Gellekum en Rhenoy ligt in de buurt van
Akoy , Jansseniu s' gehoorteplaats. In 1792 gaf hij te
.

's Bosch in het licht de Leerredenen over den Heidelb. Catechismns door Johan C a r e I Palier, professor in de godgeleerdheid en predikant te '8 Hertogenbosch, enz.
Tien predikatien, over de uitgekipte onderwerpen, gedaan op
onderscheidene Win en gelegenheden voor Synoden en hijzondere
gemeentens door Philip Doddridge, professor in de godgeleerdheid en predikant to Northampton, nit het Engelsch vertaald

door J. F. M. Leiden 1758. 8°.
Den aard, karakter en plichten van eenen Enangelydienaar ,

in eene leerrede gepredikt door William Leeckinan, hoogleeraar
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in de H. Godgeleerdheid op de Akademie te Glasgou , na den
vzjiden druk uit het Engelsch. Leiden 1759 8°.
Over de kunst van het branden van houtskool in Volled. beichrifv. van alle kunst. , handwerk. enz.
Kerkelyke history der Waldensen tot op dezen tijd. Anisterd.
1765. 8°. 1778 8". vermeerderd met verseheiden belangrijke
beriebten , die nooit te voren waren gedrukt geweest. Geschiedenis der Waldensen in de valliien van Piemont , tot het jaar
1775 , vermeerderd tot dezen tijd door if .Rietvelt , 3 8 dr. net
eene kaart en plaat. Amst. 1826. gr. 8°.
Katechismus der Natuur 1777-1 7 79. Amst. 1778. 2 6 dr.
4 dl 8°. m. pl. Zesde druk Zalt-Bommel m. pl.
Katechismus der Natuur , nieuwe uitg. Zalt-Bomniel 1829. 4
d. m. pl. - Vervolg op de Katechismus der Natuur door P.
N. M u y t. Zalt- pommel 1821. 2 d. m. pl NatuUrkundige
en ophelderende aanmerkingen op J. F. Martinet's Katech. der
Natuur door J. de Vries. Amst. 1779. 4 d. 8°.
Kleine Catech. der Natuur voor kinderen. Amst. 1779. 8°.
Verh. over het goud van den Rhiin en over het wierider Zuiderzee.
Haarl. 1778. 8'.
Verbeterd door J. A. U ilk en s. Gron. 1817. 8°. Zalt-Bommel 1820. 2 dr. gr . 8°. The Catechism. of nature /or the use
of Children, translated by J. Hall. Arnh. 1804. 8°. Ook in
het Fransch vertaald door B. Bernard. Amst. 1779.
Geloolsbelydenis van Jacob Abas. 1782.
Zeemans handboek. Amst. 1781. 2 dr. 8°.
.Hi8tOrie der Waereld. Amst. 1780-1788. 9 d. 8°. m. pl.
De Godyruchtige Landman. m. pl. gr. 8°.
Bet Vaderland. Amst. 1791.
Het vereenigd Nederland. 2 dr. Amst. 1790. m. pl . Verkort in. pl.
Het Vaderland en Het vereenigd Nedeiland, 3 dr. 6 dn.
met kaart en plaat. Zalt-Bommel 1830-1833. gr. 8°.
Verkorting van het 8e D. d. Hist. der Werelcl, Zalt. BoraMel 1790.
m. pl. in bet Fransch Amst. 1790. 8°. 2e ed. Lit Haye 1810 avec pl.
De vaderlievende matroos , gedrnkt ten voordeele real een behOeltig huisyezin bij Allart 1782. 8°. Verscheidene vOorbeelden van dezelide soort heeft hij geplaatst in het Oeithenk voor
de lenycl, D. I. hi. 193 , 212 , 213 D. II. bi. 226 D. III.
bl. 165 , D. IV. bl. 114 , D. V. bl. 191, D. VI. bi. 261; in
Memo Gesch. D. I. bl. 103 ; D. III. bl. 149,
Kort begrip van de historie der Wereld. 1789.
Kort begrip der wereldhiStorie voor de jeugd, 2 dr. pervolgd
door J. van WO Rz. met gekleurde kaarten. Amst. 1810: 8°.
Huisboek voor Vaderl. huisgezinnen, Zalt-Bommel 1783. gr.
8°. ook in bet Hgd. _Handbuch fir Vaterl. familien, met attninerkingen. Zutphen 1796.
Yerhandelingen en waarneminyen over de Natuurlijke
m. pl. Zait BOMmel 1796. gr. o°.
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Verzarneling van Vaderlandsche spreekWoorden. Leyden 1796. 8°.
Logarithmen of verzamel van Vaderl. spreekwoorden opgehelderd door J. F. M. in beeldtenis, mitziek ea z. Voorgesield.
m. pl. Gron. 1814. 8°. Leyd. 1831 8°.
Kort onclerwijs in de aardrzjkskunde , uitgebreid door A. van
den Berg , met kaartjes. Nmst. 1801. 8 ° .
J. Y. Martinet en A. van den Berg, GeSchenk voor de
jeugd , m. pl. A mst. 8°. 12 stukjes.
Nieuw geschenk voor de jeuyd met pl. en kaart. Amst. 1802.
6 stukjes. 12°.
Tot de literatuur zijner Historie der wereldbehooren de Vaderlandsche 6rieven , behelzende een vrijmoedig en waarheidlievend
onderzoek der denkwzjze van den WelEerw. Heer J F. Martinet in zijne history der wereld, aanyaande de synode van Dordrecht , in 1618 , IC19; het karakter der FranschR natie en de
staatkundige inzichten der Primen van Oranje , door .Frederik
Justus van Oldenburg , Junior.
.

Zie Levensberichten van .T. F. M. door A. van den Berg, Must.
1726; J. M. E. Derksen,. Levensschets van J. F. .41. in Geldersche
Volksalmanak voor 1850 , p. 36 54; M. C. van O o s t e r z e e , in
Evangelie-spiegel , 1850; Dr. E. Troosting, Veertien dagen in Engeland
in 1849; Si egen beek, Bekn. oesch. d. Nederl. Letterk. bl. 309; van
Kam pen, Gesch d. Lett. en Wetensch II. bl 143; Collot d'Escury
Hollands roem, Bib,. van Nederl.Ge.schieds.(Nactml.)
bl. 25; K o e n e n, Gesch. der .Toden , bl. 269; H e r m a n s, Conspect.
Onom. lit. p. 7; Kok,Nieuwenhuis, Kobus en deltivecourt,
G las i us, Godgel. Nederi. o. b. Boekz. der Gel. wereld , 1765 b.
bl. 123-147 ; 1781 a, bl. 13 ; Konst- en letterb. 1792 N°. IV. bl. 49,X.
bl. 28 ; Verr. op Wagen. III. 339, XXXIII. 279 ; Gal. d. Contemp. i. v. ;
Arrenberg, Brinkman, Muller, Cat. v. portr.
-

MARTINET (JAcoB) , een Franschman van afkomst , doch
gevestigd te Sluis in Vlaanderen , waar hij het ambt van schepen hekleedde. Hij is berucht door zijn stoutschen toeleg om
in 1690 de plants zijner inwoning in handen der 1i'raAschen te
leveren Zijn plan mislukte en hij werd geworgd en daarna gevierendeeld.
Zie Boll. Mem 1650; Wagen a Lir , Vad. list. D. XVI. M. 169;
Kok, Vad. Woordenb. o. h. w.
MARTINEZ VAN WAUCQtJIER (MATTlirAs), te
burg geboren , was met de LatijnSche , Gfieksche , Spaansch6
en Fransehe talen bekend en langen tijd corrector bij J a n en
Balthasar Mo r etus te Antwerpen. Hij stied* in 1642. Men
heeft van hem verschillende godsdienstige werken uit het Fransch
en Spaansch in het Latijn overgezet.
Conciones , sive conceptus neologici in omnia Quadragesimae
Euringelia . authore It D. Petro Besseo , SS. Theol. Doctore ,
latinitate donati. Colon. ilyrip. 1610 1 l°.
Conciones , sive conceptus Theologici de quatuor hominum Novissimis, guatuor Sacri Adcentets hebdowadis acconzmodati, Authore
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D. Petro Besseo SS. Theol. Doctore , Latinitate jam recenter
donati. Col. ilyrip. 1611. 12°.
P. P. Petri Jarrici , e. Soc. Jesu, Thesaurus rerun Indicarum. Colon. 1616. 12°.
B. P. Petri Cottoni , e Soc. Jesu, Sermons de praccipuis
/idei Mysteriis , in formas Meditationum reducti. Colon 1617. 12 ° .
R. P. Cottoni , etc Meditations de vita et Parsioue salvatoris J. C. Col. 1617. 12°.
Sermons sublimati , 8teu flomiliae Dominicales et Festivales ,
auctore finw Domino D. Petro Camusio , Episcopo et Domino
Belliansi, opera et studio Matthiae Martinez nunc recenter Latinitati donati. Colon. 1619. 2 vol.
Al deze werken zijn uit het Fransch , de volgende uit het
Spaansch vertolkt :

Thesaurus spiritnalis Missae , auctore R. P. Gaspare San.
chez e. Soc. Jesn. Ingolstadii 1620. 16°.
Exerciti'inz Per fectionis , et Virtutum Christianarum , auctore R. P. Alphonso Roderico fallisoletano , Societatis Jesu,
ejusdem Societatis hoininibus dedicatunz. recenter ex Hispanic°
Latine reddehat Matthias Martinez. Duaci 1725. 3°. Edit. sec.
Col. 1631. 3 vol. 4°Opera S. Matris Teresae de Jesu Carmelitarum DiNcalceatorum
et Discalceatarnm Fundatricis in ducts partes distincia , studio et
opera Matthiae Martinez. Middelburgi ex Hispanic° in Latinum
conversa,illustrissimo Comiti ac Domino D. Stanislao Lubomirscio,
Comiti in Visnicz etc. DD. Col. ilgrip. 1626-1627. 2 vol.
Daarenboven heeft hij opgesteld :

Novum Dictionarium Tetraglotton , in quo votes Latinae omnes
et Graecae his respondentes , cum Gallica et Belgica singularunz
interpretatione ordine Alphabetic° proponuntur 1632. 8°. Amst.
1671. 8°. Novae huic Editioni accesserunt plurimae votes in
aliis hactenu•s. desideratae Graecorum nominum genera sirnul et
Genetivi, omnium elianz syllabarunt dubiarum qualitas notulie superne indicata. Post laboreN Maithiae Martinez denno. Johannes Nicolaides Conrector Leoardiensis plurimas voces addidit , et quae vitia irrepserant summa diliyentia emendavit.
Amst. 1714. 8°.
Zie Sweertii, Ath. Belt'. p. 560; Val. Andreas, Bibl. Belg.
p. 661-662; Foppens. Bib& Belg. T. IL, p. 877; Paquot, Mem.
T. I. pag 32; JOcher, i. v.

MARTINEZ (D. F.) schreef :
Het recht Domaniel van zijn Majesteit in Brabant. Brussel
1693. fol.
Zie Abcoude, Naamr. D. II. bl. 134.

MARTINI (GERARDus), van Utrecht ontmoetten wij in
1572 of 1573 te Dordrecht , om disputatien te houden met de
Roomsehen.
Zie Schotel, Kerk. Dordr. D. I. bl. 72.
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MARTINI (ARNOLDUS), welligt te Uithuizen in de Ommelanden geboren , had 9 jaren tc Sybekarspel in Noord-holland
het werk der bediening waargenomen , toen hij in 1594 te
Groningen werd beroepen. Hij was een geleerd man , werd scriba
der synode en overleed in Mei 1619 in den ouderdom van 69 jaren
Zie Brucherus, Gesch. in de opkomst der Hand. in de prov. Gron.
bl. 269, 296; Schotel, Kerk. Dordr. I). I. bl. 72; C. A dami,
Naomi. v. pred. in de pr )v. en stadt van Gron. bl. 2.

MARTINI (Anon), zoon van jonkheer Bernard Martini , kort na den vrede van Munster kapitein van een vendel
voetknechten in dienst van den staat , in 1657 met Brie zijner
kinderen Han de pest overleden , en van Aletta del Ben e,
werd 6 Fan-. 1654 te Wezel geboren legde zich eerst te
Amsterdam op den koophandel toe, en kreeg later onderrigt
in de Latijnsche taal van Jo h. H averkamp, pred. te Delizijl. Na zijne studien te Utrecht onder van L e u s d e n , B u rman en Essenius voltrokken te hebben , werd hij 11 Maart
1680 prop. in de cl. van Leyden , en (den 18 Aug. 1680)
pred. te Sassenheim , en vervolgens te 's Hertogenbosch , (10
Sept. 1683). Den 6 Junij 1684 droeg hem de regering bet
hoogleeraarsambt in de godgeleerdheid op. In deze betrekkingen
bleef hij werkzaam tot den 21 Aug. 1725, toen hij emeritus
werd. Hij stied den 23 Junij 1730 , bij zijne huisvrouw
Geer t r u i d , dochter van den vermaarden Amsterdamschen
regtsgeleerde Paulus Buys, zuster van Mr. Willem Buys,
pensionaris van Amsterdam , later secretaris der staten van
Holland en West-Friesland , nalatende, Mr. Rend ri k B e rn a r d Martini, lid van den Raad to 's Hertogenbosch , en
Bernard Martini, rector aan de Latijnsche school aldaar.
Lucas van Eybergen en Diderik Steenwinkel hebben lijkredenen over hem gehouden.
Hij schreef:
Di8putationes duae de sacrosancta Del Trinitate (in 1688
door zijne leerlingen verdedigd.)
Zijne nakomelingen bewaren nog vele zijner leerredenen.
Zie A. Velingius, Redev. over de Ill. scholen te 's Bosch, b1.62;
Hermans, Conspectus Onom. liter. p. 223 Gesch. d. Ill. en Lat.
scholen te 's Bosch , bl. 19; Schotel, Kerk. Dordr. I. II. bl. 313;
Boekzaal , Aug. 1730, bl. 234.
MARTINI (Mr. ANTONI) , pensionaris van 's Bosch , in 1800

gestorven , als een vlijtig beoefenaar der vaderlandsche geschiedenis. Hij was bevriend met Wage n aar, op wiens Pad.
Gesch, hij mede Blivoegselen en Nalezinyen schreef. Ook gaf

hij Stukken over de Brabandsche Landwetten. 's Bosch 1787. 8°.
Hij werd even als van W ij n in 1797 uit de vergadering der
representanten naar huisgezonden (waarsch. omdat hij tot de
slijmgasten behoorde). Zijn portret , naar de la Croix, door
R. Vinkeles, in 't vervolo. op Wagenaar.

21
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Zie Hermans, Conspectus Onom. Lit. gi p. 26.
MARTINI (Jonkheer. EVE MARIUS AMMAN), den 28 Mei
1'196 te 's Hertogenbosch geboren , was de derde zoon van
Mr. H. B. Martini, lid ad %itam van de eerste kamer der
Staten-Ceneraul enz. onder de Rewiring van koning Willem
I en koning Willem 11, even als de vol ige, geTioten uit
een oud Italiaansch adeliik geslacht , dat zich , omstreeks 1330
in het Hertogdom Brabant Imam vestige! ► , daar met de voornaamste geslachten des lands zich verbond , en in de geschiedenis
der Nederlanden meer ► ialen is vermeld.
Voor de studien besteind werd hij door het wisselvallige der
tijden , waarin hij leefde , daarin telke ►s gestoord. Op zijn
zestiende jaar geplaatst bij de Garde du Corps te paard , van
den pins %an Uranje-Na-sau (later koning Willem 1) was
hij in die hoedanigheid tegenwoordig , hij dims huldiging
in Maart 1814 als sou% ereinen vorst , en trot( met dat corps,
onder het opperbevel van den erlIni ► s (later Wille m ) voor
het belegerde Bergen op Zoom. Bij de ontbinding van hetzelve , zijne studien hervat hebbende , nerd hem eel ► ter in den
aativang des volgenden jaars , %an hoogerhand toegezonden
eene aanstelling als luitenant bij het Netter!. leg er. Hij n as tijde'ilk adjudant bij den opperbevelhehber te Maastricht baron
Constant de V i 1 ar s , tijdens den slag van Waterloo , doch
verkreeg in Julij 1 817 4 op zijn verzoek , eervol ontslag , als wanneer •hij zijne taakennis, aau de boageschool
to Utrecht her% atte.
In Januarij 1826 benoemd zijnde tot vice-consul bij het
consulaat-generaal en de diploinatieke ►issie in Brazilie, trad hij
in Ju► lij 1s28 als secretaris van legatie in functie bij den
minister plenipote ►tiaris aldaar, baron Dedel, en bleef in
1829 geaccrediteerd als zaakgelastigde bij keizer Don Pedro I
doch vertrok in 1831 , na de inhuldiging van don Pedro 11,
met verlof naar Nederland.
In het voorjaar 1832 van die missie in Brazilie eervol teruggeroepen , en els 's Konings zaakgelastigde benoemd , bij de
vereenigde staten van Noord-Amerika under de preside ►tenGeneraal J a ck so n, van Buren, generaal Harrison en
Tij I o r , tIloot hij aldaar in 1839 het nieL we vriendsehaps- en
handelstractaat tasschen Nederland en die staten.
In 1834 werd hij wegens bewezene die ► sten benorrnd 'tot
ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw in 1831 gelozen tot lid der Ridderschap van de provincie Noord brabant.
Ten jare 1842 werd hij, als zaakgelastigde overgeplaat4 naar
het hof van Denemarken , in 1843 aangesteld tot ministerresident can dat hof en dat van Zweden en Noorwegen tevens
in 1844 vereerd met het commandeurskruis der Zneedsche orde
van de Noordster.
In 1849 werd hij bevorderd tot commandeur der orde van den
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Nederlandschen Leeuw , ten zelfden jare door den koning van
Denetnarken , met het commandeurskruis der orde van (le Danebrog begiftigd en in 1854 met het grootkruis dier orde. In
185.1 stout hij te Kopenhagen een verdrag -tot- wederzijdsche
uitlevering van boosdoeners.
In 1854 door koning Willem III benoemd tot diens
huitengewoon gezant en gevolmagtigd minister, hij het ZweedtchNuorweegsche hof, verbleef hij daar tot in 1856.
Door al lit heen en weder reizen , en het verhlijven in zoo
verschillende luehtsgesteldheden , het drukke leven aan voornoemde betrekkingen verbonden , zijne gezondheid zeer geschokt zijnde , waarhij een verzwakt gezigtsorgaan zich voegde,
deed zulks hem besluiten , na verlof in 1856 ve•kregen te hebben ,
zijn ontsla.g uit 's Lands dienst te , vragen , hetwelk hem , met
dank en tevredenheidsbetuiging, voor de door. hem bewezene
diensten , eerst het volgende jaar verleend werd.
.Hij" • woonde van (Lien tijd , op het -bullet' verblijf Baarschot,
ender het dorp Eseh , in Noordbrabaut, in de nahijheid zijner
familie ; doch vertrok met der woOn twee jaren voor zijn verscheiden , naar Utrecht , tot herstel van zijn meer en meer
.verzw:a kt gezigt , dat eater niet mogt bates. Bijna blind,
overfeed hij aldaar den 7 Junij 1863 , aan .eene hartkwaal.
Particulier berigt.
M ART! NI (J04 AN WILHELM) te Leeuwarden geboren in
1718 predikant bij de ,Evangeliseh Luthersche gemeente
Amersfoort , van waar hij in 1724 naar Woerden vertrok.
Door zwakheid en ouderdorn werd hij verhinderd in de laatste
jaren zijus levens zijn dienstwerk geheel to vervullen. Hij moest
'this in 1766 zijn emeritaat nernen en overleeds in 1,770.
Hij heeft uitgegeven
Sand h age n's Inleyding lot eene grondige verklaarini van
de geschiedenissen en voorzegyingen . des N. .77. Amst 1741. 4°.
Lassenius, Heylige bij malkanderenveryaderde perknschat,
bevattende op alle • dayen twee overh,eerliike leersamo geest. en
zinriike orerdenkingen, ale een des moryens en een des avonds,
om sig het geheele jaar door met' Christelijk nteuivs te vermaken en te 8tichten. 4 deeltjes .1731: herdr. 1745. .8 0 .,.
Gedaytenis predikatie - over den eersten Ifollandschen par4elaar
J. F'istorius, nit Openb. 1.4 M. 12-13, yedaan 25 Sept, den
eemodag van I. Pistorius viteinde 1725. 4°.
Poetil of predikalie over ale. Evanyelytexten door .4e1 geheele fear door Joh. Fred. Meyer ; met yeleerde aanmerkinyen
en leer8tukken vermeerderd. 1725 4°.
Dr M. Lutherus volkomen kerkpostil of verklaring der
Evan/ellen en Epistelen op alle Zon Feat- en Aposteldagen.
Naar de hoogd. uityave van J. Welch le d. ie st (bet ver,

volg is door J. G. Fisscher geleverd 17.46, 1755, 1774).
21*
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!fort bericht van het onderscheyd der Evangelisch-Luthersche
en Room$ch Catholyke leer, of EvanyeliNch Handboek waarin
tkyt de H. Schrift de waare leer der Evangelisch Lulherschen
onwedersprekeliik beweezpn en de dwaalleer der R9omsch Catholgken grondiy wederleyt word, opyesteld door Matthias Hoe.
Met eene voorrede der Th,eoloyische Faculteit to Lypsig.
het Hooyd. vertaald en vermeerderd, inzonderheijd met een
dianhang, waarin de R. C. leer met den brief van Paulus aan
de Rommen, en de get"igenissen der Oudcaderen veryeleeken
wordt tot een klaar bewijs, dal de hedendaagsche Roomsche
kerk , van '1 oud Apostolisch Catholiek gelogf. 't welk de
Christekke kerk te Romen en elders , in d'eerste eeuwen heeft
beleden, schandelijk afaedwaald is. Door Johannes Wilhelmus
Martini, enz. Amst. I 735.
lie Domela Nieuwenhuis en Schultz Jacobi. Blydr. tot

de Gesch. d. Ev. Lath Gen. 0. II. IA. 102 , D. IV. hl 388 , D. VI.
bl. 167; Rendler, Gesch. v. .T. Pistorius en de Evanq Luth. Gem.
te Woerden , hl 143 very ; Glasius. Godgel. Ned. Aanh. en very. op
Abcoude hi. 134. Kobus en de Rivecourt.

MARTINI (JoHANNEs), Jesuit van Antwerpen , aldnar in
(584 geboren en den 4 Junij 1625 gestorven , nattat hij het

leven van Ignatius en Fran ci scus Xaverius beknoptelijk in het Vlaamsch had overgezit.
Zie Jiich e r, Gelehr. Lex. o. h. w.
MARTINI (B.) Kr amm gist een Amsterdamsch kunstliefhebber , van wien o. a. eene prentteekening , in de manier van
P lo os van A mstel, near eene teekening van L uik en,
voorstellende De doop van den Moorman in denJordaan, bestaat.
Zie Kramm, Lev. en werk. d. Holl. en Y1. Kunstseh. D IV. bl. 1066,

MARTINI (D.) Nagler vermeldt hem als kunstgraveur
van Drazowa (sic) in Holland , omstreeks 1720 geboren. Naar
de adresseri zijner gravuren te oordeelen moet hij langen tijd
te Hamburg gewoond hehhen. Dezelfde schrijver vermeldt van.
hem : het portret van Moliere, zittende aan een tafel te schrijven , alstnede de prenten van de hoogduitsche uitgaven van
Moliere's werken. Ham b. 1752.
Zie K r a mm, Lev. en werk. d. Holl. en Vl. Kunstsch. D. IV. bl. 1067.

MARTINI (JoHANNEs), van Dantzig, Luthersch predikant
te Groningen , waar hij in 1664 stierf.
Hij schreef:
Analysis popul. in Malechiam et observat. evidentioees. Gron.
1647. 4°. 1658. 8 0 .
Zie Rotermund, Fortzetz. v. JOchers Lexic. i. v.
MARTINI (1'IETER), in de graveersehool meer bekend als
Peter Merecinus, Miricenys, Miricinus of Myriginus, een Vlaamsch kunstgraveur, bloeide omstreeks de helft
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der XVI* eenw, en sneed ongewone en wonderlijke voorStellingen naar Jeronimus Bos, Breughel en anderen. Hij was
ook prentverkooper te Antwerpen. Jeronimus Coek gaf
verseheidene zijner prenten uit , (lie zijn naam en het jaartal
1570 voeren. Zak een prent De wijze en dwaze maaaden naar
den boeren Breughel is in bezit van den hoer Kr am in.
Anderen , elders.
Zie Immerzeel, Lev. en werk. d Holt. en VI. Kunsts op Meryginus;
Kraal m, Lev. en werk. d. Hull. en VI. Kunsts. D. IV. bl. l 066 , 1067.

MARTINI (Mr. AmBRosio) , werd in 1587 uit Gouda gebannen , terwijl zeker Engelsman J ac o b W i 11 i a m s in hechtenis genornen en ter dood veroordeeld werd als sehuldig aan
de misdaad van gekwetste hoogheid , zoo der koningin El i sabet h als der Staten , bij gelegenheid, dat men even als to
Leyden te (her stede , de stad Wilde overmeesteren , eenige nit
de regering en uit de burger hoplieden in hechtenis nemen en
de hekken verhangen.
Zie W a g en aa r, Vad. list. D. VIII. bl. 260.

MARTINI (MATTHABus), godgeleerde van de orde der minnebroeders en definitor der provincie , gaf ten behoeve van .Her man
van Merode, markies van Treslon Mons. 1528 4°. in het licht :

Les appenages d'un Chevalier Chrètien etc.
Zie Val. Andreas,. Bibl. Belg. p. 656; Foppens, Bibl. Belg.
T. H. p. 868.

MARTINI (MARCUS CORNELIUS), van Antwerpen , beoefende
de wijsbegeerte en was hoogleeraar aan de Academie te Helmstadt (Julia).
Hij schreef :

Disputatio de subject° et fine Logices etc. adversua .Ramisttis
Lemgoviae 1597. 8°.
Zie Foppens, Bibl. Belg. T. II. p. 838. Cat. .Nieuwenhuyzen , bl. 130.
MARTINI (P.), dichter van Geestelijke Gezangen. A.mst. 1689.

en van Gees& Zielenvermaak. Ald. z. j.
Zie Abcoude, Aanh. der Ned. boeken. bl. 134.

MARTINI ( WaLEm) , vriend van prins Willem I, bood
reeds in 1568 den grave Lod e w ij k zijne goede diensten aan.
IN was eerst Raad van Brabant , later grittier van Antwerpen , toen
hij . (1574) verdacht van deel aan den aanslag van (len prins
op Antwerpen genomen te hebben , gevat voor den bloedraad
gesteld , met de pijnbank bedreigd , dock , bij gebrek van bewijzen , %ceder ontslagen werd.
Drie jaren later (1577) was het vooral door zijnen invloed
dat die stad voor de Staten verzekerd werd. In hetzelfde jaar
dat , bij gelegenheid dat Breda aan den prins overging , was hij
bij dezen te Geertruidenberg, werwaarts de Staten-Generasi
en de stad Antwerpen hem gezonden hadden. Later werd hij
benevens Al d ego n d e, naar den prins te Delft ontboden ,
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schijnbaar om bij den doop van Frederik Hendrik tegen
woordig te zijn , doch inderdaad om door hem ingelicht te worden nopens de plannen van Parma op Antwerpen en raad te
ontvangen_ Na de overgaaf der stad , vertrok hij naar Dordrecht, werd van daar naar 's Hage ontboden , en na veertien dagers
in hechtenis gezeten te hebben , bevolen het land te ruimen.
Zie Hooft, Ned. Hist. b1. 406, 407. 408, 409, 524, 525, 911
Beaufort. Len. van Willem I. D. 11. bl. 5. 528, D. III. bt. 77,
81 , 85, 679; Wagenaar, toad. Hist. D. VIII. bl 14, 83, 84;
Groen van Prinsterer, Archives, M. M. p. 266, T. VI. p.
138, 176, 470, T. VIII. p. 404, sv.

MA RUNE ), ingenieur i in den slag bij Ramelies gekwetst (1706).
Zie Bosscha, Need. heldend. te land, D. II. bl. 395,
.

MARTINItRE (ANTOINE AUGUSTIN BRUZEN DE LA), werd
omstreeks 1682 te Dieppe in het land van. Caux in Normandie
geboren , studeerde te Parijs , ook onder zijn oorn , de bekende
Richard Simon, en begaf zich in het lantst van 1709, 27
jaren oud , naar het hof van Frederik Willem, hertogvan
Mecklenburg, wear hij zich bezig hield met nasporingen te doen
Omtrent de gesehiedenis der Herulers, Vandalen en andere volken , die deze oorden bewoond hebben , en zich op de aardrijkskunde der tnidden-eeuwen toe te leggen. Na den dood van
Frederik Willem (1713) verliet hij het hof en begat' zich
(1719) in dienst van Francois Farr' ese, hertog van Parma ,
die hem zijn vertrouwen schonk en hem als zijn zaakgelastigde
naar de Nederlanden zond. Hij begaf zich (1719) naar Holland , vertoefde eenigen tijd te Amsterdam en bragt het overige
van zijn leven te 's Hage in een afgelegen huffs, (bat hij zijn
kluis (son hermitage) noemde, door. Hij stond bier in ;root
aanzien , en hield zich met het zamenstellen van zijn aardrijkskundig woordenboek bezig. Be hertog, van Parma wilde hem
wel afstaan aan Spitnje, en de markies van Beretti Landi , gevolmagtigd minister van deze kroon in Holland , die groote achting
voor hem had opgevat, bewoog hem dit werk aan den koning zijn
nieester op te dragen en versebafte hem den titer van aardsrijkskundige van zijne Katholyke Majesteit. Omstreeks lien
zelfden' tijd benoernde hem de koning der beide Sicillen tot
zijn secretaris met -eene wedde van 1200 kroonen. Hij overleed te 's Hage den 19 Junij 1749 in den ouderdom van 67 jaren.
Hij is driemaal gehuwd geweest , was een vriend van maatschappelijke genoeg,ens, aangenaam in den omgano-, geestig in
zijne gesprekken, dienstvaardig, doch verkwister7d. Hij had
een sterk geheugen , schrander oordeet, en heeft de volgende
werken geschreven :

Nouveau Recneil des Epigrammatistes Francois , ancients et
moderns conten,ant ce qui 8'est fait de plus excellent dans le
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genre de l'Epigramme, du Madrigal, du Sonnet , du Rendeau,
et des petits Contes en vers , depuis Marot jnqu'a present,
avec la vie des auteurs et des Notes Historiques et Critiques,
et de la /awe beamiè dans les ouvrage8 d' Esprit , des Observe,Lions sur l'Epigramm e, une Digression sur le stile Mara* e,
et lee !Myles de la I ersification Fradcoise Amst. 1720. 2' vol. 12 6.
hrtrodttction Histoire Modern, GE;nerale et Fatigue de
I Utrivers, on l'on vat l'origine , les revelutioni, Petal prised et les intirete des souverains, par M. le baron de Putt
fenrlorr. Noucelle edition ou l'on a continue tous les anciens
chatitres jusqu'a prisent, et ajoute ilistaire des principaux
souverains de l' Italie, de l' Allemagne, etc. le tout dans un
ordre plus naturel Avec des Notes Ilistoriques, ueographigues
et Criliques, et des Cartes. Am , t. 1721. 12 6 . 7 vol.
B. retouch& et augmentie. Amst. 1732-1735. 7 vol. 12o.
1743-1748 11 vol. 12°.

Revue, angmente'e et continvie par M. de Grace. Paris 1754

tot 1759. 8 vol, 4 6 acec quantili de cartes et de vignettes.

be twee laatste deelen der uitgaaf van 1735 zijn getiteld :

introductioit 4 l'Histoire de l' 'hie, de Afrique et de l' Ameripe: Pour emir de suite a l' Introduction a l fliateire du
baron de Puffendorlf.
Dissertatiok hiatorique sur les Duchis de Parrae pi de Rai.
sanee Cologne 1722. Deze geleerde dissertatie is van een der
uitstekendste Italiaansehe schrij vers. De hertog van Parma zond
haar in het Italiaansch en Frimseh aim de la Martiniere
met. het bevel bur in het licht te geven.
.Derm E88a18 sur l' Origin et lee proyrês de la Geographi e,

avec des Remarques stir les principamc Geographer Grecs et
Latins in de Mem. Hist. et Grit. van Camusat. Amst. 1722
T. II. Deze Essais waren de voorloopers van den Diction. Geogr.
(-H si vervolgde l'llistoire de France 80U8 le regne de Louis
XIV, aangevangen door Isaac de Larre y. Rotterd. 1718—
1719---1722. 3 vol 4°. en 9 vol. in 12 6 . Al wet voor 1701
is geschreven is het werk van La r r ey, maar toen deze 17
About 1719 gestorven • was, heeft de la Mar tinie re het
overige hewerkt.
Le grand Dictionaire Geographique et Critique. La Haye ,
1726-39 10 vol. fol Avec diverses corrections , augmentations et
changemens. Dyon 6 vol. fol. voorts te P enetie. Paris 1768. 6 vol. fol.
Er zijn fouten in dit werk die o. a. door den abt Belle ng e r , in zijn Essais de Critique 1 sur les arils de Mr.

Rollin, II sur lee Traductions d'Herodote, III Sur le Did.
Geogr. et Grit. de Mr. Bruen de la Martiniere. Amst 1740
12 6 . zijn aangetoond , doch desniettegenstaande is het nog een
der elassiekste Geographische woordenhoeken. Er verscheen te
Lyon cen 'thrill& Portatif van deze Dictionaire (1759. 2 vol 8°.)
B8841.

dune Traduation d' Horace en vets Francois par divers
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auteurs , avec un discours sur les Satyres et sur lea Epitres.
Amst. 1727. 8°.
:Philippi Cluverii Introd. in Universam Geographiarn , tam
vetereni pain novam , cum notis johannis 11149107141 , Joh. Fred.
Hekelii, Reiskii et varior. cure& A. A. B. d.l. M. Amst.
1729. 4°:
Traites Geographiques et Iiistoriques pour faciliter ?intelligence de l'Ecriture sainte par divers auteurs celehres. (H u et,
le Grand, Calmet, Hardouin), La Haye 1730. 2
vol. 12°.
Lettree choisies de Mr. Simon , ou ?on trouve un grand
nombre de faits anecdotes de Literature Nouvelle Edit. revue,
corrigee et augmentee d'un vol. et de la vie de'l'auteur. Amst.
1730. 12°.
introduction generale a ?etude des sciences et des belles lettres en faveur des personnel qui ne savent que le .Franioie. La
Haye 1731. 12°. Ook achter Conseils pour former vie Bibliotheque peu nombreuse mail choisie (par M. Formoy) Berlin
fParia) 1756 12° p. 123-380.
Histoire de la vie et du refine de Louis XIV. Roi de
France et de Navarre, redigee cur les Mernoires de feu Monsieur le comte de * * publiee par Mr. Bruzen de Afartiniere
Premier Geogr. de sa Maj, Catholique, Secret. du roi des deux
Sidles et dm conseil de sa Mai. La Haye 1740. 5 vol. 4°.
Fables .Historiques renfermant les plus seines Maxims de la
politique et de la morale , avec des discours historiques. Publiees 'par M. Bruzen de la Martiniere a ?usage du prince, des
Asturies, omen de 60 belle.e(?) Estampes en Talk douce gravies expres. Amst. et Berlin 1754 12°. 2 vol.
Nouveau portefeuille historique et litteraire; ouvrage posMune de M. Bruzen de la Mart. etc. publie par Mr.. R. D.
M. A. D. S. P. AM81. et Leipzig 1755. 12°.
Passetems poOliques, historiques et critiques; ouvrage de
Messieurs de Mallierme, Perault et de la Mart. Paris 1757.
2 vol. 12°.
Vie de Moliere, veel breedvoeriger dan dat van M. d e
Grimarest in 1705 uitg.
Des Nouvelles Politiques et Litteraires.. Een soort van dagblad dat weitrig aftrek had.
Entretiens des ombres aux champs-Blisees 2 vol.
Men schrijft hem , schoon ten onregte , nog toe :
Latta serieuses et badines , door Francois Bruys, eerst
Calvinist , later 11. C. in 1738 to Dyon gestorven.
Relation d'une assemblie tenue au bas du Parnasse (Amst.
1739) volgens sommigen van den abt d'A rtigny, volgens anderen van N. Gael. e t.
Zie Biogr. Univ. i.v.; Moreri, Hoogstraten, Luiscius, P
q uo t, Mein. T. II, p. 60; Saxe, On. T. VI. p. 321; Br u ys, Mel. Hist.
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T. I. ; Dict. Giorg. Prty. Eloqe Hist. de R. Simon, p. 83, 84 ; Conseils pour
former une Bibliotheq Edit. de 1 756 , p. 36 ; Bibliotheq. raisonnOe T. III.
p. 361 , T. XXVI. p. 102, T. XXX. p. 393.
MARTINIUS (BERNARDI:7S), schreef reeds als student te
Harderwijk Tractatu8 Thilo8ophicu8 de Animall6u8 Brutorum
Rationalibua , liarderov. 17.12. 8°. 'en later (1764) als predikant.
te Elspeet, zijne gebuorteplaats :
Wijageerige aanmerkingen op het gevoelen van den Weleerw.
beer Adriaan Boot, predikant te Anuterdam, over de redelooze
dieren. Amst 1765. 8°.
Hij vertrok in Mei 1779 naar Archangel.
Zie Boekzaal ,1762 b. bl. 207.
MA.RTIN1US (CARoLus), regtsgeleerde, - vriend van D an ie 1
Heinsius, die ter zijner eere een gedicht vervaardigde.
Zie D. Heinsii Poem. p. 311.

MARTINIUS of MARTINI (CoRNELTus) , in 1567 te Antwerpen geboren. De naam van zijn varier is onbekend , dock
zijne moeder heette • Margaretha Pa ul 1 i. Zijne ouders
waren Luthersch , en lieten hem in de godgeleerdheid onderwijzen. Na aan deze of geene Duitsche hoogeschool den rang van
meester in de vrije kunsten en van doctor in de godgeleerdheid
te hebben verworven , vestigde hij zich in 1591 te Helmstad , waar
hem het onderwijs in de logiea werd opgedragen. Dertig jaren lang vervulde hij deze betrekking en hij verwierf als beoefenaar der wijsbegeerte in zijn tijd grooten naam. In 1606
verloor hij zijne moeder, en hij volgde haar den 17 December 1621, in den ouderdom van 54 jaren. Zijne zuster M a rgaretha stichtte hem in de St Stephanus-kerk een cenotaphium met een latijnsch opschrift, waarop hij llvir magnus ,
philosophus summus , sacrarum litterarum peritissimus, in
omni eleganti doctrinti nemini cedens, veritatis indagator et
vindex acerrimus, inScitiae ac malitiae hostes vehemens" wordt
genoemd.
Hij gaf in het licht:
Advereu8 Rami8tas disputatio de subject° et fine logicae una cum °lila trans ejusdem importunitati oppositiii disputationibus a Frederic° Beurkusio in schold Tremonianet, Conrardo Hoddaeo D. in Gymnasio Gottingenai, Heizone Buschero
in whole Hannoverand, Lemlloviae 1597. 12°.
Scriptum de etatibus controversis primis, et acceasoriis, Helmatadii agitati8 inter D. .Danielem Hofmann et quatuor Philo8opho8 ibidem; quod confecit advereus M. Joannem Olearium. Lipsiae 1600. 12°.
Metaphy8ica Commentatio, compendio8e, 8uccincti et Per8F
comprehenden8 universam Mataphysices doctrinam. Argent 16k14
0:
M. Anty. Proje88.
12 0 ., 1616 16°. Ook met den titel:
in Academia Julia Metaphy8ica. Jenae. 1623. 12°.
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readable. de Analy8i gica.
to Helmetadii 1619. 12°. ..gtskeof.
1634. 12 ° . De geleerde Ba rt h o Id N eh u siv s schreef bier
tegen : Itypodigma , quo diluuntur n9nnulla contra Catholicos
di8putata in Corn. Martini Tractals do Analyei Logicci. Col.
*Tipp. 1648. 12 °.
Commentariva in .4puleii librum Orepl ippnvisx;. Irancof.
1621. 12°.

Commentariorum Logicorum advereue Bamistas libri guingue.
Helmstad. 1623. le.

Ethica.
Compendium Theologiae.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. p. 159 ; FoppenS, $ibt. Beg.
T. I. p. 213; Sweertii, Ath. 13e1g. p. 193; Witte, Di r. Biogr.
ad an. 1621 ; Paquot, Md,n. T. 11.. p. 424; 7 heeitre sacre de Brab.
Liv. VI. p. 210, 265 ; lnscriptiones Sepulcr. He1mstad. p. 35; Orataones /unebres 1V. nimirum G. Calixti , Rad. Diepholdi , Christ. Heldn4anni et Conr. Hurnesii in memoriam C. Martini-Helm. 1624 . 4 0 ;
Oetinger, Bib!. Biogr. i. v.; Peerlkamp, de Poetis Lat. Neer'.
-

p. 270.

M ARTINIUS (FRAxciscus), was den 11 Julij 1611 te
Kampen geboren , eerst conrector aan de Latijnsche school aldaar,, en vervolgens predikant te Epe op de Veluwe , waar hij
den 24 Januarij 1653 overleed. Hij was een verdienstelijk
man , met de voornaamste letterkundig,en van zijn hev riend
zoo als met C on rad us G od d a eus, predikant te Vaassen ,
in wiens Nieuwe Gedichten ( Harderw. 1656 obl.) voorkomen :

Een gedicht op den Chrietelicken Libel. Jan D. Franciec'im
Martinium , predicant totripe op cyn gedicht van ae eelven
inhond lfi50 ; Nieuwe laere-dicht aan M. al8 ey beide op een
tyd met Pen mare aiekte waren bevanyen , en een Latij nsch en
Nederduitsch grafschrilt ter zijner eer. H o o ft noernde hem
G odd aeus en Brandt # roselaers onder de doornen ;"
David van Ho o g stra t en # uitnemend Hollandsch poeet
dog luttel dan bij de rechte lief hebbers der dichtkunst bekent." Hij schreef een refit luimigen brief aangaande diens rijmeloos gedicht De eeuwigg vrede , die nog voorhanden is. Ofseh')On , de poezij van M a r tin i us zich' niet bijzonder onderscheidt boven die zijner tijdgenooten , hebben hem echter
sommig,en , wider welke B i d 10 o , een tweeden rang onder zijne.
dichtende tijdzenboten toegewezen.
Zijne meest hekende gedichten zijn :
,

Treurgedicht ter verklaringe over 't lyden en 8terven van omen
.Heere Jezus Chrietue. Amst. 1649 fol. Ook in Verecheyde
Nederduyt8che Gedichten van Grotiue enz. (Mast. 1659) opgenomen , door Hoof t in een brief NM van Baerle v. d 20
April 1645 zeer geprezen , doch door Wit sen Gey sbee k.
beneden den Goeden Vriidag van J. de Deck er en door
Bidloo beneden de Heylige dagen van C. Huygens gesteld.
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Mogelijk is dit betzelfde- met zijne Gedacleim over 7'1' isden
van Jezus Chrielue en 7rinmph zijner °petal/ding. Rotten!. so.
Ook in ilpollos Harp (Amst. 1658 12i1 komen zijne gediohten
voor:
Op de inhuklinge van de Geldereche academie tot Harderwijk
(ook afzonderlijk ) Dayelijkech offer of drip yeestelijke yezangen; Moryen-liedt, Middayhe-liedt en Acondt•liedt, mogelijk het
zelfde met het Uytend- Midday- en dvond yebed op zinymaaten
in hands door Bidloo gezien.
In Kilo's kraam is zijn Gedicht over 't jaar 1648 bewaard
dat ook door Alb erdinck Thy m in zijn Ned Gedichten
1600-1655 (b1 419 onder den titel van : Klaaylied over het
benaanwde four t 648 is opgenomen.
1)eze en andere verzen vindt men onder zijne Gedichten.
Hage 1729. Mott. z j. (voor de (lerde maal herdrukt.)
Men heeft ook nog van hem Epis/olae ad amicoe proeserting
Canzpensie Hairdero v. 1653. 16Ø.,
Zie Jiicher, Gelehr. Le•. i. v. ; Bidloo, Panpat. Bat. p. 104;
105; de Vries, Proeve eener Gesch. d. Ned Dichtk. ; Sieeenbeek
Bekn. Gesch. d. Ned. Letterk. ; W i t s e n Geysheek, B. A. C.
Woordenb. D. IV hi. 366: Collot d'Escury. Hui/ands roem , D.
Iv. (2) bl. 211; B on m a n . Geld. Hoopes. D. I. hi. 137 , 138; Brie.
ven aan G. Bra. n dt achter zijn Leven door .1 de Haes . hi. 119;
G ocida e u s , N. Gad. hi. 141, 152, 153; Versch. Ged hi. 217, Apollos
Harp. hi. 183, 339, Klio's harp, hi. 6; Hoogstraten's Gedicht.
bi. 150; A h con d e bl. 231; A rren her g, Naame. hl. 280;
de Jongh, Naaml. d. Geld.'pred. b1.363. Kobus en de Rivecourt
.

.

MARTINIUS of MARTINUS (JoHANNEs), te Dantzig geboren , werd in 1628 predikant te Deinum in Friesland, in
1637 naar Groningei1 beroepen , waar hij 14 September 1665
oud 61 jaar , 10 maanden overleed. Adami noemt hem
evde eerste annlegger van de voortreffelijke Grieksche Coneardantie over 't Nieuwe Testament en een getrou* opzigter van
't diakonie-kinderhuis."
Hij was daarenboven een der uitnemendste aethetici van zijn
tijd en zijn Gekruisiyde Chrietus is nog nict vergeten,
I-l ij schreef:
Drie vasle trooelgrondeu over Jesaia XL Iii : 12, Cap.
XLIX: 15 en Cap. blV : 4-10. 8°.
Getaigenis der Waarheit. 8°.
Verzekerheit van Gods bijetand omtrent zijn kerk 80.
Over Christus yOboorte nit het IX Cap. van Jesaia. Gron.
1651 8° 1671 8°.
Inleyding tot verklarinh des N. Testaments. Amst. 1736 4°.
(door Abcoude en A r re nberg aan hem toegeschreven ,
doch waarschijnlijk het werk van 1. W. Martin i).
Vrage aan de conecientie over. de pest. Gron. 1675. 8°.
Paste troostyronden voor de kinderen Gods. Gron. 1660. 4°.
Inleyding tot het buys des ileeren uyt Jesaia XI vs. 3.
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In!siding tot het hugs des Heeren uyt Jesaia XI : 3. Gron.
1663. 8°.

Het Christelijk drieledig onderwijs der Bybekch,e Waarheden.
Itott. 1744. 8'.
Le gekruisigde Christus of XXXV texlen van het lyden en
sterven van Jezus Christus Amst. 1665. 8°. Gron. 1; 45. 8°.
Atha. 1769. 8°. Dordr. 1773, 2 d 8°. (uitg. door P. B r o uw e r, pred. te Dordrecht) Utr. 1779. 6° dr.

Geesayke hertsterkingen tegen der yeloovigen geesayken stryd
in hunne zwakheit; in XV predikatien uityegeven door P.
Bronwer, B. Z. 2 d Dordr. 1772. 8'.

Dominicalia tripartite, quorum pars tertia exhibet Catecheseos Palatinae analysin popularem et aservationes juxta efus
manuductionem. Gron. 1653. 8".
Grootere Catechisatie over den Catechismus. Amst. 1665 ,
1676 , 8°. 1729 , Utrecht z. j 5e dr.

.Kleinere Catechisatie over de Christelijke Catechismus. Utr.
1686. 8°.

Eerste predikatie in de Nieuwe kerk te Groningen. 4°.
Groningen verlicht in duisternis ; iworgedragen in een
jaarspredicalie , door den zeer vermaerden heilgezant Johannes
Martinius in den fare 1644. Benevens de verkondiging van het
eeuwig Euangeliwn in deeze stack:, opgedischt ten daage van het
hondertjaarige jubelfeest , gevierd in den Acre 1694, waaraan
gehegt de reductie der stadt Groningen , behelzeude een omstandive beschryving van 't geen deeze 84ad voor , omtrend en na de
reductie wedervaaren is. Belden aan 't licht gegeeven door
Abraham Trommius. Cron. 1744 , 1762. 8°.
Zie C. A date Naaml. v. Pred. in de prov. en stadt Grontngen,

bl. 8; Schot el , Kerk. Dordr. D. II. bl, 48 ; Aanh. op Abcoude;
bl. 134; Manrik en Noordbeek, Nacoarol van Gudgel. schrijv ;
Abcoude, Na.ml. v. beeken, bl. 236; Arrenberg,..Naanir. bl180; K o e c h e r , Gesch. v. d. Heidelb: Catech. b1.318, 343 ; J. d'Outricus Gulden Kleinood, bl 40; H. v Alphen, Prol. Oecon.
Catech.Palath. § 41, plug. 1. 3; SchOtel, Kerk. Dordr. D. II. bl.
487; Boekz. d. Gel. W er. 1762, bl. 763; Bodel Nijenhuis,
Geogr. lijst, bl. 278.
$

.

M ARTINI US (MATTH4s) , beroemd Duitscb godgeleerde ,
werd in 1572 te Freienhage in het graafschap Waldek geboren. Na in zijn vaderstad zijne studien te hebben aangevangen , vervolgde hij die te II erborn , waar toen vele beroemde
godgeleerden , onder welken Pisca to r, onderwijs given. Toen
hij 23 jaar oud was , werd hij naar Dillenburg tot hofprediker beroepen , en hem het hoogleeraarsambt akin de daar
aanwezige school opgedi agen. Hij wenschte te vergeefs van
deze laatste betrekking ontslagen te zijn , hetgeen hem niet
gelukte din in 1607 , toen de boogleeraars bij het woeden
der pest die plaats verlieten en de school ontbOnden werd.
M n r ti n i u s werd then predikant te Emden en drie jaren
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later tot rector der illustre school te Bremen beroepen. Door
zijn onderwijs , waarbij later dat der gudgeleerdheid gevoegd
werd , werd doze school zeer beroemd. Pin 1618 zond de seviaat
van Bremen hem, benevens Hendrik I sselburg ids en
Lodewijk C r o c i us naar de synode van Dordrecht , waar hij
bevige woordenwisseling had met G o m ar u s en S i b r an (I us
L u b b e r t u s en, volgens de Schotsche godgeleerde B a l c a nquaI, door sotnmige leden der synode z66 onwaardiglijk beliandeld werd chit de Uitheemschen er zich over verontwaardig•
den en hij op het punt was de synode te verlaten. In 1630
werd hij ten baize van zijn voormaligen leerling Po k ius,
predikant te kirchtiminekie in de nabuurschap van Bremen , door
een beroerte getroffen, die hem in het 5 8e jaar naar het grafsleepte.
Bij was een der geleerdste onpartijdigste en zacht tnoedigste
godgeleerden, wiens werken zeer geacht waren en wiens godgeleerden arhfid ook in ons vaderland zeer gezocbt was. Grooten
lof verwierf hij oak door zijn Lexicon Philoloyicunt hetwelk
door latere geleerden zelfs zegt men , door V ossi us geplunderd is. De Utrechtsche hoogleeraar M. Leidekker schreef
een Latijnsch vers onder zijne beeldtenis.
Zie zijn leven voor Pars I van zijn Lexic. Philol. ; N ie eron , Mem.
des hommes ill. T. XXXVI, p. 235, Chaufepie, Dict hist. crit.
i. v.: Bibl. Univ. Iv.; Hoogstraten, Luiscius, Epist. Eccl.
et Theol. p. 323, 328. 333, 336. 337, 458, 531, 532, 541, 543,
546, 547, 55t, 552, 758; Brandt, Hist. d lief: D. III. (Index.).
Mina. litt. de la Gr. Bretagne, T. X. p. 329 - 331. 348, 349, 379,
380; Bibl. Brem. ill IV. p. 563, 692; Lipenius, Bibl. Theol. T.
I. p. 251a; J. d'Outrein, Gulden Kleinood, bl. 40; Hier. van
Alphen. Prod. Oecon. Catech.§ 41, plag. J. 3; Koeeher, Catech.
Bust. bl. 204, 318, 343; Rahn:3. Boekz. v. Europa, 1698a hi. 6,
24, 38 ; Sagittarii. Oral. sec. de scholet ilremens progr. et increm.,
p. 145-48; Meiners, 0 F. Kerk. Gesch. D. II. bl. 433-435.

MARTINO of MARTEN VAN GEND , was een , der
vroegste olieverwschilders in het midden der XV0 eeuw. Men
houdt hem voor een leerling van de gebroeders van E y c k.
lij wordt ook Martin d'011anda en Martino d'Anversa

genoemd.
Zie Kramm, Lev. en werk. der Hall. en VL Kunstschild. D. IL
bl. 560.

MARTINUS. . De H. Ma rti a us, 7 6 bisschop van Tongeren , won't in het mart' laarsboek op den 21 Junij uitgedrukt.
Hij voert den naam van apostel van Hasbanie , erne landstreek
van het bisdom van Luik ten westen , aan de grenzen van het
aartshisdom van Mechelen. De inwoners dier landstreek waren
ten tijde zijner bisschoppelijke bediening, nog heidenen. Zij
zijn door hem echter niet zonder vervolging en mishandeling
bekeerd geworden. Hiervan worden de oude ingezetenen van
het dorp Horion , omtrent drie uren ten westen van Luik ge1egen , door de schrijvers beschuldigd.
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Zie Chapeanville, ,Gesta Pontif. 7ungr. T. T. p. 23; J. Lob.
tte l i u s, Gloria ,Leod. Eccl. p 38, van Gils, Cath. Meyr. Memor.
bl.. 8;. van Gila en Coppens, 1Vieuwe beschrijv. v. h. bisdum van
Wiertogenb. D. I. bl. 7.
,

:11/A RTINUS (GUIBERTUS of WIBERTUS) , eerst Benedictijner
abt an Floreffe, vervolgens van Gemblois, sehreef:
Vita S Hildeuardis ms.
„De soleinnitate Paschati ms.
Miraculis S Martini ms.
4polo,qia pro S. Sereto Sulpitio ms.
e Scriptoribus Vitae S. Martini in Bill. Patr. T. VIII.
Dti 48074cl/one Monasterii GemblacensiS bij Lambeccus T. II.
en in Mabillonii. Saecuto V. B9nedict. p. 312.
(i011ectanea pro conAolalione infirmornna. Ook bestaan er
Epistola' Iladolphi Monachi Villariensis ad Guibertum Gemblacen•ein 'et Gniberti ad Radolphnm en andere brieven zoo van als
aan hem gescbreven , als ook nog een brief van pans In n oe 1Ttius 111 aan dezen abt in becret. Capit. sicut. tuis.
Hij stierf in 1208 in het 88° jaar van zijn priesterlijke bediening.
• Zie. Val., -A ndreas Bibl.. Berg. p. 302, 203; F oppens,.Bibl.
T. I. p. 386 ; JOeher, i. v.
-

.

MA..RTINUS of MARTEN (EmAcus of ELEUS) een
,priester te Tjum , ging tot de hervOrming over, vlugtte naar

0. Friesland:, werd tijdelijk predikant to Hinte, en in 1566
te ,Leeumirclen, in burverlijke kleeding met een -mantel om-hanger' gewapenderhanl op den predikstoel gebragt , en was

oorzaak dat, ria verloop van weinige dagen , drie parochiepriester". van even zoo vele kerken met eenen vikaris openlijk tot
de leer van Cal v y n arvielen. Hij was een man van groote geleerdheid en een der eerste predikanten te Leeuwarden , deelde
er den 15 September van dat jaar de eerste meal het A vondmaal
uit, werd in October 1568 te Emden beroepen en maakte eerst
zwarigheden derwaarts te vertrek ken , doch vertrok later en werd
den 15 November 1568 bevestigd en overleed den b Dec. 1573,
terwiji-zijn vreuw en dienstn iaagd in doodsnood lagen.
s

.

Zfe Gabbetna Verhaal van Leeuwarden, bl. 454, 457; Bor,
Ned. oorl. 1). 1I. 'bl 91; Meiners. Oostt, jr. Kerk. Gesch. D. I. M.
-458; V igi ab Aytta, Epist. ad Ilopperum, Matth.
Anal Vet. Aevi T. 111. p. 435; Brandt, Hist d. Ref: D. 1. bl.
367: .Ypey en Dermout. Gesch. d. Ned. Here. Kerk, D. I. hl. 200
in Aant. bl. 70, D. 11. Aant. bl. 19, 94; Pater Willebr. van
.der Heyden, Verhaal van de verrigtinyen der Jesuieten in Friesland.
M..12, 217.

MARTINUS (THEopowcus), geboren te Aalst, vereenigde
zieh in den aanvang der boekdrukkunst te Leuven met J oh an n e s van Westphalen van Osnabrug, diemustreeks
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1474 de eerste iirukkerij te Leuven stichtte en tevens te Aalst
en Nijmegen de boekdrukkunst uitoefende. Hij was een ijverkr,
en bekwaam man in zijn vak en daarenboven als geleerde door
Desiderius Erasmus, Adrian us Barlandus en andere beroemde mannen , die zich stoen te Leuven ophielden en
correctors op zijne drukkerij waren , hekend.
Hij stierf te Mast in Junij 1533. Erasmus, die in 1518
vier weken to zijnen huize te Leuven vertoefd had om zich
van een abces te later genezen , vervaardigde zijn grafschrift.
Hij schreef :
Rgmni in honment Sanctorum, Dialoyus de virtutibus enz.
Ook gal hij een Dictionarilm liebraicum sive lenchiridion
radicurn Neu dictionum Behr aicarum es Joanne Reuchlino in
4° absque loci aut typoyraphi nomine.
Zie Foppens, Bib!. 134. T.II.p. I117; Sweertius, Jacher.
M A RTIN US , een Oroninger van afkomst van wien J o h.
Caesarius het volgende aan Erasmus schrijft :
#M artinus, een Groninger van afkomst, anders een Bremer, is over eenige dagen van Groningen wedergekeerd. Hij
is bet die in de zaak van C a p n i o veel moeite beeft gedaan
benevens doctor Johan van der Wi k. Dezelfde M artin us
hecit op pausselijk bevel het bock Ooyeapieyel in 't Latijn
vertaald. '
Zie Bat. S. T. V. p. 306.
MA RTSEN, M ARTS , MARSSEN , MATISSE . de Jonge
(JAN) die verward wordt met J. II. de Jonge. Hij was een
batailjeschilder. Op (at. van A. Sydervelt, Amst. 1766 ,
komen van hem voor Thee celd8lagen, zeer krachtiy op doek,.
Op de verkooping van A. C. Putman. Amsterdam 1803 is
verkocht het portrei an Frederik Ilendrik , prins van Ora*,
zittende op seen schoon bruin paard, in het verschiet het bele"
der stad Ertl , uitvoerig en krachtig hehandeld door hem en
M i ereveld, zoorlat de laatstgenoemde hem , voor paard en
landschap !melt gebezigd. In de hertogeNke galerij te Saltz. halen vindt men (Cat. 1776 hi. 281) van hem de slay Oil
Lutzen. M a r t s e n is ook als etser beroeml. Van zijne hand
zijn de groote Cavalcade der blyde inkomste van Maria de
Medicis te Amsterdain. Hij bloeide omtrent 1632.
Zie Immerzeel, Lev. en week d, Holl eu VI. Kunsts. D. IL bI.
205; Kramm, Lev. en werk d. Lioll. en VI. Kunsts. D. III. bl. 817.

MA RTUSCH E ITZ (GEORGE ALEXANDER). Hij komt het
eerst voor als luit. kolonel , chef van een bataillon artillerie
in 1795 en in die betrek king maakte hij den veldtogt in Noord•
holland in 1799 mede. Bij Suhoorl was hij het die A ul-k in g ter huip knain , ten gevolge waarvan de Engelsehen wer-
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den verdreven. Hij was lid der commissie die de bij Bergen
veroverde vaandels den 17 Oct. 1i 99 aan het uitvoerend
bewind overhandigde , werd met een eeresabel begiftigd en
dien zelfden dag tot kolonel bevorderd. In 1805 diende hij
onder den gen. du Monceau aan den Donau als bevelhebber
der artillerie, 2 Dec. 1807 werd hij gen. majoor en in 1808
door koning Lode w ij k benoemd tot inspecteur generaal van
het wapen der artillerie en genie , en voorzitter van het groot
Cotnit6. Ook was hij kommandeur der orde van de Unie.
In 1809 was hij bevelhebber der artillerie bij het leger tegen de Engelschen in Zeeland , en bij de inlijving aangesteld tot
brigade-generaal, maakte hij in die betrekking den veldtogt in
Rusland mede.
Na Neerlands herstelling benoemde koning Willem I hem
21 April 1815 tot luit. generaal , kotnnundant in het 3e groot
militair kommando , waarin hij verbleef tot zijn overlijden , 8
Julij 18 1 9.
Er bestaat :
Procedure yevoerd door den landsfiscaal Conradi tegen G. 4.
Martuchewitz , kolonel bij de artillerie , 8°. 's Haile 1802.
Zie v. S. Bijdrag. tut de geschiedenis van het Ned. artillerie korps ,
bl. 44; 45; Krayenhoff, 1799, IA. 145, 165; bUl. 50, 74, 80, 105,
184, Bosscha,.Neerl. held to land, D. III. bl. 206, 213, 247,
387; Wagenaar, Very. D. XLI bl. 229, XLIII bl. 17-21.
MARTIJN (DAVID). Zie MARTIN (DAVID).

MARTIJN VAN ANTWERPEN , omstreeks de eerste helft
der XVe eeuw geboren. Volgens Vasa ri was hij een uit•
stekend schilder,, en een der eersten die de graveerkunst in
het koper heeft beproefd. Hij vervaardigde een menigte prenten , (lie hij naar Italie zond. De eerste , die hij uitgaf stelden
.De vie dwaze maayden met hare uitgebluschte en De vij/ wijze
maagden met hare brandende lampen voor,, als ook een Christus het krni , waarbij St. Jan en de moeder Gods , zoo
schoon , dat G h e r a r d o een miniaturist van Florence, het
met de burin copieerde.
Ook graveerde hij :
De vier Evangelisten.
Christus met de twaalf apostelen.
Veronica met zes Heiligen.
Wapens van .Duitsche (Vlaamsche) edelen door figuren gedragen.
Pilaus zijne harden wasschende.
De stervende Maayd in het midden der apostelen , een der
schoonste werken an Mart ij n.
De tentatie van den H. iintonius , door Michel Angelo
in olieverw overgebragt.
Zie Kra mm, Lev. en we,* d. Hall. en VI. .units. D. IV. bl. 1067.

337
MARTIJN (J.) schreef:
De eer der Evangelieche gezangen gehandhaafd, tegen J.19.
Vijgeboom. 8°. Dordrecht.
MARUM (EGBERT VAN), een Groningsch kunstenaar en kunstliethebber,, leerling van Jacobus Buys te Amsterdam. Hij
teekende en schilderde landschappen met vee. Zijn schilderwerk is zeldzaam.
Later dreef hij koophandel en overleed
Zie Immerze el , Lev. en werk d. Holl. en Vl. Kunsts. D. III. bl. 217.
MARUM (Dr. MARTINUS VAN) , werd in 1750 te Delft geboren
studeerde te Groningen onder Pe t r u s (.; amper, maakte zich
reeds in 1773 door zijne dissertatie over de bewegingen der
vloeietoffen in de planten enz. voordeelig bekend. In 1776
zette hij zich als geneesheer te Haarlem neder en werd aldaar
wadi-a tot lector der natuurkunde benoemd. Zijn antwoord op
de eerste natuurkundige prijsvraag door het tweede genootschap
van Teylers sticking uitgesch'reven over de (toen nog zoo
geroemde) gephlogisteerde en gedephlogieteerde luchten, werd in
1778 met algenieene goedkeuring gekroond.
Hij werd lid van dit genootschap en in 1784 aangesteld tot
directeur van deszelfs op to rigten museum van Natuurlijke
geschiedenis en Natuurlijke werktuigen en tot bibliothecaris bij
zijne boekverzameling. Onder zijn opzigt werd de groote en zeer
sterk werkende electriseermachine vervaardigd. Zijne beschrijving er van , en de proeven daarmede genomen , alsmede van
de werkingen der Voltaische kolom , wekte de opnierkzaamheid
van alle natuurkundigen van Europa.
In 1777 (?) werd hij gekozen tot directeur van het museum
van Natuurlijke geschiedenis der Hollandsche maatschappij van
wetenschappen te Haarlem , en in 1795 tot secretaris van deze
maatschappij. Bij de oprigting van het koninklijk Nederl.
Instituut was hij onder de eerst benoemde leden. In het jaar
1815 werd hij door Z. M. benoernd tot lid der commissie tot
ontwerping der wetten voor het hooger ouderwijs, en begiftigd
met de orde van den Nederl. Leeuw.
Hij stied, den 26 Dec. 1837 in het 88° jaar van zijn leven. Hij was ook lid van het prov. Utrechtsch Genootschap
reeds in 1773 verkozen Coen' het nog werkzaam was onder de
benaming van het kunstgenootechap binnen Utrecht onder de
zinspreuk : Beeteed den aid met kunet en vlijt.
Hij is door W. van Senus in plaat gebragt.
Hij schreef:
V erhand. over het elektrieeren. Gron. 1777 m. pl.
.Redev over het nut der natuurkunde in 't algemeen en vowde geneeskunde in 't bijzonder. Haarl. 1777. 8°.
Beclenkingen en proetnenzingen tot verbetering der middelen tot
redding van dren/celingen met an plaat. Haarl. 1793. gr. 8 ° .
22
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Beantwoordiny der aanmerkinyen van IL Tersier , betreffende
het gebruik van zuivere lucid in het warme bad , ter redding
van drenkelingen. Haarl. 1794 gr. 8°.
.Proefheming met .Teylere electriseermachine m. pl. gr. 4°.
Haarl. 090.
Beschrijviny van Chemische werktuigen , behoorende aan Teylers stichtiny , in het Pr. en Nedrrd. m. p1 Haarl. 1798.
gr. 4°. Voorts een menigte verhandelingen in de Natuurk.
verhandel. der Boll. ill aats. van Teyl. Genoots. Kunst- en Letterb.
enz. opgegeven hij H o 1 tro p, Bib?. Med. Chin bl. 211 , 212.
Zie Konst- en letterb. 1837, bl. 439; 1338 , bl. 218: Progr. v. h.
(hr. Gen. 1838; Arrenherg, Naanir v. Boek. bl. 339; Brinkman, Natant. v. Boek. bl 385; Muller, Cat. v. portr.
MARWITS (MAuRiTs). Zie 1VIACKWITSCH (M.)
MARX (L. F.) , vertaalde uit bet Hoogduitsch :
Zijn de voorschrieften der Roomsch Katholijke kerk , ten opzigte van het verbod , de' II. Schriftuur in de landetaal te lezen , met grond aanstootelij ke vero, deningen te noemen? Uit het
Booyd. door B. Wildbronk. A mst 1822. 8°.
Overtvegingen voor den heiligen tijd van de vasten enz. naar
het Hoogd. 's Bosch 1827 8°.
Overwegingen voor den heiligen tijd ran de vasten , over de
vruchtelooze boetvaardiyheid veler Christenen ; naar het Bad.
's Bosch 1828. 8°.
Overwegingen voor den heiligen tijd van de vasten , over het
valsche geweten en de treurige gevolgen van hetz elve ; naar het
Ilooyd. 's Bosch 1831. gr. 8°.
Zie Brinkman, Naaml. v. Ned. boek. bl. 386; very. bl. 84.
MARX (J.), vertaalde uit het Hoogduitsch :
Levensgeschiedenis van onzen Verlosser een zedekundig leerstoel. 's Bosch 1827. 8°.
MARX (C. R.), een zeer verdienstelijk toonkunstenaar was
muzijkdirecteur der liedertafel Euterpe, der zangvereeniging
Eutopia, van het concert aecilia, van de Amsterdamsche afdeeling der Ned. Mtts. van Toonkunst en kapelmeester van
het stedelijk muziekcorps te Arnhem, waar hij den 24 Fehr.
1862 overleed.
MARY (H.) Zie MARIUS (HADRIANus).
MARIN (PIERRE). Zie MARIN (PIERRE).
MAS. H (JAN vAN), oudeman , raad en overste oudeman ,

te Utrecht, werd in 1479 met andere leden van den raad door
den hissebop David van Bo u r gondie in den han gedaan
terwij1 hij de stad Utrecht onder interdict stelde. In bet volgende jaar werd hij naar het klooster van Oostbroek gezonden
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orn met de algezanten van den bissehop in onderhandeling te
treden. In het volgende jaar had de verzoening plaats.
Zie B urman, (hr. Jamb, D. III. bl. 48, 88, 127, 160, 301, 350, 457.

MASCH (A. G.), schreef:
Godsdienst, Geloof en Delve!, in betrekking lot elknde beschouwd. Amst. 1790. gr. b°.
MASCOU (GonFalDus), broeder van den beroemden Leipziger hoogleeruar Johannes Jacob u's Masco u) werd in
1698 te Dantzig geboren , legde zich vier jaren te Leipzig op
de oude letteren en regten toe, werd aldaar advocaat en na
zich eeniien tijd te Altorf, waar hij meer dan eene verhandeling schreef, doorgehragt te hebhen , privaat docent (Doctor leyens) der Universiteit. Den 19 van Zomerrnaand
1728 word hij gewoon hoogleeraar der regten te Harderwijk
en aanvaardde zijne bediening plegtig den 15 van Zomermaand
van het volgend jaar met eene redevoering over de zedigheid
dar oude regtsgeleerden. Twee jaren later (1731) sprak hij ,
bij het neerleggen van het rectoraat , over het nut en de
voortreffelijkheid der Historia iiuguNta, bij de studie van het
burgerlUke regt. Zijn• grondiv, onderwijs , .dat van de Historie
en Classische Letterkunde licht en kleur ontvin" , trok velen
Engelschen en Duitschen naar zijne lessen. In 1734 werd hij
door den koning van Engeland , als keurvorst van BrunswijkLuneburg , tot regtsgeleerd hoogleeraar Ran (le nieuw gestichte
universiteit van Gottingen benoeml. Hij verklaarde zich echter niet ongenegen wegens de zachtheid van de regering dezer
Republiek te blijven , indien hem eenige billijke verhooging
zijner wedde werd verleend : zulks gesehiedde , doch vernieuwde
pogingen van de universiteit hewogen hem in herfstmaand
1735 derwaarts te vertrekken. Van zijne betrekking aldaar in
1739 ontslagen , bragt hij zijn overigen levenstijd te Leipzig,
negen maar als bijzonder leeraar en twaalf daaraanvolgende als
openlijk hoogleeraar der regten door. Hij stierf in 1760.
Volgens getuigenis zijner biografisten was hij een zeer geleerd
en groot beoefenaar van het regt . doch in zijn laatste levenstijd Ins hij schier niets antlers dan de grieksche overzetting van
het Oude Testament , niets weer ter harte nemende , dan dat
hij als christen sterven mogt.
Hij schreef:
De Sectis Sabinianorunt et Proculianorunz in Jure civili.
Altorf. 1724. Lips. 1728.
De Procuratore Caesaris. Altorf.
Dim ad Modestini casue enncleatos, repel. c. Piltmanni
observatt. in Mascovii Opusc. Jurid. et piilolog. Lips. 1719.
J. O. G r a v inae, Opp. June civ. Recens. G. Mascot).
Lips. 1734. 4°.
22*
.

,
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Puffendorff, de lure Nat. et Gent. Recent. et illuttravit.
G. Masco v. Amst. 1748, Francof. 1744. 1759. 3 Tom. 4°.
Zie J. L. E. P ti t t m a n n , Mernoria G. Mascovii , Accedunt J. Barbeyracii etc. Epp. aliquot ineditae ; nee non spec. Ms. Graeci etc.
Lips. 1771, 8 0 .; C. A. Klotzii, Act. Lit. VI. 3, 287 seqq.;
Mus. Brent T. I. p. 549 ; Gesneri, Isag. T. II. p. 540; Saxe,
Nom. T. VI. p. 374; Bouman, Gesch. der Geld. Llooges. D. U.
bl. 127, 609; Boekz. 1734 b. bl, 247.
MASIUS (ANDREAS) of MAES • een der geleerdste mannen
der XVIe eeuw , werd den 30 November 1515 of 1516 te
Linnich of Lennich , een dorp tusschen Brussel en Grammont
geboren. Na zijne voorbereidende studien voleindigd te hebben, werd hij student in het collegie -de Lelie te Leuven,
wear hij in het algemeen concours van 1533 onder 107 studenten den eersten rang behaalde. 1-lierna legde M asiu s
zich op de regtsgeleerdheid toe en maakte tevens , waarschijnlijk onder Rutger Rescius en Andreas van Gennep,
vorderingen in de Grieksche en Hebreeuwsche taal. Na aan
een vreemde hoogeschool den titel van •Joctor in de beide regten te hebben bekomen , werd hij secretaris van Jan van
W e z e , bisschop van t onstans , aartsbisschop van Lunden en
abt van Reichenau • en Waldsassen. Na diens dood te Augsburg 14 Junij 1548 , vertrok Masius naar Borne in hoedanigheid van agent of redenaar van een anderen vorst , en maakte van
zijn verblijf aldaar gebruiK om met geleerden in kennis te komen
de rijke boek verzamelingen te doorzoeken en zich in het Syrisch
te oefenen , waarin hij Mozes van Marden of liever v a n
Meredi n. legaat van den patriarch van Antiochie tot leermeester
had. Het is onzeker hoe tang M a s i u s te Rome bleef. Wij weten
alleen oat hij in 1558 te Kleef was , om daar met N. v a n
Weze, nicht van Hendrik van Weze, mad van hertog
Willem van Kleef te huwen , en dat hij zelf kort daarna
door dien vorst , die de letteren beminde , tot raad benoemd werd.
Hij stierf na een langdurige ziekte te Zevenaar den 7 April 1573,
zonder kinderen na te latPn. Hij was een man van groote
gefeerdheid , die , behalve zijne moedertaal , tien zoo oude als
nieuwe talen verstond en zeer ervaren was in de regts.;eleerdheid , geschiedenis , oude aardrijkskunde en toen door niemand in
de gewijde oordeelkunde overtroffen werd. Hij was in briefwisseling met de geleerdste mannen in Italie , Duitschland ,
Spanje en de Nederlanden , en de vraagbaak van alien. In
hooge achting stond hij bij An tonius Augustinus, aartsbisschop van Tarragone , en Juli us P fl u g , bisschop van
Naumburg,•Arius Montanus, Livius Torrentius, den
beroemden Busbecq en Sebastiaan Munster, en zoo
keurig in het Latijn en Hebreemseh schreef, dat de laatste zeide
dat M a s i u s in het oude Rome of het oude Jerusalem scheen
te zij a opgevoed.
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Hij schreef :
In obitum R. Principis Joanni8 a fr etzd , episcopi Constantiensis et archiepiscopi Lundensis , Carmen Tricolon tetrastrophon etc in de Chronologia .Monasterior. Germaniae. authore
Gasp. Bruschio. Sulzbach 1682. 4°.
De Paradiso Commentarius scriptus ante annos prope septingentos a Mose Bar Cepha Syro , Episcopo in Beth-Raman ,
et Beth-Cenio , ac curatore rerun 8acrarum in Mozal, hoc est
Seleucia Parthorum. Invenies Lector , in hoc commentario ,
praetor alia multa lectu et diyna et jucunda plurimos etiam
peregrinos scriptores citalos. Adjecta est etiam divi Basilii
Caesariensis Episcopi Awroupyia sive A'vcaPop?z, ex vetustissimo codice Syriaeci lingua scripto. Praeterca professions
fidei duae , altera Mosis Mardeni , Jacobitae , Legati Patriarchae
_Antiocheni , altera Sulacae , sive Siud , Nestoriani , designati
Patriarchae Neatorianorum. Ad haec duae Epistolae populi
Nestoriani ad Pontificem Romanum quarum altera ex Seleucia
Parthornm , altera ex Jerusalem scripta est. Omnia ex Syriaeci
lingud nuper translata per A. M. Bruxellanus. Antv. 1569. 12°.
ook in de Bibliotheca Patrum van M a r g a r i n de la
Bigne, in de Gritici Sacri , 2° uitg. T. II. P. II. Col. 387—
495 , in het supplem. der le nag. Francof. 1701. fol.
Anaphora Divi Basilii , Episcopi Caesareae Capparlociae ,
ex vetussimo codice, Syricd lingud et charactere scripto , IraActa per A. M. De opdragt is geteekend to Zevenaar den
9 Aug. 1567. Men vindt ze ook in de verschillende uitgaven
der Bibl. Par. met eenige aanteekk. It en audot heeft de
overzetting van M. laten herdrukken in zij n Recueil des Liturgies Orientates. Paris 1776. 4°.
Precatio Divi Basilii , qua sold operalus sacris uti apud
Deum , tralata ex Syrico.
Fidei Professio , quam Moses Mardenus , Assyrius , jacobita,
Patriarchae Antiocheni Legatus , suo et Patriarchae sui no.
mine est Rome professus anno CID.10.LII , ex ipso profitentis
autographo Syrico traducta ad verbum.
Epistola populi Nestoriani , pain anno cio.m.Lii. ex Mozal,
hoc est , Selenciet Parthorum , scri6ebat ad Pontificem Romanum , pro Patriarchs imitando (initiando ?) traducta et autographo Syrico ad verbum.
Epistola Nestorianorum , qui electum Patriarcham suum usque
ad Jerusalem ad Pontificem Romanum de a dem re et traducta
ex autographo Syriaco ad verbum.
Professio fidei , quam Siud , sive Sulaka electus Patriarcha
ab Nestorianis , ore et scripto est profeesus Romae anno
CID.IO.LIII. , traducta ex autographo Syrico ad verbum.
Mosis Mardeni Theologica de sacrosanctd Trinitate contemplatio , scripta ab ipso anno cia.m.Lti et ex autographo Syrico
ad verbum tralata.
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Syrorum Peculium, hoc est , vocabula aped Syros scriptores
parsim usurpata : Targumistis vero ant prorsus incognita ,
in ip8orum vocabulariis adhuc non sails explicata , A Marius
sibi , (ma& memoriae juvandae caussd , colliyebat. An tv. 1571.
folio.
Grammatica Linguae Syricae , inventore atque auctore Andrea
Masi°. Opus novion , et a nostris hominibus adhuc non tractatunz ,
pod laboriosa animadversione atyue notation vocabilium , allorumque punctorum Syricorum , quibusque dictionibus in optimis , emendatissimisque libris appositorum , ille nuper composuit.
Antv 1571. fol.
Sweertius schrijft Masius een Lexicon Graecum et Linguae Graecae Institutiones toe. Waarschijnlijk bedoelt hij het
Lexicon Graecum et Institutiones Linguae Graecae , ad 8acri
apparatis instructionem. Gedrukt met de beide vorige. Antv.
Christ. Plantinus. 1572. fol.
Josnae Impel atoris Historia , illustrata atque explicata ab
.d. 111. Antv. 1574. fol.
Disputatio de Coend Domini , oppositd Calvinistarum impiis
corruptelis. Antv. 1575.
In de Clar. Fir. Epistolae van J. Brant Amst. 1702. 8°.
komt een brief van A. M. voor,, en in de 2 6 uitg. d. Critici
Sacri en in het supplement te Frankf. de aanteekk. van hem
uitgegeven , op Deuter. XVIII—XXXI V.
Zie H e n r i c i b, Weze, Feist,. de morte Andicae Masii v6Or bet
Lexicon Graecum ; S w e e r t i i , Ath. Belg. p. 123, 124; Val. And.
Bibl. Belg. T. I. p. 55; le Long, Bib/. Sacra, p. 850, 851; 'rob
M agyri, Eponymolog , i. v. ; Pope Blount, Cens cetebr. auth. p.
7U3 705; Bail let, .Tugem. T. II. p. 401, N°. 353; Fabricii,
ilist. Bibl. P. I. p. 317, 318; Fred. Gotth. Freytag, Anal. lit.
p. 573, 574; Cat. Bibl. Bunav, T. I. Vol. II. p.• 1427, Paquo t,
Mein. T. IX p. 197-215; Saxe, Onorn. liter. T. III. p. 432; Anal.
p. 652 ; Cat. d. Bibl. v. Amst. bl. 36 43.
-

-

MA SCHECK (JOSEPH), zoon van Al ber tus en D o r oth ea K u s c h ellk a, geboren te Maschitz in liohemen , den
14 Matta 1728 , na als luitenant te hebben gediend in het
regement husaren van Spleny , van het leger der koningin van
Bongarije , en den successie-oorlog van 1740— 1748 te hebben
bijgewoond , en tegenwoordig te zijn geweest in de veldslagen
van Malowitz in Silezie , van Zahay in Bohemen , van Brannan
in Beijeren en van Rocou en Lafeld in de Nederlanden , en
bij de belegering van Praag ( I 74?), trad hij in dienst als luitenant hij het regement husaren van de republiek der Nederlanden in 1748 , en werd na opvolgend tot hoogere rangen te
zijn bevorderd , aangesteld tot majocr in 1786. Na als zoo. danig deel te bebben gemaakt van het cordon van verdediging
der provincien Holland en Utrecht en van de vesting Weesp ,
(1787), verliet hij eervol het Hollandsche leger , ging over
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in Fransehe dienst, werd benoemd tot kolonel en kommandant
van het legioen Bataven itrangere) (1792) en belast
met het bevel over de voorhoede van het leger van Dumouriez
in 1793, en was als zoodanig tegenwoordig geweest bij de inname van Breda , enz. Hij o werleed te Bethune in dat zelfde jaar.
Due zijner zonen maakten als oflicieren der kavallerie deel
uit van het Staatsche leger.
Particulier berigt.
MASC HECK (HENDRIK JOSEPH CAROM) zoon .van J oseph, geboren in 1753 , aangesteld tot kadet bij het regiment
dragonders van Hyland (later Wattlsche dragonders) in dienst
van de Staten .der V ereenigde Nederlanden , daarna tot vaandrig (1771) en , na opvolgende bevorderingeti tot hoogere
range!) als kolonel en komma.ndant van het 2e regiment dragonders , in dienst der Bataafsche republiek (1795). Later benoemd tot generaal majoor , is hij als zoodanig in 1811 gepensioneerd en in 1841 overleden.
Hij onderscheidde zich in den oorlog der Hollanders in
Pommeren en Pruissen , in 1806 door , bij Pasewalk , ann het
hoofd van een escadron van het 2e regiment Hollandsche husaren , de Zweden een uur ling tegen te houden.
Vier zijner zonen dienden als officieren der kavallerie in het
Hollandsche leger.
Zie B ossch a, Neerl. heldend. te land, D. III. bl. 250. Part. berigt.
MASCH.ECK (CHARLES), zoon van Hendrik Joseph
Carolus, werd den 8 Augustus 1803 aangesteld als 2c luitenant hij het 2e regiment Hollandsche ligte dragonders , en
heeft zich als le luitenant bij het 2e regiment husaren , in den
oorlog der Hollanders in Pommeren in 1806 eervol onderscheiden , door met een zij tier kameraden en drie wachtmeesters,
in het gevecht bij Pasewalk , een stuk vijandelijk geschut te
vermeesteren.
Na de vereeniging met het Fransehe keizerrijk , in fru'.
sale dienst overgeplaatst bij het 2e. regiment lanciers der
keizerlijke garde, nam hij deel aan den veldtogt in Spanje ,
en na in 18_14 als" ritmeester het Fransche leger eervol te
hebhen verlaten , en in dien rang aangesteld te zijn NJ het 4e regiment Nederlandsche ligte dragonders, stied hij den heldendood
in den slag van auatre-bras , den 16 Junij 1815.
1 ) Volgens J Boss c h a , Neerl. heldend. te land , 3e deel bladz. 14,
zou de voorhoede van het leger van Dumonriez , door den generafil

de B ern e r o n zijn aangevoerd dat in strijd is net den staat van
dienst van den kolonel J. Al a s ch e c k.
Volgens een gedrukte lijst der officieren , die bij het Bataafsche
legioen dienden, (welke lijst , naar men verneemt , berust in het archief der stad Breda), was, onder anderen , H. W. Daendels
luitenant kolonel onder zijne bevelen gesteld.
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Zie Bosseh a, Nevi. heldend. te land, D. III. bl. 256. Part. be•.

MASCHECK (Louis) , zoon van Hendrik Joseph C ar olu s , werd den 26 Februarij 1807 als 2° luitenant bij het 2e
regement Hollandsche kurassiers en later , bij de inlijving met
het Fransche keizerrijk als le luiteriant bij het 14° regiment
fransche kurassiers aangesteld; woonde den veldtogt bij in Rusland
(1812) en werd na eervol ontslag uit die dienst te hebben be•
komen , in 18 i 4 als ritmeester aangesteld bij de Nederlandsche
karabiniers (later kurassiers) , bij welk wapen hij opvolgend tot
hoogere rangen is benoemd en op zijn verzoek eervol ontslagen. Als luitenant-kOlonel, kommandant van het 4e regiment
nederlandsche ligte dragonders (18 4 1 ) werd hij gepensioneerd
met den rang van kolonel. Hij is in 1863 overleden. Hij
was ridder der militaire Willemsorde 4e klasse.
Particulier berigt.

MASCHECK (HUBERTUS) , zoon van Hendrik Jo seph
Carol us, heeft , na als garde d'honneur in 1812 bij het
fransche leger te zijn ingelijfd en van hetzelve te zijn ontslagen , als
wachtmeester bij het 4e regiment Nederlandsche ligte dragonders , den veldtogt in 1815 mede gemaakt, en werd voor
zijn betoonde dapperheid in den slag van Quatre-bras met het
ridderkruis van de militaire Willemsorde versierd. In datzelfde
jaar tot 2e luitenant bij datzelfde regiment zijnde aangesteld , is
hij in den rang van le luitenant in 1827 overleden.
Particulier berigt.

MASCHECK (HuBERTus SIGISMUNDUS), zoon van Joseph
geboren in 1757 , trad als kadet bij het regim. Hollandsche
kavallerie van StOcken in dienst , en werd daarbij benoemd
tot vaandrig (1777) en luitenant (1782.) Na in 1787 zijn
eervol ontslag te hebben verkregen en in fransche dienst te
zijn overgegaan , werd hij op verzoek daaruit als le luitenant ,
in 1792 eervol ontslagen. Hij werd in 1795 als ritmeester
bij de Bataafsche kavallerie , aangesteld , ale zoodanig in 1807
bij het wapen der koninklijke gendarmerie overgeplaatst, en in
1808 met den rang van luitenant-kolonel gepensioneerd. Hij
overleed in 1840.
Acht zijner zonen hebben als officieren bij verschillende wapens in het Hollandsche leger gediend.
Particulier berigt.

MASCHECK (HuBERTus), zoon van Huber tu s Sig ismundus, geboren in 1783 , aangesteld als 2e luitenant bij
het 2e regement Hollandsche dragonders in 1804 , als 10 luitenant
in 1807 , en na als zoodanig den veldtogt in Duitschland in 1807
te hebben bijgewoond , werd hij , bij de inlijving van het Hollandsche in bet fransche leger, overgeplaatst bij het regement
lanciers van de keizerlij ke garde , en benoemd tot ritmeester
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(1812.) Na eervol ontslag uit het fransche leger bekomen te
hebben en • in 1814 in dien rang aangesteld te zijn bij het 3e
regement Nederlandsche karabiniers , overleed hij in 1819.
Particulier beriqt.
•

MASOHECK (JoHANNus JAcosus) , noon van Fillbertlls
Sigismundus, geboren in 1785 , werd in 1798 aangesteld als
kadet bij het regement dragonders der Bataafsehe republiek ,
en in 1806 als 2e luitenant ordonnans officier van koning
L o d e w ij k Napoleon , woonde als zoodanig in dat jaar den
veldtogt bij in Duitschland. In dat zelfde jaar tot 2e luitenant
bij het 2e regement Hollandsche kurassiers benoemd , en in
1812 als le luitenant bij de dragonders der bezoldigde garde
van Amsterdam , werd hij bij de ontbinding van dat korps ,
in 1814 in dien graad aangesteld bij het le regement dragonders van het Nederlandsche leger , in 1816 benoemd tot
ritmeester bij bet 3c regement karabiniers (later kurassiers) en
in 1832 tot majoor bij het regiment lanciers.
Bij den opstand der Belgen , in en na 1830 , deel gemaakt
hebbende van het Nederlandsche leger te velde, en in 1839
benoemd tots luitenant-kolonel , werd hem het bevel over het
2e regiment dragonders opgedragen. In 1843 is hij als ko
lonel van hetzelve gepensioneerd en bij die gelegenheid , wegens
betoonde eervolle diensten, benoemd tot ridder der orde van
den Nederlandscben Leeuw.
to 1844 tot militie-commissaris in de provincie Groningen
benoemd , bekleedde hij die betrekking tot aan zijn overlijden ,
den 10 Maart 1855.
Ook deze laatste betrekking wist hij met eer en waardigheid
te vervullen. ').
Twee zijner zonen dienden als officier der kavallerie in het
Nederlandsche leger.
Particulier berigt.

MASCHEOK (JAN PIETER), soon van Huber tus Sigi smundus, geboren in 1791. Als kadet aan de militaire school
te Hondsholredijk , tijdens de regering van koning Lod e w ij k
Napoleon aangesteld , werd hij , bij de ontbinding van die in,
rigting in 1811, geplaatst als 2e luitenant bij het 93e regiment
infanterie in fransche dienst , woonde in dien rang in 1812
1 ) In de Provinciale Groninger Courant van 13 Maart 1855 , vindt
men onder anderen van hem vermeldt, "dm hij was bekend als een
man, die zijne betrekking met waardigheid vervulde , als iemand van
strikte orde en naauwgezetheid, die den noodigen ernst behoudens
eer en pligt met gepaste welwillendheid wist te vereenigen ; dat hij
gedurende 10 jaren een raadsman voor velen was, een voorstander
van strikte regtvaardigheid en daarvoor den besten waarborg gaf voor
de getrouwe behartiging der verschillenbe belangen aan zijne zorgen
toevertrouwd."
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den veldtogt bij in Rusland , en overleed aan zijne eervol bekomen wonden in den slag van Smolensk , waar hem de beide
beenen door een kanonkogel werden verbrijzeld.
Particulier berigt.

M ASC H ECK. (CARoLus CORN Ems) , zoon van H ub e rt us
S ig ism und us, gehoren in 1793. Na mede als kadet bij
voormelde inrigting te zijn aangesteld , werd hij bij hare ontbinding, geplaatst aan de school van Bruggen en Wegen te
Parijs. Na in 1813, tijdens (le bevrijtling van Holland van
de Fransche overheersching , in Nederlandsehe dienst als 1°
luitenant hij het korps ingenieurs geplaatst te zijn , is hij in
den rang van kapitein in 1819 overleden , hij de bevestiging
der stall Nieuwpoort in Vlaanderen.
Particulier berigt.

MASIUS of MAES (CvsBEarrus) , in Bommel geboren ,
was licentiaat in de godgeleerdheid in 1 579 kanunnik , in
1588 plehaan der hoofdkerk van 's Bosch , welk laatste ambt
hij orntrent zeventien jaren met den tneesten ijver en groote
vrucht beklecdde. Sedert 1585 was Masi us ook aartsdiaken
des hisdoms en op de benoeming van Philips II , werd hij
door Clemens VIII I November 1593 tot hissehop van
's Bosch aangesteld , en den 7 Maart 1594 te Brussel in de
kapel van het hof der Hertogen van Brabant , in tegenwoordigheid van aartshertog E rn e s t us , geeijd. Den 25 Maart deed
hij te 's Bosch zijn plegtige intrede. Twintig jaren heeft
M a s i u s dit bisdorn met den grootsten ijver bestuurd. Bij
een besluit van den 4 Januarij 1607 , door de hooge landregering genomen , werd hij gelast om met anderen de stemmen
der kanunniken te Berne , ter verkiezing van eenen prelast voor
de abdij , op te nemen. Hij volvoerde dezen last en wijdde
vervolgens den nieuw aangestelden prelaat van Vessem. Ook
woonde hij in dat jaar de derde provinciale kerkvergadering
door den aartsbisschop van Mechelen , Matthias Hovi us ,
bijeengeroep to , bij Hij werd door die kerkvergadering met
eenige andere bisschoppen naar de aartshertogen van Brabant
afgezonden, orn over de uitvoering van sommige bepalingen,
die in het concilie genomen waren , te handelen. Ofschoon
hij gedurende de oorlog niet ophield voor de helangen van zijn
bisdom te waken en vrijgeleide verkreeg van de Staten om
met meerdere veiligheid zijne herderlijke bezoeken te kunnen
doen , gaf echter het twaalfjarig bestand hem gelegenheid
om met meer vrucht heilzame beschikkingen in zijn hisdom
daar te stellen. Te dien einde begaf hij zich op het einde
van 1609 naar het hof te Brussel , waar hij een geruimen tijd
verbleef. In 1610 in zijn bisdom wedergekeerd , gaf hij bevel
tot bet openen eener school onder leiding van de paters Jesuiten. Ook werd op zijn bevel den Mechelschen Catechismus
door Ludovic u. s Makeblyde opgesteld , ingevoerd , doch
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vermeerderd met onderrigtingen , die hij voor de geloovigen
van zijn bisdom , als aan de grenzen van een oLkathOlijk land
zich bevinderde , meer noodzakelijk vond om hen in bet voorvaderlij k geloof te versterken.
(('atechismu8 voor de Catholiike jonckheyt dee bisdome van
8 Hertogenbosch • overeenkomende met den Catechimis van
Mechelen , en vermeerdert door order van Gisbertu8 Matsiu8 ,
Bossche 1611 in 12°. Met sommiye voorvraayen van de
Christeltjbe leerinye , beistaande in twee lessen; d'eerste van de
Christelajke leerinye. de tweede van de li. Kerke en de H.Schrilture).
Den 9 en 10 October 1612 hield de kerk voogd de tweede
kerkvergadering van het bisdorn , waarin hij de bepalingen in
de eerste kerkvergadering door M e t s i u s vastgesteld , weder
bevestigde , verklaarde en verbeterde. De besluiten , daarin
genomen , werden in 1613 te Keulen gedrukt.
Hij stierf den 2 Julij 1614 in den ouderdom van 68 jaren
M a s i u s was algemeen geacht en bemind en hield vriendschappelijke hriefwisseling met de grootste mannen van zijn tijd ,
o. a. met Francisc us v an Sales, bisschop van Geneve ,
een van wiens brieven aan hem nog aanwezig is • (Liv. I.
Lett. 19. Edit. Paris 1652) Ter nagedaehtenis aan Masius
werd op zijn graf in bet hooge koor der kathedrale kerk te
's Bosch aan de linkerzikle van bet hooge altaar een fraaije
marmeren tombe opgerigt , waarop een allmsteren beeld is geplaatst , welke de bisschop in een knielende !loading voorstelt.
Op de tombe leest men een lHtijnsch grafschrift.
Men heeft, behalven verscheidene kerkelijke redevoeringen ,
in hss. , van hem :
Statuta esynodi Dioccesanae IL Celebrata an C10.10C.X1I praemina insiyni Oratione , guam in eadem Synodo ad Clerum habuit. Colon. 1613. typis Kincki i.
Deze Lat. .redev. over het noodzakelijk lezen der H. Schrift
is in 't Nederd. vert. en gedrukt. 's Bosch 163O.
'

.

Zie Art. Lieven, (Gerard, Val. Andreas. Bibl. Belg. p.
290; Foppens, Bibl. Belg T. I. p. 173; hist. Episc. Sylv• CVI.
91-107; van de Velde, Synopsis, T. I. p. 253, 256, T. III. p.
840, 841; Staversius, Decreet, L. I. C. XV. p. 85, 86, 87:
Continant, Hist. Eccl. Duc. Gelr. .T. Knippenbergh , p. 118; P aviot , Mem. T. V. p. 26; Sweertii, Select. orbis delic. p. 691
(edit anno 1626); van Gils en Coppens. N. Beschr. v. 's Bosch
D. I. bl, 234, volgt Cath. Meyer Mentorieb bl. 86; Oudh. en Ged. v.
's Hwtogenb. Leyd. 1749, Groot Kerkel. Tooneel van Brab. 's Mtge,
17::1 izijn portret); Supp/Oment aux Trophdes de Brab. par Butkens .
T.11 .I zijn wapen); Kist en Royaards, Keik, Archly(' inzonderheid
van Aederl D. IV. bl. 134, 166. 202; Ned Archief voor Kerkeiijke
Gesch. D. IX. bl 67; Beschr. v Rommel , bl. 60; Hermans. Onom.
lit. p. 11 Nay. D. II. bl. 184, D. III. bl. 179; Kobus en de Rivec.
;

o. h. w.; Hofferus, Ned. Poem. bl. 16; Muller, Cat. v. portr.

MASIUS (JoHANNEs), te Leuven gel oxen nit een aanzien-
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lijk geslacht , was regulier kanunnik in het klooster Park van
de orde der Norbertijnen en licentiaat in de godgeleerdheid.
Hij gaf in het Licht :
Expositio in Evangelium S. Joannis , auctore Jacobo Jansenio , praemissa &dem Jansenii vita. Lovanii. 1631.
Historia de origine et program coenobiae S. A6batiae Parcensis , dat hij niet voltooide.
Hij stierf te Brussel 24 Mei 1647.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. p. 534; Foppens, Bibl. Belg.
T. II p 688; Rotermund, Fortz. v. Adler i. v.

MASIUS (JoRANNEs), was lid der Synode te Wezel in
1568.
Zie 'sGravesande, Tweeh. jarig gedicht d. Syn. te Wesel, bl.
220; Kerk. archief inzond. v. Nederl. 1). V. bl. 458.

MASIUS of MAES (WILLEM) , den 10 Mei 1588 te
Leende in de majory van 's Bosch geboren , werd in de letteren te Maastricht en in de wijsbegeerte te Leuven onderwezen.
Ook woonde hij aldaar de lessen in de regtsgeleerdheid bij
en oefende er tien jaren de praktijk als advokaat uit. Uit
Leuven begaf hij zich met Petrus Clasenius en Valerius
A nd reas naar Douai , waar hij den 23 November 1621 tot
doctor in de beide regten werd bevorderd. Den 1 Maart 1627
volgde hij Cornelius de P a e p als hoogleeraar in het burgerlijk regt , en na diens dood , in 1628 , in de digesten op.
Hij stierf 6 Jan. 1667. Hij huwde Antoinette R ob aux ,
weduwe van Dr. Cornelius Sylvius, en na haar dood
(1620) A nna Goossen s. Hij was eerst een der ijverigste
tegenstanders van Jansenius, doch later een zij ner ijverigste
voorstanders.
Hij schreef:
Singularium opinoeonum libri sex , in quibus diversae Juris
materiae, praecipue de eo, quad certo loco , de mora et usuris ,
de lege commissoria in pignoribus , de tacita antichresi, de novi
opens nuntiatione, de testibus testamentariis etc enodantur.
Non solum in scholis tantum , tied et in faro hand inutiles.
Lovan. 1629 4°. edit. triplo auctior priori Ibid. 1641. 4°.
Tractatus de rei debitae aestimatione, in quo pleraque juris
Iota eo pentinentia, net non materiam actionurn arbitrariam
concernentia, novo sensu explicantur et illustrantur. Lovan.
1653. 4°.
Zie Valerius Andreas, Bibl. Belg. p. 328; Fast. p. 156;
Foppens, Bibl. Belg. T. I. P. 415; Paquot, Mem. T. II. p. 149.

MASKAMP of MASC AMP (HENRIcus) , stucleerde to Utrecht
onder G r a e v i u s, ging vervolgens met den prins van Culmbach
op reis. Te Utrecht teruggekeerd , gaf hij aldaar onderwijs , werd
in 1706 hoogleeraar in de geschiedenis en welsprekendheid te
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Duisburg , bekleedde er ook in 1714 het hoogleeraarsambt in de
grieksche taal, doch moest , wijl hij zijn verstand verloor , zijn
ambt nederleggen totdat hij weder volkomen hersteld was.
Hij schreef:
°ratio Graeca de Gracearum litterarum utilitate. Dicta in
4croaterio majore Acad. Traject. 4. d. VI. Kal. Quintile
anno ciorocc.
Disguisitio de patria Iustiniani (hij zocht het in Dacia mediterranea).
Twee 8pecimina van een Commentariu8 ad Pandecta8.
Institutione8 Historicae , docendi simul et discendi ad majoremfacilitatem 8ingularum curs accomodatae. Duisburg 1710. 4°.
Institutione8 historicae , quibue explicantur rei °Innis nevi
Amst. 1711. 4°.
labulae Chronologicae , gui6u8 exhibetnr univer8ae historiae
conpendium. Amst. 1717. fol.
Praefatio cum pietatem academia Duisburgensis Frederic° I
testaretu , Soph. Louisan Mecleburgican in vitae et tori societatem accipienti. Duisb. 1708. fol.
Landatio funebris divi regis
Duisb. 1713. fol.
Gok gaf hij een nieuwe uitgaaf van J ac o b L y d
Florun sparsio ad Historian Passionis Jen Christi cum
fig. aeneis. Ejusdem diatriba de Triumpho I. Christi in truce
Traj. et Rhen. 1701.
Zie H. W. Rotermund, Fortzetz. and Erganz. zu .TOcher's Lex.
v Neue' Bibl. von neuen Biichern. Francf. u. Leips. 1709. 8 St.
p. 678, 28 st. p. 736; Saxe, (Mom. T. VI. p. 182; Ann. p. 685;
Rabus, Boekz. v. Eur. 1700. bl. 142.

MASMAN (GERnARD), creb. 1749 te Meppel, studeerde te
Fmneker en Groningen , werd • predikant te Ommeren , Sprang,
Giessen-Nieuwkerk , Delftshaven , Haarlem en Utrecht, waar
hij 28 Nov. 1812 stierf. Hij was lid der commissie voor de
Evangelische gezangen en schreef :
De brieven van Jezus 'aan de gemeente van Asie verklaard.
gr. 8°. 1800.
Zestal kinderpreken. kl. 12°. Utrecht 1800 , met en zonder
pl. ook in het_ Franseh.
Proeve van voorstellen voor armen en minkundige Chridenen.
8°. 1802. Utrecht.
Zie Brinkman, Naaml. v. Boek. B. Jansenius, Gesch. v. h.
Kerkgez. bl. 208.
;

MASM AN (L. W.), bloeide in het midden der 176 eeuw en
beoefende de Nederduitsche poezij , blijkens zijn Eeredicht voor
de Adoniheseck van J. Fontanus. Leeuw. 1645.
Zie Heringa, Lijst van Ned. dichters , bl. 63, 64.
MASSA (Mr. JOHAN), advocaat voor den hove van Holland
te 's Hige , opende in 1688 te 's Hage een koffijhuis op het
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Buitenhof. Deze , wien het denkelijk aan clienten ontbrak ,
had zich op het genezen van allerlei kwalen en gebreken toegelegd , en om nu de patienten op de beste wijze tot zich te
trek ken , een kotlijhuis opgerigt.
Zie v. d. Bergh, Haagsche bijzonderh. D. I. bl. 67.
MASSA (IsA.Ac AsaanAmsz.), geb. 1587 te Haarlem en was later gezant d. Ver. Neerl. in Rustand , waar hij den Czaar Peter d e
G ro o te gewigtige diensten bewees tot bevordering van handel
en landbouw ,Hij was ervaren , wijs en wakker, , wien de
eloquentie en inductie niet ontbraken." Zijne werKen worden
opgenoeind door Sc helte in a , Rita. en de Nederl. D. I. bl.
104 , volgg.
MASSA EUS of MASSEEUW (CHRISTIAAN) , die zich ook
Cameracenas noemde, wegens zijn langdurig vet blijf te Katnerijk , werd 13 Mei 1469 te VVarneson geboren. Na
digde letteroefeningen , trail hij in de congregatie van St Jeronimus of van het gerneene leven. liij na zijn geheele levee
was aan het onderaijzen gewijd. Tot 1509 onderwees hij de
letteren te Gend , toen bisschop J a c o b de C roy hem naar
Kamerijk riep , waar hij den 25 September 1546 , in den
ouderdom van 76 jaren overleed.
schreef :
Grammaticae Praeceptiones carmine (volgens Val Andreas
te Paris bij Badius met den titel Grammatistice gedrukt.
Ars Versilicatorio. Paris Jod. Badius Arcensins.
Een latere uitgatif: Prima pars Grammatices rursum revisae et adauclae , adeo ut nihil praeleritum sit , quod huc pertiens videbatur. in fronle praVert sui aitcloris Encomion ,
lectionis exercitamento , auctore Gockfrido Reynerio.
•
•
Antv. 1536. 4°.
Secuudo pars Grammatices diligenter et recognitae et adanctae , ex Gellio , Valid , Manua° , Diomede, Prits.ciano , aliisque
fide &pais • tam Pobtis quam Oratoribus. De figuris opasculum
sane quant ernditissimum. Item • Dialogue et G-ratiarum actio
(Paris) 1534. 4°.
Tertia pars Grammatices diligenter et recogni tae et adauclae,
in gua Syllaborum Quantitates sic declarantur , ut difficillimum .fuetit eats vel apertius dislingni , vel copiosius approbari.
Item Ars metrica , pristinae dignitati ex .Divi Angustini libris
de Musica restituta.
Dit werk veroorzaakte een hevigen twist tusschen Mass e us
en. D es pa ut e ri u s. Deze laatste beschuldigde hem van piagiant. Hij zou voor zijn Grammalistice zijne Grammatica hebben gebruikt hij noemde hem rabula „ferocula8 e Divi Hieronymi cncullatis latrator ; spoog zijn gal uit over alle monniken en geesteliiken en eindigde zijne deelamaties met deze
woordeal Valeat cum suit affanii. Barbaric Instaurator Ec,
.
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clesiasticus. M a s a e u s antwoordde hem met veel zedigheid in
zijn Gratiaruns actio , neuter het tweede deel zijner Grammatica.
Contra Jacobus Merlinum Dialoyorum liter emus, mogelijk
de Dialoyu8, die (le Graham's actio voorafgaat.
historiae utriu8que 7'estamenti libri
Chronicorum
XX. Antv. 1540. k. fol., zeer hoog gesteld door G. J.
Vossi us.
Hij liet in handschrift na:
Pita S. Ilieronymi.
Breve Chronicon Cameracense.
De Psalmorum titulis et auctoribus, door Trithemins
aangehaald.
Zie Sweertii, Ath. Bat. p. 175, 176; Val. Andreas, Bible
Belg. p. 135; Foppens, Bibl. Belg. T. I. p. 173; Sanderns, de
Script. Flandria, Lib. 1. c. 39; Opera Trithemil, 'I'. III. p. 357
(waar een brief van Trithemius aan hem voorkomt); Paq not,
Mem. T. VI. p. 207; Vossius, de scient. Mathem. edit. 1660, p,
230; Delprat, Over de broederschap van Geerl Groete, bl. 106
107, Schotel, Illustre school, bl. 12.

MASSAUX (GuisLAIN JOSEPH) , zoos van een arbeider in
de domitlicale bosschen te Bois de Villers bij Namen, ,werd
aldaar 7 Fehr. 1772 geboren , was zijn vader in zijn eerste
jeugd in het hakken en zagen behulpzaam. Door een nattfurlijk instinct gedreven teekende of srieed hij op de schorsch der
bowmen at wat zich voor zijne jeugdige verbeelding opdeed.
Hierdoor trok hij de aandaeht van den inspecteur der bosschen
die hem in (le gelegenheid stelde zich te Namen hij den beeldhouwer Leclerc te oefenen. Later ,zette hij zijne oefeningen
te Gent t,ij den beeldhouwer van Poucke voort en aan de
Academiae , waar hij verschillende medailjes behaalde. Zijn
eerste kunstwerk , een marmeren groep , voorstellende de Meetkunde met een kind 64 zich en Pen aardylobe op het hoofd,
waarin een uurwerk , was op de Gentsche expositie van UM
Voorts vervaardigde hij versehillende andere borstbeelden, .groepen en figuren , zoo als die van Erasmus en Vesalius, die
zich in de hibliotheek van den heer van Hul th e m bevonden.
Na de afschaffing der kloosters, legde hij zich op bet graveren
toe met zulk een goed gevolg dat hij bij de centrale school
van het departetnent de Schelde den prigs behaalde en een toelage van 400 francs.. 0. a. graveerde hij ook vier Gezigten
van Waterloo voor het in 18-16 door P; J. G o etg h ebue r
in bet liclit gegeven plan van dien veldslag. In 1820 zond
hij eene gravure naar de sehilderij van S u v é e, St. Sebaetiaan
voorstellende, naar de Gendsche tentoonstelling.
,

Zie Immerzeel, Lev. en werk. d. Boll. en Vi. Kunstsch. D. IL
207.
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MASSEMIN (PIETER), in 1664 te Brugge geboren. Na
eenigen tijd het lager onderwijs bij de jesuiten aldaar genoten
te hebben studeerde hij te Leuven in de wijsbegeerte en godgeleerdheid en werd licentiaat in dit yak. Omstreeks 1690
werd hij pastoor te Damme , vervolgens te Dudzeele , eindelijk
te Brugge. De ijver , waarmede hij deze betrekking vervulde ,
vooral zij ne predikgave , bewogen den bisschop H e n d r i k J oseph van Susteren hem omstreeks 1723 de Theoloyale
zijner cathedrale te schenken. Dit anxbt verpligtte hem in het
bisschoppelijk Seniivarie de H. Schrift te onderwijzen. Niet
lang daarna werd hij aartspriester van bet Dekanaat van Damme , gegradueerd kanunnik van St. Donatiaan , aartsdiaken,
examinator en Synodaal regter van bet kerspel van Brugge ,
eindelijk na den dood van den bisschop van S us t e r e n (24
Febr. 1742) een der vier vicarissen die gedurende het vaceren
van den bisschoppelijken stoel het bisdom bestuurden. Hij
stierf den 26 Mei 1742 in zijn 7 8e levensjaar. Zijn lijk werd
in de kerk van St. Donatiaan order een marmeren grafzerk
begraven , welks opseh rift bij P a q u o t is te lezen.
Hij stichtte twee bearzen in het semenarie te Brugge en
schreef:
Sermoenen op de Sondagen. Brugge 1765. 3 d. 12 0 .
Opgedragen aan Jan Robert ea i m o , bisschop van Brugge.
Sermoenen op de Feestdagen. Brugge 1765. 2. d. 12°.

Sermoenen op de mysterien van omen heere Jams Chri8tu8.
Traerby gevoegt zyn eenige sermoenen door den8elven gepredikt
op 8ommige fee8tdagen van de alderheilig8te Maagd. Brugge
1765. 2 d. 12°.

Sermoenen op ver8cheiden materien. Brugge 1765. 2 d. 12°.
kfeditatien op het bitter lijden van Christu8. Brugge
1765. 12°.

Predikatien 10en. Amst.
Zie Paqubt, Mem. T. I. p. 660; Willems, Verh. Taal en
Letterk. D. II. bl. 189.
-

MASSENUS MODERATUS (PETRus) , geboren te Gend ,
kapelmeester van Karel V te Brussel , gaf:
Declarations piae et breves Orattoni8 Dominicae IX expo8itionibus et tolidem precationibue comprehen8ae: item Angelicae
Salutationi8 meditationes. Antv. 1559. 12°.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. p. 748; Foppens, Bibl. Belg.
T. II. p. 991; JOcher, Gelehr. Lexic. i, v.

MASSEUX (G. W.), luitenant kolonel der genie, woonde
de voornaamste veldtogten van Napoleon hij. Hij ream o. a.
deel aan dies in Spanje en Rusland , waarin hij door een kogel in het hoofd werd gewond was bij den ilitogt van N a p oleon en den overtogt der Berezina. Zijne verdiensten als

officier der genie werden door den keizer erkend en op het
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slagveld werd hem het legioen van eer aangeboden. Na den
val van Napoleon bleef hij in Nederlandsche dienst, stond
de Iaatste jaren van zijn diensttijd als majoor aan het hoofd van eel'
bataillon mineurs en sappeurs en bekwam toen zijn pensioen
met den rang van luitenant-kulonel. Ruim 20 jaren mogt hij
na 43 jaren effective dienst rust genieten. Hij overleed te
Arnhem 26 April 1860 in den ouderdom van 80 jaren.
Hij schreef:
Leerboek voor de Infanterie. 's Hage 1834.
Zie Handelsblad 28 April 1860.
MASSING (BERNARD), werd als proponent te Waarden in ZuidBeveland beroepen , vervolgens in 1683 te Tiel en in 1684 van
daar te 's Hertogenbosch , waar hij hoogleeraar in de wijsbegeerte
werd in 1701 en in hoogen ouderdom 28 Jan. 1720 overleed. Volgens VeIingius was zijn onderwijs zijner gemeente en den
schooljeugd zeer heilzaarn.
Zie v elin gins , Redev. over de Ill. school te 's Bosch , bl. 66;

Hermans, Gesch. d. Ill. en Lat. schol. te 's Bosch , bl. 27; Schotel, Berk. Dordr. D. II bl. 314; de Jongh, Naaml. v. pred. in Geld.
bl. 364, Lijst van pred. te s Bosch.

MASSIS, MASS EYS of M ASSISI US (DANIEL), waarschijnlijk
won van Lie v en M. assis, in 1578 Waalsch predikant te Mechelen , in 1579 te Middelburg, Daniel geb. 1587 , bediende in
1612 de Waalsche gemeente order het Kruis , genaamd V olive ,
in 1614 te Rouaan , in 1616 te Caen in Normandie, en 1622
nederd. herv. pred. te Grave , in 1630 Walsch pred. te Rotterdam , was in 1643 regent van het Waalsch collegie te Leyden,
welke post hij hekleedde tot aan zijn ovcrlijden in 1668.
Zie Soermans, Acad. Reg bl. 128; te Water, Ref. v. Zeel.
bl. 193 ; Siegenbeek, Gesch. d. Leydsche Hoogesch. U. II. bl. 292
Kist en Royaards, Archie' d. Kerkel. Gesch. D. IX. bl. 495;
Dresselhuis,de Waals. Gem. in Zeel. bl. 41, 6, 16.deJongh,Naana.
K. J K.V.Harderwijk. Naaml. v. hero. pred. te Rotternam.

Zie LATOMUS (BARTiloLomA.Eus).
MASSON (JACQUES). Zie LATOMI JS (JAwns).
MASSON (JACQUES). Zie LATOMUS (JicoEus).
MASSON (SAMUEL), soon van Jean Masson van C is
v ray , predikant te Cozes , werd , ten gevolge van de ophefling
van het edict van Nantes (1685), met zijne zonen Jan , die
toen vijf jaren owl was en Samuel, uit Frankrijk verdreven
vlugtte naar Engeland en kwam vervolgens in Holland. Te
Dordrecht werd hij minzaam ontvangen en ontving gedurende twee jaren een pensioen van stadswege , dat ook een jaar
door zijne kinderen werd genoten. Zijn zoon Samuel , niet
gelijk le Clerc en JOcher willen , Philippe, werd aldaar
predikant bij de Vereenigde Presbyteriaansche en Episcopole
gemeenten van 1700-1742. Hij zou verschillende polemische
23
MASSON (BARTHOLEMI).
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gesobriften hebben uitgegeven., wier titels ons niet bekend zijn.
Hij was met zijn broeder J a,n hoofdredacteur van l' Histoire

Critique de la rèpuBlique des lettree tail ancienne que modem
Utr. et Amst. 1712 —1718. 15 vol. 12°. Beide raakten in
strijd met St. Hyac in t h e, die hen aanviel in zijn Deification
du docteur Aristarchus Mass°, en zijn Chef d'oeuvre d'un inconnu hun toewijdde.
Zie Bib/. rais. T. XIII. p. 374; S ax e, On. T. VI. p. 212; Balen, Bes.
v. Dordr. bl. 94; Biogr. Univ. i. v. ; P. M archand, Diet. i. v. ;
Martin, Noun Biogr. Gener. i. v. ; Haag, La France ,Protest. i. v. ;
Chalmers, General Biogr. Diet. i. v. ; JOc.her, Gelehr. Lexic. i. v. ;
Klefeker. Bibl. erud. praecoc. J Masson, Jani templum Christo
nascente reseratum Rott. 1700. 12''.; Ste v e n , Hist. of the Scott. Church.
p. 299, 300; Schotel, Kerk. Dordr. D. I. bl. 458, D. II. bl. 217,218.

MASSON (JEAN), broeder van den bovengemelde, geb. omstreeks 16SO vertoefde eenigen tijd te Dordrecht , studeerde in Engeland , bezocht de voornaamste staters van Europa , tot uitbreiding
zijner kennis , liet zich in Holland tot proponent aannemen , keerde
naar Engeland terug , waar hij van rijke geschenken werd voorzien,
en stierf in Jan. 1750 volgens den eon aldaar , volgens den anderen in Hloland.
Hij hield zich lang in Holland op en was met zijn brteder S am u el, red acteur van l' Ilistoire Critique de largpubligue des lettres.
Hij schreef:
Jani templum Christo nascente reseratum. Rott. 1700. 8°.

Lettres critiques cur la &Simile que se trouve entre Moise
et St. • Etienne rilativement au nombre des descendants de' Ja
cob , qui passerent de l'Egypte en Chanaan. Utr. 1705. 8°.
Tegen het werk van Th. le B la n c : Conciliation de Man
.aver Saint Etienne.
Notes sur les inscriptions recueillies par Griller, in Corpus
Inscript. ed. Graevio. Amst. 1707. 4 vol. fol.
Q Horatii Flacci vita L. B. 1708. 8°.
Ovidii vita. Amst. 1708. 8°. in Ovidii Opera , eurii P.Burmanni. Amst. 1727. 4 vol. 4°.
C. Plind Secundi junioris vita. Amst. 1709. 8°.
Volgens f uera r-d was dit leven reeds gedrukt aan bet
.hoofd der werken van Plin i u s , uitgegeven door Hearne
te Oxford 1703.

Auntie Solaris antiquus a variis in .Oriente ac Asia populie urbibus sen civile oiim usurpatus , mine tandem naturali
eno ordini restitutus. Appenditur Specilegium Chronologico,historicum de cyclic Citristianornm Lond. 1712. fol.
Exacte revue de Z' Histoire de .M. Bayle in Hist. de M.
Bagle par l'abbe Revert. Amst. 1716. 12 0 . Men schrijft dit
aan hem toe , schoon hij ontkend beeft er de schrijver van te zijn.
Notes sur lee melailies des rois de la Camogene in Tesoro
Britannico van Haym. Lond. 1719-20. 2 d. 4°.

a5$.

44. 4rifeie44.51 vido Arel(ir f3i,ons ()Riga. Cid. 1722, 2 vql, 4?.
.The 8lagg4tepof the frets se Beth1044 04, 484via44
faa v4Klioated. Lona. 172,8. 8°.

In 1714 had Als8Q0 een, hewigen twist met. David NIa : rr.
tin., betrekkelijk eene clitisehe Dissertatie, Cliver Psalm CX,„
die hij had, gegeven in T,. I---III der Mist, a 4, Repub. do,
VQlgens hem kon deze psalm nib, door P,a v id vegvaardigd zijn. Zijn gevoelen, werd door de, synode van Breda
veroordeeld. M 46S011 verdedigde zic4 , waarop. 111 artin hem
antwoordde. Hierop schreef hij :
Bonarques apologetiques s,ur un libelle de 111. David Martin contre l'explication littirale du po. CX in T. VIII der
Hist. de la Republ. des lettres. Men vindt nog van zijae
pen , sukken, in, de BLOW. raisonnee ('r. XI II) en, in, de
Mimoires de Trevoux (1713).
Eindelijk schsiift men hem toe:
Chronologicus canon, apostolicus en. Jani templum sub proximis
.4ugu8ti, successoribus Clail814174,
Zie Biogr. Univ, i. v. ; Haag, Le France Protest. 1.. v.; J e• 011,44.
Gelehr. hale. v. S ax i i, Qnonz. liter. V. 52;1.

MASSOT (THoMAs), door Vaterius And,reas, g,enoemd
Notary pragmaticus van het bissehoppelijk hof tie LuiI ea,
deri IL Inquisitie, Hij schreef:
Speculationum Notarii publici libri V. Leodii 1601. so.
Zie V al. A ndr as , Bibl. Belg. p. 838; Popp ens, Bibl. Belg.

T. U, p. 139.
MASSOW (Mr. GRRLACAI CORNELIS JAHANNES Nr.6.1i) , OUC1Ste
WA van GoAefridus van Massow, resident van, lignar

hang op het eiland Java, in Nederlandsch. Irdi , en van Maria

Catharina Frederika werd 6, pct. 1794 op
llembang geboren. Te Leyden, waar hij : , in 1,8,14 alsi student
ingeschreven , in de regtea stndecale, was, hij con der ger
liefdste leerlingen van den hoogleeraar Smalle n,b c.r g ens een
der gemeenza,amste vrienden, van, Will em van. Ho ge nd or p, en
van V erw ey M4 sian. In 18,154 behoorde hi tot hOstigtenten-kkger-corps, en in het volgende jaar behaalde hij de medaille,
op de juridische. prijsvraag, di4o gene uitlggg,ing vow tler ActiR,
paNigione4 im rfa, diet voege , cikt fragment, vqar fr„agmgnik
van den tekst der Pandecten moest behandeld worcIpa op den
trail van t j.ag i, s (wire ONia,ciano),
Dieg 1 Oct, 1818 verdedigde hij in het, openbaa,r eeng
4egtaitie de Concur* credistoritin ciAckino Juris 14AVkani,
waarna hij eene buitenlandsche rein, deed, el), te Alton waar
0414 het eangres der Enropesche voxstea vereenig4 was:, in
uitgelezene kringen verkeerde, maar de diplomatische loopbaan
• had vcor hem Diet% behagelijks. Op raad van ziin vaderlijken
vrieud en oopa 's,nioedersziide, Daniel Francois van
23*
-

,

,
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A 1p h en , then lid der staten-generaal liet hij zich op den
rol der advokaten bij het Hoog Geregtshof inschrijven. V a n
M a s s o w bleef niet lang in den Haag , en gaf weder toe aan
zijne neiging voor het bezoeken van landen buiten zijn vaderland. Meermalen bezocht hij Frankrijk , Z‘litserland , Engeland en Duitschland , en hield zich vooral te Berlijn op , waar
hij oude familiebetrekkingen hernieuwde met de heeren v a n
M asso w , die er in grout aanzien waren. In Jan. 1841 werd
hij lid van het collegie van Hougheemraden van Rijuland , en.
in 1845 van den Rand te Leyden. M a s so w was een grondig beoefenaar der Engelsche en zijner moedertaal , en in 1845
werd hij lid der Maatschappij van Letterkunde te Leyden.
Hij stierf 26 Maart 1852.
Zie zijn Levensbericht door C. J. van A s s e n , in Handel. der
Maatsch. v. Nederl. Letterk. 1852.

MASSUET (PIERRE), werd 10 Nov. 1698 te Mouzon Sur Meuse
uit eene It. C. familie geboren. In zijn jeugd trad hij in de congregatie van St. Vincent bij Metz, waar hij den 15 Junij 1746 zijn
gelofte aflegde. Eenige onaangenaarnheden , die hij met zijn
medebroetiers had , boezemde hem afkeer van het monnikenleven
in. Hij ontsnapte , werd achterhaald en teruggebragt naar
Metz. Gelukkiger dan deze , was een tweede ontsnapping naar
Holland , waar hij gouverneur in een rijk gezin werd , welker
dochter hij later huwde. Nu begaf hij zich naar Leyden ,
studeerde order Boer have in de geneeskunde, en verkreeg
(1729) de doctorale waardigheid , vestigde zich te Amsterdam,
waar hij zich als geneesheer een grooten naam verwierf. Zijne
tusschenuien wijdde hij aan de beoefening der letteren en de
opvoeding der jeugd , zelfs opende hij een instituut , weiks roem
zich tot de Oost Indien uitstrekte. Hij overleed 6 Oct. 1776
op zijn laridgoed Lankeren bij A mersfocrt.
De abt B o u I I i o t schreef dat hij een goed overzetter,

maar een middelmatig schrijver was.
Men heeft van hem:

Dim me ica de generatione ex animalculo in oro. L. B. 1729. 4°.
Recherches interessantes sur l'origine , la formation , le dèveloppement , la structure et des diverxes when de vers.a tuyau
qui infestent lee vais8eaux , lee cliques etc de quelques unes des
Provinces- Unies. Amst. 1733. 8°. in bet Holl. (door P. le C 1 e r c)
Amst. 1733. 8°.

ilistoire des Rois de Pologne et du gouvernement de ce royaume ,
contenant ce qui s'est passé eons le regne de Philippe- Auguste
et pendant lee dPux derniers interregna. A mst. 1733. 3 vol. 8°.
4 vol. 12°. Nouv. edit. auym. Amst. 1734. 5 vol. 12°.
Tables anatomiques du corps humain , trad du lain de Kulm.
Amst. 1734. 8 vol. 8 ° . avec fig.
Hicstoire de la guerre prisente , contenant tout ce qai s'est
passé de plus important en italic , sur le Rhin en Pologne et
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daps la plupart des tours de l' Europe. Amst. 1735. 8°. in
Ital. A mst. 1736 1737 2 vol. 8°. avec cartes et figg.
La vie du prince Eugene de Savoie. Amst. 1736. 12°.
Histoire de la dernière yuprre et des nógociadons pour la
paix , avec la vie du prince Eugene de Savoye. Amst. 1736.
3 vol. 8°. 1737. 5 vol. 12°.
Continuation de l' Histoire universelle de Bossuet depuis 1721
jnsqu'a la fin de 1737 Amst. 1738 4 vol. 12°. Amst. et
Leips. 4 vol. 12°. Paris 1759. 6 vol. 12°. Le 2 0 vol. est.la
suite de Bossuet par La Barre, mail refondue.
Essai de physique trad. du holl. de Musschenbroeek. Leyde
(Trevoux) 1739. 2 vol. 4°. 1751, 2 vol. 4°. ay. figg.
La vie du due de Ripperdd grand d'Espagne. Amst. 1739
2 vol. 12°.
iinnales d'Espagne et de Portugal. Amst. 1841. 4 vol. 4°.
et 8 vol. 8°. avec figg.
Table gênerale des matieres contenues dans l' flistoire et les
Alëmoires de l' Academie des sciences de Paris , depui8 l'annge
1699 usqu' en 17:34 inclusivem,ent. Amst. 1741. in 4°. 4 vol. 12°.
Histoire de l'empereur Charles V I et des revolutions noun la
inaison d' Autriche . dPpuis Rodolphe de llapsbourg jusqu'a prê•
sent, avec le diferend entre la refine de Hongrie et le roi de
Prusse sur la SilOsie. A.rnst. 1742. 2 vol. 12°.
Blôments de philosophie moderne. Amst. 1752. 2 vol. 12°.
avec figg.
La Science des personnes de cour , d'Opee et de robe, par
Chèvigng et de Limiers, conviderablement augm. par Massuet.
Amst 1752. 18 vol. in 2°. avec
De l'amputation a lanbeau ou nouvelle maniere d'amputer les
membres, trad. du. Latin de Ferdmin. Amst 1756. 8°.
Massu et was van 1741 53 een der voornaamste medewerkers
van de Bibliothêque raisonnée des ouvrayese des savans de l' Europe.
(Amst. 1728 53. 52 vol. in 12°.) Hij gaf ook Suppleness
l' Atlas historique de Guedeville (Amst. 1739. 6 vol. fol ) en
eenige Dissertations critiques in de Lettres 86rieuses et badine8
de. La Barre de Beaumarchois (La Raye 1729 40. 12 vol. 8°.
Hij arbeidde met Joneonr t en anderen aan het prachtige
Museum Selaeanum (Locupktissimi rerwu naturalium thesauri
accurata descriptio , per universam Physices historiam, opus
elegans Latin?? et Gallia scripture curd A16.-Sôba. Amst. 1734
1765. 4 vol. in fol. fig.)
Men schrijft hem ten onregte toe eene vertaling van Ma.
n u e 1 van D e v en ter sur les acconchemens en het anoniern
geschrift : Anecdotes de Russie 80218 le rAgne de Pierre I, dit
le Grand.
-

-

-

-

-

Zie Haag, La France Protest. i. v.; JOcher, Gelehr. Lexie. i. v
Rotermund, Fortzetz. u Ergantz. i. v.: Biogr. Univ. Conot d'Escury, H. R. D. VII. bl. 35.
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IVIASSYN ) een beeldhouwer, 'bioeide in 4ie eerste helft
der XVe eeuw te Audenaarde. In 1440 vslitooide hij in het
O. L. Vrouive Gasthuis aldaar,, met C li r i stia a n den Schrijnwerker en J.a n A tea eenige Iverken , 'wake Pier a r d
de la Hale 'Met voleindigd had.
Zie K r a man , Lev. en werk. d. Holl. en Vl. Kunstsch. D. III. bl•
166B.
MAST ,(HERMAN VAN DER) in den Bricfl geboren , woonde
was een leerling van :Fran s F lor is in de ,sebilderkunst , begat* Zich vervolgens ,naar Parijs en woonde twee jaren bij den
aartsbisschop van Bourges , bij witen hij een St. Seba8tiaan
sebilderde en in dat stuk flden muilezel van den aartsbisschop
te pas bragt met allerlei betredene en onbetredene kruiden
Ztob bestipt near bet !even gevolgd , .dat het een en ander door
velen en ook door 's konings lijfarts gekend werd." Ten .gevolge
van dat stuk verzocbt de beer Cela Q Lit s t e , ridder , president en -procureur-generaal van den koning van Frankrijk ,
hem van den aartsbisschop. Hij bleef 7 jaren bij de la
• aueste, ondervond er een go.ed ,onthaal en veel vriendsehap
en vergezelde zijne geznalin , eene der staatsdames der koningin ,
alothme in bare koets ajs leijonker of schildknaap. De koninginne•moeder gaf hem op een vasten avond bet rapier , en
Tilde dat hij het ten teeken van adeldom , in tegenwoordigheid
der zoo even genoemde dame , op wier verzoek de gilt geschiedde , en van andere ede1e beeren en vrouwen , zou dragon
doze .weelde was oorzaak dat hij in zijne kunst verslapte. Hij
was een goed portretschilder en tcekende met de pen en roet
o. a. De 81andvastigheid van Muiciu8 &elm& ., op Cat. der teekeningen van Ploo8 van finutel. bl. 209 N. 15. Hij woonde
in 1 6 04 te Delft.
,

,

,

,

-

,

Zie van Mander, Lev. d. Schild. bi. 1,62 a; Kramm, Lev. en
clerk. Boll. en VI. Kunstsch. D. III. bl. 1069.
MAST (JAN VAN DER) beeldhouwer, bloeide in de 18e eeuw
te Utrecht , waar op het archief een beeldje , de Gere,qtigheid
voorstellende , door hem bewerkt, bewaard wordt. Ook beeft
bij met Jac o b C r e s sant het buitenverblijf Zi/de balen in
de nabijheid van Utrecht met beeldhouwwerk 'helpen versieren.
Zie Immerzeel, Lea. en werk. d. Boll. en Vl. Kunstsch. D. IP
,

IA. 207; K ramm, Lev. en werk. d. Boll. en VI. Kunsts. D. IIIbl. 1069; van Eyn den en v. d.Willigen, Lev. d. Sch. D.I. bl. 336.
MAST (GIJSBERTUS VAN DER), geboren te Gorcum , word
in 1812 its seeretaris op de Maisie to Gorcum geplaatst,
later beeedigd klerk op de stedelijke secretarie, vervolgens
stadssecretaris. Hij bezat een uitgebreide kennis , zoo in plaatselijke .als administrative zaken en was steeds in verschillende
betrekkingen nuttig werkzaam o. a. ook als ssecretaris van het
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collegie over de gevangenissen. Dat hij , als het pas gaf , op
eene waardige wijze de pen wist te voeren blijkt , ander meer,
nit het , ofschoon zonder zijn naam , in bet Licht gezonden.
Verhaal der feestelijke ontvanyst to Gorinchem van een gedeelte
der dappere bezel tiny van de citadel van 4ntwerpen , den
22 en 23 Junij 1833. Gorinchem 1833, waarin hij ten
slotte bet onregtvaarclige , onware en lasterlijke van D a
Costa's gedicht : Op het Gorkumsche Heidendom onwederlegbaar bewijst.
Zie Wap, Astrea

,

1854, bl. 470.

MAST (ROBERT VAN DER) , geboren 15 Julij 1689 , was
de zoon van Hugo van der Mast en van Sara Tromp,
kleindochter van den luitenant-admiraal Tromp, en diende in
het Staatsche leger sedert 1 Jan. 1748 als kolonel bij de infanterie en sedert 14 Maart 1766 als generaal-majoor. Hij
huwde Maria Roch en stierf 21 April 1771.

Particulier berigt.
MAST (DIRE HEYMANSZ. VAN DER) , Notaris , eerst te Rotterdam , later te Schiedam , schreef:
Fractique des Notarisschaps enz. Rott. 1642 , Delft 1649
( 3e dr.) waarachter : Woordenboek , waerin alle de kunstwoorden
des Notarisschaps enz.

Zie Ledeboer, Het geslacht Waesberghe, bl. 91.
MAST (MARIA VAN DER), bejaarde dochter te Delft 1683•
Over hare quaestie jegens P. San t v o o r t , predikant op
't Woud

Zie Kist en Royaards, N. Arch. D. II. bl. 226.

MASTELIJN (MAacus) of MASTELINUS , zoon van H e
drik Mast e lyn, geneesheer der aartshertogen Albert en
Is a b e 11 e , werd omstreeks 1599 te Brussel geboren. Achtien
jaren oud werd hij regulier kanunnik te Groenendaal bij die
stad , studeerde vervolgens in de godgeleerdheid in het kollegie
der Regulieren-kanunniken , in 1616 door Anton i u s van
Bergh em , prior van Groenendaal en door Jan Peeter sem
prior van Bethleern te Leuven gesticht. Na eenigen tijd in
zijn klooster de godgeleerdheid ondertvezen te hebben , volgde
hij in 1635 Pieter de Waerseggere als president van
dit Collegie op , na eenigen tijd vroeger den rang van linentiaat in de godgeleerdheid verkregen te hebben. Na den dood
van Jan V ermeulen van Mechelen (1636) werd hij tot
prior van • Sept Fonts, een huis van zijn orde , niet verre van
Groenendaal, beroepen , doch de generaal van het kapittel van
Windesheim vernietigde het beroep (6 Dec. 1639) en benoemden Flo ris van Nipholts tot prior. Zulks gaf aanleiding
tot een proces dat eindigde met de erkenning van Mastelyn
-
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als prior , van Sept-Fonts en zijne verkiezing tot Comrnissaris
generaal van het kapittel van Windesheim , welke betrekking
hij met lof vervulde tot zijn dood , 23 Dec. 1652. V a I
Andreas, zijn tijdgenoot , schreef dat hij zich niet minder
door zijne godsvrucht , als door zijn kennis onderscheidde ,
doch Pa q u o t oordeelt dat hij meer door de eerste dan door
de laatste heeft uitgemunt.
Men heeft van hem:
Necrologinm Mona sterii Piridi8 vallis ordinis Canonicorum
Regularium S. Angustini, Con,yregationis Lateranensi8 , el capituli frindezemensis , in nemore Zoniae grope Bruxellam.
Brux. z. d. 4°.
Elucidatorium in Psalmos Daviiicos. Antv. 1634. 4°.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. p. 640; Foppens, Bibl. Beige
T. II. p. 840; van Espen, de Recursu , C. HI. § 5 en in Monumlitt. E. , van Gestel, flist. Mechlin. T. H. p. 135; 7 heatr.vSacr.
de Brub. T. I. P. II. p. 262, 334; Paquot, Mem. T. IL p. 314;
315.

MASTENBROEK (FENNA), den 16 Maart 1788 te Sneek uit
burger ouders geboren , verrijkte onze letterkunde met belangrijke
verhalen ter veredeling van het hart om te strekken tot lektuur
voor vrouwen. Zij gaf gehoor aan Span daw's uitnoodiging :
I

, Fenn a Mastenbro ek! o maal met zachte hand
't Bekoorlijk schoon der jeugd ! dan zal u 't vaderland ,
Dan zal , wat meer nog zegt , uw eigen hart u loonen.
Hare zedelijke verhalen zijn familietafereelen , die bi efons t'huis
behooren. Zij gaf ook bewijs van hare bedrevenheid in de dichtkunst
door hier en daar verspreide stukjes , zoo als onder anderen in het
Jaarboekje voor Natuur en Kunst aan yenoeyen yen*, voor het
jaar 1824. Hare zwakke gezondheid en langdurige ziekte
maakten haar dikwerf voor ziels- en ligchaams werkzaamheden
ongeschikt en sloopten haar gestel op 30-jarigen leeftijd. Zij
overleed 3 Oct. 1826 te Sneek. Veel van hare letterarbeid is in
tijdschriften en almanaktcen verspreid. Haar portret is gegray.
door P. V elij n.
Afzonderlijk verschenen :
Lectuur van vrouwen• Gron.. 1815, 1816. 2 d.
lhelmina Noordkerk ; eene geschiedenis ter aanprijzing van
oud Vaderlantische zeden, met eene plaat. Haarl. 1818. gr. 8°.
Zedelijke verhalen uit den Bijbel, voor vrouwen en meisjes.
Sneek 1822 en 24. 2 d. gr. 8°.
Onderhoud voor huisselijke en gezellige kringen. Sneek 1823 en
1825. 2 d. gr. 8°.
.De kunst om gelukkig le worden, een geschenk voor jeugdiyen m. pl. 's Hage 1826. kl. 8°.
Zie Konst- en Letterb. 1826, D. II. bI. 269; v. d. A a N. B. A.
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C. Woordenb. D. IL bl. 404 ; van Kampen, Bekn. Gesch. d Lett.
en Wetensch. D. II. bl. 495; Conot d'Etictiry, Boll. roem in Kunst.
en Wetens. D. IV. A. bl. 95; Kobus en de Rivecourt, o. h.w.,
Brinkman. Nam/. v. boek. ; Eeckhoff, Levensb. ran F. M. in
IV Friesche Volksaim. 1864, bl. 152 volgg. ; M uller , Cat. v. portr.
Navorsther , D. XIII. bl. 165, 166; Boekz. 1826 D. IL bl. 275.
-

-

a

MASTRICHT (BARTHOLOMEUS VAN) of Mosae-Trajecto
werd aldaar voor het eind der 14 e eeuw geboren studeerde in
de godgeleerdheid , verkreeg een leerstoel te Heidelberg en werd
ook rector dezer universiteit. Vervolgens begaf hij zich in de
orde der Karthuisers en werd prior van het Karthuizer klooster
van Roermonde , waar hij den beroemden Dion y s i u s v a n
R ij c k el tot leerling had. IVIeermalen werd hij door zijn generaal Willem de la Mott e gelast de kapittels zijner orde
bij te wonen. Hij begat zich er te voet been en werd er als
een engel ontvangen. Men droeg hem de meeste zaken op.
Hij stierf 12 Julij 1446 in het Karthuiser klooster van Keulen ,
waar men nog een menigte door hem in hands. nagelaten werken van zijne pen bewaarde.
Men vindt de lijst er van bij P a q uo t, Mem. T. II. p. 24.
-

Zie Bibl. Cart. p. 1E4.-20 ; Dorlandi, Citron. Chartus , L. VII.
c. 5, p. 390, 391; Theod. Petreius, Elucid. ad Dorlandum , p.
149, 150; P ossevini, ..4pparat. ed. 1608, T. I. p. 172; Trithemii, Script. Eccles. ed. Fabricii , p. 186; Val. Andreas, Bibl.
Belg. p. 102.

M ASTRICHT (PETRUS VAN), werd in November 1630 te Keulen geboren, waar zijn cuter, Thomas S chori a g of van Ma st r i c h t, ouderling bij de geref. gemeente was. Zijne moeder heette
Jeanne le Plan cque docker van den burgemeester van Atli,
die naar Antwerpen was gevlugt om het geloof. Hij werd te
Duisburg in het grieksch en latijn onderwezen , studeerde te
Utrecht , Leiden en Heidelberg en bezocht Engeland. Te Utrecht
wedergekeerd , voleindigde hij zijne studie onder G ij sbert
Voet, Karel de Maets en Joh. Hoornbeeck. In
1652 proponent geworden zijnde , werd hij predikant te Xanten,
vervolgens to Gluckstadt in Holstein , van waar hij naar Frankfort aan den Oder werd beroepen tot hoogleeraar in de praktische
godgeleerdheid en de Hebreeuwsche taal. Na slit ambt drie
jaren bekleed te hebben , bood men hem een leerstoel te Duisburg aan , waarheen hij gereisd was (1667) om den titel van
meester in de kunsten en doctor in de godgeleerdheid te verkrijgen. Na den dood van G ij sbert V o e t te Utrecht werd hem door
curatoren diens leerstoel aangeboden , dien hij vervulde tot zijn
dood , den 10 Febr. 1706 , ten gevolge van eene wond , door
een val verkregen. Den 24 van dien maand sprak Hendrik
Pontan us eene lijkrede op hem uit. Zijn portret gaat op
meer dan eene wijze uit.
Hij vermaakte 20,000 tot onderhoud van twee studenten

in de godgeleerdheid te Utrecht. Waarschijnlijk was hij de
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breeder van den vermaarden regtsgeleerden Gerard van
Mastricht.
iij scbreef:
Theologia Theorelico-Practica 1655. 2 vol. 4°. Amst. 1682.
2 vol. V. Traj. ad Rhen. 1699. 2 vol. 4°. 1713 , 1724; Hij
valt in dit werk de Coccej an e n aan. Sal. van Ti 1. heeft
het echter p. 18 zijner Bibl. Select. zeer geprezen. In het Holl.
Vindiciae veritati8 Sacrae Scripturae contra Christophorum
Wittichium, omstreeks 1659. Traj. ad Rhen. 120.
De fide ealvificci syntagma Theoretico-practicum ; in quo
fidei salvificae tum natura , tum praxis universa , exponitur ; cum,
praefatione de membri8 Ecclesiae visitilis , 8eu athnittendis, sea
reficiendis, Dui8burgi ad Rhen. 1671. 8..
Novitatutn Cartesianarum Gangraena , corporis- Theologiei nobiliores plerasque parte* arroden8 ; 8eu Theologia Cartesians
detecta. Duisburgi. 1677. Amst. 1678. 4°.
Academiae Ultroject. Volum Symbolicum: Sol. justiliae.
ad Rhen. 1677. 4°.
Contra Beckerum. Traj. 1692.
In het Nederd.
Beschouwende en Prakticale Godgel. Amst. 1749 , 50. 2 d. 4°.
Zie Henr. Pontani, Orat. funeb. Traj. ad Rhen. 1706; Burmanni, Traj. erud. p. 212, 213; Brema litter. p. 7; Le Long,
Bibl. Sacra, p.225; Kobus ende Rivecourt, o.h w.; Paquot,
lit& T. II. p. 149; Glasius, Godq. Ned. o. h. w.; Hoogstraten, Kok, JOcher, Abcoude, Heringa, de Audit. p. 141;
Sax:e, Onom. T. V. p. 118; Arre n berg, Naaml. v. Ned. boeken
Muller,. Cat. v. portr.
;

MASURES (PETRUS DE) , van Atrecht , een edelman ,
centiaat in de regten en zeer bekwaan3, advokaat. Hij was
Procurator-generaal in bet Provinciaal Hof van het graafschap
Artois en stierf in Sept. 1638.
Hj schreef:
Observation taut sur la coututne gënèrale d' iirthois , pratique

y olservie, gue d'autres lieux de ces Pais-Las , confirme'es par
plusieurs arras des Courts Souveraines , sentences des juges
provinciaux . decisions de droit , comme autrement, divisees en
IV Livre8 in hands.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. p. 656; Foppens, Bibl. Belq.
T. II. p. 868.
MAT (ABRAHAM VAN DER) pseudon. van A b r. van B ri en e n , geb. 1606 to Utrecht , aldaar gest. 1682 , schreef:
Medidatien tot de H. Communie, op alle gebode Feest.dagen
des jaers, ende andere dagen van Devotie. Leuven. z. j. 8°. Met
approbatie van 24 Julij 1669, doch latere drat( (Leid. 1709.
,

Muller, Cat. u. Godgel. werken, bl. 92; Jiieher, i. v.
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MATELANCK (WILLED') , afstantInding an had geslacht
van Ul ft , gebeeten Matelanck of M atelong, slthehtig bij
den laatsten naam bekend , en , even als U 1 ft, een kruig tot
*Even voerende , werd in 1464 met Hoekeluin en Pannerden
btleend. Hij ivas het hoofd der Doesborgers bij den krijgstogt
mar Wageningen in 1482.
Zie Nay. D. III. bi. 130; D. V. bl. 249.

MATELIEF (KoRNELis) de Jonge , een voornaam Hollandsch
zeeman groot bevorderaar van de uitbreiding en bevestiging der
Nederlandsche bezittingen in de Oost-Indien. Hij zeif was
bewindhebber der 0. I. compagnie, en bad dus onmiddelijk
belting bij haren welvaart en bloei. In de maand Mei t606
liep hij in zee als bevelhebber eener vloot van elf sohepens
welker uitrusting en lading tusschen de 19 en 20 torinen schat
had gekost. Het doel dezer vloot was de bevordering an den
koophandel , doch tevens had de admiraal verscheidene bevelen
ontvangen betreffende het aanwinnen van landen en alzoo tot
vijandelijke, bedrijven tegen de portugezen die thans een sterken
arm in het Oosten hadden , en tegen de Indianen. Van hier
dat M at e lie f in den aanvang , van zijn volk aikwerf tegenstand ontinoette, onder voorwendsel van niet tot het
voeren van den krijg te zijn aangenomen. Doch de bevelhebber , een man van kloek beleid, overwork deze twarigheid , en
deed hen , door belofte van voordeel en eer,, allengkens in zijn
maatregelen treden. Na eenige Portugesehe vaartuigen in de
Indien veroverd te hebben , sloot Mateli of het beleg om de
stad Malacca , toen in de magt der Portugezen , die er een
kasteel hadden gesticht , en overhoop lagen met den koning
van Johor. Met dezen sloot de Hollandsche admiraal , in 1606
een verbond , volgens hetwelk zij gezamentlijk IVIalacca zauden
aantasten , op voorwaarde , dat , na de bemagtiging de stad aati
de Hollanders doch het omliggende land den Indianen zou toebehooren. Matelief genoot echter geringen dienst van de
Indiandn. Zij waren bloohartig en hevreesd voor 't geschut
en verlieten bij elk vijandelijk schot hunne poster. De
admiraal was daarenboven te zwak van mansehappen om de stad
met geweld te dwingen , weshalve hij baar besloot uit te hon.
geren. Vier maanden had hij voor Malacca gelegen toen
gene Spaansche vloot van veertien galeijen tot ontzet Warn
aanzeilen. M ate 1 i e f hiervan bij tijds verwittigd , deed zijn
geschut aan boord brengen , zijn manschap te scheep gaan en
en brak aldus het beleg op.
Den 17 Augustus ontmoetten de vloten elkander , doh de
Sputinsche admiraal de wind in zijn nadeel bebbende , ontweek
het gevecht , waartoe bij echter gereedelijk besloot , toen
's anderen daags de koelte in zijn worded vas omgeloopen.
Hierop werd van weerwijden gevoehten en van Weerstijden twee
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schepen in brand geschoten. M at e l i e f veroverde een vijandelijk schip , nam het op sleeptouw , doch verloor het weer
door breken van den kahel. Door gebrek aan bootsvolk
was hij genoodzaakt of te houden en na Johor te wijken. Niet
Lang vertoefde hij aldaar. Na de stad vers.terkt te hebben , ontving bij de tijdiug van het opbreken van een gedeelte der vloot
voor Malacca.. Thans gebruikte de admiraal alle zijne welsprekendheid om door beloften en dreigementen zijn bootsvolk tot
eenen togt cierwaarts te beer egen , en deze gelegenheid om aan
Maatschappij en Vaderland een groote dienst te bewijzen niet
te laten voorbij gaan. Dit gelukte hem. Binnen weige dagen
vertoonde hij zich voor Malacca. Doch de kans , om de aldaar
geankerde vijandelijke schepen te bemagtigen , verliep door de
aankomst van het overige gedeelte der Spaansche vloot. Van
nieuws ontstond er een felle scheepsstrijd. Spoedig verloren de
Spanjaards twee schepen , door brand en overgave , de oveilge
reddeloos geschoten , raakten hier en daar verstrooid , 's anderen
daags wonnen de onzen nog een schip. De overige , naar Malacca
geweken , werden door de Spanjaarden zelve in brand gestoken.
Aan de zijde van M ateli e f was bijna geen yolk gesneuveld en hem daarenboven een brik van 24 stukken in handen
crevallen.
De admiraal , thans zijne zege willende voortzetten besloot
de verstrooide vijandelijke magt op te zoeken. Hij vond haar
bij Pocle Moeton veilig ten anker liggen , (loch kon ze niet tot
den strijd bewegem Drie zijner schepen naar het Vaderland hebbende gezoncien , zeilde hij , met de zes overigen naar Bantam,
om er ververschingen in te nemen , en verder naar Amboina ,
voor 't welk hij eenig gevaar vreesde , dewijl de zaken der Maatschappii elders een ongunstigen keer genomen hidden. Hier
stelde hij ale noodige orde , en begaf zieh voorts op een togt naar
het ciland Ternate, op 't welk de vijand een versterkte stad had.
Op een hoek tegenover de stad ligt het vlek Maleye. her landde
Mat elie f en versterkte het vlek , dat hij voorts ter bewaring
gaf aan eene bezetting van 45 man gesterkt met 4 schepen ,
die tusschen de Moluksche eilanden moesten kruisen. Na vervolgens een verbond met de Ternaters te hebben gesloten , reisde
hij , in Junij 1607 , mar China, met oognierk om er een voordeeligen handel te vestigen. Dit mislukte hem echter door de
intrigues der Portugezen , en die der Mandarijns , weshalve hij in
September naar Bantam wederkeerde. her vertoefde hij in
het begin van 1608, maakte intusschen de noodige schikkingen , en wendde eindelijk de stevens naar het Vaderland , waar
hij in September van datzelfde jaar behouden aankwam met
een zeer rijke lading, meest bestaande in specerijen , en twee
schepen , welke hij zelf ander de vlag had , en nog drie anderen, die hem kort op de hielen volgden. Aan boord van M at elie f bevonden zich eenige Siamesche gezanten om met de
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Algemeene staten en met prins M a u r i t s , welken de admiraal
eenige kostbare geschenken medebragt , te handelen.
Gelijk hij in de gesehiedenis opgekmnen is , zonder dat men
weet van waar hij oorspronk. was , zoo verdwijnt hij ook weder en men weet noch tijd noch plaats zijner dood.
Zie Schipvaert op de O. I. onder den admiraal C. Matelief ; Begin
en voortgang der O. I. C. 20 d. bl. 54 ; T h y s i u s , Hist. navales, p.
162; J. C. de Jon ge, Gesch. v. Nederl. Zeewezen, D. I. bl. Silvan Meteren, Ned. Hist. D. IX. bl. 301; Wagenaar, Vad.
Hist. D IX. bi. 198, 301-10, van Kampen. Reknopte gesch.
.d. Ned. Letterk D. I. bl. 331; Vaderl. Karakterk. D. II. bl. 95;
Ned. buiten Europa , D. I. hi. 148 , 155 , 160; K o k , Vad. Woordenb.
o. h. w.; Kobus en de Rivecourt, o. h. w. Chron. v. h. Hist.
Genoots. D. VIII. hl. 341, 368, D. IX. bl. 100; J. Olivier,
Rerze i. d. Moluksche Archipel , D. I. bl. 252 ; Valentijn, O. en
N. Oostind. D. V. St. 8. bl. 330, volgg. ; Dodt. Archie,' voor K. en
W. Gesch. D. VI. bl 383 ; Lev. en dad der doorl. Zeeh hi. 150;
Hist. Beschr d. Reiz. D. XII. bl. 315-73; Collot d'Escury,
roem, D. VI. bl. 337; van Loon, Penningk D. II; Cerisier, Ned. Geb. D. V. bi. 72.
;

M..kTEN (JEHAN) beeldhouwer,, die op de rekening der
hertogen van Bourgondie op het juar 1386 en 1387 voorkomt.
Zie le Comte de Laborde, Les Dues de Bourgogne, etc. Paris
1849, T. I. P. II. p. 10; Kramm, Lev.. en werk. d. Boll. en Vl.

Kunstsch. D. IV. bl. 1069.

MATER (GovERT vAN). Zie MAATER (GovERT VAN).
MATERNUS zou , volgens eene oude overlevering, de eerste
bissehop van Tongeren of Luik zijn geweest. Hij komt in het
Martyrologium op den 14. September voor en wordt daar gezegd een leerling van den apostel Petrus te • zijn geweest ,
en door dezen gezonden te zijn om de ongeloovige volkeren
te Tongeren , der Li Bien (of van het Keulsche land) , der Tre
viren (of van Trier) en andere naburige heidensche volkeren
tot het geloof in CHRISTCS te brengen. Ook zou hij , volgens
de traditie , de drie kerken van Trier , Keulen eu Tongeren to
gelijk hebben bestuurd. Het blijkt echter niet, gelijk 0 pt atus Molevitan us wil , dat hij het Evangelie Kier te lande
heeft verkondigd. Zijn dood viel voor in 128 , of, volgens
anderen in 130. Men moet dezen his ebop onderscheiden van
M ate r n u s, bisschop van Milan us , een voortreffelijk geloofsbelijder,, (lie onder de vervolging van keizer Ma ximili aan
heeft geleden en wiens naam in het Martyrologium op den
18 Julij is aangeteekend.
.

Zie Martyroiogium Romanum p. 388, ed. Baroni ; Optutus Maleritanus , de Schismate Donatisterum. lib. I. p. 22, 23; C hapeauville,
Gesta Pond]: Tungr. (Leod. 1612 (T I. p. 22; van Gils, Kathol.
Meyer Yemorieboek, hl. 6; Coppens en van Gils, Nieuwe beschr.
van 't bisdom van 's Bertogenb. D. I. bl. 5; To Water, Levensb. door
hem zeiven vervaardigd , bl. 145.
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MATERNUS (J. F.), sehreef:
Van de dwaliraden der Ileidensalie afstoden. Amst. 1718. d.

Zie Arrenberg, Naamreg. v. Ned. boek. bl. 281; Abeoude,
Naamr. D. H. hi. 135.

MATHAM (ADRIAAN) , zoom van Jacobus Matham,
die volgt, werd omstreeks 1600 te Haarlem geboren , was een
voortreffelijk plaatsnijder en leerling van zijn vader.
Men heeft van hem , behalve een rnenigte portretten , de
afbeeldingen der Graven van Ballarat in het Goudsehe Kronyxken , in 1620 vervaardigd ; de prenties in A. v an de Venne,
Samevortek op de Rollandsche 1 to/, 's. Hage 1634 in 12°.
eenige prentjes in G. Thibault, l' Academie de l'Epie. Any.
1628. Oak in Cats werken vindt men van zijn graveerwerk ,
zoo als in ()OW, ontstaen in de hest bi. 258 naar A. v. d.
V e n n e , en in be Geestelick Houwelick bi. 84 , de geboorte
van elaus , net de herders., naar J. Mattham.
Onder zijne portretten munten uit, dat van James Graham,
Markin van Montrose , Pieter Bor Chriatiaansz., naar r a na
Hals, Sibrandus Sixtius Oisterurims , naar N. M o y a e r t
4ramm vermeldt nog van hem :
De Gouden eeuw,, naar H. Goltzius.
.Een oral man , die een jonge meid minnekoost , Naar zijn bears
aanbiedende, naar denzelfde.
Twee bedelaars , de man op de viool spelende en de vrouw
zingende, naar A. van de Venne.
Ben gevecht &when zes grotesque ilguren met keukengereedschappen. naar denz. •
Ue oude Fussli spreekt van eene reis, die A. Mat th am
in 1700 in Barbarijen ondernomen heeft, en dat hij aklaar zelfs de
natuurzeldzaamheden zou hebben afgeteekend doch zulks wordt
teregt door Nagler weersproken. Frans Hats beeldde
hem op een groot doelenstuk , in 1627 , als vaandrig bij de
sehutterij van den kloveniersdoel te Haarlem af.
Zieimmerzeel, Levi en werk d. Holt. en VI. Kunsts. D.H.bl. 207 ;
bl. 1069.
Liv. en werk. d. Ho& en VI. Kunsts. a

MATHAM (JAcosus), vader van Adriaan, Theodoor
en Jan , werd 15 Oct. 1571 te Haarlem geboren , ontving als
graveur zijne opleiding van H e rrd rik Goltzius, met wien
zijne moeder n tweeden echt gehuwd was Hij bezocht 1,tatie
waar hij even als in Holland een goed petal etsen , o. a. naar tee,
keningen van zijn vader, B lo em ae r t en anderen , vervaardigde. K r a m m zegt dat zijne wf:rken van een uitmuntenden aard
zijn , en tot Medea hunne erkende kunstverdiensten hebben gebandhaafd. Nagler vermeldt van hem 247, Bartsch 23. 9
etatks prenton van allerlei aard en naar alle scholeu gesneden ,
Van was Kr am m de volgende opnoenat : Re4 porfret Van
liendrik Goltzius , in architectonisebe en Spabcdische want-
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ting (1617) au boutstuk in ovaal, van Dr. .F. Junes 1630
Java,. de Boater, Rurchgraeve, etc. 0.62* nil Hendrik irederik v. Arassau naar J. van Itaveste374, VaP Nap
will/ex, P. v. Oranje, naar M. Mierevelt, van *rah.
Bloemaert , naar P. Moreelse, van Dr. Aricolaes inner to
Haarlem , naar P. So u t xn a n , van Paulus Merida in 4°., van
Reinier Olivier van Sonhoven, 4°., van Philip Winghiu 8,
van Johannes Sems, 20 portretten der vrome Martelaren
Qorcum. 1615. Ook vermeldt hij De monster walvisch ge8trand, 1598 ; De uittogt der Haarlemsclm burgerij en eenige
schutters uit Gravenhage, om in bezetting naar Hamden te
trekker in 1625; de H. iingustinus in bisschoppelijk gewaad.
Een exemplaar zijner prentkunst , bestaande uit 270 stuks , werd
op de verkooping van den Grave von Fries voor ,f 350,00
verkocht. Hij voltooide ook , na den dood van zijn stiefvader
Hendrik Goltzius, eenige onafgewerkte koperenplaten , waarander de kapitale prent van twee bladen , voorstellende de
Bruiloft van Kota in Gali'ea, naar Salviat i; waarvan de
eene helft door Goltzius en de wederhelft door Na tham
fraai is gegraveerd. Zijn portret is o. a. door van V eld e
gegraveerd naar de schilderij van P. Sout ma n. Kram ro. en
Muller vermelden anderen met een vierregelig latijns viers
Hij overfeed te Haarlem den 20 Jan. 1631.
Zie behave Houbraken, J. C. Weijerman, van Eynden
,

en van der Willigen, Inmerzeel, Lev. der lioll. en Vi. Knnsts.

D. IL bl. 207; Kr am nn , Lev. d. Boll. en V1. Knnsts. D. III. hi.
1070; Le Comte, Konstkabinet, D. II. bl. 587; Resol. d. Stat. Gen.
21 Jan. 1610 bij Dodt, Archief D. V.; Arnpsing, Beschrijv. v.
Haarlem , b1.311; J. van Oudenhoven, Beschrijv. der stad Heusd.
hi. 202; P. Scriverii, Poem. p. 435; Muller, Cat. v. portr.;
Kobus en.de Rivecourt.

MATHAM (JAN), oudste zoon van Jacobus Matham,
volgens Kr amm een bekwaam schilder, die in 1643 te Haarlem in jeugdigen leeftijd stierf.
Zie ,K r a ;am , kev. en week. c ROIL en V Konsts,eh.. D. al.
1071.

MATHAM (THEnpoitus), zopn van j'appbusg Latham
werd in 1598 te Haarlem geboren , bezocht RHIN , en arbeidde
aldaar met Cornelis Blomma,e,rt, Natalis Persyn en
andere Vlaamsche schilders aan ,de Standbeelclen enz. in de galorif van het palei8 Hij vestigde zich vervolgens te
's Hage , waar hij een der medeoprigters van de kamer Picinra
was. Hij sneed vele voortreffelijke portregen naar de beroemde
meesters die door Nagler en K ra m m worden vermeld.
Zoo als dat van Michiel le Blon, agent van de koningin en
de kroon van Zwcden bij Z. M. den koning van Groot-Brit.
tanje in fol.; naar van .Dyck ; Philip lippeniuo, pouseliik
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vicaris in Belgie, naar R u b e n s , in fol. ; Stephan Orachtine
Campensis, naar S p i 1 berg e , fol. ; Reinier Panto , Egon
auratus ilmstelodami naar J. Mytens of J v.Ravestey n;
Theod. Graswinkelins, naar J v. Miereveld, in fol.; Johanne8 Visscher, in fol. ; Cornelius Sinzonis Kluveriu8 , naar F.
de Grebber, in fol ; Joo,st van Vondel, naar Sandrart;
Vopiscus Fortunatus Plempius, Med. Dr. naar Backer; h.
Gerardo& V088k8 Canonicus Cantuariensis , naar Sandrart;
Caspar Barla°us Med dr. naar denzelfden ;. Joanna Banning
Ingtiers op zijn sterfbed. fol. ; Gerardus van Hoogeveen 4°.
ovaal ; Pater van der Scruys, in fol.; Victim Jacobus ex Zuchtleten 80 ; Caspar Streso, predikant te 's Hage , naar M L e n
g el e , fol. ; Jacobus Laurentius , 1642 , fol. ovaal ; Nicolaas
Visscher in fol. ; Johannes de Brune, naar W. E v e r s d ij k,
kl. ovaal ; J. goerten, naar C. van S a v o y e n ; Jan Victor,
naar J. Back er; Jan Maurits , Graaf van Nassau , naar S.
F. Post, 1647 , fol. ; Cornelius Holland/is , fol. ; Wilhelmina,
baronesse van Bronkhorst , naar B. van der Heist; Bernardos Hogewerf, in fol. ; Claudius Salmasius, naar Dubordieu ;
Ambrosias Pletten.bergh, in fol.; Julius Aysonius Hustinga,
naar J. van Rossum, Johannes Putkamer , naar B 1 o emaert, Jodocus Larenius, predikant , fol. ; Henricus Regius ,
med. dr. naar H. Bloemaert, 1). Leonardus Marius Goezanus , Cl. Salmasius, naar Dubordie ti en anderen.
Voorts de aflating van het /fruits, met de vrouwen, Johannes
en Joseph van Arimathea, naar Gerardus L e y d a n u s. Le
Comte vermeldt nog andere door hem gegraveerde platen
naar.Carel van Mander en Bartholomeus Spranger.
Ook was hij portretschilder. Zoo schilderde en graveerde hij
dat van Winandus ab Heinbach. V o n d e l vervaardigde een
gedicht , getiteld : De zerck van Hendrik Goltzius , aan .Dierik
Matham. Hij stierf in 1660 te 's Hage.
,

Zie Immerzeel, Lev. en werk. d. Hall. en Vl. Kunsts. D II.
207; Kramm, Leo. en werk. d. foil. en VI. Kunsts. D. III. bl.

1071, 1072; be Comte, Kunstkabinet , D. II. bl 586; de Bie,

Geld. Kabin. d. Schilderk. bl. 528.
MATHENES of MATH ENESSE (WILLEM VAN), zoon van
Simon van Mathene s, heemraad van Nieuw Mathenes (1374
schildknaap (1393), monnik en priester te Egniond in 1420, toen
de andij door de gewapende huurlingen van den heer van E g m a n d
werd overrompeld en geplunderd. Bij het groote geraas onzacht
uit zijn eersten slaap gewekt , snelt Math en es met de overige
monniken naar het tooneel van geweld en moord en wordt
zich , gelijk nog een ander priester , Wouter Dirk s, door
de pieken der vijanden verraderlijk en zwaar gewond. Vier
jaren later werd hij van prior met eenparigheid van stemmen

tot dertigeten abt van Egmond verkozen , doch kon zich in
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deze, toenmaals hoogst moeijelijke betrekking , evenmin als
zijn voorganger staande houden tegen de aanmatigingen en bet
geweld van Jan van E g m o a d , die , onder andere goederen ,
ook het hooge en lage regtsgebied of de heerlijkheid van Egmond aan den abt betwistte. Terstond na zijne verkiezing verliet hij dan ook heimelijk zijne abdij , de giftbrieven en kost•
baarheden des gestichts met zich voerende en vergezeld door
zijn getrouwen prior H e n d r i k van Muiden, en enkele dienaren , maar door de krijgsknechten van den heer van E gmond bespied , werden zij op hunne vlugt gevat en naar het
huis te Rozendaal in Gelderland gevoerd. Hier eischte men
de oude privilegien der abdij van hen of , doch liever dan
hare regten prijs te geven , verduurden zij met moedige volharding eene schier onverdragelijke gevangenschap , hunne voeten werden tusschen houten kluisters vastgezet , en door gebrek
aan spijs en drank , en vele ongemakken zocht men hen tot
de overgave te dwingen. Eerst na twaalf weken onder uitgezochte folteringen doorgeworsteld te hebben , gaven zij toe aan
de eischen van den heer van Eg m o n d. Op vrije voeten
gesteld , werd hij als abt bevestigd en ingewijd , doch waagde
het niet zijn verblijf in het klooster te nemen voor 1436 ,
toen hertog Philip s van Bourgoadiö het meest den abt
onder zijne bescherming nam en er , bij uitspraak 'van goede
mannen , een onvoordeelig verdrag tusschen de abdij en den
heer van Egmond werd gesloten , bij welks bezegeling onze abt
in tranen deed uitbarsten. Ook sedert mogt hij zijne dagen
in geen bestendige rust en vrede doorbrengen en bleven oneenigheden tusschen hem en den heer v a n E g m o n d bestaan,
die ook latere vijandelijkheden ten gevolge hadden , zoodat
m van M a t h e n e s nog op gevorderden leeftijd met
verdrijving en afzetting werd bedreigd. Hij liet bij zijn dood
den roem na , de groote schulden der abdij voldaan , hare gebouwen verbeterd en strenge tucht onder zijne monniken gehandhaafd ,te hebben. Hij overleed den 19 Mei 1458 , en werd
bijgezet in onzer Vrouwe Kapelle in de kerk van Egmond.
Er bestaan twee latijnsche grafschriften op hem , van welke
eene vertaling in Nederduitsche verzen is te vinden in de

Kroniik van .Egmond, uit het Latifn vertaald door Korneli8
van Herk, overgezien vervolgt en met de vertalingen der: .grafschriften verrijkt door Gerard Kempher , vermeerdert met een
lijst van de Donatien en de namen dergêenen die in de abdije
begraven zijn. Alkm. 1732.
Zie Joh. de L eyd is , Anal. Egmond. , C. LXX—LXXII—LXXXI
Anth. Matthaeus ad iinnales Egmundanos notae et observations ad Cap.
LXXX; v. Mieris, Charterb. D. IV. bl. 43, 44, 707; Over het
geslacht van Leeuwen, Eat. ill. bl. 1001 - 1005; van Hoogstraten, list. Woordenb. Let. M. hi. 135 - 137; Geschiedenis van het

huis te Bleier en van het geslacht van Matenesse in &hied. Almanak
24

1839; Proeve eener geschiedenis van het gesktcht en de goederen der
horen van Maienesse deity uit oorspr. stukken bewerkt en medegedeeld
door .r. de Geer in Berigten van het Hist. Genoots. D. ILL St. I.
Catalogue d'une collection remarquable de mss. vente I —3 Dec. h. la
Haye; Te Water, Verbond der Edelen , D. III. bi. 91, 92; Fr. v.
Limburg, Personalia. Collect. Fasc. II , no. 25 ms. Vriend des Vaderl.
D. XII.N0 .III - en VI ; van der A a , .Aardrijksk. Woordenb.; Junii,
Batavia, p. 339; Goudhoeven, Chr. v. Boll. bl. 166.

M A.THENES (DIDEunc VAN) , zoon van Died erik, den goeden .Diederik of den goeden heer van Matenesse genaamd , komt
bet eerst in 1335 voor. Hij was ridder en een getrouw diemar van graaf Willem IV van Holland //die den 21 Nov.
1'439 zijn trouwe dienst beloonde door het geschenk van het
huis te .Riviere buiten Schiedam , met singe! , boomgaard en
verder toebehooren , tot een rent erfleen benevens een lijfrente
van 15 Holl. pond. Hij stond in hoogen gunst bij den graaf
en werd onder diens eerste edelen en hovelingen geteld. Hij
overleed 10 Febr. 1345 en werd te Haarlem in de St. Janskerk bijgezet. Hij liet bij #Treine sijne wittachtighen wijve"
geen kinder en na zoodat zijne leengoederen aan de grafelijkheid vervielen.
Zie v. Mieris, Charterb.. D. II. bl. 625, 677; de Geer, Proeve
eener geschied. bl. 55 57; Catalogue d'une ingress. Col. etc. p. 1.
-

MATHENES (DANIEL VAN) , was schildknaap , toen hij door
graaf W i llem IV , 25 Mei 1345 met de leengoederen van
zijnen broeder D id e r i k van Math en es werd verleend. Na
s dood werd hij door de gravin Ma rg ar etha van
B e ij e r en tot de ridderlijke waardigheid verheven , waarmede
hij op den 18 Jan. 1347 bekleed was. Hij nam deel aan de
Hoeksche en Kabeljaauwsohe twisten. Hij koos de eerste. In
1351 beyond hij zicli op zijn slot te 1atbenesse dat door de
Delftenaars belegerd en na de overgave verwoest werd.
Na het vertrek van M a r g a r e t ha koos bij de Kabeljaauw•
sche partij. Hertog Will em noemt hem , 2 Julij 1355., zijn
geirouwen ridder en schonk hem verscheidene landerijen tot
optimmering van zijn slot. Hij. overleed 18 Nov. 1375 zijn
opvolger , Di e d erik van Mathenesse was vernaoedelijk
zijn zoom.
Zie Mieris, Charterb. D. II. bl. 726, 744, 745, 809, 859, D.
III. bl. 113, 121; de Geer, Proeve eener Geschied. enz. bl. 5764; Vriend des Vaderktnds , D. XII. bl. 434; Schied. 1839.
bl. 143.
MATHENES (WoUTER VAN) , of Wouter van den Borgne, oudste zoon van Kerstand van den Berghe,
waarsch4ntipc een jonger breeder van Di ederi k, D a n i 61
en Philips van Rath enes,, die zijn tomaara voerde naar
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het huis en de goederen van Hillegersberg waarvan bij baitter was , werd 15 Dec. 1385 door hertog Alb re c ht met
het huh te Riviere beleend, op voorwaarde van dezen burg
voor den graaf te openen , zoo yank hij daartoe vermaand zoo.
worden. Den 1 Aug. 1393 werd hij tot ridder geslagen teen
hij zich , benevens andere Edelen verbond , mop verbeurte van
lijf en goed om het huis te Riviere gedurende een jaar ten
behoeve van hertog A alb r e c h t 'ende tot nyemant ander?'
te houden , en dit kasteel voor den graaf te openen tsijnen
wille daermede te doen , ende hem daarmede te behelpen" zoo
vaak hij daartoe vermaand zou worden. Waarschijnlijk beyond
hij zich bij het talrijke leger van Hollanders , Zeettwen , Henegouwers en Engelschen , dat in 1396 door hertog A albr e eh t
te Enkhuizen werd verzameld en den 22 Aug,van daar tegen de
Friesen van wal stak. Stellig was hij bij den tweeden togt in
1398 , tegen de Friesen tegenwoordig en zette daarenboven
5 manschappen bij. Hij onderscheidte zich gewis bij die gelegenheid , want 25 Oct. 1402 vertrouwde hertog A al b re c h t
aan hem en aan Gooswij n v an Poel het bevel over het
slot en. de bezetting van ,Stavoren , welke stad men , na het
uitdrijyen der Hollandsche bezetting , met kracht van wapenen
had moeten heroveren en sedert behouden. Op zijne goederen
wedergekeerd , werd hij op den 15 en 16 Julij 1405 , en later op den 12 Oct. 1407, met zijne manschappen door den
graaf v a n Oo stery ant opgeroepen ten strijde tegen den beer
v a n A r k e 1. Den 19 Aug. 1407 ontmoeten wij hem onder
andere edelen in 's Graven voedering en kleederen te Hagestein , en omstreeks het midden van Dec. daarna , voer hij met
Philips van Dorp, thesaurier, Arend van DuiVertvoorde, Gerrit van Zij1 en Mauweryn van der
Do es over Rotterdam naar Woudrichem tot verdediging der
frontieren. Vervolgens verbond hij zich met jo h an v an
Br e d e r o de, door den eed van ledigman (homagialis vasallus
et homo ligeus) zijn leven lang aan He ndri k V, koning van
Engeland , die hem, op den 28 Mei 1413, daarvoor bij Mize
van leen , eene jaarlijksche wedde van 25 marken of 50 Engelsche nobelen schonk. Hij diende waarschijnlijk dezen -yorst
in zijnen oorlog met Frankrijk , en was welligt tégenwoordig
bij de bestorming van Harfletxr en bij den zegepraal van Azincourt. Later (13 Febr. 1419) ontmoeten wij hem bij het
vredeverdrag tusschen gravin Jacoba en Karen oom a n
van B eij e r en bin nen Woudrichem gesloten. Hij ltuwde
1 Elisabeth Alpber ts docker van der Horst, bij:
wie hij twee zonen verwekte : A. cl r i a a n. zijn opvolger ,
H nb rec h t, in 1405, ala edelknaap vermeld en Oda die met
Otto van Ho og s tr at en in het huwelijk trail. 2 M a c b.it'd van den Werve, docker van klubrecht van den
Werve en Voicwijf van den Berghe.
24*
.
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Zie Mieris, Charterb. D. III. bl. 332, 429, 598, 641, 642,
673, 721, D. IV. bl. 20, 81, 526; Bat. ill. bl. 1002; Vriend des
Vaderl. 1. c. ; Schied. alm. 1. c. ; van den Hoonaard, Besch? ijv. v.
liilkgersberg , Bar. Thoe Schwartzenberg en Hohenlansberg
..P/akaatb. v. Friesland, D. III. bl. 333, 334; de Geer, t. a. p. bl.
64 volgg.; Kok, v. Hoogstraten.
MATHENES (PHILIPS VAN) , zoon van Johan van M a-

enes, heemraad van Delfland en Mar ga retha de Pa rtant alias deCastello. Hij huwde 1 Maria der Woudeen
Wilhelmina van Alkemade, bij wie hij eene dochter
M a r g a re t h a, non te Rijnsburg , verwekte. Na haar dood deed
hij eene rein near Rome, aanvaardde aldaar den geestelijken
stand , en eindigde zijne dagen als monnik te Warmond. Zijn
zoon J a c ob van Math enes, schildknaap en echtgenoot van
Anna van Almon d e , werd , na zijns vaders dood , op den
9 Maart 1502 met het huis te Werve beleend , van wien deze
goederen op den 12 April 1514 overgingen op zijne zuster
Mari van Mathenesse, ook vrouwe van Woude en WarMond en gemalin van den ridder Jan van Duiv env oorde
Zie Bat. ill. bl. 1271; de Geer, t. a. p. bl. 74, 75.
MATHENES (ADRIAAN VAN), oudste zoon van Wout e r
van Mathenes en Elisabeth van der Horst, diendein
den Arkelschen oorlog (1407), beloofde den 15 Aug. 1416
plegtig J a c o b a van Be ij ere n , na den dood van haren vader , te zullen huldigen , doch schaarde zich onder de vanen
der Kabeljaauwen en opende in 1425 zijn slot te itiviere voor
hertog P h i l i p s van B o u r g o n die ter bescherming van
Schiedam , in den oorlog, welke deze vorst toenmaals met zijn nicht
J a c o b a voerde. Nadat Jacob a afstand had gedaan van deze landen , beloonde Philips met het baljuwschap van Schiedam.
Hij trad 1465 in den echt met A 1 e i d van Spa ng en , dochter van den ridder Philips van Spangen en van Elisabeth Gijsbrechtsdochter van Ysselstein, bij welke
hij verwekte Wouter, die volgt, Gijsbrecht en Gerrit,
beiden kinderloos gestorven, sabeth, abdisse van Rijnsburg, Elisabeth, gehuwd met Dirk van der Does.
Zie Bat. ill. t. a.p.; van Mieris, Charterb. D. IV. bl. 36, 48,
284, 383, 423, 494, 812, 816; Schied. Alm. 1839, bl. 145, 146;
de Geer, t. a. p. bl. 75, volgg.; Schotel, Abdij van Bijnsb.,
Catal. d'une intdress. collect. etc. p. 1.

MATHENES (JOHAN VAN), van Wibisma , zoon van W out er van M a t h e n e s s e, slotvoogd van Muiden en baljuw van
Gooiland , in 1550 overleden , en van A t h i a van 0 enema
of U n e m a uit Friesland , dochter van Janke U n e m a, beer
van Wibisma en Tet Wibolsma. Hij behoorde tot de verbondene edelen 1565 1567. Minder gunstig verschijnt hij nu
-

eater tijdens het vermaarde beleg van Leyden in 1574. Hij
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liet zich uit eigen beweging in het leger der Spanjaarden , ten
dienste des konings , vinden , en toen don Francisco B al.
d e o , veldheer der Spanjaarden , na het doorsteken der dij ken ,
krijgsraad te Soetermeer belegde, woonde M a t h e n es s e hem
bij en gaf den raad tot bet versterkcn en bezetten der binnendijken en tot voortzetting van het beleg. Vervolgens schreef
hij een brief aan de overheden der belegerde stad , waarin hij
hen door #bedriechlijke aanlockingen" tot de overgave zoeht
te bewegen. Ten gevolge van dezen brief, welke men op den
5 Sept. te gelijk met een brief van Bald e o ontving , werd
de raad der veertigen , benevens de kapiteinen en wachtmeesters , bijeengeroepen. Jacob van der Does voerde het eerst
het woord , en was van gevoelen dat men behoorde to letten
op de hoedanigheid des schrij vers , "dat Math e n e s , alhoewel
een goed edelman synde, t' anderen tijde sijn eer ende eed
veracht hadde tot Haerlem , tegens de dochter van V li e t ,"
terwijl Jan van der Does zeide dat, gelijk Mathenesse
zich vroeger had kunnen helpen met het concilium van Trento
#nopende zijn houwelijck ende trouwe ," het nu te duchten was
dat hij zieh jegens hen zou mogen beweren met het concilium
van Constance ; welk gevoelen ook werd geuit door den jongen
heer van Warmond en door den baljuw van Rijnland.
Hij huwde Gerarda, dochter van Nicolaas van Bronkhorst en Jacoba van Poelgeest, die hem een zoon
schonk , Nicolaas van Wibisma, heer van Hazerswoude
en Slydrecht, in 1617 overleden , bij zijne gemalin verscheidene dochters en een zoon nalatende , Cornelis van Math en e s , heer van Hazerswoude en Lokhorst.
Zie J. van L e e u w e n , Bat. ill. t. a. p. ; B o r , Oorspr. d. Ned.
oorl. B. VII. bl. 551 , 562, Orlers, Beschr. v. Leyden, bl. 495—
498 ; d'Yvoy van Mydrecht, Bijdrage tot de historie van het verb.
en smeeks. der Edelen , bl. 199; J. J. Do dt, Archief voor kerkel. en
wereldl. geschied. D. VI. bl. 1 5; de Geer, Proeve eener geschied.
van het geslacht en de goederen der heeren van Matenesse, in Berigten
v. h. Hist. Genoots. D. III. St. I. bl. 81, volgg.; Catalogue d'unn
collect. remarq. de manuscrits etc. Vente 1 3, Dec. 1862 a la
Haye.
-

-

MATHENES (ADRIAAN VAN) , oudste zoon van Mathenes
en Maria van Ass en d e 1 ft , vrijheer van Nieuw-Matbnesse
ridder , lid der orde der edelen van Holland , hoogheemraad
van Schieland , in 1522 (1523) met het huis de Riviere en
overige vaderlijke goederen verleend. Had ri anus Junius
roemt zijn manhaftig gedrag bij gelegenheid van een hoogen
vloed , wanneer hij door voorbeeld en beloften veel toebragt
tot behoud van den Rijndijk.
Hij huwde in 1531 Adriana van Duivenvoorde,
dochter van Gijsbrecht van Duivenvoorde, heer van
het huis den Bosch en van Anna van Noord w ij k, vrouwe
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van Opdam en Hensbroek. Zij stierf in 1542 , hij in 1557 ,
vier zonen en eene dochter nalatende.
Zie van Leeuwen, Bat. ill. t. a. p.; H. Junius, .Mist. Bat.
C. VIII. p. 59; Dodt, Archief voor Kerkel. en wereldl. geschied. D.
V. bl. 867; de Geer, t. a. p. bl. 84, 85.

MATHENES (GMBRECHT VAN), zoon van de vorige , door
te Water ten onregte vermeld en als heer van Riviere en
als lid der verbondene edelen. Hij stierf in 1598 ongehuwd
te Leiden , in den ouderdom van 58 jaren.
Zie van Leeuwen, Bat. ill. bl. 1003; van Goudhoeven,
Chron. v. doll. bl. 166 ; te Water, Verb. d. Edel. D. III. bl. 92;
d'Yvoy van Mydrecht, t. a. p. bl. 208; de Geer, t. a. p.
bl. 85.
MATHENES (JOHAN VAN) , oudste zoon van den vorige , lid
der ridderschap van Holland , hoogheemraad van Schie- en
Delfsland , heer van Riviere , een ijverig voorstander der vrijheid , die , schoon hij niet , gelijk te Water meende , tot de
verbondene edelen behoorde , evenwel langs andere wegen tot
afschaffing der inquisitie en tot verzachting der plakaten op het
stuk der religie. Toen toch het indienen der vertoogen van
de verbondene edelen en de staten van enkele provincien in
Holland was bekend geworden en men ook dair besloten had
tot opschorting der plakaten en inquisitie en een nieuwe op het
stuk van godsdienst te verzoeken , werd hij met 0 t to v a n
Egmond , heer van Kenenburg en anderen!, in Julij 1566 ,
naar Brussel afgevaardigd , om het vertoog der staten van
Holland ten hove in te dienen , ook was hij tegenwoordig op
den dagvaard der afgevaardigden der Staten-Generaal , te Brussel op den 21 April 1567. Zijn slot te Spangen werd in 1572
na door de watergeuzen , onder bevel van den graaf van der
M a r c k , beset te zij n geworden , door de poorters van Delft
geheel verwoest, uit vrees dat de Spanjaarden er zich op zouden
nestelen , ook werd zijn huis to Riviere , bij het woeden van
den Spaanschen krijg , van zijne voornaamste meubelen en een
groot gedeelte der brieven en gezegelde oorkonden beroofd , en
verder geheel vernield en verbrand. In dat zelfde jaar (1574)
toen Math en es naar Utrecht voortvlugtig was, sloeg de rekenkamer de ambachtsheerlijk van Hillegersberg aan , en droeg
het gezag van den ambachtsheer aan de regering der stad
Rotterdam op. bit felt wordt door sommigen aan de toenmalige staatkundige onlusten , door anderen aan oneenigheden
tusschen den ambachtsheer , de ingezetenen en het geregt van
Hillegersberg geweten. Zeker is het dat Mathenes, tijdens
het verblijf van don Louis de Requesens in de Nederlanden , naar Spanje heeft geheld. Terwiji hij zich in het genoemde jaar 1574 te .Utrecht beyond werd hij met Mr. J an
van Treslong door Ferdinand van Lannoy en den
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heer van Champigny heimelijk naar Holland gezonden en
trad aldaar met eenige gemagtigden der staten van Holland in
onderhandeling over eene bevrediging , die echter niet tot stand
kwam. Later werd hij onder Willem I een weekend lid der
staatsregering en nam gewigtige bezendingen waar. Toeti
sterdam in 1578 tot de staatsche partij was overgegaan en in
groote opschudding verkeerde , zonden hem de staten van Holland met anderen naar deze stad , ten einde de noodige schikkingen te beramen en op alles goede orde te stellen. Later
behoorde hij tot de handelende personen , toen aan prins Willem I de grafelijk held zou worden opgedragen , bezegelde met
Otto van Egmond en Jacob van Wijngaarden, namens de edelen van Holland , de acte dier opdragt en stelde
met 0 I d en b a r n e v e 1 d en anderen de voorwaarden der inhuldiging op. Ten zelfden tijde ging hij met A driaan van
der M y 1 e in bezending naar Amsterdam om aan de regering
dier stad to zeggen dat men ook zonder hare toestemming met
deze huldiging zou voortgaan. Na vervolgens nog tot belangrij ke zendingen naar Zeeland , door Maurits gebruikt to
zijn , werd hij in 1588 tot raad van state s en in 1596 tot
raad der staten van Holland benoemd. Hij overleed in 1602
in den ouderdom van 64 jaren. In 1562 trad hij in den echt
met Florentina van Kuilenburg, jongste dochter van
Johan van Kuilenburg, ridder , heer van Rijnswoude ,
Opmeer enz. en Agatha van Alkemade, vrou.we van Alkemade , Opmeer, Lier , Souteveen , Zevenhuizen , Zegwaard ,
Zoeterwoude, welke hij 5 kinderen verwekte , Adriaan,
die volgt , V1 argaretha, in 1596 gehuwd met Herman
Valk enaar, heer van Duikenburg en Portengen ; Johan,
in 1589 kanunnik en in 1609 deken van het domkapittel te
Utrecht en proost van Leiden , den 5 October 1613 gestorven
C harles, baljuw, ruwaard en dijkgraaf der landen van Putten , in 1591 gehuwd met Johanna Pieck Johans dochter , bij welke hij verscheidene kinderen verwekte Wille m,
heer van Rascart , Andel , raad en rentmeester der abdij van
Rijnsburg en raad ter admiraliteit to Amsterdam , in 1601 gehuwd met Maria Man nin ga, dochter van Luyert Man•
ninga, beer van Dijksterhuis en van Emerenti an a S on ° y,
bij welke hij verscheidene kinderen verwekte.
.

Zie van Leeuwen, Bat. ill. t. a. p.; W. van Gondhoeven,
Chron. v. Boll. bl. 87 , 542 B o r , Oorspr. d. Ned. beroert. B. VII.
bl. 533; H o o ft , Nederl. hist. B. XIII. bl. 577; 1 e Petit, La
Grande Chroniq. anc. et mod. de Hell. cet. T. II. p. 279, 280;
Wagenaar , , Vad. Hist. D. VI. bl. 150-455, 478--481, D. VII;
bl. 204, 513, 518; Amsterd. D. II. St. I. bl. 364; td Water,
Verb. d. Edelen, D. I. bi. 272 ; Kluft, Hist. d. Doll. Staatsreg• D.
I. bl. 333 , 485 ; SeheIterna, Staatk. Nederl. D. II. M. 82; Dra.1tenburg, Aanhangsel op de Kerkel. Oudh. van Nederl. bl. 78.;. van
der Hoonaard, Beschrijv. v. Hillegersberg , b1. 12 , 40 ; &Med.
'
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Alm. 1839, bl. 147, 148; Dodt, Archief van Kerkel. en wereldl
geschied. D. I. bl. 314; M. L. baron d'Yvoy van Mydrecht, t.
a. p. bl. 207-210 , vooral de Geer, t. a. p. bl. 86 volgg.; Hoogstraten, Kok, Kobus en de Rivecourt, Catalogue d'une collect.
etc. p. 8, 75.
MATHENES (ADRIAAN VAN) , zoon van den vorige , heer
van gathenesse , Riviere en Opmeer , lid der ridderschap van
Holland, hoogheemraad van Schieland.
In 1616 werd hij met Hugo de Groot en anderen
ii4ar Amsterdam gezonden om de regering . van die stad te
bewegen tot het treden in de maatregelen , genomen tot bevordering van de vrede in de kerk en tot wering van oneenigheden en scheuring. Ter zelfder tijd ging hij met Cornelis
Frans Willemsz. en Hendrik van Berkenroode, in
ambassade naar Engeland, om den Briel , aan de kroon van
dat land verpand , terug te ontvangen. Meermalen gaf hij in
zijn stormachtigen tijd , blijken van moed en vaderlandsliefde.
Toen het gevangen nemen van Old enbarn eveld , Hugo
de Groot en Hoogerbeets in de vergaderingen der statengeneraal werd bekend gemaakt en de leden , vooral de afgevaardigden van Holland , als door den donder getroffen , een
wijl sprakeloos zaten , barstte hij in deze woorden uit : uGij
hebt ons lioofd en tong en hand ontnomen , wat kunt gij anders van ons verwachten dan stilte en verbaasdheid." Met al
zijn invloed zocht hij te verhinderen dat Maurits, Ha rt a i n g en van A e r a s e n in de ridderschap bragt en aarzelde
niet , na de overstemming , daartegen ernstige betuigingen te
uiten. In de hevigste partijschap was hij een toonbeeld van
gematigdheid. Toen de afgevaardigden der staten-generaal in
de vergadering der synode van Dordrecht verslag deden van
het gebeurde , bragt hij hunne partijdigheid in het licht en
sprak later even zoo de kerkelijke leden tegen. Als curator
van de Leidsche Hoogeschool zorgde hij voor de herbouwing
der akaden3ie , toen dat gebouw in 1616 door een fellen brand
geheel werd vernield. Twee jaren later werd hij dair hij de
zaal van Remonstranten te zeer was toegedaan , nit deze betrekking ontslagen. Hij was een begunstiger en beoefenaar
der letterkunde , bevriend met Grotius, Barlacus, H e i nsins en andere geleerde mannen van zijn tijd , die meermalen
ter zijner eere de snaren tokkelden. Zoo bezongen de laatste
zijn tweede huwelijk met Hendrik a van der Does, vrouwe
van het huis der Does , die hem geen kinderen schonk , doch
bij Odelia v an Aeswijn, oudste dochter van Reinhard
van A e s w ij n , heer van Brake! en Sterkenburg en Machteld
van Ysendoren, verwekte hij een eenigen zoon , die volgt.
Hij overleed in 1621, en is in de Alma Academia Leyd.
afgebeeld.
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Men heeft :

Verhael van de heeren joncker Adrian van Mathenes, heere
van .Riviere , Opmeer , Does , etc. Hugo Muys van _Holy , schwa
der stadt Dordrecht , Gerrit Jansz. van Eyck , Burghermeester
der stadt DeVi: meester Hugo de Groot , Raedt ende Penaionarig der stadt _Rotterdam , ende Willem Pietersz. Bases , Burghemeester der stadt Hoorn , bij de mogh,ende edelen heeren ,
heeren de staten van Hollant ende West- Vrieslant , in hare
vergaderinge , gehouden in April sestkien hondert sesthien gedeputeert , om de E. heeren Burgemeesteren ende Baden der stadt
Amsterdam te onderrichten van de oprechte intentie van Haar
Hoogh Ed. tot conservatie van de ware Christelycke Gereformeerde
Beligie : ende van de goede ende gewichtige redenen die haer .1Ifog:
Ed. hebben gehadt om te nemen de .Resolutien in de kerckelycke
saken , daerinne verhaelt , eensamentlyck de dienstelyckheyt ende
nutelycheyt derselver. 1622. 4°.
Zie van Leeuwen, Bat. ill. t. a. p.; Brandt, fist. d. Ref.
D. III. (Reg.); van Heussen, Bat. ill. p. 865; Wagenaar,
Vad. Hist. D. X. bl. 113-140, 387; Cerisier, Tableau de l'Hist.
Gen. des provinces Unies, T. V. p. 261; Carleton, Lettres ,
et Negoc. T. 1I p. 220, T. III. p. 63, 278, 279; S ie g en be erk,
Geschied. d. Leydsche Hoogesch. D. II. bl. 7, 8; Scheltema,
Staatk. Nederl. D. II. bl. 81, 82 ; Schied. "Jim. 1839, bl. 155 ; de
Geer, t. a. p. bl. 91 93; V reede,Hooge Raud, III, 4; D. Heinsii
Poem. p. 252, Dousae Poem. p. 70; Cat. de Lange van Wijngaarden, bl. 31; Hoogstraten, Kok, Kobus en de Rivecourt, Muller, Cat. v. portr.; Cnt. v. Parnfl. D. I. bl. 152, 245.
-

MATHENES (JoHAN VAN), eenig kind van den vorige , heer
van Mathenesse , Riviere , Opmeer en Souteveen , hoogheemraad
van Schieland , lid der ridderschap van Holland , waarin hij
het eerst in 1626, ten gevolge van de ongunst , waarin zijn
vader bij prins Maurits was geraakt , werd beschreven. Hij
werd in 1596 geboren , betrad het voetspoor van zijn vader
en verklaarde zich als de vriend en voorstander eener gematigde denkwijs in kerkelijke zaken. Hij was het die deze zaak
inzonderheid bevlijtigde om de Groot, toen deze in 1631 in
het vaderland was teruggekeerd , te beveiligen en , zoo mogelijk , aan zijne zaak eerie goede wending te geven. Hij werd
tot de hoogste betrekkingen geroepen , en had als lid der Staten-generaal deel aan hunne gewigtigste handelingen en onderscheidde zich door eerlijkheid , naauwgezetheid en vroomheid
daarbij had hij den naam niet al te zeer naar den prins te
luisteren. Zijne benoeming tot gezant bij den vredehandel te
Munster , was een vereerend bewijs van het vertrouwen der
Staten van Holland : hij ij verde in deze betrekking zeer voor
den vrede. Later had hij ook een gewigtig aandeel in de gebeurtenissen van 1650 , en trachtte W ille m II te bewegen
om met zijne krijgsbenden Amsterdam te verlaten. Hij was
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van 1634-1640 opvolger van A e r s s e n , als curator der Leidsche hoogeschool , en stierf in 1653 , in den ouderdom van
57 jaren. Zijn afbeelding door Corn. G all e junior , vindt
men in de Pacificatore8 Orbit Christi.
Hij huwde in 1626 Judith Wilhelmina Pieck, doch.
ter van Willem Pieck, ambtman van Beesd , en van N.
v an W y h e, bij welke hij versebeidene kinderen naliet alle
ongehawd overleden , behalve Adriaan, hoogheemraad van
Schieland , lid der ridderschap van Holland , na den dood zijns
vaders, heer van Mathenesse , Riviere en Opmeer, in 1665 ()nit IlViCi te 's Hage overleden , en Gij sbre ch t, heer van Souteveen en het huis van der Does , later erfgenaam der leengoederen van zijn broeder Ad riaan, hoogheemraad van
Schieland , baljuw en dijkgraaf van Rijnland , en lid der ridderschap van Holland. Hij reisde naar Frankrijk tot herstel
zijner gezondbeid , keerde van daar naar Holland terug , en
begaf zich (1666) in den echt met A ntoinetta van Ae sw ij n , die hem bij zijne heerlijkheden van Oud- en Nieuw
Matenes , Riviere , Opmeer , Souteveen en het huis van der
Does, ook nog de goederen van Brake!, Kemmena , Wesenthorst en Sterkenburg aanbragt , en bij wie hij eene dochter
veritekte , welke voor hem overleed. De teering , die reeds
zoo vele zijner bloedverwanten achtereenvolgend had weggemaaid , sleepte ook hem , in den leeftijd van ongeveer 25 jaren ,
ten grave. Hij werd den 19 Maart 1670 plegtig in de St.
Pieterskerk te Leyden , begraven.
Zie van Leenwen, Bat. ill. t. a. p.; Aitsem a , Zaken van staat
en oorlog , D. II. bl. 914; Wagenaar, Vad. Hist. D. XI. bi . 404,
405; van W ij n, Bijv. op Wagen. D. XII. bl. 54; S eh eit em a,
Staatk. Nederl. D. II. b1.84, 85; Siegenbeek, Geschied. d. Leids,
lloogesch. D. II. bl. 12, 13; J. B. Banningii, Poem. p. 156;
de Geer, t. a. p. bl. 93, volgg.; Barlaei, Poem. p. 87, 171;
Leven van Willem II bi. 1 77; Muller, Cat. v. portr.

MATHENES (JAN FREDERIK). Het is onzeker of hij van
het aloud geslacht der M a t h e n e s s e n afstarnt. Volgens
Poppens werd hij te Keulen geboren en volgens P a q u o t
omstreeks 1580 , wij 1 hij in 1597 in het collegie der drie
kroonen aldaar meester in de vrije kunsten werd , na bij de
Jesuiten in de philosophic te hebben gestudeerd. Weinige jaren
later werd hij gewoon hoogleeraar in de Geschiedenis en de
Grieksche taal aan dezelfde universiteit, vervolgens kanunnik
en pastoor van St. Cunibert. Het kapittel dezer kerk koos
hem 24 April 1607 , tot protonotarius apostolicus. Ook werd
hij, volgens Paquo t, doctor in de godgeleerdheid , doch volgens
Poppens slechts licentiaat. Hij stierf 24 Aug. 1624 aan de
pest. Mathenes was een geleerd en oordeelkundig schrijver,
doch zijn stijl is slordig.

3:7,9

Hij schreef
Syntagma Criticum : Need° quod serus vesper vekat; de
somno potugue Ciristianorun somnifero. Colon. 1602. 12°.
Critics Christianae libri duo , de rititu bibendi super _ eanitate Pontaficum, Caesarum, Regum , Principum , .Ducutn, Magnatum, Amicorum , Amicarum. Colon. 1611. Ise. fig.
.De Luxu et abusu vestium nostri temporia Di8C74r8U8 XL
ex Sacrarum Scripturarum gravissimorumgue Authorum fontibus
deducti , per J. F. Mathenesium jure Latio clonal ;
ad amplissimum , prudentissimumgue senatum Catholicissimae
Reip. Colon. Colon. 1612. 12°.
Vertaling uit het Spaansch van Thomas de T r u x i 11 o.
Ara Busiridis , sive syntagma criticum de Hospitalitate et
contesseratione quorundam Christianorum in Hospitali. Colon.
Hermathena Orationum miscellaneorum , varid et jucundissimci
scripturarutn , Theologiae , Philosophiae , Eloquentiae , Historiarumgue cognition instructa. Colon. 1613. 8°.
Peripatetic= Christian= ; sive Theophoria sanctae , liberae
et Imperialis Civitatis Coloniensis , ab Haereticorum calumniis
vindicata. Cum sanctarum processionum Afiologetico , ad amplissimos commies , senatumgue Coloniensem. Colon. 1619. 12°.
Sceptrum regale et imperatorium serenissimae et Catholicae
DOMik (Gentis) Austriacae. Col. 1619. 12°.
De parenteld , election , coronatione Ferdinandi , Ungariae
et Boh,emiae Regis , Principis Electoris , Archiducis Austriae ,
Ducis Burgundiae in *Regent Rornanorum libri treslum stirpibus consanguineis augustae DOMil 8 Bavaricae et Lotharingime
item Palestinae , Saxonicae et Brandenburgicae. Adjectae remit
memorabilium breviculei marratione et religionum mutation.
Colon. 1621. 4°.
.De triplici coronatione, Germanicd , Lombardia et Itontand.
Colon. 1622. 4°.
Zie Foppens, Bibl. Belq. T. II. p. 642; Hartzheim, Bibl.
Colon. p. 171; Paquot, Mem. T. II. p. 427; de Geer, t. a. p.

MATHEUS (F.) , een Antwerpsch schilder , ook Mathe us
An tw erpie nsis, en M at hens genoemd , reisde naar
Rome , waar hij omstreeks 1656 was en den bendnaam
van de Vrome verkreeg , waarschijnlijk zette hij zich later in
Engeland neder, doch niets is met zekerheid van zijn levensloop to melden.
Zie Kr alum , Lev. en werk. d. Roll. en VI. Kunstsch. D. III. hi.
1072.

MATHEUS of MATHIEU (JAN) , volgens sommigen een
Nederlandsch graveur , die in de eerste helft der XVII° eeuw
bloeide en omstreeks 1660 overleed. Men heeft van hero, de
volgende gravuren
De Verkondiging , Ave Virgo. 8°.
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De BaldAnis, Parce Mater. 8°.
.De opdragt in den Impel, Sande Senex. 8°.
Manus religiosorum typus; Allegerio J. Messager exc. 8°.
Zinnebeeld op het huwekk van aristine van Frankrijk.
.De hertogin van Savoye. 1619.
Zinnebeeld op de belegering van Maastricht. 1634.
De Triumpbogen, opgerigt bij de intrede van den hertog van
Epernoy 1656 te Dyon in 4 bladen gr. fol.
De Genealogie van het huis Tremouille. naar de teekening
van C. Soy ers, in 19 bladen 1647.
Emblim,es nacres sur la vie et les miracles de St. Francois.
Paris 1637. 34 bladen.
Zie K ram m , Lev. en ?aerie. d- Noll. en Vl. Sunstsch. D. III. bl.
1072.

MATHIAS (ANToNius) , beroemd boekdrukker , werd te
Antwerpen geboren. Blijkens het onderschrift zijner uitgave
van Ovidii Epistola heroides noemde hij zich vroeger A n t oni us And r e a s. Hij leerde de boekdruk kunst in Duitschland
en het is geenszins onmogelijk dat hij met Jan Glim naar
Italie vertrok of ten minste werkman was bij dezen drukker,,
terwijl hij zijne kunst te Savigliano met Christophel Be ggiamo uitoefende, Nadat deze op hadden gehouden met drukken , begon hij zulks (1472) voor eigen rekening te doen , en
wel te Mondovi , waar hij in piano vallis woonde , en in 1472
het werk van Antonin us, aartsbisschop van Florence , De institutione confessorum en Juvenalis Satyrae et Ovidii epistolae
heroides uitgaf.
Zie P. C. v. d. Meersch, .Recherches sur la vie et les travaux de
quelques inprimeurs Beiges, Otablis en pays etrangers, pendant les XV
et XVI siecle in Messager des Sciences hist. en Belgique, 1844, p.
291, suiv.

MATHISIUS 1. MATTHISIUS.
MATHOT (JEAN THEODORE) kapitein bij het eerste bataillon jagers , bij de divisie van den luitenant-generaal D a e nd els , werd in de actie van 19 Sept. 1799 bij Bergen krijgsgevangen genomen.
,

Zie B osscha, Netrl. heldend. te land, D. III. Bijl, bl. 1.

MATHOURNE (JoHAN), nam als majoor deel aan de verdediging van Sluis in 1794.
Zie Bosscha, Negri. heldend. te land , D. III. bl. 113.

MATHIJS of MATHEIJS (JAN) , bloeide in het midden
der 17° eeuw , en was een bekend graveur. Van hem bestaan
afbeeldingen van
Schoorsteenwerken. (Den Doorl. Hoogh. Vont en Heere
lent Hendrick, van Gods genade Prince van ()rave, werden
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doze afbeeldingen van weinighe schoorsteenwercken , west ten
bevele van de Doorl. Hooghgeborene Z. Hoochts. Heeren Grootvader,
Vader en Vrouwe Grootmoeder , geteeckent en uytgevoert , onderdanighlyk opgedragen door P. Post inventor , Jan Mathis
fecit. fol.)
Voorts afbeeldingen van het huis Zwanenburg en de Sluizen ,
elf bladen; de saal van Oranje gebouwt by haare Hoochh.
Amalia , Princesse-Douairiere van Oranje , geteekend door P.
Post (1655).
Zie Kramm, Lev. en werk. der Holl. en Vl. Kunstsch. D. III. bl.

1072.
MATHIJSZ. (VINCENT) , te Middelburg geboren , was in
1541 facteur der rederij kers-kamer de Blaeu Acoleye , met den
zinspreuk Den gheest ondersoecket al , te Vlissingen. Van hem
bestaat :

Een Welcomsspel ter camer van Vlissingen, aan de andere genoodigde kameristen, Vliss. 1643. 4°. Ook geplaatst v66r
Vlissings Redens-Lusthof beplant met seer schoone en beguame
oefeningen. Vliss. 1642. 4°.
Triumphe of Vlissingse vreugt over 't ontfangen van den
hoogkgeboren prim. Wilhelmus , by den Gratien Gods , prince
van Oranje. Ibid. 1649. 4°.
Discours Vie 't samensprekinge tusschen de cruysheer Ad-%
mirael Coolaert ende Charles de la Motte , over den bloedighen
aenslagh op de stad Vlissinghen enz. als noch een ghedenckteecken opgerecht over den voorschreven aenslagh. 1636. 4°.
,

Onder de Echoos door Do u s a uitgegeven , onder den titel
van Lueue imaginis focosae etc. is er ook een van hem.
Zie de in Rue, Gelett. Zed. bl. 125; Witsen Geysbeek, B.
A. C. Woordenb. D. IV. bl. 368; Schotel, Gesch. d. Reder.
Kobus en de Rivecourt, o. h. w.
,

MATHIJSEN (C.), kunstschilder te Arnhem, die als
der van binnenhuizen verdiensten had. Hij overleed in 1850.
Zie Kramm, Lev. en werk. d. Holl. en Vl. Kunstsch. D. III. bl.
1073.

MATON, een Engelschman , en Chiliast , in het midden der
XVIIe eeuw , wiens gevoelens in Holland , vooral te Rotterdam
door velen werd omhelsd , en waartegen Alexander Pet r i
zijn Chiliasto-Mastix schreef. (Zie Pet ri).
Zie Steven, Hist. of the Scot. Church. p. 12.
MATRtE (CHRISTOPHORIIS DE). Zie MATTREE.
MATS (JABOB). Zie METIUS (JACOB).
MATSIJS (CoRNELis), of METENSIS , een Vlaamsch etser
uit het midden der 16* eeuw. Hij was een kleinzoon van

Quintijn Matsijs, en soon van Jan Matsijs. Van hem

382
zijn in prent uitgegaan de geschiedenissen van het N. Testament (1550); De sterke daden van Simon, 12 staks (1549 ,
1550 , 1562) , het portret van Willem de Zwijger , te paard
met den veldheerstaf, naar de linkerzijde galopperende , op de
achtergrond eene stad : regt in eene versierde cartouche, zijn
wapen , in fol. en zes Hollandsche verzen , op eene afzonderlijke, plaat er onder gedrukt ; Ernst en Dorothea, grew,/ en
gravin van Mansfeld, 8°.
Nag 1 er beschrijft 84 stuks gravuren van hem; Bartsch echter houdt ze voor het werk van twee meesters van denzelfden
naam. Op de galerij te Berlijn is een schilderij van zijn hand,
voorstellende een landschap bij herfsitijd: de achter- en middengrond met heuvels , de voorgrond met huizen en boomen gestoffeerd; op den middengrond eenige karren en een wandelaar.
Zie de Jongh op van Mander, Lev. d. schild. D. I. bl. 95;
Iramerzeel, .Lev. en werk. d. Hill. en Vl. Kunstsch. D.II.bi . 215 ;
Kramm, Lev. en werb. d. Hall. en VI. Kunstsch. D. III. M. 1073.

MATSIJS of METSIJS (JAN), vermoedelijk een broeder
van Q uin ti n M at s ij s, was in 1501-1502 als meester
schilder in het St. Lucas-gild te Antwerpen ingesehreven.
S to ffe 1 v an de Putte was in 1501- zijn. leerling.
Zie Kramm, Lev. en werk. d. Noll. en Vl. Kunstsch. D. III. bl.
1173; add. du .211usëe d'invers, 1857. p. 1148.

MATSIJS (JAN) zoon van Quin tin Mat sijis en van
AI y t van T u y 1 t , omstreeks 1480 of 1500 te Antwerpen.
geboren , werd in 1531 als leerling in het St. Lucas-gild ingeschreven. Hij was een leerling van zijn vader , volgde diens
stiji , doch stond verre beneden hem.
Van Ma n d e r gewaagt met lof van zijne schilderij , o. a.
van twbe nude mannen , die bezig zijn hun geld te tellen. Pit
etuk berust thans welligt in het koninklijk Museum te Berlijn.
K ram m noemt hem droog en stijf. Beter is zijn Heilige
Antonin in gebed voor een crucifix aldaar. In de galerij te
Weenen vindt men van hem een Doedelzakspeler met eene vrouw
die op de fluit blaast , en een klein meisje op een tambourijn
slaande, en Loth en zijne dochters, met eene grot, door wier
opening men de zoutpilaar ziet. In het museum Erthorn te
Antwerpen berusten twee zijner schilderstukken. Het bezoek
van Maria en Joseph, 1558 en De genezing van den blinden
Tobias 1564. In 1850 werden te Ameterdam zijn Valkenier
voor f 1600, en zijn Kruisdrager voor f 1450 verkocht. Beide
waren in de galerij van Will e m II te 's Hage. Hij stierf,
zoo men meent , in 1570. Zijn portret vindt men in v a n
Manders Leven der Milder', uitg. van de Jongh, plaat

I IP; I.
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Zie v. NI and ex., .47.
d. foll. en Vl. Kunstsch.

D. III.

bl. ; I ramm Lev. en werk.
1174 Catal. 4 Muse &Any.

1857.
MATSU'S MA.SSIJS of METSIJS (r)-tuNTEN QuEms of
QUINTLIN) werd volgens den een in 1450 te Antwerpen , volgens den ander te Leuven geboren. Hij zou in zijn jeugd het
smidsambacht uit hebben geoefend en reeds op jaren gekomen
zijn toen hij een prent nateekende , en volgens het begrip
van deskundigen daarin zoo slaagde dat hij zijn ambacht verliet en zich op de scbilderkunst begon toe te leggen. Anderen
zeggen dat hij een meisje beminde , die begeerde dat hij
schilder zou worden , althans zijn bedrijf, naar haar zin to
zwart en te vuil , staken. Een derde overlevering wil dat de
vader van bet meisje een schilder was, en slechts een schilder
tot schoonzoon begeerde. Zooveel is zeker , dat hij omstreeks
het twintigste jaar van zijn leven zijn aambeeld verliet en zich
aan de schilderkunst begon to wijden , en geen leermeester
schijnt gehad to hebben. Tussehen 1491-1492 werd hij als
meester in het St. Lucas-gild to Antwerpen ingeschreven. Zijn
kunst moet in verband van den nog in velen opzigten achterlijken toestand der Nederlandsche schilderschool beschouwd
worden. Men vindt er geene edele voorstellingen , noch kenrig koloriet, noch bevalligheid, noch losse en schilderaclatige
draperien of vrije penseelbehandeling in , maar, schrijft I mmerzeel, een zekere natuurlijkheid en Waarheid in de voorstelling , door eene opmerkelijke karakter-uitdrukking en uitvoerige bewerking. Jozua Reinolds getuigde dat hij hoofde4
in ,zijne schilderijen bad aangetroffen , zoo schoon als die van
Rafae 1. Zijn meesterstuk vindt men in het museum van
Antwerpen Het is een tripticon , waarvan. het midden of hoofdstuk
de Orailvging van Christus , de deur regts, de Onth,00lding van
Johannes den dooper , en de linkerdeur , de Marteldood van
Johannes den dooper , voorstelt. Het is in 1508 door het
schrijnwerksgild besteld en ontging de beeldstormerij in 1566
tot 1567. Ph i i i p a II hood te vergeefs groote sommen en
evenzoo Elisabeth, koningin van Engeland 6400(1 florijneti
voor dit stuk. In 1517 besloot de eorporatie , door den flood
gedrongen , het to verkoopen , doch de magistraat verhiuderde,
door tusschenkomst van Martin de Yoe, dezen verkoop , en
eigende het zicb. voor 1500 iorijnen. In 1794 werd het naar
P:rijs opgezonden , doch keerde weder naar Antwerpen terug.
Quin tin Matsys ontving er f 300 voor. In het saseUm
Ertborn aldaar vindt men. van hem een Christus 1oofd, een
idem van de H. Macigd , een Magdalena , ten halver lijve, de
verantwoordelijke Financier, en La Jenne Cajoulense , waarnaar IL
v an .Bo terdael in 1824 eene lithographic vervaardigde, to
Brussel bij B urggraaff gedrukt. In de St. Pieteiskerk te
Leuirea wordt eene fanilie en de Marteidapi vex St.
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D'atitnue van hem bewaard. In de galerij van Windsor vindt
`men zijne Twee vrekken , volgens Pilkington, een zijner
beste schilderijen. Er worden 69 stuks schilderijen van hem
vermeld. Ook als smid was Mats ij s beroemd. Onderscheidene door hem vervaardigde ijzerwerken zijn van hem bewaard
Obleven , o. a. de pomp bijna tegenover de 0. L. V. kerk te
Antwerpen. Dit meesterstuk zou alleen met den hamer zijn
betierkt. Ook schrijft men hem de graftombe van Eduard
IV , koning van Engeland , in de kapel van het kasteel te
Windsor , toe. Zulks wordt echter door anderen betwijfeld ,
gelijk ook zijn regt op het in 1856 te Antwerpen gevonden
iizer verguld beeldje , S a l i u s Bra bo voorstellende. Ook
beoefende hij de stempelsnijkunst en is de maker van eene medaille met het toonbeeld van Erasmus, waarop het j aartal
1519. Erasmus gewaagt in zijne brieven dat Mats ij s zijn
beeldtenis in nietaal heeft vervaardigd. Ook bragt hij haar op
doek. -Hij is tweemaal gehuwd , eerst met A 1 y t van Tuylt
bij wen hij zes kinderen verwekte en vervolgens met C at h ar ri a H e ij e n s , die hij met drie zonen , als weduwe naliet.
Hid stierf niet, zoo als van Man der wil, in 1529 , maar
lee* nog den 8 Julij 1530 , was echter den 12 Oct. 1531
niet 'neer in leven.
Hij werd op het Karthuizer-kerkhof begraven. Honderd jaren later (1629) werd zijn gebeente in plegtigen optogt van
dam naar de O. L. Vrouwe kerls, gebragt en bij den voet der
torens onder een blaauwe zerk met een bondig deftig epitaaf in
Olden letters ter neer gelegd. Zijn portret vindt men in de
galerij te Florence , zoo als het ook in gravure uitgaat , met
het viers van L a m p so nius, waarna ook dat bij van Ma nd er (uitg. de Jon gh) is genomen. Quintij n M at sij s is
meermalen bet onderwerp der schilderkunst en poezy geweest
en, zijn leven heeft de stollen voor meer dan een historisch
verhaal opgeleverd.
,

behalve de bekende schilderwerken van van Mander, Ho uhrak en, J. C. Weijerman, Immerzeel, Lev. en werk. Boll.
en- VI. Kunstsch. D. II. bl. 215; Kramm, Leven en werk. d. Moll.
Kunstsch. D. III. bl. 1075, volgg.; Michiels, Hist. de la
peduture Flam. et Holland, T. IV. p. 384; Le Comte, Konstkabin.
D. bl. 8; Guicciardijn. Beschr. d. Nederl. bl. 60; De Antwerpschen F'rotheus , ofte den Cyclopischen .Apelles dat is : het leven
en ,icOnstrycke daden des uitnemenden ende hooghbero;mden Mr. Quintyn
6.tsys etc. Midsgaders beschryvinghe syner voortreffelycke werken na
door ".4ilexancler) v(an) F(ornebergh) schilder Antw. 1658. m. portr.;
Vitatizorphosis ofte wonderbare veranderingh ende leven van den verMaetden Mr. Quintyn Matsys , constigh grofsmit ende schilder Innnen
Antwerpen , enz. (door F. Fick aart) Antw. 1648, 8 0 .; Dict. Histor.
i. y.; Biogr. Univ. i. v.; Hoogstraten, Kok, Kobus en de
Rivi qcourt, i. v.; Muller, Cat. v. portr.

MATTER (J. DE) , waarschijniijk noon van Abraham de
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Matt er predikant te Leyden , leefde in het laatst der 17 e
eeuw , en beoefende de dichtkunst. O. a. gaf hij een treurdicht uit op den dood van P. C. Swalmius, pred. te Leyden , 21 Aug. 1693 overleden.
Zie Heringa, Naaml. v. dicht. bl. 64.

MA.TTHA (Jora's' ALEXANDER. Baron VAN) nam als luitenant-generaal deel aan het beleg van Mons door de:Franschen
in 1746.
Zie Bosscha, Neerl. heldend. te land, D. II. bl. 595.
MATTHAEUS (ANToNius) , zoon van Koenraad Ma tth a e u s , J. U. Dr. , hoogleeraar in de welsprekendheid te
Marburg , werd 27 Dec. 1564 te Frankenberg , in Hessen ,
waarheen zijn vader om de pest uit Marburg gevlucht was ,
geboren. Hij bekleedde elf jaren te Herborn , twintig jaren
te Marburg , twaalf jaren te Groningen het hoogleeraarsambt
in de regten , en stied aldaar den 28 Mei 1637. Hij was
schrijver van aanteekeningen op de instituten en collegia juris
alsmede van kleindere verhandelingen over het Romeinsch regt.
F o p p e n s noemt hem den papiniaan zijner eeuw , doch andere
kunstregters stellen hem verre beneden zijn zoon en naamge•
noot. Hij huwde Elisabeth Schuler, dochter van E rhard Schuler, archivaris der Hessische vorsten , die hem
12 kinderen , 9 zonen en 3 dochters schonk. Vier zijner zonen bekleedde bij zijn leven het hoogleeraarsambt. J o h a no e s te Kassel , A n t o n i u s te Utrecht , K o e n r a a d te Groningen , Christoffel te Harderwijk. Zijn portret is in de
Bffigien Prof. Groning.
Hij schreef:
Notae et .dnimadvereiones in libro8 IV Institution= furl,"
Imper. Ju8tiniani. Herbornae 1600 8°. Franeq. 1647. 12 ° .
Amst. 1657. 8°.
Collegia eTuri8 sex , Gron. 1638. 4°. Franeq. 1647. 4°. in
1642 , 1646 te Rome verboden.
Dissertations xvir de Iudicii8. Amst. 1630. 12°. en meermalen herdrukt.
Orationes juridicae.
Tractatu8 de Auctionibus Ultrtzj. Antverp.
Disputationee de Suceeeionibue.
Di8putatione8 de Matrinzonio et Tutell8.
Disputatione8 de Obligationi6u8 XLIL
Di8putatione8 de Criminibu8 VII et de. Servitute VII c.
miscellanei8.
De jure municipali.
Paroemiae Belgarum juriecon8ulti8 u8itatithsimae, item7u8 et.
Praxis turn in boni8 allodialibu8 guam in j'eudalibu8. Ultraj. 4°.
Brim. 1694.
Commentaria in varioe .Digestorum et Codicil tituli8. ms.
25
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Zie Foppens, Bibl. T. I. p. 81; Burmanni Traj. erud. p.
215; Saxe, Onom. T. III. p. 128; Anal. p. 577; Freheri, Theat.
P. II. Sect. IV. p. 1078, 1079; Morhofius, Polyt. Pract. Sect.
VIII. § 4 p. 593; Acta Secul. Acad. Gron. p. 102; Cat. Bibl. Bun.
T. I. V. II. p. 1427 ; Jo. Jiiglers Beytraqe zur jurid. Biogr. T. II.
P. II. no. XXV. p. 281 - 287; flicher, Gelehr. Lexica i. v.; Bouman, Gesch. d. Geld. Boogesch. D. I. bl. 71; Aanh. op Nieuwenhuis
Boekz. d. Gel. Wer. 1719b. bl. 285; Kobus en de Rivecourt.
Muller, Cat. v. portr.
MATTHAEUS II (ANToNius), zoon van den vorige , werd

den 27 Dec. 1601 te Herborn geboren. Zijn vader , /mien hij
in naam zoo wel ale in geleerdheid en in de kunst der Room•
sche welsprekendheid gelijk was ," was zijn leermeester. In
1628 werd hem te gelijk met van B r o n c k horst het profes.
soraat in de regten te Harderwijk aangeboden , hij sloeg het
toen af, maar nam het in het volgende jaar aan , en aanvaardde
het met eene oratio de Pileo. Na vigjarige bediening in Gelderland , werd hij in dezelfde betrekking te Utrecht beroepen
en aanvaardde haar 17 Junij 1634 met eene rede de juri8 civili8 8apientid contra ejue obtrectatoree. Hij stierf den 25 December
1664 bij zijne vrouw , Anna Pontanus, dochter van den.
Harderwijkschen hoogleeraar J o h. I s a ii. cus Pont anus, ver.
scheidene kinderen nalatende. *De beroemdste tijdgenooten verhieven om strijd zijne godsvrucht en geleerdheid , doch bovenal
heeft bij zich, als leeraar van het lijfstraffelijke regt verdienstelijk gemaakt. Zijn werk de Criminibu8 is wel naar een onvolkomen stelsel nochtans tamelijk volledig bewerkt hij bragt
de beginselen van het Romeinsche regt met de Nederlandsche
wetten in overeenstemming , en toonde meermalen in dit werk
een wijsgeerig hoofd en een menschelijk hart , terwiji het zich
tevens door rijke belezenheid en een mannelijken stip aanprijst.
Onder de regtsgeleerden streefden hij zijne eeuw vooruit. Hij schreef :
Commentarius de Criminibue ad libr. XL V et XL VIII.
Dige8torum, cui adjecta brevi8 et euccincta juri8 municipali8
interpretatio. Traj. 1644. 4°. (voor de opdragt aan de regering
van Utrecht ontving hij / 600) 1661. 4°. Vesal. 1672, 1700.
Col. Rauracorum 1725 , 1727 , Dusseldorp 1754,, Genevae
1760 , Antv. 1761 , door J. D. van Le euwen in 't Nederd.
vert. (Verhandel. over de misdaden, met aanteekk. Utr. 1769.
4°, eerste deel.)
Oratio 8. potiuc diaeertatio de Toga, habita in templi majori8 Choro IV Maii 1637. Gum Gailielmu8 de Grater I. U.
D. pronnnelaretur. Ultraj. 1638. 4°.
Oratio de anulo, recitata Vltrajecti in templi majorie' Choro
IX. Kal. Mart. 1639. Cum Segero Uytenbogardo M=08 in
iure honoree conferret. Ultraj. 1639. 4°.
.De Judiciie dieputatione8 XVII. Traj. 1639 , 1645. Amst.
1640. 8°. Cum noti8 Theoretici8 , Canonici8 et Practicie Georgii
,Struvii. Jenae 1678. 4°.
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Disputationes de Buccessionibus, de Matrimoniis , de Aka ,
cum auctario de Divortio legiCm et uses. Traj 1.652. 8°. Cum
?Otis Btruvii. Jenae 1652.
De ./Inctionibus libri duo , quorum prior venditiones , posteriorlocationes quae sub has& fiunt exeguitur. Ultraj. 1653. 4°. Antv.
1680. Ned. vert. (Over de opveilingen of het recht van openbare verkoopingen. Utr. 1775. 2 d. 4°.)
Orations argumenti juridici. Traj. 1654. 12°. door zijn zoon
uitgegeven , onder welke een Contra fits Patronatus en een ander de Pileo.
Notae in libros quatuor Institutionum. Amstel. 1657. 12°.
Paroemiae praeter Romanorum aliarumque yentium mores et instituta Ultrajectinum exponentes et elucidantes. Traj. 1667. 8°.
Recitations 8olemnes ad tit. C. de pign. et hypoth. in Anal.
Vet. aevi. T. II. p. 567--700.
Recitationes ad tit. C. in guibus Cane. pign. vel. hypoth. et
religuos gui seguuntur XX lib. VIII singulaegue eorum leges ,
usgue ad tit. C. de except. Ibid. T. IV. p. 558-605.
Illustriores juris controversi guaestiones ad tit. Digestorum,
cum docta eorumdem me. resolution op Cat. Bibl. ms. U,ffenb.
T. III. (Francof. 1730) p. 179.
Zie Bibl. Univ. Jiicher, Rotermund, Burman, Traj. erud.
p. 217, ,scqq.; Saxe, Onom. lit. T. IV. p. 408, 409; A rnold as,
Drackenborch, Serie; Profess. no. I; J. P. Jiiglers Beytrage
z. furst Biogr. T. II. p. II. no. XXI. p. 289-295; Struvius,
Bibl. juris , CXI. § IL T. II. C. IX C. VI. § XXXVIII. § LXX;
Morhovii, Polyh. 1. V. C. II. § IX; Barlaei, Epp. p. 435;
Poem. p. 70; J. Pontani, Poem. p. 59,251; Vreede, de Ant. Matthaeo primo juris criminalis in Acad. Ultraj. doctore , Ultraj. 1841; v.
Hasselt, Onuitg. stuk. D. II. bl. 271, volgg.; van Kampen,
Gesch. d. Kunst. en Wetens. D. I. bl. 311; Bouman, Gesch. d. Geld.
Hooges. D. I. bl. 45, 71, 72, 108, 262, D. II. bl. 608, 609, 645;
Nieuwenhuis, Kok, Kobus en de Rivecourt, Arrenberg,
Naamr. v. Ned. boek. bl. 281; Matthaei, Syn. epist. XXXVIII;
S.aldenus, de Libr. lib. II. C. 3 § V; A. Aemilius, Orat. p.
365; Barlaei, Epist. CCV; Graevius, Orat. in obitum Moreelsii; Schoockius, de Lectionibus , 1. ILL C. V. p. 785;
Voetius, Disput. Theol. p. 323; Pol. Eccles. p. 1 1. 3 T. I.
S. III. C. H. P. IL 1. III; P. Cunaei, Epp. Matthaei, Anal.
T. II. p. 379; Heringa, de Auditorio , p. 97, 133; 138, 162,
171, 202; Dodt van Flensb. Archief, D. III. bl. 298, 313.

-

MATTHAEUS III (ANTomus), zoon van den vorige , word
den 18 Dec. 1635 to Utrecht geboren , genoot Wet ond&Wijs
van Antonius Aemilius aan de Hieronimiaansche school,
studeerde onder zijn vader, Jacubus Wissembachiu s, en
eindelijk onder Cyprianus Regnerus ab Oosterga in
de regten , verkreeg de doctorale waardigheid en van den magistraat voor de opdragt zijner dissertatie f 100. In hetzelfde
jaar (1659) gaf de magistraat hem verlof collegie over de regts25*
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geleerdheid te houden , benoemde hem het volgende jaar tot
buitengewoon en in 1662 tot gewoon hoogleeraar in het burgerlijk regt. In 1666 bedankte hij voor een beroep te Groningen , en in 1670 voor een te Leiden. Twee jaren later werd dit
beroep herhaald , en then aanvaardde hij die post , onder voorwaarde dat zijn inkomen jaarlijks met f 300 zou vermeerderd
worden. Sedert was hij nog ruim 27 jaren een sieraad dezer
hoogeschool , doch zijne lessen waren weinig bezocht , mogelijk
ten gevolge van verkeerd oordeel , als van zekere stroefheid
van zijne zijde. M art t h a e u s was overigens een man van
groote geleerdheid , grondige regtskennis en vooral een door
kundig beoefenaar der geschiedenis. Hij overleed 25 van Oogstm.
1710 , bij zijne vrouw Elisabeth Pa ter een zoon nalatende.
Johann es V o e t i us hield eene lijkrede op hem. Zijn portret wordt voor een zijner werken gevonden.
Hij schrdef en gaf uit :
Commentarius ad librum primum Institutionum. Traj. 1672. 4°.
Disputations de Obligationibus etc. Traj. 1660. 12°.

Observations rerum judicatarum a supremo Ultrajecti revisionis concessu. Leid. 1673. 12°.
Tractatus singulares de Communion bonorum , de Officio Adici8 , de Potentate mariti in uxorem et de Familia erciscunda.
1676. 12°.

De Probationibus , Fide instrumentorum et .Testibus. Leidae
1678. 80.

Exercitationes miscellaneae adversus Abrahamum a Wesel.
Leidae 1678. 8°.

Disputations septem de Servitutibus , una cum Barth. Caepollae tractatu de Servitutibus. Amst. 1686. 12°.
De Nobilitate , de Principibus , de Ducibus , de Comitibus,
de Baronibus , de Militibus , Equitibus , Ministerialibus , Armigeris , Barscalcis , Marscalcis , Adelscalcis , de Advocatis Ecclesiae , de Comitatu Hollandiae et dioecesi Ultrajectina libri
quatuor , in quibus passim Diplomata et Acta hactenus nondum
visa. Amst. 1686. 4°.
.De Jure gladii, et de Toparchis , qui id exercent in dioecesi
Ultrajectina. Leid. 1689. 4°.
De Rebus Ultrajectinis , et in primis de bello cum Covordensibus Tarantiis , seu Drentinis , olim gesto, auctoris incerti,
sed quo ex Belgis foederatis vetustior hactenus nondum prodiit ,
viri olim illustris , et qui interfuit rebus 0.868, Narratio historica. Leidae 1690. 4°. 's Hage 1740. 4°.
Chronicon Egmundanum, seu Annales regalium .4bbatum .Egmundensium, auctore Fr. Johanne de Leydis , ordinis Praedicatorum .Harlemi. Accedunt , praeter Theodorici a Leydis Breviculos , Leonis Monacii Egmundensis Breviculi majores , historiam Comitum continentes , qui Egmundae sepul t , cum nal&
Leydae 1692. 4°.
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Rerun .dmergfortinarum scriptores duo inedati , alter auctor
incertms , alter cui nomen Theodorus Verhoeven , cum notis.
Ibid. 1693. 4°.
Anonymi , sed veteris et fidi , Ohronicon Ducum Brabantiae ,
ab ipsis gentis in2t22s usque ad annum 1485. Accedit vita
virginis nobilissimae Blisabethae van Heenvliet , quae ultima qiU8
gentis , et quarumdam aliarum illonialium in Diepenveen , scriptore anonyma moniali , quae ejusdem coenobii , cum notis. Ibid.
1707. 4°.
Veteris aevi Analecta , 8eu vetera aliquot monumenta, quae hactenus nondum visa X. Tom. 8°. 1698-1710. Hagae 1738. 5 T. 4°.
Alciati contra vitam .711onasticam ad Bernardum Mattium
Bpistola. Accedit Sylloge Epistolarum virorum clarissimorum,
quae variam doctrinam continent , ut Gi rani i , Vulcanii , Brahei
Scriverii , Pontani , Vona , Sibra,ndi Siccamae , Gronovi , Boxhornii et aliorum nee non vetera aliquot lestamenta Seculo XII
et initio sequentis scripta. Leidae 1708. 8°. 1740. 4°.
Manuductio ad Jun Canonicum. Leidae 1696 , 1706. 8°.
Fundationes et Fata Ecelesiarum , quae et Ultrajecti et in
ejusdem suburbiis et passim alibi in dioecesi. Leidae 1703. 4°.
Disputations L VI. Ultraj. 1760. 4°.
Oratio de jurisprudentiae dignitate. L. B. 1673. 4°.
Chronicon Brabantinum Rythneo-Belgic. de Bello Grimbergensi
quod saec. XII circa An. 1143 gest= est , idque Chronicon edere
constituerat quod etiamnum M8C. CUM Praefat. et Notis tum Ant.
Matt. in scriniis Gerardi Munniks , viri eximae eruditionis
Senat. Traj. servatur.
a

r

Zie Biogr. Univ. i. v.; Richer, Gelehr. Lexie. i. v.; Rotermund,
Fortz. i. v.; Kok, Hoogstraten, Kobus en de Rivecourt,
J. P. P. Jiigler, P. IL no. XXVI p. 296-306; J. Voetii, Orat.
fun. in obit. A. Matthaei , Ultraj. 1710, Saxe, Onom. T. V. p. 75,
76; Pars Ind. Bat. p. 119-123; Burman, Traj. erud. p. 218-228;
Praef. Anal. T. IX ; Lipenius, Bibl. Jurid. p. 356 ; Struvius,
Bibl. Juris , C. XII. § 75; C. XIII. § 17; Acta erud. Lips. Lips. 1685,
Oct. 1389 ; Ludewig, de Formula Brandenburgiei Dicatus C. VIII.
T. I; Opusc. p. 254; de Furo subfeudorum Inperialium , C. II. T. I.;
Opusc. p. 553; Crenius, de Libr. Optim. III. § 33; Cat. Bun. T.
I. Vol. IL p. 1427; Draekenborg, Ser. Prof. Ultraj. ; te Water, Narratio , p. 25, 194; van Rijn en van Heussen, Bat. S.
T. II. p. 143; Hubner en Schuer, Algem. Hist. Boekz. D. III.
bl. 130, 231, 236 b. volgg. ; van W ij13, Hist. Avondst. D. I. bl.
162; Huiszittend leven , no. 2, Supplem. Act. Lips. T. III. P. I. p.
213; Siegenbeek, Gesch. d. Leydsche Hooges. D. I. bl. 195, 292;
D. II. bl. 149 , 150; Bourn an, Gesch. d. Geld. Hoogesch. D. I. bi.
72, D. II. bl. 645; van Kampen, Bekn. geschied. d. Ned. Lett. en
Wet. D. I. bl. 402 ; D. II. bl. 42; de Wind, Bibl. v. Ned. Ges. D. I.
passim; Rabus , Boekz. d. Gel. Wer. Nov. en Dec. 1698, bl. 399, vlg. ;
Lettr. de Bay le p. 690; G. van Hasselt, lets over A. M. in Geld.
Maands. II. 271; Kunst- en Letterb. 1853, bl. 353; Kist en Royaard s
Kerk. Arch. D. I. bi. 381; Muller, Gat. v. portr.

390

AIATTRAEU IV (ANTomus) zoon van dell vorige , en
van E 1 s a b et II Pater, werd in 1672 te Utrecht gettoren ,
studeerde in de regten onder zijn vader , en aanvaardde in 1702
de betrelcking van hoogleeraar in de regten te Deventer. met
eene redevoering de civili .Romanorum sapientia ab aliorum caluanniia I ij liet de kerk te Diepenveen wader opbouwen , en boven de kerkdeur aldaar is ter zijner eere een opschrift geplaatst. Hij werd geroemd pals een man die zijn ambt
trouw en naarstig bekleedde , uitnemend de gaaf bezat van zijne
gedachten uit te drukken en die van een zoo uitstekend geheu.gen was dat hij niet alleen den zin der wetten in het groote
coder vervat , maar van de meeste wetten de eigene woorden ,
waarin zij geschreven waren, onthouden had." Hij stierf 26
Sept, 1719 , kinderloos, Op zijn overlijden bestaat een penning. Zijne weduwe , J u d i n a van Hurck, hertrouwde met
den beroemden Dyonysius ...k ndries Roell, hoogleeraar
en later burgemeester van Deventer. Zij liet ter eere van hare
geleerde echtgenooten , beiden in een bloeijenden ouderdom
overleden , in de Bergkerkte Deventer een grafgesteente oprigten , hetwelk nog aldaar is te vinden.
Zie B u r m an, Traj. erud. p. 215; Tegenwoordige staat van Overijssel , D. III. bl. 283; Boum a n , Geschied. d. Geld. Hooges. D. I.
bl. 72 ; van Eck en B o s s c h a , 2e Eeeuwf. van het Atheneum ill.
zan .Deventer , bl. 104 Very. op van Loon, Ned. Historie penn. D.
II. bl. 73 volg. Kobus en-de Rivecourt, o. h. w.
;

-

MATTHAEUS V (ANTomus), beroemd advocaat te Amsterdam , kwam in 1747 op de nominatie als hoogleeraar in de
regten , te Harderwijk in aanmerking.
Zie Bouman, Gesch. d. Geld. Hooges. D. IL bl. 246.

MATTHAEUS VT (ANTomus), zoon van Koenraad Ma tthaeus, hoogleeraar te Groningen , en van Elisabeth M
c h a e 1 i s , was predikant te Garnwert , en sedert 1662 te Groningen , waar hij in 1688 overleed. Hij huwde een dochter van
Abdias Widmarius, hoogleeraar in de godgeleerdheid , en
schreef :
De noodwendigheid van het predikambt , verdedigd tegen L.
van Velthuyeen. Gron. 1671. 12°.
Zie Burman, Traj. erud. p. 215 ; C. Adami Naaml. v. pred. in

Gron. bl. 9, 120; Abcoude, Aanh. en very. d. ked. boeleen , b1.135.
MATTHAEUS (CHRIsTorHoRus) , zoon van Antonius
Matthaeus I, jongerebroedervan AntOnius Matthaeus
II, werd 29 November 1608 te Marburg, in Hessenland geboren , studeerde waarschijnlijk te Groningen en te Utrecht,
waar hij 24 Sept. 1641 door den hoogleeraar van der Str at e n tot doctor in de geneeskunde werd bevorderd. Voor hij
zich aan de medicijnen wijdde , had hij zich op letterkunde ,
wijsbegeerte en historie toegelegd en was ten minste twee ja-
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ren vroeger conrector to Harderwijk. In 1644 werd hem aldaar
het hoogleeraarambt in de Redeneerktmde en de Grieksche taal
opgedragen , dat hij den 28 Mei met het doen eener plegtige
redevoering op zich nam. Vervolgens werd hij tot hoogleeraar
in de geneeskunde aangesteld. Hij huwde 8 Sept. 1639 If elena Pontanus, dochter van den hoogleeraar Po ntanus,
en zuster van Anna P o n t a n u s, vrouw van zijn broeder
Antonius Matthaeus. Hij overleed 11 Junij 1647, in
den ouderdom van 39 jaren , en schreef:

11i8toria illexandri magni S. prodromus guatuor Monaralarm.
Zie Eff. et vitae Prof. Gron. p. 87; Burman, Traj. erud. p•
216; Boekz. d. Gel. Wer. 1732, D. I. bl. 111; Jiicher, Gelehr•
Lex. i. v.; Bouman, Gesch. d. Geld. Hooges. D. II. bl. 46, 90.

MATTHAEUS (CoENRAAD) , broeder van den vorige , word
den 26 Mei 1603 te Herborn geboren , doctor in de geneeskunde en hoogleeraar in dit vak te Groningen. Hij overleed
12 Sept. 1638, bij zijne vrouw Elisabeth Michaelis
twee zonen nalatende.
Zie Burman, Traj. erud. p. 215 ; Vitae Prof. Gron. p.
MATTHAEUS (JAcosus) , broeder van de vorige , begaf
zich in de krijgsdienst , werd overste van een vendel voetvolk ,
in 1690 in een gevecht met de Franschen gevangen genomen
en zwaar gewond naar Charleroi gevoerd , waar hij stierf en
begraven werd , drie kinderen , A b d i a s , Antonius en
Elisabeth nalatende.
Zie Burman, Traj. crud. p. 216.
MATTHAEUS (PHILIPPUS) , zoon van Bernard M athaeus en Elisabeth Orting, werd 11 Dec. 1621 te
Marburg geboren, na de voorbereidende wetenschappen aldaar geleerd to heben , in 1639 naar de school te Cassel gezonden waar hij zich onder Johannes Comb a c h i u s in de
wij sbegeerte en welsprekendheid , en onder Petrus Daub er us in de beschaafde letteren oefende. Hierna legde hij zich
zoo te Cassel als to Groningen en te Bremen , waar G e r h a r d u s
de Neufville toen een grooten roem had , op de geneeskunde
toe. Van Bremen begaf hij zich in 1645 naar Franeker, waar hij
Johannes Antonides van der Linden hoorde en in
1650 verkreeg hij te Leyden , na het verdedigen eener Di88ertali° de Mery , de doctorale waardigheid. Te Franeker wedergekeerd , werd hij reeds in het volgende jaar , in plaats
van van der Linden, die naar Leiden beroepen was,
eerst buitengewoon , vervolgens gewoon hoogleeraar in de medicijnen en botanie. Als zoodanig verwierf hij een grooten
naam en ontving hij van curatoren vele bewijzen van achting
o. a. den titel van professor honorarius in archiater van Fries-
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land. Ook werd hij lid van den raad en burgemeester
der stad. Hij overfeed den 29 December 1700. H e r m.
Alexander Roe 11 hield een lijkrede op hem, in 1701 te
Franeker in folio in het licht gegeven. Zijn beeld is in het
koper gebragt en met een Latijnsch vers van J o h. Schot an u s uitgegeven. Hij is tweemaal gehuwd 1 met S o p h ia
Six, dochter van Jan Six en Anna Ni co 1 a i die, hem drie
dochters schonk, 2 (1683) met Mari a v an Han en b u rg h,
bij wien hij een zoon naliet, B er na r dus Matthaeus,
eerst student in de regten te Franeker , later luitenant bij het
paardevolk , gehuwd met N. S c h o o n 1 e b en, kinderloos gestorven.
Philippus Matthaeus heeft behalve Disputatione8 Acadenzicae niets in het licht gegeven.
Zie de Orat. funeb. Roellii, Vriemoet, Ath. Fris. p. 427, seqq.;
Jo Terentius, Vita Chr. Munsteri , p.20; Schotel, Kerk. .Dordr.
D. II. bl. 21.

MATTHAEUS (PHILIPPUs) , junior , zoon van An to n i u s
Matthaeus en Anna Pontanus, werd den 16 Maart 1641
te Utrecht geboren. Na de Latijnsche scholen aldaar doorgeloopen te hebben , werd hij er in Aug. 1655 _student in de
medicijnen en zette vier jaren later zijne studien te Franeker
voort waar hij , onder voorzitting van zijn bloedverwant P h
lip pus Matthaeus, twee disputationes , de Renum et vesicae
calculo en de Capiti8 vulneribu8 verdedigde. Van daar keerde
hij naar Utrecht terug, en werd er in 1662 tot doctor in de
geneeskunde bevorderd , en kort daarop stads geneesheer. In
1664 werd hem verlof gegeven tot het openen van collegien
over de philosophie en geneeskunde en het houden van openbare Disputationes medicas. In 1667 verkreeg hij den titel
van .7IIedicinae lector , en twee jaren later dien van Professor extraordinarius, welke waardigheid hij met eene
Oratio de dignitate et honore Ilfedicorum, 16 Febr. 1670 ,
aanvaardde. Nog in hetzelfde jaar beriepen hem de curatoren
der hoogeschool te Franeker , in plaats van Johannes F r e ncelius, tot gewoon hoogleeraar in de geneeskunde en botanie.
Deze betrekking bekleedde hij met groote lof tot den 6 Oct.
1690 toen hij stied. Johann es Regius hield eene lijkrede
op hem , die in het licht is verschenen met het Progranana
funeb. van den Rector Magnificus J a c. Rhenferdi us (Fran.
1690. fol.)
Zie Drakenborg, Series Prof. Ultraj. p.20; Vriemoet, Ath.
Fris. p. 513, seqq.; Burman, Traj. crud. p. 215, en de genoemde
Orat. funebr. et Progr.

MATTHAEUS BERNAERTSZ. , anders Mat thaeus van
Link en, te Meenen in Vlaanderen geboren , werd den 4 Dec.
1572 op de Vrijdags-markt te Gent , om den geloove verbrand.
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illiij was een dienaer der gemeente Gods in 't woord des
Heiligen Euangeliums, alsoo ook in de diakenschap, om de
arme behoeftige leden Christi in ligchamelijke nooddruft to
verzorgen." Toen hij den marteldood onderging had hij 40
jaren bereikt. Hij liet na :
Ben .Testament , geschreven door Matthaeu8 Bernaerte , ge8eyd
van Linken , gevangen liggende in Gent aen syne kinderen , Janneken , Joo8ken en Myntken.
Zie van Braght, Bloed. toon. der Martel. D. II. bl. 623.

MATTHAEUS FLANDER , met welke sommige bibliographen M a t t h a e u s V endrell, een der oudste boekdrukkers
in Spanje , verwarren. Hij vestigde zich in 1475 to Saragossa
en drukte er tot 1485 verschillende boeken , o. a. :
Guidoni8 de Monte .Rocherii Manipulue curatorum. CaesarAugustae. 1473 fol.
Benedictu8 de Pientinis Tiber de exposition vel declaratione
Mi8ee Caesar Augustae 1478. fol.
Zie Messager des Sciences historiq. et archives des arts. 1847, pP
300, suiv.
MATTHES (HENDRIK JUSTUS) , zoon van Andreas Ma tthes en Geertruy Maria Fieken, werd den 14 Julij
1780 te Delft geboren. Na onder de rectoren Hendrik en
Jan Hoogeveen, in zijne geboortestad , in de Latijnsche en
Grieksche talen onderwezen te zijn , werd hij , tot het herderen leeraarambt in de Evangelisch Luthersehe kerk bestemd ,
in Mei 1797 aan de zorg van den Amsterdamschen leeraar
Johannes Tessel toevertrouwd. Daarna beiocht hij , als
alumnus der Amsterdamsche gemeente , het Athenaeum , en studeerde aldaar onder de hoogleeraren Wyttenbach, W a 1 r av e n en van Swinde n. Na den 21 Aug. 1798 voor het
Amsterdamsche consistoire geexamineerd to zijn , vertrok hij
naar Halle , waar hij twee jaren doorbragt.
In het vaderland teruggekeerd , werd hij 10 Nov. 1800 tot
proponent aangenomen , en in Julij 1801 , na de dienst eenigen
tijd te Hoorn waargenomen to hebben, tot vast proponent te
Amsterdam aangesteld. Reeds had hij op aansporen van den
hoogleeraar P aul us van Hemert, den bekenden verdediger
van de kantiaansche wijsbegeerte en het middenpunt van hare
voorstanders in ons vaderland, in het Magazijn der kritisch,e
wijsbegeerte (III St. bl. 141 volg.) eene verhandeling geplaatst
onder den titel van : Rene proeve van een kort dock volledig
opstel eener wifsgeerige zedeleer naar critische beginselen , waardoor
hij zijne geschiktheid toonde tot het behandelen van speculatieve
onderwerpen in een populairen vorm. Later schijnt echter de beoefening der wijsbegeerte minder dan die der letterkunde van smaak tot
zijne uitspanning behoord to hebben. Van deze laatste gal hij ten
minste bewijzen, en beproefde zelfs eene dichterlijke vertaling der
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Urania van Pledge , die hij echter niet voltooide. Den 24
Febr. 1802 te Amsterdam tot den predikdienst ingezegend ,
aanvaardde hij Naar te Harlingen , den 18 Dec. 1803 to Zutphen , en den 8 Sept. 1805 te Groningen , waar hij tevens het
ambt van beeedigt translateur waarnam en lid der plaatselijke
schooleommissie was. Ook was hij lid van den vriendenkring
Nulls sine &kris vita, waartoeook Guyot, van Cappelle
Spandaw, Wolters, Feith en Tanno Sypkens behoorde. In zijn prediken west hij den populairen toon aan te
slaan , blijkens zijne Leerrede ten aanprijzing van de koepokinenting , in 1808 uitgesproken en gedrukt , en op verlangen
der toenmalige gouverneurs van Groningen en Drenthe , behalve in groot 8°. nog ten getale van 2500 exemplaren in
kl. 8° uitgegeven , en aan alle gemeentebesturen van beide provincien ter verspreiding geionden. Den 1 Februarij 1810
in den echt getredenmet Wilhelmina Maria Elisabeth
Ho y e r, oudste dochter van Francois Ho y er, in leven
ontvang- en betaalmeester van den Aziatischen Raad , zag hij
zich verpligt om zijn ambt den 28 October, salvo honore neder
te leggen , en in het belang zijner aangehuwde familie , als
procuratie-houder van het kantoor in verfwaren en droogerijen
onder de firma van C a r el Loth en zoon te Amsterdam handel te drijven. Intusschen verwaarloosde hij de beoefening der
letteren niet. Vooral bleef de zorg voor het lager onderwijs
hem ter harte gaan. Den 13 December 1811 werd hij tot
curator der stads armenscholen , en den 28 tot lid der plaatselijke schoolcommissie benoemd. Tweemaal bragt hij in de betrekking van voorzittend curator het openbaar verslag aangaande
de stadsarmenscholen uit , den 28 Maart 1814 en den 31 Maart
1818 , de laatste maal in tegenwoordigheid van koning W i 11 e m I. De Maatschappij Tot Nut van 't Algemeen koos hem
onder hare hoofdbestuurders. In 1821 opende hij hare algemeene vergadering met eene redevoering Over de zedeliike en
godsdienstige beschaving als den voortreffelijksten band van vereeniging der menschen. Ook genoot hij vroeger de eer tot
gezworene bij de cours d'assises gekozen te worden , waardoor
hij meermalen aan de jury deel heeft moeten nemen. In 1814
stelden burgemeesteren hem aan tot eersten luitenant van een
bataillon landstorm. In 1819 vereerde de Maatschappij der
Weldadigheid , in 1833 die van Diligentia, beide te 's Hage ,
hem met het honorair lidmaatschap.
Na bijna veertien jaren to Amsterdam als koopman geleefd
to hebben , onttrok Matt h e s zich in 1824 aan den handel,
en koos het landgoed De Ehze , tusschen Zutphen en Lochem,
tot zijne woonplaats. Twee jaren later beriep hem de Zutphensche gemeente op nieuw tot haren leeraar,, en in 1828 begeerde
de Leydsche zijne dienst. Ala oud hoofdbestuurder van de
i

Maatschappij tot Nut van 't Algemeen werd Matthes te

Leyden spleclig tot bestuurder der afdeeiing gekozen , en in
die betrekking hij in 1835 eene Feedrede op het vijftig
jarig bestaan der Maatschappij , en in 1835 bij het overhandigen van eereblijken , eene redevoering over het vereere.n van
edelmoedige en men8chlievencle daden be8chouted ale middel ter
bevordering van god8vrucht en goede daden , van 1833 tot 1852.
was hij een werkzaam lid van het Synodaal bestuur van zijn
kerkgenootschap.
Den 13 November 1853 vierde hij de gedachtenis zijner
vijfentwintigjarige bediening in de gemeente Leyden , sedert
predikte hij slechts twee malen , en overleed den 27 Februarij
1854, bij zijn echtgenoot , die hem reeds in 1832 was voor•
uitgegaan , drie zonen , Carel Joannes, hoogleeraar in de
wis- en natuurkunde te Amsterdam , Gerardus, advocaat en
procureur te Gorinchem en Benjamin Frederik, afgevaardigde van het Nederlandsche Bijbelgenootschap te Makasser ,
en eene dochter,, Alid a Maria nalatende. De hoogleeraar
F. J. Domela Ni e u w enhuis, bearbeidde zijn leven voor de
Handel. der Mattis. van Ned. Letterk. waarvan Matth es lid was.
Behalve de bovengemelde werken schreef hij nog :
Intree-cede te Zutphen in Boekzaal 1826.
Tweetal Leerredenen , gehouden te Leyden , bij gelegenheid der
beve8tiping en intrede. Leyden 1828.
Gedachteni8rede op het cif8terven van De. G. H. Reicke.
Leyden 1839.
Leerrede op het derde eeutegetiide van de overgave der ilvg8burg8che geloofsbeliideni8. Leyd. 1831.
Itedevoering en gebed ter gelegenheid vanle Konings ver/aardag.
Eer woord ter bemoediging en trooet voor Nederlandeche
Chri8tenen, in leerredenen. Leyd. 1833.
Leerrede ter gedachtenis der vilf-en•twintigjarige regering van
Z. M. den Koning der Nederlanden. Leyd, 1838.
Leerrede ter inwi/ding der hernieutede Evang. Luth,ersche
kerk te Leyden. Leyd. 1841.
Leerrede over de ergernie der Wereld (Matth. XVIII vs. 7)
N°. 1 der Leerred. ter bevordering van ware verlichting. 1849.
Leerrede ter gedachtenis eener viff en-twintigjarige ambtebediening in de Evang. Luth. gemeente te Leyden, N°. 3 der
Leerred. voor Evang. Chrietenen te Utrecht 1854.
Hulde aan de nagedachtenie van mijne eehtgenoot TV: M. B.
Hoyer. 1832. (Niet in den handel.)
Redev. en aanepraken bij het overhandigen van eereblijken aan
reddere van drenkelingen, in de vergad. der Leydeche afdeel.
van de Haat& 22 Nov. 1831. Leyd. 1831.
Ook liet hij Vragen op het Catechieeerboekje van Muller
(1826) tot eigen gebruik in het licht geven.
Zie Domela Nieuwenhuis in Handel. der Maats. v. Ned, Lett.
te Leyden, 1854; J. C. Schultz Jacobi en F. J. D. IsTieuwen-
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hula, Bijdrag. tot do Geschied. d. Evang. Luth. kerk , St. I. bl. 65 ;
Cat. d. Maats. v. Ned. Letterk. D. II. bl. 89, 123, 208, 209.

MATTHAEUS de pottebakker werd in 1559 te Antwerpen om den geloove gevangen genomen en den 9 Nov. in den
steen onthaist.
Zie van Braght, Bloed. toon. d. Doopsgez. D. II. bl. 262.

MATTHEUS de schoolmeester , een geleerd man. Om den
geloove uit Doornik verdreven , zette hij zich te Gend neder
en opende aldaar eene school , waarin hij llzyn toehoorders ende
leerionghens de puerteit des Euangeliums inplantte." Hij is
om die reden 1557 verbrand.
Zie Historien der vrome Martelaren (1566) bl. 200.

MATTHEUS (JoosT) , ingenieur , met Jacob Kemps tegenwoordig bij de belegering van Steenwijk in 1592. Algemeen erkende men het aan het beleid en de goede diensten
van beide die ingenieurs toe te schrijven dat de overgaaf spoedig plaats had.
Zie Bosscha, Neerl. heldend. ter zee , D. I. 131. 316; Klynsma,
Geschiedk. herinn. aangaande Steenwijk Kuinre en Blokzijl , 61. 97.

MATTHEUS (E. VAN) , schreef:
Over de brief aan de Romeinen , in het Grieksch , met een
Nederduit8ch,e vertaling van woord tot woord onder het woord.
Zie Arrenberg, Naamreg. v. Ned. boeken , bl. 340.

MATTHIAS , aartshertog van Oostenrijk , zoon van keizer
Maximiliaan II , werd den 24 Febr. 1557 geboren. Naauwelijks had hij den ouderdom van twintig jaren bereikt , of
hij , die, schoon zwak van geest , van heerschzucht gloeide ,
vlamde op de landvoogdij over de Nederlanden , door het overlijden van Requesens opengevallen. Op aanmoediging van
slechts weinige edelen , die hem heimelijk , buiten weten der
staten, tot landvoogd begeerden , vertrok liij in stilte, zonder voorkennis van zijn broeder keizer Rudolf uit Weenen en kwam
nog voor het einde van October 1577 te Lier in Brabant aan.
Zijne onverwachte komst verbaasde de staten , van welke sommige het hoogst euvel opnamen dat men eencn vreemden heer
buiten hun weten , in 't land gehaald had. Ook wil men dat
prins Willem I heimelijk misnoegd was over dezen stap.
Daar echter de aartshertog reeds in het land was en men het
voor hem beleedigend achtte hem weg te zenden , besloot men
eindelijk hem , met 's Prinsen goedvinden , tot algemeen landvoogd aan te nemen. Men ontbood hem van Lier naar Antwerpen , waar hij statelijk ingehaald en door den prins van
Oranje verwelkomd werd; leide hem de voorwaarden open ,
waarop men genegen was hem de waardigheid van landvoogd
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aan te bieden , en hoe bekrompen en beperkt die ook waren ,
nam hij ze echter met blijdschap en dank aan en bezwoer ze
plegtig te Brussel in den aanvang van 1578. Tevens bewoog
men hem den prins van Oranje tot zijnen stedehouder over al
de Nederlanden te verheffen. Van hier dat Matt h i a s wegens
het hoog gezag en grooten invloed van Oranje in het bewind
der zaken , zoo weinig had te zeggen dat zijne vijanden hem ,
en niet geheel ten onregte , den griffier van den prins noemden.
De beperktheid van zijn gezag had vernederende gevolgen voor
den landvoogd. Zoo werd hij bij het sluiten van de Unie van
Utrecht (1579) noch gekend , noch zijn raad ingenomen. Zelfs
liet men , om hem afkeerig van zijn post te maken , omtrent
dien zelfden tijd , zijn jaarwedde onbetaald , 't -geen hem nood•
zaakte zijn hof te sluiten en zijne huishouding op te breken.
Niet noemenswaardig was dit alles in vergelijking der vernedering hem aangedaan , door de onderhandeling der staten ,
gedurende zijn bewind , met den hertoo. van Anjou , broeder
des konings van Frankrijk , over de landvoogdij. Wel gaf hij
in een vertoog den staten te kennen dat hij van dien handel
onkundig was , doch stelde geene pogingen in het werk om er
zich tegen te verzetten. Alleen verzocht hij , dat men de diensten , door hem des lande bewezen , wilde in gedachtenis houden ,
en ronduit verklaren wat men met hem voorhad. Mededoogen hebbende met den zwakken vorst , verzekerden hem de staten zijne
achterstallige wedden te zullen betalen , zoo ras de staat van
's lands geidmiddelen zulks gedoogden en gaven hem , tot
onderpand , hoop op de inkomsten van het aartsbisdom van
Utrecht. Ook stelden zij , om hem eenige vergoeding te geven , nevens den prins van Oranje , pogingen in het werk , om
hem tot bisschop van Luik te doen verkiezen , doch met geen
gelukkig gevolg: Inmiddels was tusschen den hertog van Anjou
en de staten de zaak geregeld , en gene tot landvoogd aangenomen. Matthias begreep nu dat zijn kortstondig en zwak
bestuur ten einde liep, en legde de landvoogdij neder. Hij vertrok in 1581 uit Antwerpen naar Zeeland , door eenige Zeeuwache oorlogschepen tot Ooltgensplaat begeleid , waar hij in een
Hollandsch schip overstapte , dat hem langs de Merwe en de
Waal naar het Tolhuis voerde. Gaarne had hij nog een poos
in Holland vertoefd , doch , daar zulks de staten niet begeerden , vervolgde hij zijn weg, zonder Holland aan te doen ,
over Keulen naar Duitschland.
Na zijn vertrek werd beraadslaagd hem een jaarwedde ter somma
van 50.000 pond toe te leggen , doch die is nimmer betaald.
Zijn verdere levensloop ligt buiten de grenzen van ons bestek.
Alleen vermelden wij nog dat hij later koning van Hongarije
en in 1612 zijn broeder , Rudolph II , als keizer van Duitschland opvolgde. Hij overleed den 20 Maart 1619 , bij zijne
.

gemalin , Ann a, dochter van F r di n an de II, aartshertog van
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Tyrol geen iirideren nalatende. Zijn naam staat op de lijst

clef twakke, bedrijvelooze en hierdoor onschadelijke vorsten.
behalve Goudhoeven, van Meteren, Hooft Bor, Wag e'n aar, C erisier, Bilderdij k en andere geschiedschriivers, de
Woordenboeken van Luiscius lioogstraten, Kok, Nieuwenhuis, Oetinger, Kobus en de Rivecourt, P.Vettori, Or. in
fund Matthiae Caes. Florent. 1619. 4°. ; A. S tu fa, Esequie della M.
imperat. Mattia , celeb. da Cosimo II etc. Firenz. 1619; P.
C.
S an t ori o, Vite di Rudolf° (II) e Mattis imper. Venez. 1664. 8°.;
Groen, Archives , Reg. (Autriche) ; Beaufort, Lev. v. Willem I,
D. III. Reg. ; S chelt e m a , Staatk. Nederl. o. h. w.; Navorscher ,
n. V. bl. 331 , D. VI. bl. 151; Cat: ms. v. Hulthem, N°. 372; Muller,
Cat. v, portr. • Repert. der Verh. en Bijdr. betr. d. G. d. V. bl. 236 , 237.
Broes, Willem I, bl. 7, 90 very.; de Vries en de Jonge, Bijdr.
t. d. penningk. D. I. bl. 62-65.
,

'

'MATTHIAS , MA,TTHIAE , MATTHIEU (PETRus) , werd
omstreeks 1575 te Mons geboren , trad in 1598 in de orde
der jesuiten , en predikte 24 jaren in Waalsch-Vlaanderen. Hij
bekleedde verscheidene jaren het ambt van biegtvader van
Engel 13 e r t Des -B o i s bisschop van Namen en stied den
19 Julij 1642 in deze stad. Men heeft van hem :
.L' Exercise de 1' Amour , ou des Stations de la Passion de
N. S. J. C. 1626. 24°.
Le Ginacle, on Trate des Vertus que N. S. J. C. a practiguies en 8a derniere Cene. 1631.
Paradises Coele8tis Petri Matthiae , Illontensis, e Societate
jest c, anno. saeculari Societ. Je8u. 1640. Antv. 1640. 12°.
Zijn boeken de Corporibus gloriosis en de Gloria essential
zijn niet verschenen.
zie' Boussut, Hist. de Mons. p. 434; Foppens, Bibl. Belt'. T.

II. p. 992; Paquot , Mem. T. III. p. 523.

MATTHIAS , MATTHIAE , MATTHYS (CHRisTIAAN) ,
omstreeks 1584 te Meldorp in het Holsteinsche geboren heeft
een belangrijk deel zijns levens in ons vaderland doorgebragt.
Iii studeerde , ten einde als predikant bij de Lutherschen te
kunnen optreden te Straatsburg , onder Philippus Mar b ah us (1607) en te Giessen , waar hij onder Jan W i n.ck e 1 m ann stellingen verdedigde over de goddelijkheid van
het woord. Ook gaf hij aldaar bijzonder onderrigt in
de zedekunde. In 1614 werd hem het rectoraat te Badennurlach opgedragen en scheen het dat zijn leven aan de beoefening der oude letterkunde zou gewijd worden. Nogtans toonde
de godgeleerdheid niet te vergeten in verschillende door
hem uitgegeven werken. In 1618 aanvaardde hij het professoraat in de godgeleerdheid to Altorf, maar vier jaren later
riep hem de Deensche toning C h r i st i a a n IV naar zijn vaderland terug en, benoemde hem tot predikant te Meldorp en
superintendent over het D4hmarsche. De volksbewegingen , die
omstreeks 1627 in het golsteinsehe, ten gevoige van de inval-
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len der keizerlijke troepen ontatonden 'bragteri hem in den
kerker. Overtuigd van zijn onschuld , werd hij ontslagen en
keerde hij naat Denemarken terug , waar de koniig hem
tot predikant en hoogleeraar in de godgeleerdheid aan de' hoogeschool to Some benoemde. Hoezeer hij in de gunet det konings stond , bragt hem zijn streng en voor spotlust zees gevoelig karakter in oneenigheid met Justus Hoeg, moderator
der hoogeschool , hij verliet Denemarken en begaf zich naar
Leyden , waar hij van plan was zijne letterkUndige studien
voort to zetten , doch nam , op aandrang der Amsterdamsehe
broeders , in 1641 het beroep to 's Hage aan. Reeds word hij
den 31 Mei 1643 , op zijn herhaald en dringend verzoek ontslagen en vestigde hij zich te Utrecht , om aldaar zijn leven
verder in een letterlievende rust door te brengen. Gelijk elders , zoo bragt Matthias ook hier den streng kerkelijken
geest van de Wittenbergsche hoogeschool , waarvan twist met
zijn ambtgenoot en verdeeldheid in de gemeente het gevolg was.
Hij overleed in Januarij 1655 , oud 70 jaren.
Hij schreef:
Collegium .Ethicum Giessae. 1611. 12°. 1613. 12°.
Collegium duodecim Di8putationum Metaphy8icarum. Giessae
1611. 4°.
Collegium Politicum , duabu8 partibus. Giessae 1612. 12°.
Diaputationes Zheologicae , videlicet .Prodromus invictae veritatia pro deitate Filii Del contra Photinianos. Giessae 1617. 4°.
Collegium Excercitationum _Theologicorum, Anti-Photinianarton ,
de Notitiae Dei naturali existentid , usu et ejicacid. Noribergae. 1617. 4°. Collegium eecundum. Ibid. 1621. 4°.
Methodica Sacrae Scripturae loca vindicandi ratio , in &lack
locoman, videlicet Zack. XIII : 10 de Messiae Divinitate , et
officio : Johan. XX : 28. de Thome Apo8toli fide et cotfreasione :
1 Joh. II: 1, 2 de Christ° advocato et propitiatore tostro
monetrata ; erroribus lleterodoxorutn , praeeertim anion Photianorunt opposita. Noribergae. 1618. 4°.
Sy8tema politic= , in tree libroe diatribtautn. Giessae 1613.
12°. Marpurgi 1619 , 1631. 12°.
Syatema Logicum theoretico-practicurn. Giessae 1618. 12°.
Marpurgi 1621, 1631. 12°.
Exercitationea Metaphysicae. Marpurgi 1620, 163.1,- 1637.
Disputationuin Ethiearuns Collegia tria. Gienae. ,1621. 12°.
Oratio panegyrica de vita et obitu admodum Reverendi et
Clariaaitni viri Dom. M. joh,annia SchrOderi. Theologi eekberrimi, de Iota Christi Reclesid meritiosimi apod inctittom Noribergarn Autialitia primarii , XXIII die Junii , quo taste' decennium prim,am ibi concionem habuerat anno '1621, pie' doiuticti ;
habita 30 Auqueti anni 1622. Altorfii 1622. 4 0 It. in de
Memoriae Theologorum van Henning Witt e, Decode VII.
p. 8 63-.43 8 1.
c
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Systems ethicwn in &es libror destributum. Marpurgi 1626 ,
1635, 12°.
Theologia typica , see totius Sacrae Theologiae Delineatio.
Hamb. 1629. fol.
Theatrum Psalterii th,eoretico-practicum. Hamburgi , omstreeks
1659 , na den dood van den schrijver , door It udolph us
a p ell u s, hoogleeraar in het Grieksch en de Geschiedenis ,
to Hambueg , uitgegeven.
Systema Theologicum minus; in quo totem Christianae
corpus , ex uno et solo Dei verbo , artiflciose et efabrefacturn traditur. Hamburgi 1639 , 1654 , 1662. 4°.
Historia Patriarcharum , in qua illorum °rims , programs
atque egressus , methodo nova et artificioscl , descripta continentur et ad MUM Ecclesiasticum , Politicum et Oeconomicum acco•
modantur. Lubecae 1642. 4°.
Historia Alexandri Magni , 8eu Prodromus quatuor Monarchorum. Amst. 1645. 12°.
.Theatrum historicum theoretico-practicum ; in quo quatuor
Monarchiae nova' et artificiod methodo describuntur. Amst.
1648. 4°. edit. aud. et emendat. 1656. 4°. Accessit supplement=
insigne earum rerun , quae desiderari poterant , ad annum Christi
cionciavin. 1668. 4°.
.analysis logica in Buangelistam Matthaewn , in tabellas redacta. Amst. 1652. fol.
Sophistica ; sive doctrina , modum fallacias artificiose solvendi
docens. Hamburgi 1659. 12°.
Commentarius in Psalmos Poenitentiales. Hamburgi. 1692. 4°.
Antilogiae Biblicae , sive conciliations dictorun sacrorum
Bibliorum. Hamburgi. 1700. 4°.
Men heeft nom van hem eenige Theologische dissertatien in
4°. zoo als de 11rormet et Iudice controversiarum , De Christi ,
secundum utramque nataran adoratione etc. en twee preeken in
het Deensch. behelzen de uitleggingen van Psalm 45 , uitgesproken bij gelegenheid dat hij , in 1634 , pins C hristiaan
met princes Magdalena Sibylla van Saxe in het huwelijk
verbond. (Copenh. 1634. 4 0 .) en eene over Psalm 128.
Copenh. 1637. 4°.
Hij liet in hands. na :
Dilucidationes Dominicalium et restivalium.
iimotata in Fetus et Novum Testamentum of Biblia Latina
gloseata.
System Theologicum majus.
Theologia practica , sive Loci communes practici.
Theologia Naturalis.
Christologia Sacra.
Philologia Sacra.
Lexicon Theologicum.
Tractatue de formulis caua et sobra loquendi in Theologicis
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Systema Hi8torieum, theordico-practicum.
Zie Biogr. Univ. i. v. ; Jacher, Gelehr. Lexie. i. v.; Freheri,
.

Theatrum ex Templo honoris reserato Spigelii 554, m. portr.; H.
Witte, Diar. Biogr. ad annum 1655; Id. Memoria Theologorum Decade VII, p. 5862; a Decade XI. p. 1480-1486; Paquot, Mean.
T. II. p. 522; Glasius, Godgel. Nederl. o. h. w.; Pa uw, Europis
Lutherdim p. 343; Domela Nieuwenhuis, Gesch. d. Evang.
Luth. kerk te 's Gravenhage , bl. 12, 13, en de leer van het H. Avondmaal in de Evang. Luth. kerk. (Amst. 1852).
'

MATTHIEU of MATTHIEUW (BALTHAzAE), van Antwerpen , kunstschilder , bloeide in het midden der 17e eeuw. In
de eetzaal van de Hermitage te Turijn vindt men van hem
een zeer schoon Avondmaal, volgens den abt Lanz i.
Zie Kramm, Lev. en werk. der Boll, en Vl. Kunstschild. D. IV.
bl. 1078.

MATTHIEU (JEAN CHRYSOSTOME DE S.) , of Jean Hu st i n , werd waarschijnlijk te Luik of omstreken geboren , begaf
zich in den geestelijken stand en onderwees de wijsbegeerte in
het bisschoppelijk seminarie aldaar. Den 23 September 1621
nam hij te Brussel het kleed aan der ongeschoeide karmelie•
ten en gaf in het klooster van Placet in Leuven onderrigt in de
philosophie en theologie. Ook was hij in andere betrekkingen
werkzaam geweest toen zijne oversten hem naar Rome riepen ,
waar pans U r b anus VIII hem het bisdom van Ispahan ,
hoofdstad van Perzie, aanbood. In Brabant wedergekeerd ,
vervulde hij de betrekking van prior en definitor en stierf
to Brussel den 21 Februarij 1652.
Zijn Vie de la soeur Marguerite de la Mere de Dieu, Car•
melite Converse de Bruxelles is niet gedrukt.
Zie C. de Villiers, Bibl. Carmel. T.I. p.824; Paquot, Phin.
T. II. p. 559.

MATTHIEU (C.), een landschapschilder , die omstreeks
1651 leefde.
Zie Navorscher,, D. II. bl. 312.

MATTHIEU ( ), die zich als kapitein van een korps vrijwilligers in den Posten•oorlog in Vlaanderen (1793) onderscheidda.
Zie Bossch a , Negri. Heldend. te land , D. III. bl. 67, 75.

MATTHISIUS (Assumws) of S w e e:r Matthysen, noon
van Johannes Matthisiu s, predikant te Deventer studeerde
te Leyden onder Vorsti u s , en werd in 1616 predikant in
zijn geboortestad. Van den aanvang zijner bediening verklaarde hij
eensgezind te zijn met de Remonstranten. Reeds den 17 April
1617 werd hij op eigen verzoek van zijn dienst ontzet, maar
nog in hetzelfde jaar te Kampen beroepen.
-

26
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In November 1618 werd hij van wege de Remonstranten
met Co r v in u s en P ij n a c k e r naar Dordrecht gezonden om
met E p i s c o p i u s voor de Remonstranten toegang tot de synode
en vrijgeleide te verzteken. Den 16 dier maand werd hij voor de
synode geciteert en vervolgens met zijn medebroeders in 1619 veroordeeld. Naar Nieuwhuis in Benthem gevoerd, vond hij noch
daar , noch te Steinfort , noch te Munster eene schuilplaats.
Eindelijk begaf hij zich naar Grol. In het land teruggekeerd
bediende hij van 1630 of de Remonstrantsche gemeente te
's Hage in commissie. Den 1 Maart 1631 kwam hij bij die
gemeente in vaste bediening. Nog in September van het volgende
jaar predikte hij er. Daarop vertrok bij naar Hamburg en werd
de Haagsche gemeente eenigen tijd bij leening bediend , tot op
de komst van Batelie r. Den 27 Augustus 1637 werd hij ,
in het vaderland teruggekeerd , met drie anderen voor de visitatie der kerken tot de directeuren geassumeerd. In Januarij
1639 werd hij te Rotterdam beroepen en bleef daar tot zijn dood
12 Jan. 1651. Albertus Holthenius heeft eene lijkrede
op hem gehouden , die het licht ziet.
Men heeft van hem :
Oprecht ende claer bericht waer in cortelyck teghens een ander ghestelt is 1 Twat die pred. van Campen .... over 't stuck
van die praedest. met den ancleve van dien, voor de oude waerheVt ,qevoelen. II Tfat die selvige al8 onwaerh,eijden
ende nieuwicheijden (uyt schriften van ... 8uyvergenoemde
leeraers ... uiftgetrocken verwerpen enz. 1667. waarvan
verschil. drukken , behalve door M at thi sius, den voornaamsten
opstellen, ook door Goswinus, Voscuil en Schotlerus
onderteekend.
2fathisii, onschuldt d. i. korte openingh,e van de proceclure , die men in sijne af-zettinghe &ahem hem gh,ebruyct
heeft , bij forme van antwoorde op zoodanighen afscheyds•brief
van de magistr. der stadt Deventer ... ghezonden. Met eene
voor-r waer•in ooc zommigh,e vorighe proceduren tot naerder
bericht aenghetoghcn worden, enz. 1618.
Twee vragen: waervan de eerste is of de ware kercke Christi
dooden kan in 't geloof, de tweede of de roomsche alleen deze
ware kercke zy : voorgestelt ende ondersocht van een genaemt
catholyck printer (Robert Delius) met een antwoordt daarop
gestelt van Ass. Mathisius. Oock een aanhangsel belangende het
ketterdooden. Rotterd. 1647. 8°.
Twee predicatien, de eerste over Jeremiae XIV , vers 19 ,
20, 21, gedaen den 12 Dec. 1646 op den biddach om den vrede
to verwerven; de tweede over Jesaia XXVI vers 1, 2, 3 en 4,
gedaen den 10 Jung 1648 op den danckdach voor den verkregenen vrede, van Ass. M a tthisius. Rotterd. 1649.
Zie Alb. Holtenius, Lijkr. over A. M. Rott.1651, 4 0 ; Brandt,
Hist. d. Reform. D. I. bl. 442 , 688, 691 , D. IV. bl. 11, 12 , 13 , 382;
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p.1,6 , Acta
Cattenhurg, BibL rem. p. 96, 106; Paquot,
Remonstr. T. I. p. 121; Oorspr. ende
et Scripta Syn. Dordrac.
voortganck der Nederl. Kerclicke verschillen, D. II. p. 81, Col. ,6;
Revii, Day. ill. p. 586 611; Baudertius, Memoi-. B. yin.
bl. 1 enz.- Koecher, Hist. d. Eleidelb. Catech. bl. 371; Regenbogen, deschied. d. Rem. D. IL bl. 14; Glasius, Godg. NeaerL
o. h. w.; Tideman, de Rem. Broeders. bl. 31 , 52 , 63; 4. Mo ulin, de Rem. te Kampen , bl. 9, 10; Molhuizen, ,Legrred. op
250 verjaard. van de sticht. d. Gem. te Deventer , bl. 70, 71; Rogge
Bibl. v. Pamflett. Muller, BibL v. Pamflett.
-

MATTHISIUS (GERARD) , of M a t t h ij s., werd omstreeks
1523 in Gelderland geboren. Reeds vroeg werd hij met de

Grieksche en Latijnsche talen bekend , studeerde in het collegie Montanurn te Keulen en vervulde er later het hoogleeraarambt in. De magistraat der stad , onderrigt van zijne bekwaamheid , gelastte hem omstreeks 1545 onderwijs te geven in het
Grieksch, eerst op eene kleine , later (1550) op eene grooter
jaarwedde. Zijne ambtgenooten waren toen Jan Le ill i u s
van Cochem, die het Latijn, en Justus Velsius, die
het Latijn , Grieksch en de wijsbegeerte onderwees. In
werd hij deken van de faculteit der kunsten en kort
daarna verkreeg hij den graad van licentiaat in de godgelegdheid. Den 12 November 1557 werd hij tot regent van het
collegie Montanum gekozen , welke post hij totzijn dood toe
bekleedde. Volgens Valerius Andreae stierf hij ,den 10
April 1572 ; doch H a r t z h e i m stelde zijn dood een pag
jarenlater, waarmede Cornelius Callidius, Matt 4isius'
tijdgenoot overeenstemt. Eenige oogenblikken voor Atip dood
zeide hij het volgende distichon , dal men voor zijn gra4s4rift
kan beschouwen , op.
auod satis est , vixi : jam quina decennia natum
Mors rapit. Heu ! nullus sum , nisi ; Christe , juves.
Hij schreef:
Porphyrii Phoenicia Isagoge, *eu quinque voaum hi 8014149Pee
interprete Joachim° Period° , Cormoeriaceno Benedictim , nunc
demum ab eodem recognilae; una cam Scholiis jam receto conscriptis et editis , autore G. M. Adjecta est ab eoprat prgeatio , qud .4ristotelicae Dialectica pit uperatoribus (P,etrus
Ramus en zijne discipelen) respondetur ; and cu* . ArplipOone
istius Veterum quaestionis sane Dialectica pars an insirumenturn potius Philosophiae. Colon. 1550. 12°.
Aristotelis Stagiritae Categoriae, 'lune denuo ab interprete
joach. Perionio . . . . recognitae ; una cum Scholiis G. it
nunc primum conscriptis et editis. Colon. 1551. 12°.
D. Thomae *ulna& de uaturd et eeeentid rerun, lib.ellus
(quern vulgo de Ente et .Essentid vocant,) nunc recens a mendis
gum plurimis repurgatus , et Scholiis insuper adjectis, illustratus ; opera G. ,Al. Geldri. Colon. 1551. 12°.
26,
.
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Aristotelis priorum Analyticorum (quibu8 iota ratiocinandi
doctrina continetur) libri duo; una cum Scholii8 G. M. Geldrien8i8 , nunc recen8 conscriptis et editis. Ex interpretation
Joachimi .Perionii Benedictini Cormoeriaceni diligenter jam
recognita et castigata. Colon. 1553. 12°.
..dristoteli8 de rerun Principii8 liber primu8 , in certam methodum redactu8 , et per Brotemata explicatu8 Adjecta
cunt MAO othEv , quorum explicatio ad universam Naturalis
scientiae intelligentiant non parum adjumenti 8tudio8i8 aferet.
Colon. 1556. 12°.
Aristotelis Topicorutn libri octo interprete Joach. Perionio
Cormoeriaceno Benedictino , nunc denuo ab eodem recogniti : una
cum Scholii8 jam recene conscripti8 et editis , auctore G. M.
Tomas primu8 ilristoteleae Logicae in quo in8unt quinquo
vocum Institutionum liber
Categoriarum liber unu8 : de
Interpretatione liber unus : de Rationatione libri duo : de Demonstratione libri duo ; partim Joachim° Perionio Cormoeraceno ,
partim Nicolao Gruchio , .Rothomagensi Interpretibn8 ; una cum
commentarii8 G. Matthisii Geldriensi8 , nunc multo gum ante
accuratiue con8cripti8 , et editis. Editio a Colon. 1559. 4°.
Alter TOMS . in quo in8unt Topicorum libri octo , 8ecunda
editio , Joachim° Perionio interprete. De Reprehensionibus Sophi8tarum liber unu8 , Nicolao Gruchio , Rothom. interprete;
una cum' Adnotationibus G. Matthisii
partim nunc recens
editis , partim de integro recognitie et locupletatis . . . .
MU8 praeterea librum de Natura et E88entid , authore guidem
D. Thoma zlquinate , at nunc paraphraetice tran8latum , et commentarii8 praeterca nonnullis adjecti8 illu8tratum per G. M.
Ibid. 1566. 4°.
In Epistolam B. Pauli ad Romano8 Commentaria , nunc recens conecripta ac edita , authore G. M. Colon. 1562. 12 0 .
Epitome librorum Aristotelis de Coelo. Colon. 1568. 12°.
Epitome Logicae .dristoteleae Graeco-Latina. Colon. 1569. 12°.
Epitome librorum Aristotelis de rerun Principii8 . Colon. 1570.
.Pythagorae et Phocylidis Carmina aurea.
Oratio paraenetica de extremo Domini adventu.
Condones de Adventu.
ZieVal. Andreas, Bibl. Belg. p.279; Foppens,Bibl.Belg.T.I.

p. 356; Paquot, Mem. T. II. p. 192, seqq.; Miraeus; Jiicher.
MATTHYS (S. L.) , een middelmatig graveur , van wien
men o. a. een vignet vindt voor J. B e r q u i n. Architectura
wi8kun8tige verhandelingen over de burgerlijke Bouwkunst.
Amst. 1789. fol.
Zie Kramm, Lev. en werk. d. Noll. en Vl. Kunstsch. D. IV. bl.
1078.

MATTHYS VAN DORDRECHT (Broeder). Zie WENTSEN (MATTHYS.)
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MA.TTHYS (JAN), te Gent geboren , oefende zich onder
Rombout Pauw el s in de beeldhouwkunst. Hij overleed in
1710 in zijne geboortestad en werd in de kerk van St. Michiel
aldaar begraven.
In de genoemde kerk heeft men van hem het marmeren grafteeken van Robbert van Bey88choot , en het marmeren gedeneleeken van
Capperolle in de kerk van St. Sauveur ; een marmeren Ewe
homo in de kapel van het groot Bagijnen klooster.
Zie Immerzeel, Lev. en werk. d. Holl. en VI. Kunstsch. D. II.
bl. 209.

MATTHYS (HENDRIK) , broeder van den vorige werd te
Gend geboren en in de beeldhouwkunst door Rombout Pa uwels onderwezen. Hij was deken van het schildersgild zijner
geboorteplaats , en overleed er den 5 Sept. 1752. Men vindt
van hem in de hoofdkerk dezer stad het marmeren grafteeken
van den kanunnik de la Serra du Puget. Hij was ook bouwmeester en voltooide de St. Pieterskerk te Gend.
Zie I mm er z e el, Lev. en werk. d. Holl. en Trl. Kunstsch. D. IV.
bl. 207 ; Echard, de Script. ordin. Dominic

MATTHYS (RAym) , een Dominikaan uit Gent , in Vlaanderen studeerde te Leuven , verkreeg de doctorate waardigheid
onderwees de godgeleerdheid te Winoxbergen , Gent en andere
plaatsen , Dam verscheidene betrekkingen bij zijn orde waar,,
schreef eene lijkrede op Johan Anton Daub e r m o n t , liet
eenige preeken over leerstoffen in hands. na en overleed 11
Maart 1690 , 51 jaren oud.
Zie JOcher, Gelehr. Lexic. i. v.
MATTHYSSEN (JAN) of MA.TTHYSZ., zoon van een wever en zelf bakker to Haarlem , stelde zich , nadat Jan T r i pmaker te 's Gravenhage onthalst was , in September 1533 ,
aan bet hoofd der wederdoopers in Nederland. Hij wierp
zich als profeet op , noemde zich Henoch , den tweeden getuige
en zond in October van dat jaar,, om zijn aanhang uit te
breiden , 12 Apostelen nit. Hij wilde op de puinhoopen der
bestaande ordeningen , staten en overheden een nieuw godsrijk
vestigen. Als een andere Mahommed zocht hij door zwaard
en vuur den val te bewerken van alle mogendheden , die onder
het bereik van zijne baldadige onderneming waren , en een altijddurend rijk vestigen dat zich onder zijn koninklijk bewind
over cre gantsche aarde zou uitbreiden. Hij zou de wereld
overwinnen en over alle vijanden van het godsrijk zegevieren.
Dan zou de CHRISTUS op de wolken des hemels verschijnen
en hem in zijne koninklijke waardigheid bevestigen , de paus
van Rome als den antichrist van den troon werpen , en in diens
plaats hem als den oppersten kerkregent plegtiglijk aanstellen.
Na zich eenigen tijd te Amsterdam te hebben opgehouden ,
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vertrok hij in November 1533 naar Munster , waaroVer hij het
opperbevel in handers kreeg , en waaraan hij nieuwe wetten gaf.
Hij sneuvelde , toen deze stad door den bisschop belegerd werd.
Zijn dood verwekte algemeenen schrik , die Jan Bok e 1 s z.
&mr een aanspraak verdreef. Deze huwde de nagelaten weduwe
van Ma it h y s z. C h r. v. Si c h em heeft hem in plaat gebragt.
Zie Ottius, Annales Anabapt. Basil. 1672; Meshovius, Hist.
Anabapt. Col. 1617; Jochmus, Gesch. d. Kirchenreform. zu Miinster , 1825. 8° ; J. Has t , Geschichte der Wiedertaujer , bis auf ihren
Stfirz. zu Munster. (Munster 1836); C. A. Cornelius, Geschichte
des Mfinsterischen Aufruhrs , le B. ; L. Hortensius, Tum. Anab.
p. 16, 16; Oproeren der Wederdoperen , bl. 33, 46 ; Wagenaar,
Beschryty. v. Amsterd. D. III. bl. 26, 32; Brandt, Hist. d. Ref.
D. I. hi. 112, 113; Ypey, Gesch. d. System. Godgel. D. III. bl. 119;
Cerisier, Ned. Geb. D. II. bl. 306; van Mieris, Ned. Vorsten ,
D. II. bl. 404, 405, 410; Ypey en Dermout, Gesch. d. Ned. Her v.
kerk , D. I. bl. 124, volgg. ; Kist en R o y a a r d s , Arch. voor Kerk.
Gsch. D. V. bl. 119, 120; Rippold, D. Joris v. Delft , in Zeits.
f. Hist. Med. 1863. S. 7, 53; Kok, o. h. w.; Kobns en de Rivecourt; Verheyden, Ef. eor. qui Antichr. oppugnarunt.

MATTHYSSEN of MATTHYSZ. (JAN) , geb. te Middelburg , een wederdooper,, die in 1534 met zijnen bisschop
Jak o b van K am pen te Amsterdam kwam en aldaar heimelijke vergaderingen hield. Hij was aldaar een der hoofden
van de herdoopers en nam deel aan bun aanslag op die stad.
Hij werd echter niet gelijk de meeste gevat , maar wist zich
door een tijdige vlugt te redden.
Zie L. Hortensius van den oproer der Wederdooperen , bl. 137;
Wagenaar, Beschrijv. v. Amsterd. D. III. bl. 26, 48.

MATTHYSSEN (Pater WicuARD) , een Groninger, , van de
orde der Jesuiten , werd in het einde van Mei 1627 naar Friesland gezonden met het doel , om zich vooral aan bet platte
land te wijden. Hij arbeidde to Leeuwaarden en omstreken ,
endoopte er met Willebrordus van der Heyden 48 volwaSMnen en 180 kinderen. Na drie jaren aldaar doorgebragt
te hebben , werd hij naar Franeker gezonden , waar zijn werk
niet voorspoedig was. In 1632 zond hem de societeit naar
zijne geboorteplaats.
Zie W. v. d. Heyden, Verh. van de verrigting der Jesuiten in
;idea. bl. 69, 73, 105, 107, 111.

MATTHYSSEN (ALLART) , kapitein ter zee, van Amsterdam , veroverde achtereenvolgend drie Portugesche kapers , omstreeks 1663.
Zie J. C. de Jon ge , Gesch. v. h. Ned. Zeew. D. II. bl. 302.
MATTHYSSEN (JAN). Deze dappere zeeheld ontmoeten
wij in de zeeoorlogen onder de Ruit e r. Hij bekleedde in den
eersten Engelschen oorlog de betrekking van kapitein , vervolgens van schout-bij-nacht bij het Zeeuwsche smaldeel (1667)
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en nam deel aan den togt van Chattam. Toen van Nes de
Teems afgezakt en zijne scheepsmagt over de geheele uitgestrektheid der rivier van Londen had uitgebreid , werden de
Nederlanders onverhoeds door de Britten van buiten aangevallen.
Bij die gelegenheid , toen de vloot in een hachelijken toestand
verkeerde , gaf hij treffende bewijzen van kloekmoedigheid.
Hij kreeg een brander voor den boeg , die hem zijne boven
blindesteng wegnam , doch hij verloor geen moed , ook hij
deed zijn schip gieren en weerde den vijandelijken brander
of , die door eigen vuur verteerde.
Zie J. C. de Jonge, Negri. heldend. ter Zee , D. II b. bl. 380,
465.

MATTHYSSEN (JAN), de Jonge , moedige zoon van den
dapperen Zeeuwschen schout-bij -nacht van dien naam , toen hij
in de Noordzee kruiste om den handel en zeevaart zooveel
mogelijk tegen de Duinkerkers to beschermen. Hij voerde
toen de snaauw de Zeepo8i, van 12 stukken , en leverde , na
alvorens een Hollandsch schip ontzet to hebben , een bloedig
gevecht aan eenen Franschen kaper, wien het ten laatste , door
de schade , welke de Zeepost bekomen had , gelnkte to ontkomen.
Zie J. C. de Jonge, Gesch. v. h. Ned. Zeew. D. IV. bl. 441.

MATTHYSSEN (ROBERT) , kapitein ter zee , deed als koopvaarder in 1678 veel afbreuk aan de Duinkerksche en andere
Fransche oorlogschepen en veroverde o. a. vijf prijzen van meer of
mindere waarde , die door de Zeeuwsche commissievaarders gedeeltelijk in Zeeland , gedeeltelijk in Spanje werden opgebragt.
Zie J. C. de Jo nge, Gesch. v. h. Ned. Zcew. D. III. bl. 271.

MATTON, MATHON of MATON (B.) , schilderde burger
huizen uit den deftigen stand. Volgens sommigen zou hij een
leerling van G. D o u zijn geweest. Zijne beste werken gingen
voor die van D o u of van Mieris, naar wig hij ook kopijen
heeft gemaakt , door. Bij Jonkhr. Six van Hillegom berust van zijn penseel een fraai stukje , Een man by eene vrouw ,
waarschij nlij k portretten.
Op de verkooping van den beer Cremer to Rotterdam.
(18 16) was een uitvoerig kaarslicht van hem , voorstellende :
Rene meid , die in een kelder bij een wijnvat in slaap gevallen
door haar meester betrapt wordt , voor f 1,210,— verkocht ,
en bij de Sm eth gold een Buitenhuisje m. fig. 710.—.
Zie van Eynden en van der Willigen, Lev. d. Schild. D.I.
bl. 183, D. IV. bl. 118; Immerzeel, Lev. en werk. der Boll. en
VI. Kunstschild. D. II. bl. 209 ; Kr amm, Lev. en werk. der Boll. en
Vl. Kunstschild. D. IV. bl. 1078.

MATTON (J.). De heer Kramm heeft het nog niet tot
een resultaat kunnen brengen , of deze wezentlij k geleefd heeft
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of dezelfde is met den vorige. In het eerste geval moet hij in
het genre van J. M. hebben geschilderd.
Zie Kramm, Lev. en werk. d. Boll. en Vi. Kunstsch. D. IV. bl.
1078.
MATRON (EDMOND ETIENNE JOSEPH) een zeer verdienstelijk hoofdofficier der infanterie , werd den 9 Mei 1788 te
Doornik , in Belgie, geboren. Op zestienjarigen leeftijd trad
hij als vrijwilliger in dienst bij het regement jagers te paard ,
der garde , en deed als zoodanig dienst bij de krooning van
keizer Napoleon I.
In 1805 maakte hij den veldtogt van Oostenrijk mede en
werd tot bregadier bevorderd ; in 1806 en 1807 nam hij deel
aan den veldtogt in Pruissen en Polen , en ging toen als le
luitenant over bij het 29e regiment infanterie van linie en het
leger bij Napels , met hetwelk hij twee jaren lang in Calabrie
oorlog voerde , en waar hij in 1808 tot le luitenant werd benoemd. In 1809 kwam hij met zijn legercorps onder de bevelen van prins Eugene uit Italie , in Oostenrijk aan ; in 1810
bekwam hij den rang van kapitein , en als zoodanig werd hij
in 1811 als aide de Camp aan den generaal B it lard toegevoegd , die sulks verzocht had en die , als belooning voor onderscheidene uitstekende door hem verrigtte daden van dapperheid , gedurende den immer gedenkwaardigen veldtogt van
Rusland , hem ten jare 1812 voordroeg tot chef d'escadron en
officier van het legioen van eer. Het meerendeel der groote
veldslagen van het eerste keizerrijk zijn door hem bijgewoond.
Te Austerlitz heeft hij zich bijzonder onderscheiden bij den
vermaarden aanval van de jagers te paard der keizerlijke garde
met de Mamelukken , onder bevel van den generaal Rapp,
op de chevaliers-gardes van keizer Alexander, waardoor over
het lot van den dag werd beslist.
Hij beyond zich bij het beleg van Gaeta onder Mass ena,
te Mileto , Eylau , Friedland en te Caldiero , alwaar hij door
een kogel aan den hals ernstig werd verwond. Voorts te Raab
en to Wagram , waar hij door geweerkogels twee verwondingen
bekwam.
Gedurende den veldtogt van Rusland maakte de kapitein M at hon onder het opperbevel van den maarschalk Vi c t o r,
deel uit der divisie Partonneaux , aan welke Napoleon den
last had gelaten om den gantschen dag van 27 November
voor Borisow stand te houden , ten einde daardoor den generaal Tchichako ff te misleiden , en zoodoende den overtogt
van het Fransche leger over de Berezina to beschermen. Door
meer dan 40000 Russen ingesloten , waren de ongeveer 2000
man , die er van de drie brigades der dappere divisie nog waren overgebleven , gedwongen zich over te geven , doch niet
dan na voorafgegane bloedige gevechten , en na wonderen van
,
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onverschrokken heldenmoed. Twee jaren vertoefde de kapitein
Mathon in Kurksk en in de Krim. Na zijne terugkomst
nit Rusland vroeg en bekwam hij een eervol ontslag uit fransche dienst , en werd hij in 1815 benoemd tot majoor in dienst
bij het Nederlandsehe leger.
Bij Z. M. besluit van 20 December 1826 tot luit.-kolonel
bevorderd zijnde, viel hem de onderscheiding te beurt van bij
de oprigting van het reg. grenadiers tot kommandant van het
le bataillon te worden aangesteld , met hetwelk hij in de September-dagen van 1830 zich in het park te Brussel beyond.
Zoo ooit iemand , dan voorzeker heeft ook destijds de luit.
kolonel Mathon zich ten allergunstigst onderscheiden. Van
moed en beleid getuigde al reeds vroeger het Fransche eerekruis dat op zijne borst prijkte , en onkrenkbare trouw aan eed
en pligt , van onbeperkte gehechtheid aan het huis van Oranje ,
kon men toch geene meer treffende , bewijzen geven , dan hij
dit deed door het afwijzen van de schitterende voorstellen ,
hem bij herhaling van Belgische zijde gedaan.
Van of 1831 tot 1833 was hij toegevoegd aan den staf van
Z. H. hertog Bernard van Saxen Weimar.
Bij besluit van 13 Februarij 1834 werd hij benoemd tot
kolonel-kommandant der 12e afdeeling infanterie en den 1 Januarij 1841 tot generaal-majoor , provinciale kommandant van
Gelderland. In den jare 1843 is hij op pensioen gesteld , en
gaan wonen op het familie buitengoed te Ginneken bij Breda,
alwaar hij zeer onverwacht in Junij 1863 is overleden.
De generaal Mathon was ridder der Militaire Willemsorde ,
ridder van het Legioen van Eer,, Commandeur met de Ster
der orde van Witten Valk van Saxen-Weimar-Eisenach versierd met het Metalen kruis en de penning van St. Helena.
Als braaf soldaat , getrouw dienaar , kundig en uitstekend chef
stond hij bij zijne meerderen in hoog aanzien , was hooggederd
en bemind bij zijne kameraden en ondergeschikten. Door het
openhartige en rondborstige , door het wegslepend vrolijke van
zijnen inborst bond hij de harten aan zich , en was hij glom
geliefd.
Zie Bosscha, Negri. Heldend. D. III. bl, 611; Amsterdamsch
Handelsblad van den 29 Junij 1863.

MATTREE (CHRISTOPHORUS DE) , geb. te Condroisy in het
Luiksche , was, behalve in de voornaamste oude ta1en , volgens
Via I. Andreas, in alle die in Europa gesproken werden , ervaren , en heeft onder een anderen naam , in het licht gegeven :

De Venerab. Sacramento Eucharistiae.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. p. 139; Foppens, Bibl. Belg.
T. I. p. 180.

MATTY (PAuLus) of Maty, zoom van Matt hi e u Matt y ,
werd in 1681 te Beaufort geboren , was Phil. dr. en predikant
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bij de Waalsche gemeente te Montfoort , later catechist bij
het school der armen , door Jacques S a urin gesticht te
's Hage. Hij gaf in I 729 ecn naamloos geschrift in het licht : getiteld : Lettre d'un theologien a un autre theologien 8ur le my8tere de la Hij ging in hetzelve van de meening uit
dat men in de dogmatiek dikwijls te weinig acht gaf op eene
gezonde exegese en te veel invloed liet aan de schoolsche philosophie van vroegeren tijd. Dit denkbeeld pastte hij toe op
het leerstuk der Drieeenheid en bragt de hierop betrekking
hebbende bijbelplaatsen tot vier soorten , waarvan de eerste op
de eenheid van God , de tweede op de godheid van Vader ,
Zoon en H. Geest , de derde op het onderscheid dezer
drie personen , de vierde op hunne onderlinge betrekking zag.
Na deze plaatsen aan een scherp onderzoek onderworpen
te hebben , kwam hij tot de volgende slotsom : #In de
heilige Drieeenheid zijn drie wezentlijk van elkander geschei- •
dene personen. De eerste bezit in zich de gansche Godheid ,
dragende daarom den naam van Vader. Deze eene waarachtige
God heeft , vOcir de schepping der wereld , twee verstandige ,
doch eindige wezens voortgebragt , welke beide hij , op de allernaauwste wijze met zich vereenigd heeft , zoodat hij met die
beide drie personen uitmaakt. De tweede persoon , die de zoon
genoemd wordt , omdat een verstandig doch eindig wezen met
de Godheid op het naauwst vereenigd is Uithoofde dier vereeniging wordt en de Zoon en de Heilige Geest met het volste
regt God genoemd , en zijn er drie personen in een en het
zelfde goddelijke wezen." Groot was de verbazing , die dit
geschrift verwekte , en toen men wist wie er de schrijver van
was , poogde de Waalsche predikanten te 's Hage hem van de
ongegrondheid zijner meening te overtuigen. Toen deze poging
mislukt was , gaf A r n au d de la C h a p e 11 e, een hunner,,
zijne aanmerkingen op dit geschrift in het licht , waarop hij
zijn Entretien par lettre entre Mr. de la Chapelle et le Sr. P. Maty

stir le sujet de la lettre dun theologien a un autre thiologien
sure, la mystere de la Trinite , 1 730 , liet volgen. De zaak kwam
voor de Waalsche synode , in 1730 te Kampen gehouden , die
de leer van Mat ty voor Ariaansch en Sabelliaansch verklaarde
met welk oordeel de Zuidhollandsche synode overeenstemde.
Mat y berustte geenszins in deze uitspraak , maar verzette er
zich tegen in Protestation du Sr. P. Maty contre ce qui 8' est
passe dans le Synode Walton , assemble a Campen en May
1730 , en gaf tevens Apologie de la conduite et de doctrine du
Sr. Maty in het licht. Een zijner vrienden nam zijne verdediging op zich in .Reftexions en forme de lettre , adressee an
prochain Synode , qui doit 8' assembler an moles de Septembre 1730.
Jan L o u is Ben you st schreef hierop ter verdediging van
den kerkeraad : Triomphe de kb verit6 et de la paix , ou reflexions sur ce qui s'est passe de plus important dans le der
%
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nier 8ynode au sujet de Mr. Mazy , welke laatste zijn gevoelen
ontwikkelde in Doctrine de la .Trinite , eclaircie et demonstrie
par ecriture et defendue contre les objections de Mr. de k
Chapelle et de quelques autres Theologiens.
Dit geschil had de aandacht der godgeleerden , zoo in als
buiten het vaderland getrokken. De hoogleeraar Driessen
schreef zijn Examen sententiae , an in essentia Divina sint trice
entia , unum increatum et infinitum , 1 733 ; de kandidaat T.
W. Hannibal, verdedigde in 1736 , onder voorzitting van
M o s h e i m , eene dissertatio , getiteld : Modes& inguisitio in
novam dogmatic de S. S. trinitate explicationem , guam vir. Clar.
P. Mat y proposuit , opgenomen in M o s h e m i i diner& ad historiam ecclesiasticam pentinentes. T. II. p. 399 seqq. De hoogleeraar P. Broes gaf die verhandeling in 1798 op nieuw uit
met eene voorrede waarin Matt y's gevoelen ter nadere onderzoeking den godgeleerden werd aanbevolen. Eene aanprijzing
daarvan vindt men in Brie' aan mijne landgenooten die tot andere Christelyke genootschappen behooren , 1796, bl. 7.
De Chaufepie heeft een breedvoerig onderzoek van M a t y s
gevoelen kenbaar gemaakt in zijne , oorspronkelijk in het
Fransch uitgegeven , Brieven over gewiqtige zaaken betreffende
den Godsdienst (W. 93-155).
M a t y ging tot het Remonstrantsche kerkgenootschap over ,
en leefde sedert geheel ambteloos. Volgens Haag legde hij
zich op de geneeskunde toe , en ging naar Engeland , waar hij
stied. Men schrijft hem toe : La certitude des connaissances
humaines , in 1741 uitgekomen , en (zegt men) door hem in
het Engelsch overgebragt.
e

-

Zie Walchii, Comp. Hist. Eccl. T. VI. p. 211-222; Doederleinii, Instit. Th. C. § 116; Munti:nghei, Th. Ch. Comp. 577;
Baumgarten, Gesch. d. Religions part. p. 859, 866; Mosheim,
Kerk. Gesch. D. X. bl. 54, 55; Dissert. ad historiam Eccles. pertinentes
T. II. p. 498; van Einem Kerk. Geseh. D. III. bl. 602, 603;
Ypey, Kerk. Gesch. d. X VIII eeuw , D. VII. bl. 283, very. D. IX.
M. 6, very.; Y p e y en Dermout, Gesch. d. Ned. Herv. kerk , D.
III. bl. 210, 211; Aanteek. , bl. 92, volgg.; Glasius, Godgel. Ned.
o, h. w.; Kist en Royaards, Archief voor Kerkel. Gesch. inzond.
in Nederl. D. VII. bl. 291, v. 295, v.; Kobus en de Rivecourt
Haag, La France Protest. i. v. ; JOcher, Gelehr. Lexic.
MATTY of MATHY (CHARLES) , broeder van den vorige , in
1698 predikant der Waalsche gemeente te Tvlontfoort, is bekend door
een Dictionnaire giographigue Universel. Amst. 1701 , 1723. 4°.
Zie Haag, La France Protest. i. v. ; Biogr. Univ. i. v.

MATTY of MATHY (MATTHIEu), zoon van Paul Matty,
beroemd geneesheer en talentvol schrijver. Hij werd in 1718
te Montfoort geboren , studeerde te Leyden , en werd aldaar
Phil. et med. doctor. In 1740 ging hij naar Engeland. Hij
maakte zich vooral bekend door zijn Journal Bratannigue
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18 d. in 12°. tusschen 1750 en 1755 te 's Hage in het licht
gekomen. De koninglijke Maatschappij van Londen nam hem
in 1758 tot lid en in 1765 levenslang tot secretaris aan.
Volgens E 1 o y was hij ook lid der academie van Berlijn en
toen het Britsch Museum in 1753 gesticht was , werd hij er
onderbibliothecaris aan benoemd. In 1772 volgde hij doctor
Knight als bibliothecaris op , vier jaren later overleed hij
(1776). M a t t y was een zees geleerd man en daarenboven
uiterst minzaam en beleefd. Hij was met de beroemdste geleerden van Europa in briefwisseling en gaf , behalve het genoemd Journal , in het licht :
Dim. de consuetudinis efficaciti in corpus humanum. L. B.
1740. 4°.
Di88. de Usu. L. B. 1740. 4°. in het Fransch. Utrecht.
1741. 12°.
Ode sur la rebellion en Boone. Amst. 1746. 8°.
Essai sur le caractere du grand medecin Bloge ou critique de Boerhaave. Colog. 1747. 8°.
Authenthic Memoirs of the life of Richard Mead. Lond.
1755. 12°.
Translation of a Discourse on inoculation , read before the
Academy of sciences at Paris , by M. de la Condamine. Lond.
1765. 8°.
New observations on inoculation , by Dr. Garth , uit het
Fr. Lond. 1768. 8°.
Life of Lord Chesterfield, voleindigd door zijn kleinzoon
J u s t a m on en geplaatst voor de mengelwerken van Stanhope.
Lond. 1777. 2 d. 8°.
Men vindt van onzen geneesheer in de Trans. Philos : Letter on the success of inoculation at Geneva (1768) ; On the
history of the return of the famous comet of 1682 with observations en On the matter of inoculating the small pox on the
court of Barbary and at Bengal, in de Med. Obis. and lug.
(T. III.) Palsy occasioned by a fall, attended with uncommon
symptome, en Essay on the advantages of very early inoculation.
Ook zette Mat y in 1758 in het Eng. over de Remarques
de Peyssonnel sur la montagne de soufre de la Guadeloupe en
plaatste een voorrede voor het eerste werk van Gibbon,
Essay sur l'etude de la literature. 1761. 8°.
lie JOcher, Gelehr. Lexic. i. v.; Haag, La France Litter. i. v.

MATTYE (JAN) , sneed kunststukken in hout , o. a. in den
vorm en ter grootte van een okker- of walnoot , in de eene
helft de geboorte van JEZUS in de andere de aanbidding der
wijzen ; in den vorm eener citroen , in de eene helft de
bruiloft te Kanaan , in de andere eene processie ; van' een
doodshoofd enz. Sommige stukken dragen het jaartal 1639.

413
Zulk een hoot, van een onbekend kunstenaar,, waarin de geboorte en kruisiging kunstig gesneden waren , oorspronkelijk
voor ,f 1400 verkocht , goldt later f 700 , en werd door C.
van Alkemade voor f 100 en een ducaat gekocht. Op de
auctie der handschriften van dezen laatste, 17 Januarij 1848
te Amsterdam verkocht , bragt hij f 110 op.
Zie Navorscher, D. IV. bl. 100; Cat. der hands. v. C. v. Allcemade
en P. v. d. Schelling, bl. 84.
MATTYS (ABRAHAM), omstreeks 1570 te Antwerpen geboren ;
schilderde landschappen en historiele onderwerpen. I m m e rzeel vermeld van hem : De dood van de Moedermaagd , en
een altaarstuk , voorstellende : Maria met het Christu8-kind en
de Heilige Franciscu8.
Zie Immerzeel, Lev. en werk. der Jioll. en Vl. Kunstsch. D. II.
bl. 209.

MAUBEUGE (JEAN). Zie MABUSE (JAN).
MAUBURNUS , MOMBURNUS , MAMBURNIUS (JoHANN2s) , of Jean de Momboir, ook Joannes
naar zijne geboorteplaats genoemd. Hij werd in zijne jeugd
naar Utrecht gezonden , waar hij in den Dorn werd opgevoed ,
de Grammatica en het Gregoriaansch gezang leerde; vervolgens
werd hij regulier-kanunnik te St. Agnetenberg , bij Zwolle.
Hier reeds verwierf hij roem door zijn godvruchtig gedrag en
de uitgaaf van zijn Rosetum exercitiorum spiritualium , zoo dat
het parlement van Parijs , bij eenen brief van 18 April 1497 ,
op aandringen van den te Gouda opgevoeden Parijzer hoogleeraar
Johannes Standonck en van den kanunnik Nicolaas
de Ho c q ueville, aan het kapittel van Windesheim verzocht ,
hem aan het hoofd van acht zijner broederen naar Frankrijk
te zenden , ten einde aldaar verscheidene kloosters te her. vormen.
Hij kweet zich met ijver van deze taak , en hervormde de
kloosters van St. Severijn in het aartsbisdom Sens , van Cisoin
onder Doornik , van St. Eubertus to Orleans , van St. Martinus to Nevers en van Livry onder Parijs. Vooral verdient
zijn hervormingsarbeid bij de Benedictijner kloosterorde St.
Maur vermelding. Zij , die zich aan de geleerde wereld zoo
gunstig bekend heeft gemaakt , rigtte hare werkzaamheden naar
zijn voorschrift in. Erasmus zwaaide dan ook Mauburgus
hoogen lof toe. #Merkwaardig" schreef Glasius, "en een bewijs
dat ook het kloosterleven , hoeveel to wenschen overlatende , in ons
vaderland dat van andere oorden overtrof, mag het genoemd worden
dat een Nederlandsche monnik de tucht der Fransche kloosters
moest herstellen." De ongezonde ligging der abdij Vitry , door de
Fransche schrijvers 8epulchrum Alemannorum genoemd , waarin hij
-

zijn verblijf hield ,.knakte den door zoo vele werkzaamheden reeds
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afgematten M a u b u r n u s. Hij overleed in den aanvang van
1503 , werwaarts Stand o n c k hem had laten vervoeren.
Hij gaf in het licht:
Roeetum exercitiorum 8piritualium et sticrarum meditationum:
in quo dim habetur materia praedicabili8 per totum anni
circulum. Basil. 1491, 1504 , kl. fol. Paris. 1510. fol. Door
de zorg van Jean Saulay; Mediolani, 1603, herzien
door 8 a s i 1 i u s Serenius, regulier kanunnik ; Duaci,
1620 fol. door Leander de St. M artin, een Engelsch
Benedictijn , bezorgd.
Venatorium inve8tigatorium Sanctorum Canonici ordini8waarsehijnlijk bestaat dit werk slechts in hands., zooals ook de volgende :
Compendium Fenatorii Canonicorum Regularium in 4°.
Calendarium Sanctorum ordinie Canonicorum .Regularium.
Joannie Mauburni , Canonici Regulari8: Magietri Joannis
Standonck, Magistri Philippi Hodaert , .Poenitentiarii Senonien8i8 , Epistolae aliquot.
.Reeponeio ad trig, quae ordini Canonicorum Regularium objiciuntur ; ad Priorem de Duno , prope Endoviam.
De Benedictijnen van St. Maur hebben in hun Gallia Chrietiana, T. VII. in Probut. Col. 281 , 282 , twee brieven van
E ra s m u s aan M a u b u r n u s in het licht gegeven.
Zie Sweertii, Belg. p. 447; Val. Andreas, Bibl. Belg
p.534; Foppens, Bibl. Belg. T. IL p. 688; Paquot, Mem. T. I.
p. 311, 312; Gallia Christiana , T. VII. p. 836-839; Mastelini,
Necrol. Virid. Vallis , p. 121; S an deri, Bibl. Belg. ms. T. II. p.
56, 60, 51, 141; Foppens, Hist. Sylvaed. C. 23; Knippenbergh, Hist. Eccles. Gelr. , p. 239-240; Delp rat , Over de
broederschap van G. Groote , bl. 171 very. 289 very.; Glasius,
Godgel. Nederl. o. h. w.; Kobus en de Riveeourt.

MAUDEN (DAVID VAN), werd in 1575 te Antwerpen geboren , studeerde te Leuven in de philosophie , later te gelijk
in de regtsgeleerdheid , en ontving in 1606 den rang van
licentiaat. Hij was gegradueerd kanunnik der Cathedrale te
Deventer. Vervolgens gedurende 25 jaren pastoor te Brussel ,
en deken van de O. L. V. kerk te Breda. Hij verwierf zich
toen als god- en regtsgeleerde en stierf 8 of 13 April 1641.
Men heeft van hem:
.liiscureue morales in Praecepta Decalogi. Lovanii 1625. fol.
Antidotum advercue calumnioeoe libelloc 'Tommie Lillers ,
Practici, e Belgio pro8cripti, eeu Di8cur8u8 III de Montibus
Pietatis , etc. Ibid. 1627. 4°.
Speculum aureum vitae mores& , quo Tobias ad vivum delinealur
algae explicatur. Anvers 1631. fol.
Alithologia , sive veritatis Explicatio , gut's' Propositura nuneupata Capellae ad incudem revocatur. Brux. 1635. 4°.
Zie Val Andreas, Bibl. Be!g. p. 174; Foppens, Bibt. 134.
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T. I. p. 230; Hist. Episc. Antv. p. 141; van Goor, Eeschrijv. v.
Breda, bl. 79; Hermans, Conspect. Ono*. liter. p. 15 ; jocher.

MAULDE (HEruticus A) , regulier-kanunnik in het klooster
van Windestein , in 1431 gestorven. Hij was een zeer geleerd
man, van wien vele handschriften in dat klooster bewaard
worden.
Zie Foppens, Bibl. Belg. T. I. p. 457; Joh. Bosschius, in
Citron. Windestein.

MAULDE (WILLEM DE) , door W a g e n a a r verkeerdelijk
van Me ul d e genoemd , heer van Mansart , ridder , een
Doorniksch edelman , uit een beroemd geslacht , een der verbondene Edelen , gaf blijken zijner verkleefdheid aan de belangen der vrijheid , zoo door eene geheime briefwisseling met
den prins van Oranje, als door zijn gedrag te Oudenaarde ,
binnen welke stad hij , op 's prinsen raad , heimelijk eenig
krijgsvolk bragt , zonder echter zijn oogmerk te bereiken. Zijn
yolk werd ter stad uitgedreven en hij zelf genoodzaakt naar
een goed heenkomen te zoeken. Bij die gelegenheid , gelijk
op andere tijden , toonde hij de zijde van Oranje standvastig
te willen houden tegen de Spanjaarden en Gentenaars , zonder
dat de ongunst der koningin van Engeland , die hem haar rijk
ontzeide , eenige verandering in zijne gevoelens kon veroorzaken. Zijne zending naar Frankrijk tot den hertog van Anjou,
en zijne tegenwoordigheid bij de begrafenis van prins W i 11 e m strekten hiervan ten bewijze. Hoe lang hij geleefd heeft
is niet bekend. Hij komt nog voor in een leenbrief van
Haamstede , ten jare 1599 door de gecommitteerde raden van
Zeeland gegeven.
Zie Mobil. des Pays-Bas, P. II. p. 504; Le Carpentier, Nisi.
de Cambray et des Cambresis , P. III. p. 999 1001; Quartiers Genaal.
T. I. p. 164, 180, 254; Recueil Gifted. de Families Originaires des
Pays-Bas , p. 2, 19, 179; Corrections interessantes au Nobil. des PaysBas, T. ,I. p. 195; Gdneal. de quelques families des Pays-Bas (Amst.
1774) p. 168, 177; Getoral. v. Wassenactr, XIV getter. by Ferwerda,
(over het geslacht); Robijn, Oorsprong der ketterijen binnen Oudenaarde, bl. 175, 176, 182, Bor, Ned. Oorl. B. XII. bl. 24; B.
XVIII. bl. 57; Hooft, Ned. Hist. bl. 797; Le Petit, Chron.tdes
Pays Bas, liv. X. p. 550, XL p. 405; Wagenaar, Vad. list. D.
VII. bl. 419; Bijlagen tot de Memorie over 't recht op de duinen van
Haamstede, bl. 27; te Water, Verbond der Edelen, D. III. M.
115, 117; Groen van Prinsteren, Archives de la maison d'OrangeNassau, T. V. p. 315, 617, T. VI. p. 205, 235, 239; van Meter e n, N. B. D. III. bl. 59; Kobus en de Rivecourt.
-

-

MAULDE (NicoLAAs DE), zoon van den vorige , onderscheidde zich reeds vroeg als krijgsman , en ontving, zoo te
Oostende als te Sluis , vele wonden. Hij was de partij van Ly-

cester.toegedaan , en hielp kapitein Cosmo de Pesearengis
in zijn aanslag op Leyden (1587). Deze mishlkte, .kapitein
.
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Maulde werd te Woerden achterhaald , en in weerwil zijner
jeugd en zijner dapperheid , de bede van vele aanzienlijken en
eener jonkvrouw to Leyden , den 25 October 1587 aldaar , voor
's Gravestein onthalst. Hij had twee broeders , die voor het vaderland sneuvelden en is zelf een der helden , in den roman , getiteld : Gideon Florenn. van onze beroemde romanciere , Mevrouw
Bosboom-Toussaint.
.

Zie Bor, Ned. Oorl. B. XVIII. bl. 94, 95, 96 ; Resol. van Boll.
20, 21 en 24 Oct. 1587, 9 Jan. 1588, b1.291; Wagenaar, Vad.
Bust. D. VIII. bl. 261, 262 ; van Wijn, op Wagenaar, D. VIII.
bl. 72; Carpentier, t. a. p. te Water, Verb. d. Ed. D. III. bl.
555, 556.

MAULDE (Louis DE) , gezegd Mansard, zoon van W i 11 e m, broeder van Nicolaas, gelijk deze een dapper krijgsheld , die zich onder de vanen van Maurits en Frederik
H e n d r i k onderscheidde. In 1646 werd hij sergeant-majoor
in 't regiment van graaf Willem Fr. van Nassau, stadhouder van Friesland ; in 1655 luitenant-kolonel van 't Waalsch
regement. Hij overleed in 1663.
Zie B or, Ned. Oorl. D. III. B. XXIII. bl. 110; .Navorscher , D.
IV. bl. 39; D. V. bl. 101; Bijbl. bl. LXXX. CXXXVI.

MAURE (JACOB LE), prentsnijder te Utrecht in 1627 , vermeld door K r a m m , Lev. en werk. d. Boll. en Vl. Kunthch.
D. IV. bl. 1078.
MAUREGNAULT (GAsPAR DE) , dapper krijgsman , diende
als kolonel den lande in den slag bij Senef, , 11 Aug. 1674.
Zijn regiment, bij verbastering dat van aMarnout” genoemd ,
behoorde tot de tweede brigade , gekommandeerd door Johan
George van Weede van Walenburg. Hij werd te
Montcassel gekwetst.
Zie Bosscha, Neerl. Heklend. te land, D. II. ; Eiji. bl. 4, 12;
iron. v. h. Hist. Genoots. D. VI. bl. 360.

MAUREGNAULT (Gnus DE) , zeekapitein , broeder van
den vorige , diende in 1665 op 's lands vloot , nam in 1667
deel aan den togt van Abraham C r y n s s e n in West-Indie
als bevelhebber van een fregat , en bood in 1672 zich aan om met
60 kloeke matrozen , die hij op zijn kosten had aangeworven ,
zich naar 's lands vloot to begevendat hem werd toegestaan.
Hij sneuvelde in het gevecht bij dontcassel in 1678.
Zie Bosscha, Neerl. heldend. te land , D. II. Bijl. bl. 12; Brandt,
Leven van de Ruyter , bl. 399; J. C. de Jonge, Neerl. heldend. ter
zee , D. II b. bl. 392, D. IV a. bl. 355.

MAUREGNAULT (JACOB DE) , dapper zeeheld , vermeesterde
in 1695 een rijke koopvaarder en een Duinkerker snaauw een
der vermaardste zeilers van die stad , nam deel aan het bornbardement van Kopenhagen door de Engelsche , Zweedsche en.
Nederlandsche vloten in 1700; den 22 Junij 1705 had er tus-
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schen hem , then kapitein van het roeifregat Mercurius van 4
stukken , bemand met 193 koppen , en twee Fransche schepen
van welke het eene 38 stukken met 250 man , en het andere
22 stukken met 210 man voerde , een scherp gevecht plaats.
Van weerszijden werd met hevigheid gestreden. M a u r e g n au lt
verdedigde zich gedurende drie uren hardnekkig en bekwam 60
dooden en gekwetsten. Door beide schepen geent , sloeg
hij ze kloekmoedig af, doch eindelijk moest hij voor de overmagt bukken , doch de vijand behaalde deze zegen duur, daar
omtrent 200 der hunnen sneuvelden of buiten gevecht gesteld
werden. Hij stierf 1 Mei 1719 en werd in de groote kerk te
Veere begraven.
Zie J. C. de Jonge, Gesch. v. h. Neerl. zeew. D. IV b. bl. 37, 39,
172, 404.

MAUREGNAULT (CoRNELis DE), kapitein der mariniers,
aan boord bij Danckers , werd om zijn moed en kunde tot bevelhebber van een schip van oorlog bevorderd.
Zie de Jonge, Gesch. v. h. Neerl: Zeew. D. IV b. bl. 38.

MAUREGNAULT (JoHAN GASPAR DE) baljuw van Veere.
Toen er in 1664 twist was ontstaan over 't herstellen der wet
te Vlissingen en te Veere voerde de prinses-weduwe van
Oranje een reglement in waarnaar men zich voortaan in dit
stuk zou hebben te voegen. Mau r e g n a ult ij verde bijzonder
tegen het reglement en gaf hare Hoogheid daardoor zoo groot
ongenoegen dat zij hem in zijn ambt schorschte , totdat hij
haar zou voldaan hebben. De staten hielden hem echter
de hand boven het hoofd, zoodat men elkander eerlang verstond.
,

Zie Aitsema, Saken van Staat en oorlog , D. V. bl. 165-175;

Wagenaar, Vad. Hist. D. XIII. bl. 100.
MAUREGNAULT (JoHAN DE) heer van Phlipsland werd
in verschillende belangrijke aangelegenheden gebruikt. Zoo
zond hem Willem II1 in 1673 met van Beuningen en
Lodestein naar de Ruiter om over 't employ van s lands
vloot to raadplegen. In hetzelfde jaar was hij bij de Keulsche
vredehandeling.
Zie Valkenier, Verward Europa , D. II. bl. 671-678; Wagenaar, Vad. Hist. D. XIV. bl. 249; Brandt, Lev. v. de Buyter, bl. 783; van Leeuwen, Bat. ill.; Smallegange, Chron. v.
Zeel. bl. 426, 582.

MATJREGNAULT (JoHAN DE), burgemeester van Veere
gecommitteerde raad van Zeeland wegens Veere , werd beschuldigd den koning van Pruissen in 1702 aan het marktgraafschap
en verder aan het stadhouderschap to hebben willen helpen.
Zie van WU n op Wagenaars Vad. Hist. D. XVII. bl. 32.

MAUREGNAULT (Mr. JOHAN DE) een Middelburger van
geboarte , was raadj (1720) en later (1742) president van het

27
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Hof van Holland. Hij stierf waarschijnlijk in 1758 , was een
vermaard regtsgeleerde , en gaf in het licht :
Juridigue Observatien. 's Hage 1758.
Zie Vreede, Gesch. v. d. Hoogen Raad , St. III. bl. 11; Groot
Placcaatboelc , D. VIII. bl. 44 ; Arrenberg, Naamr. v. boek. ; Kron.
V. h. Utr. Gen. D. V. bl. 59.

MAUREGNAULT (Jhr. Mr. DANIEL PIETER DE), werd den 19
April 1741 aan de Kaap de Goede Hoop geboren , genoot zijne
opvoeding in Nederland , en werd in Zeeland , tot welks Edelen hij
behoorde , met verschillende eerambten bekleed , zoo als met dat
van schepen , raad , pensionaris en burgemeester to Veere. Ook
zag hij zich den post van commissaris to water en fiscaal militdir over Zeeland opgedragen , en nam , als buitengewoon afgevaardigde , zittiug in de vergadering der Staten-Generaal. De
groote staatsverandering in 1795 , voor velen zoo noodlottig ,
was dit voor onzen Mauregnault, die daardoor van alle
zijne waardigheden ontzet werd. Als vader van een talrijk
huisgezin , gevoelde zij dit verlies op een smartelijke wijze ,
maar zocht en vond voor deze en andere rampen , welke hem
troffen , leniging en vooral in zijne zucht tot letteroefeningen
en verrigting van zijne kundigheden. Later verkreeg hij eenige
vergoeding verkreeg voor het geleden verlies , welke hem ook
door koning Willem I gereedelijk werd toegestaan. Hij bragt
zijn ouderdom als ambteloos burger in stille afzondering te
's Hage door , en overleed den 23 September 1823 , in den
ouderdom van ruim 83 j aren. Maur egnault was lid der
Maatschappij van Ned. Letterk. te Leyden.
Zie Handel. v. d. jaarl. vergad. der Maats. v. Ned. Letterk. te Leyd.
1824. bl. 14 ; 5. P. van Visvliet, Invent. der handschrzyt. van het
Zeeuwsch Genoots. bl. 15 ; Very. op Wagen. D. XXV. (Reg.); de
Kanter, Kron. v. Zeel. bl. 266, 74.

MAURER (JAcoB) , werd te Schaffhausen in 1732 geboren ,
kwam reeds in zijne jeugd in Holland , behaalde op stads teekenakademie te Amsterdam een gouden eereprijs , en werd teekenmeester bij de Renswoudsche stichting te Utrecht. Hij
schilderde portretten , landschappen , familie- en historiestukken.
Ook vervaardigde hij behangselwerk. In de kerk te Leuven vind
men een altaarstuk van zijn hand. Zijne wijze van schilderen
was volgens Immerseel, vlak , doch zijn koloriet loffelijk.
Zie Immerzeel, Lev. en werk. d. Holl. en VI. Kunstsch. D. II.
IL 209; Kobus en de Rivecourt.
.

MAURICE (J.), beroemd graveur in edelgesteente , werd
in Nederland geboren , vestigde zich onder Lodew ij k XIV te
Rouaan en bloeide daar omstreeks 1640. Beroemder nog dan
hij was zijn zoon , die dat vak te Parijs beoefende , doch om
het geloof Frankrijk verliet , zieh te 's Hage vestigde en aldaar
in 1732 in tachtigjarigen ouderdota overleed.
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Zie Kramm, Lev. et: werk. d.:15foll. en Vl. Kutistsch. D. III. Ms 1079.
MAURICIUS (JoilANNEs), priester van de orde der predikheeren of dothinikanen , die tot de hervormde godsdienst over.
ging , en zich bekend maakte door het Scbrij ven van een menigte
boeksken6 tegen zijn voormalige geloofsgenooten , zoo als :
Antitomie van den Barvoeter monniken Alkoran of defiant:0broederen Welboek. Amst. 1695. 8°.
Afgodendien81 der Jesuiten in China , tn. pl. Anist.1711. 8°.
Getuigenia der waarheid of eene zedige aanspraak van Manne8 Mauritius aan alle .Room8ch•Katholyken. Amst. 1696. 8°.
Vervolg op de getuygenisle der waarheid. Amst. 1702. 8°.
Sehet8 aan zijn zoon. 8°.
't Ile,ylig jaar 1701, inhoudende een Chri8teliike gedenk- en
dankpligt wegen8 one en oneer lieve voorvaderen genadige verlo8•
sing uyt de palmelijke dienetbaarheyd , toegepast op den Text
Exod. 13 vs. 3. Atnst. 1700. m. pl.
Korte verhandeling van het real en gebruyk der graven en
begraaffeni88en, 80 der aloude, ale hedendactg8die volkeren door
J. M. Amst. 1704. 8°.
Loftooneel der vrouwelijke 8exe. 1114. 8°.
Latijnsche acro8ticha, 22 in getal. ter eere der overwinning
bij Hochstett in 1704 gemaakt , en aan N. W i t s e n opgedragen , 1 blad fol.
Noodig berigt 8ehrift van 't jaar 1710. 's Hage 1711.
De onnaapeurlijken rijkdom van Chriestu8. Amst. (1705. 8°.)
Gewigtige redenen on: zig niet te begeven in den huwelijken
staat met Boomechgesinden. Amst, 1708.
Zie Jhr. C. A. Sypesteyn, Mr. Jan Jacob Maurcius , GouverneurGeneraal van Suriname , bl. 148; 'Richer, Gelehr. Lexic. i. v. ; Cat.
der Maatsch. van Ned. Letterk. D. II, bl. 2; Abcoude, Naamr. v.
Ned. Bock. bl. 298; Aanh. en very. , bl. 136; Arrenbergi Naamr.
bl. 34; Nay. D. VIII. bl. 134, IX. bl. 73.

MAURICIUS (JAN JAcoB) , zoon van den vorige, werd te
midden. van 1692 te Amsterdam geboren. Zijn vader onderwees
hem in de Latijnsche en Grieksche talen , en reeds vroeg
muntte hij door zijne schranderheid uit. Als een blijk van
zijne vroege ontwikkeling strekke dat hij slechts zes en een
half jaar oud , in tegenwoordigheid van honderde menschen ,
den 11 Januarij 1699 in de Gasthuiskerk te Amsterdam, #tot
verwondering der geheele stad predikte over Matth. VII : 15, 16.
Op achtjarigen leeftijd vervaardigde hij Latijnsche en Nederduitsche gedichten , en op twaalljarigen gaf hij reeds
een heldendicht in het licht. Na aan het gymnasium het ono
derwijs van David van Hoogstraten genoten te hebben
werd hij op zijn dertiende jaar ingesehreven als student in de
godgeleerdheid ; doch spoedig verwisselde hij dit oak met de regtsgeleerdheid en reeds den 16 April 1708 , dus toen hij zijn
16-jarigen leeftijd bereikt had , werd hij , na verdediging zijner
27*
-

420
dissertatie de Gallorunt Germanorumque origin tot doctor in
de beide regten bevorderd.
Hij zette zich te 's Hage neder en liet zich als advocaat bij
het Hof van Holland inschrijven ; weldra echter werd hij aangesteld tot kommies bij den raadpensionaris Mr. I s a ak v a n
Hoornbee k. Den 4 Sept. 1712 trad hij te 's Hage in den
echt met Alid a Pauw, kocht zich eene landhoeve nabij Nijmegen en liet daar een veefokkerij op groote schaal aanleggen.
Twee jaren later verkocht hij die landhoeve , die hem Been
voordeel verschaft had , en kocht hij in de Beemster , nabij Parmerend , een aanzienlijke boerderij. Hier maakte hij kennis
met den beroemden N i e u went ij d , toen burgemeester van
Purmerend en met diens schoonzoon, burgemeester M u n n i k.
Door toedoen dezer vrienden , werd Mau r i c i u s in 1719 voor
den tijd van anderhalf jaar verkozen tot schepen en pensionaris
der stad Purmerend , ook werd hij in hetzelfde jaar gedeputeerde ter vergadering van de staten van Holland en WestFriesland. Later werd hij pensionaris ad vitam en burgemeester. Daar Mauricius zich te 's Hage als een ij verig maar
vooral als een schrander en ervaren staatsman had doen kennen en zich zoodoende grooten naam had verworven , viel de
keuze op hem , toen in 1725 de betrekking van resident van
den staat der Vereenigde Nederlanden bij den Neder-Saksischen
Kreitz te Hamburg openviel. In die betrekking deed hij den
staat vele gewigtige diensten , ontving als bewijs van tevredenheid van de Algemeene Staten (24 Maart 1733) den titel van
minister en vermeerdering zijner jaarwedde V 6000). In den
aanvang van 1742 deden directeuren van de geoctrooyeerde
societeit van Suriname hem het aanbod om als gouverneurgeneraal naar die kolonie te vertrekken.
Ofschoon sommige hem zulks afriedden , nam Mauricius
echter die betrekking aan en bragt negen jaren in onaangenaamheden en verdriet te Suriname door. Zelf bragt men yelerlei beschuldiging tegen zijn bestuur bij de staten-generaal
in , waartegen zij zich echter verdedigde. Den 15 Mei 1751
scheepte hij zich wederom naar het vaderland en kwam behouden in Nederland aan , vestigde zich te 's Hage en wachtte
daar de beeindiging zijner procedure af. Op het advies van
den Hoogen Raad werd hij door de Staten-generaal 15 Mei
1753 vrijgesproken van alle tegen hem ingebragte beschuldigingen , terwijl Salomon Duplessis, zijn beschuldiger, tot
het betalen van alle kosten veroordeeld werd en aan Maur icius bevoegdheid gegeven om hem wegens 'aster te vervolgen.
Den 1 Aug. 1753 werd hij op zijn verzoek als gouverneurgeneraal van Suriname ontslagen , en Meld op dienzelfden dag
in de vergadering der directeuren te Amsterdam eene merkwaardige redevoering. Onmiddelijk na zijne terugkomst had de
rustelooze en werkzame Mauricius het ambt van pensionaris
,
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der stad Purmerend weder aanvaard , voor zoo ver de werkzaamheden als gedeputeerde ter dagvaart te 's Hage betrof.
Hij dacht nu het overige van zijn leven rustig te 's Hage
door to brengen , doch reeds twee jaren later (1755) werd
hij voor de tweede maal als minister van den staat naar Hamburg benoemd , waar hij den 25 Maart 1768 , na een zeer
smartelijk en langdurig lijden in den ouderdom van 76 jaren
overleed.
Mauricius was een zeer oordeelkundig en geleerd man , in
verscheiden talen en wetenschappen ervaren. Men zou hem
den Hollandschen Menage kunnen noemen , als zijnde best met
dien Franschen schrijver te vergelijken. Hij zelf dacht gering
over zijne poezij , verklaarde er anooit een hardlooper in te
zijn geweest", en zich nooit onder het getal der paten gerekend te hebben. En inderdaad dit kon hij ook niet willen , want
zijne gedichten zijn middelmatig , koud en zonder ziel en leven , doch zij zijn belangrijk door de historische en taalkundige
aanteekeningen die hij er onder voegde. Zulks deed hij vooral
onder den tekst van zijn Onledige ouderdom. Die aanteekeningen behelzen een schat van taalgeleerdheid en vele juiste ,
gezonde en scherpzinnige oordeelkundige aanmerkingen , vooral
omtrent het gebruik en de overneming van vreemde woorden
in onze taal. In zijne jeugd beoefende hij ook de tooneelpoezij , doch ook deze heeft luttel verdiensten. Zijn beste
treurspel acht men zijn Sesostris uit het Fransch. Ook vervaardigde hij Latijnsche en Fransche verzen. M. auricius
was lid der Haat& van Ned. Letterk. Na den dood (1721
of 17 23) van A 1 i d a Pa a w , nam hij een tweede gade ,
wiens naam niet tot ons kwam , den 30 Sept. 1737 huwde
hij ten derde male met jonkvrouwe Joanna M ari a W r e e d e,
wier moeder een eigen zuster was van den beroeraden Bo e r-.
haav e. Hij had zonen die alle voor hem stierven , en onder deze: Jan Floris Mauricius geb. Julij 1713, kapitein in staatsche dienst , [later havenmeester te Paramaribo ,
waar hij 26 Aug. 1754 overleed.
Pieter Mauricius, aanlegger der plantagie Purmerend
op Suriname , burgemeester en raad van Purmerend en te
gelijk (behoudens zijn rang in 't vaderland) raad van politie
in Suriname.
Andreas M au ricius, 1743 ontvanger der in en uitgaande
regten te Suriname , in 1751 eerste ontvanger der kolonie en
vendu-meester.
Hij schreef :
Di88. Phil. de Gallorum Germanorumque origine, sub praesidio J. Perizonii. L. B. 1708. 4°.
Kort bericht wegens de Historie van zekeren Izaak Saxel,
en de beschuldiging der joden te Nijmegen over he slachten van
een Christen kint. Amst. 1716. 8°.
,
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De Remonstrantie aan den Raad der dad Nijmegen door de
joden. Arad. 1716,
Sefoatri8 , koning van Egypte, trep. den Franschen Amasis
nagevolgd. .A.mst. 1712 , 1717 , 1735. met pl.
.Europa verkwikt op 't ,gezicht der vrede , tnsp. hebbende
yearekt tot eene inwiiding van den Nederd. echouwburg
Utrecht., Ald, 1712 , 1735.
Het Leidsche studenten-leeven , klu,chtig blijsp. Ald. 1717, 1735.
Voorspel tot opening van den Hollandschen schoutoburg to
Hamburg , ter eere van den hoop, uition .Read , met de dankzegging na he spel. llamb. yedr. voorlk 1740. op blaauw
papier. m. pl. (Hoogd.)
Het Campement. Insp. Amst. 1742.
De promotie van den ingebeelden zieken h. Fr. (van Molière)
nagevolgd. Aid. 1742.
Pampinon, Kluchtig zin,gsp. Ald. 1745.
Deze stukken zijn met den titel Tooneelpoezij , onder de zit).spreuk Per haec ad altiora in 2 d. gr. 8°. uitgegeven.
Eene vertaling van het .4e bedrijf der Zaide , Amst. 1712 ,
later met Europa verkwikt op 't gezicht der vrede , 't Campement en de Promotie van den ingebeelden zieken. Amst. 1742.
Aanspraak der Nederlandsch,e Tooneelpoezij. Gedrukt voor de
liefh. (1753.)
De vreuyde , voorspel , vertoond op den Haagschen Nederd.
schouwb. ter eere der doorl. verjaarfeesten van den 28 Febr. en
8 Maart 1754. 's Gravenh. J o h. de C r o s 1754 met een
paar Vaderlandsche liederen bij dezelfde gelegenheid.
Nieuwejaars Haraugue van de Haag sche Nederl. Tooneelspelet's , gegadenceerd Monorime , in modern Hollandsch met een
zeer 89avante praefatie (get. Chalcophonus Mathanasius Chr,ysostomi fil. fol. Ald. 1735. 1755.
Lied op de Heist of het feest van Bacchus , gezongen op
den Gravenh. schouwb. Gedrukt voor het Kunstgenoots. z. j.
Veaudevilles op de Lente , op het feest van Flora , divertissement z. pl. of jaar. 1 blad fol.
Of de vier laatstgen. stukken van Mauricius zijn , is Miter niet zeker.
Lauwerkrans voor de helden bij den slag van Hochatedt (1704).
De Amsterdamsche Helikon , keerdicht.
De zangberg gezuivert , Muizenzang. 's Hage 1716.
De kruishistorie van den Lifdenden Heiland , met een zegezany tot zijne verheerlijking. Amst. 1714 , 1722 , 8°. 1752 8°.
Dichtlievende uitspanningen. Amst. 1753. 8°.
Vervolg der Dichtlievende uitspanningen. Amst. 1754. 8°.
Besluit der dichtlievende uitspanningen , met verscheidene bijvoegselen. Amst. 1762. 8°.
Gezangen op Zee.
Redevoering , in 1725 uitgesproken bij het vertrek naar Ham-
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burg , to4 Vacheid aan de Mi. Burgemeeeteren en Baden der
stad Purmerend.
Aanspraak in de vergadering der HH. directeuren der.80detiit
van Suriname , b j het nederleggen van het ambt ale youverneurgeneraal der kolonie, op den 1 Aug. 1750.
Bene aan8praak, gedaan in de vergadering der HIL StatenGeneraal, bij zOn tweede vertrek nor Hamburg in 1756.
Onledige ouderdom , behelz. taallievende en hietorieche uitspanningen , over 't gebruik en overneeming van vreemde woorden;
bij welke gelegenh. de krifgeroem onzer voorvaderen verdedigd
?Dora .A.mst. 1765 , 1766. e2 dn. 8°.
Regtegeleerde maandelijkse uitspanningen , over 't geoorlo' ofde
in tegenetelling van 't betaamelijke en oirbaare. Te Amsterdam bij Gerard onder de Linde n. Het le deel van het
maandschrift , uitgegeven in 1722 , is opgedragen aan burgemeester en schepenen der stad Purmerend. Het tweede deel ,
uitgegeven in 1725 , is opgedragen. aan Mr. Isaak Hoor nbeek , raadpensionaris van Holland.
.Recueil van Noordsche zaken : zijnde eene verzameling van
belangrijke memorien , door Mr. J. J. Maui iciuc , gedurende
zijn verblijf le Hamburg , en wel in de jaren 1735-1742 yesteld. Dit Recueil is wel in druk verschenen , doch nooit in
den handel gekomen. De titels der daarin voorkomende staatsstukken met de jaren der uitgave , zijn :
Nalezingen over 't stranclrecht op de Elve (1729).
Nalezingen over de kompagnie van Altona (1429).
Nalezingen over de beensche en Stettijneche kompagnien (1729).
Nalezingen over de Zweedsche kompagnie (1731).
Nalezingen over de Engeleche kompagnie to Hamburg (1736).
Nalezingen over het plan van den keurvoret van Brandenburg
tot oprichting eener O. I. kompagnie (1736):
Over de vaart der Spanjaarden naar Oost-Indien (1732).
Over den ouden vaart op de Noordzee, bijzonderlijk op IJeland en naar Groenland (1740-1741).
.Recueil van egte stukken en bewyzen , door Salomon du Pies8i8 , geweeze raad van policie en crimineele justitie in de colonie
van Suriname en door anderen, tegen8 Mr. Jacob Mauriciue,
gouverneur-generaal over de colonie van Suriname, rivieren en
districten van dien, colonel over de militie aldaar etc. etc. etc.
alsmeede door de societift van Suriname en denselven gouverneur
Mauritius Ivens den gemelden du Plessis en anderen, van ajd
tot tijd, zoo ter vergadering van H. H. M. de heeren StatenGeneraal, ale van de societeit van Suriname ingedient en overgelevert met en benefens de Resolutien van H. H. Mogende en
van de socielyt daartoe betrekkeliik. Amst. 1752. 5 d. fol.
Zijne briefwisseling met Wag en a a r, vindt men in diens
Leven door P. H. Bakke r.
Zie Neerl. •aarboeken, D. 1. bl. 384; J. Wagenaar, Amet. fob
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III St. bl. 552, Bijv. op Kok , Vad. Woordenb. D. III. bl. 181;
Paquot, Mein. T. XI. p. 206; Nieuwenhuis, Woordenb. v. kunst.
en wetens. o. h. w.; Kobus en de Rivecourt, Verslag der Algem.
Verg. v. Ned. Letterk. 1768 ; Mr. J. J. Mauricius , Gouvern. gen. van
Suriname van 1742-1753 door Jhr. C. A. vanSypesteyn, 'sHage
1858; Witsen Geysbeek, B. A. C. Woordenb. D. IV. i. v.;
Collot d'Escury, Hollands roem , A. IV(2), bl. 539; de Vries,
Proeve eener geschied. d. Neti. Letterk. D. II. bl. 112; van Kampen, Bekn. Geschied. d. Ned. letter. en wetens. D. II. bl. 160; S iegenbeek, Bekn. Gesch. d. Ned. Letterk. bl. 241; Wagenaar,
Vad. Hist. D. XIX. bl. 62; Onmiddel. vervolg op Wagenaar, D. XXII.
bl. 114; Leven van Wagenaar, b1. 122, 133; Scheltema, Staatk.
Ned. o. h. w.; van Sandwijk, Kroniyk en Geschied. enz. van Purmer.
bl. 71, 72, 169; Naamrol der Tooneelspel. van J. v. d. Marck, bl. 20, 42,
76; Boekz. der Gel. Wereld , 1716 b. hi. 260, 1720 b. hi. 692-702,
1721 a, bl. 219-237, 280, 303, 461-479, 580-588, 1755a, bl.
19-44; 1765 a , bl. 367, 273-276; Tijdschrift West Indie D. I.
bl. 126; Vad. Letteroef. 1848, bl. 359; Kort verhaal van wetenswaardige zaken betreffende de Gasthuiskerk der stad Amsterdam , Amst.
1798, 8°.; Nay. IV. bl. 560, Bijbl. 1855, bl. 59; VIII. bl. 36,
105, IX. bl. 73, 340; Abcoude, Naamr. v. .Ned. boeken , bl. 238,
Derde Aanh. bl. 100; Vierde vervolg , bl. 66; Arrenberg, Naaml.
v. Ned. boeken , bl. 340; Cat. d. Maats. v. Ned. Letterk. D. I. bl.
142 b. bl. 142; D. II. bl. 271; Cat. v. Hulthem , bl. 28121, 32247,
30540, 31528; Muller, Cat. v. portr. Woordenb. d. Zamenl.
-

MAURIER (BENJAMIN AUBERY heer vAN) , zoon van Jean
A u b e r y, kleinzoon van den beroemden Jacques A. u b er y
Neer van Moncreau , die met gelukkig gevolg de zaak der ongelukkige bewoners van Cabrieres en Merindol bepleitte. Hij
trad eerst in dienst bij den hertog van Bouillon en was in 1602
diens gezant aan het Fransche hof. Welligt was hij ook in
1589 secretaris van Du P 1 e s s i s. Hij verliet de dienst van den
hertog van Bouillon en trad in die van den hertog van Sully ,
wiens secretaris hij gedurende eenigen tijd was. In 1606 gebruikte Hendrik IV hem in de onderhandelingen nopens
de onderwerping van den hertog van Bouillon en de overgaaf
van Sedan. In 1614 zond hem de koninginne-moeder , op
voorspraak van Villeroi naar Holland om daar den heer d e
Reffuge to vervangen. In den aanvang stond hij in groote
gunst bij prins Maurits, die hem zij n achting en vertrouwen
schonk en aan V it ler oi, na den vrede van Landun schreef : "dat
het Fransche hof geen bekwamer man kon uitkiezen , waarvan
het met groote nuttigheid gediend werd." Ook stond hij in
hooge gunst bij de prinses douairiere L o uji se de Co li g n y.
In de Arminiaansche twisten hield hij de zijde van 0 1d enbarneveld en Grotius, poogde als scheidsman in de
geschillen op to treden , en toen Old e n b ar neveld gevangen genomen en ter dood veroordeeld was , deed hij tot den
laatsten oogenblik pogingen om hem to redden.
Hij was zeer bevriend met Grotius, voor wien hij het
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mogelijke deed om hem uit den Loevensteinschen kerker te
verlossen. G r o ti u s zond hem uit Frankrijk brieven voor zijne
vrienden in Holland. Beide staatsmannen hielden eene onafgebrokene en belangrijke briefwisseling , die bewaard is gebleven.
Bij den dood van Maurier's vrouw, Maria Magdaleine
schreef hem G r o t i u s een brief, die meermalen uitgegeven ,
en ook in het Engelsch vertaald his. Beide , G r o t i u s en
Heinsius, vervaardigde een Latijnsch grnfschrift op haar.
Maurier stierf in 1636 te Maurier. Grotius vervaardigde
op zijn afbeeldsel het volgende distichon :
Docta tabella, refers hominem , qui rectius ipse
Magnanimum reyem , cuius imago loquens.
Maurier had elf kinderen , die hij op een landgoed to
's Hage , dat aan Olden b a r n e v e 1 d toebehoorde , door B e nj a m i n Pride au liet onderwijzen. Later vergezelde deze drie
zijner zonen near Leyden , waar ze in de regten studeerden.
De namen van eenige dezer kinderen zijn niet tot ons gekomen , de overige waren : 1. Maxi miliaan Aube ry , een
dapper krijgsman , die onder Frederik H e n d r i k diende ,
vele belegeringen bijwoonde en te Breda werd gekwetst. Hij
huwde in Frankrijk mad. B e a u v eau d'E span c e. 2. Louis
A u b e r y, heer van Manlier , in Frankrijk geboren voor zijn
vader naar Holland ging. Hij studeerde onder P r id e a u
te Leyden , doorreisde vervolgens een deel van Europa zocht ,
in Frankrijk teruggekeerd , de gunst van Rich eli eu , doch
kwam in geen diplomatieke betrekking , en stierf, na de R. C.
godsdienst omhelsd te hebben , in 1687 te Maurier.
Hij bezorgde een nieuwe uitgaaf van r
Histoire de ?execution de Cabrieres et de Merindol et d' autres
lieux de Provence , particulierement (Waite dans le plaidoyer qu'en
fit , l'an 1551 , par le commandement du Roi Henri 11 et comme
son avocat-ggreal en cette cause , Jacques .dubery , lieutenant
civil au Cheltelet de Paris et depuis ambassadeur extraordinaire
en .Angleterre pour trailer de la paix , l'an 1505. Ensemble
une Relation particuliere de ce qui de se passa aux cinquante
audiences de la canoe de Merindol. Paris 1645. 4°. De eerste
editie verscheen Leyde 1619 , door de zorg van Daniel H ei ns i u s, die het aan de twee oudste zonen van Benjamin Aube ry ,
Maxim il i a a n en Louis opdroeg. Voorts schreef hij :
Memoires pour servir a l' Histoire de Hollande , Au Maurier
et a Paris 1688. 8 ° . ; 5e edit. 1703 , bezorgd door den abt
Pierre Jacques Sepher, met den titel Histoire de Guillaume de Nassau etc. 1754 , 1784 , 2 vol. 12°. met aanteekk.
(notes inedites) van Amelot de la Houssaye. Adelung
wil , zich op den Catalogue de Neaulme beroepende , dat er
eene uitgaaf te Parijs 1668 bestaat , doch zulks is eene vergissing , wijl op de laatste bladzijde van de uitgaaf van 1680
.
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Acheve d'imprimer pour la premiêre foie le 15 Juin
1680. Au Maurier et le 20 Aoiit a Paris en het privilegie is van
1679. Zij zijn door Ro elof Ro u k e m a in het Ned. vertaald
en te Amsterdam , 1704 onder den volgenden titel verschenen :
Gedenkschrillen, behorende to de Historie van 'Tolland , en
d'an4ere Vereenigde landschappen enz. m. fig. 8°.
Zij bevatten zeer veel Oelangrijks over de beroemde tijdgenooten van zijn wader , doch moeten met voorzigtigheid gebruikt
warden. Zoo als reeds door Brandt, den schrijver van G r o tii
Manes vindicati en H a a g is opgemerkt en aangewezen.
Memoires de Hambourg , de Lubeck et de Holstein, de
Danemarck , de &We et de Pologne. Blois 1735. 12°. La
Haye 1737. 8°.
3. D a n i e l A ubery, aide-de-camp in het leger van den
hertog van E n g h i e n , 5 Aug. 1645 , in den slag bij Nordlingen gedood. 4. Maurits Aubery, in 1615 te 's Hage geboren.
M a u r it s was zijn doopvader en schonk hem een door met
zijn afbeeldsel , omzet met thamanten van groote waarde.
Het was deze zoon , die bekend is geweest onder den naam
van Villa u m i e r e, zijn gansche leven in zijn geboorteland
doorbragt, ander Fredrik Hendrik, Willem. II en Willem III diende en in 1674 als kolonel in den slag van Senef
sneuvelde.
4. Louise Aubery, in 1614 te 'sHagegeboren, Louise
e C oligny en de staten-generaal waren haar doopmoeder en
doopvaders. De laatste schonken haar, bij die gelegenheid , eene
jaarlijksche lijfrente van f 500 , die tot 1672 betaald werd.
Zij huwde 1 den markies d'A rdena y; 2. Benjamin de
Pie rr e-B o uffi ere, markies van Chambret. 5. E le on or e
Aub ery, in 1615 te 's Hage geboren. , door Frederik
Hendrik en Eleanore de Bourbon, zuster van den
prins v an Cond6 en vrouw van Philip Willem van Nassau ten doop gehouden. Zij huwde de baron de Mau ze bij
Rochelle , en stierf in 1660 kinderloos. Zij was eene voortreffelijke schilderes en beoefende met goed gevolg de letterkunde.
6. Emilia, over wier doop Emilia van Nassau en de
graaf van Culemborg stonden. Zij huwde den heer van Montreuil
bij St. Marchand in Champagne.
De brieven van Grotius aan Benjamin Aubery vindt
men in Gr o tii, Epistolae ad Gallos , L. B. 1601, en in
Grotii, Epistolae. Amst. 1687. fol.
II. Gr. .Epistola consolatoria ad Ben. .tuber. Maurer. ,
Lupestenii III. Cal. Martias , 1621 vindt men in alle
edit. der Epist. Gr. ad Gallos , ook Epist. Consol. ad B. A.
Maur. singulariter edita cum aliis ej. argumentis. Kilon. 1674.
40; The Mourner contorted , or an Epistle consolatory to Mr. de
Maurier. London. 1652. 1°.
Zio Biogr. Univ. T. II. p. 44; Haag, La France Protest. i. v.;
'

Portz.
Jacher, Gekhr. Lex. i. v.; A d (dun g u, Rotermund,
.Lev.
v.
d.
Groot,.
(Ind.);
Brandt,
ti
,
Marnes
vindica
i. v.; H. Grotii,
D. I. bl. 311, 313, 314, very. bl. 19, 20, 432, 433; Aubery,
Memoire passim. Lewes Mem. de Neg. de Carleton ,' (Reg.); Luden,
Lev. v. d. Grootb1.162,167,175,176,178 etc.; Brandt, Regtspl. v.
Oldenb. bl. 43, 101, 102, 135, volg. ; Verantw. bl. 214;
Ref.
Bandastius Mem. B. VIII. bl. 43, 81, 93 ; Brandt, Hist. d.
D. II. b1.643, 673, 722, 733, 965, 970; Uytenbogaerd, .Kerk.
Vad. Hist. D.
Gesch. W. 1002, 1003, 1007, 1008; Wagenaar,
VII. (Reg.); Le Clerc, Bibl. Choisie, T. II. p. 130; Ancillon,
Vie des Savans.
.

MAURIK (WILLEm VAN) , predikant bij de Doopsgezinden
to Utrecht , daarna te Amsterdam , vriend van J an W age n a a r.
Schreef:
Lijkreden over Ds. G. Abramsz. 4°.
Lijkreden voor Jacob van Roojestein, overl. 18 Jan. 1746.
Amst. 1746. 4°.
Belijdenis. Utr. 1659. 4°.
Wijdloopig verhaal tegen het kort verhaal van W. B. van
Hoochvelt. Utr. 1662. 4°.
Verantwoording tegen het placaat van Bern. 4 ° .
Aanh. en very. v. Ned.
Zie Lev. v. Wagenaar , bl. 85; A b c o u d e ,
boeken , bl. 135; Tweede aanh. bl. 100.

MAURISSE (Mr. PIETER SIMON) , president van het hoog
geregtshof van Ned. Indie. Wij vinden dezen bekwamen regts•
geleerde reeds in 1 803 vermeld als advocaat•fiscaal te Batavia
en in 1808 als president van den hoogen raad van justitie ,
met den titel van extraordinair raad van Indie. Bij het overgaan vun Java aan de Engelschen , schijnt hij naar Nederland
te zijn vertrokken. In 1816 keerde hij naar Java terug met
2 m. linischip Nassau. Na in het jaar 1819 een gewigtig
aandeel gehad te hebben in de regeling van het regtswezen ,
was hij nog verscheidene jaren president van het hoog geregtshof in Nederlandsch-Indie , tot dat hij , in 1827 door eene
beroerte getroffen en verlamd , de dienst met pensioen verliet.
In Augustus 1820 werd hij benoemd tot ridder der orde van
den Nederlandsche Leeuw. Na den dood van professor R o s s
die den hoogleeraar R e i n w a r d t vervangen had als president
van het Bataviaasch genootschap van kunsten en wetenschappen , trad M a u ri s s e als zoodanig op in 1824. Sedert 1827
was hij lid der Maatschappij van Ned. Letterk.
In het jaar 1823 , den 1 Mei , verloor hij zijne echtgenoot
Joanna Maria Theodora van der Hoeven, oud 57
jaren. Hij hertrouwde den .15 December 1824 met A. M. A.
v an Be r c k el , en overleed den 15 April 1833 , in den ouderdom van ruim 64 jaren. Eene dochter uit het eerste huwelijk
trouwde Hen drik Mach i 11 air y, resident te Soerakarta.
Zie Verslag der jaarl. vergad. v. d. Madts. van Ned. Letterk. te
Leyden, 1834. bl. 18, Particulier berigt.
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MAURISSENS (JOANNES BAPTISTA) of MAURICE zoon
van Martinus Mau ri ssens, te Brussel geboren , legde

zich op de heraldie toe en werd wapenkoning (roi et heraut
d'armes) van Vlaanderen en van Gelderland (1651). Hij
overleed 1673 , zijn zoon Jacobus Franciscus volgde
hem in dezelfde waardigheid op.
Hij schreef:
Le Blason des Armoiries de tom lee chevaliers de l'ordre de
la Toicon d' or , depuis la premiere Institution jusgues a present avec leurs nom , surnoms , titres et quartiers , ensemble
leur8 Eloge8 y decritee en bret. La Haye 1665. 1667. fol.
Zie Foppens, Bibl. Belg. T. I. p. 572.
MAURITS Prins VAN ORANJE-NASSAU, zoon van W ill e m
I en van A. n n a van Saksen, naar wier vader de beroemde hertog, vervolgens keurvorst van Saksen, hij genoemd is, werd 13 November 1567 te Dillenburg in 't graafschap Nassan geboren. Toen
zijn vader te Delft vermoord werd , telde hij 17 jaren. Reeds twee
jaren te voren hadden de staten van Holland , om prins W i I1 e m de kosten van zijn talrijk gezin te helpen dragen en tevens
een bewijs van dankbare genegenheid te geven , besloten , den
jongen graaf op 's lands kosten , die jaarlijks twaalf duizend
pond zouden beloopen naar de Leydsche hoogeschool te zenden, daar hij twee jaren doorbragt. Zoo groot was de zorg
die de staten voor hem droegen , dat zij , toen de hertog van
Parma zich in 1583 ter zee begon toe te rusten zijn hofmeester nadrukkelijk bevolen hem niet te Katwijk of daaromtrent aan strand te laten komen , opdat hij geen gevaar mogt
loopen door den vijand te worden opgeligt. Ofschoon slechts
17 jaren oud , werd hij tot hoofd der door de algemeene staten opgerigten raad van state aangesteld en hem van wege die
van Holland , Zeeland en Utrecht alleen eene wedde van 2000
pond van veertig greet 's maands toegelegd. Kort na zijne
aansteLling leverde hij bij het hervatten , van de onderhandeling
over de opdragt dezer landen aan Frankrijk, reeds bij zijns
vaders leven begonnen , een vertoog ter staatsvergadering in ,
waarin hij zonder die onderhandeling of te keuren toch in
bedenking gaf dat men dien niet te haastig behoorde door te
drijven. Voorts herinnerde hij de Staten van Holland , hoe
verre zij met zijnen vader reeds gevorderd waren in de opdragt
der grafelijkheid , verzoekende dat zij hierop in 't handelen
met Frankrijk geliefden bedacht te zijn, opdat hij en zijn
huis daarbij niet vergeten werden , maar weder in staat gesteld
om zich eenigermate te redden uit de zware schulden met
welke zijn vader zijnen boedel had bezwaard gelaten. Voorts
bood beleefdelijk zijne dienst aan, waartoe men hem, die
zich nog jong en onervaren kende , mogt bekwaam oordeelen ,
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alzoo hij vast besloten had al zijn pogingen ten beste van den
lande aan to wenden. Toen de handel met Frankrijk to niet
liep , wendde men het oog naar Engeland en kwam men
met koningin E l i s a b e t h overeen , dat zij deze landen onder
hare bescherming nemen , en den graaf van Leycester als algemeen bevelhebber barer troepen naar herwaarts zou zenden. Het
gegrond vermoeden dat deze op het stadhouderschap van Holland vlamde, deed Johan van Oldenbarneveld op middelen bedacht zijn zulks te voorkomen en den eersten voorslag
doen de stadhouderlijke waardigheid over Holland en Zeeland.
aan Mau r its op te dragen. Met ernst werd hierover in October 1585 ter vergadering van Holland , in tegenwoordigheid
der Zeeuwsche gemagtigden , geraadpleegd , en schoon er eerst
eenig geschil over viel , toonden de afgevaardigden van beide
gewesten zich er toe genegen. Den 1 November werd met
meerderheid van stemmen daartoe besloten , den 14 dier
maand deed hij als stadhouder , kapitein admiraal en generaal
eed , en nam hij zitting ten hove. Ten zelfden dage werd
besloten hem den titel van geboren prins van Oranje te
geven.
Schoon L e y c e s t er , in Engeland de tijding van 's prinsen
verheffing vernomen hebbende , dit zeer euvel opnam en vroeg
wat hij in Nederland doen zou daar een ander het stadhouderschap van Holland en Zeeland bekleedde , begaf zich echter
prins Maurits, daartoe door de staten van Holland verzocht
naar Vlissingen om den Engelschen graaf te ontvangen en
te begroeten , gelijk hij ook naderhand van hem een lastbrief nam tot zijn stadhouderschap. 't Schijnt dat prins ur its in 1586 zijn eersten veldtogt heeft gedaan ; althans
vinden wij , v6Or dien tijd , geen uitdrukkelijk gewag van zijne
krijgsbedrijven gemaakt. In dit jaar deed hij , op last van
L e y cester, een inval in Vlaanderen , maakte zich meester
van Axel en eenige andere schanssen in dit gewest , en belette
door het doorsteken der dijken , den hertog van Parma, Axel
van alle kanten in te sluiten.
Hoe veel goeds men zich in den beginne hier te lande van
L e y c e s t e r ook beloofde, lekten echter eerlang zijne dubbelhartigheid en de verderfelijke maatregelen , die hij tot nadeel
van 't algemeen beraamde , nit , en werden die allengskens
opentlijk bekend. Tegen hem en zijn aanhang moest een persoon , met genoegzame bekwaamheid en achtbaarheid bekleed ,
worden aangevoerd. De staten van Holland en Zeeland lieten
ten dien einde het oog op prins Maurits vallen. Zij mag
tigden hem om 't gezag , hem bij lastbrief en berigtschrift als
stadhouder en kapitein-generaal opgedragen , met ter daad to
gebruiken , aan alle oversten , bezetting houdende in de gemelde
gewesten , lastbrieven te geven en hem zelven en de staten gehoorzaamheid en getrouwheid te doen zweeren. De vermeerdering
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van magt , welke prins M a u rit s hierdoor ontving , werd nog
vergrOot doordien men de verandering der bezittingen aan hem of
zijnen luitenant , den grave van H o h en 1 o o opdroeg. Ook
hain men het besluit om 80 vendels kneehten to werven
en ze onder zijn gebied te stellen. Behalve den eed van getrouwheid aan de algemeene staten moest dit yolk hem ook
doen aan. prim Maurits en zijnen luitenant , den grave van
Hohentoo.
Onder hen , welke hier te lande de zijde van L e y c e s t e r
hidden , was ook Did erik Son o i , door hem tot stadhouder
over Noord-Holland aangesteld , en van eenen lastbrief voorzien ,
welke zich ook over de burgerlijke regering uitstrekte. Toen
de staten van Holland zich hierover bij Leycester beklaagden , verwierven zij van hem dat zij het gezag van Son o i
mogten bepalen , indien zij het hunne of dat van M a u r i t s
daarbij verkort oordeelden. Hierop vergde men van hem een
lastbrief van den prins aan te nemen en den nieuwen eed te
doen , doch hij weigerde beide , zich op zijn eed , aan L ey c e st e r gedaan , beroepende. Dort hierop bood Maurits hem
andermaal een lastbrief en het slotvoogdijschap van Medemblik
aan , mits hij den nieuwen eed deed. Maurits ging dientengevolge , door den graaf van Hoh e n 1 o o vergezeld , naar
Medemblik. Sonoi, hiervan verwittigd , vaardigde twee personen af, om den prins te verzoeken , ditmaal niet binnen
Medemblik te komen , doch terstond hierop ontving hij de
tijding dat de heeren geen half uur van de stad waren. Straks
deed hij de poort bezetten en ze den prins voor het hoofd
sluiten. Maurits, dit voor lief moetende nemen , keerde
naar Enkhuizen en vervolgens naar Hoorn terug. So n o i
trad hierop in onderhandeling met den prins , doch vruchteloos.
Toen hij naderhand vernam dat men te Hoorn en Enkhuizen
nieuwe bezetting wilde leggen , trachtte hij zulks door zijn
elgen Volk te weeren , dat echter niet werd toegelaten. Door
het een en ander haalde Sonoi zich zoo den haat op den
hals , dat sommigen spraken van hem binnen Medemblik te
belegeren. Maurits echter , voor meerdere verwijdering beducht , raadde zulks ernstig af, en was van oordeel dat men
den tijd een weinig moest toegeven.
Omtrent dezen tijd raakte M aur its, die in 1687 een inval
in Brabant gedaan , en de schans Crevecoeur gesticht had , in
onrain met Ley c e s t e r , waarschijnlijk omdat men hem ,
naar diens begrip te groot gezag had opgedragen , 't welk tot
nadeel strekte van de magt, die hij zich zelven gaarne zou
theeigenen. In zekere bijeenkomst met de staten klaagde hij dat
de graven Maurits en Willem van Nassau tegen hem
waxen zaamgespannen, en maakte heimelijke toebereidselen om
den prins nevens andere heeren in verzekering te nemen en
naar Engeland over te voeren , 't geen voornametijk door de
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waakzaamheid en tijdige voorzorg van Johan *an Olde n.barneveld word voorgekomen.
Ondertueschen gaf M au r i t s (1688) op nieuw blijken van
algemeene welzijn.
zijnen ijver voor
Medemblik was vol muiters die de inzigten der • staten openlijk weerstreefden , en Sonoi met hen overeen gekomen geen
meerdere staatsche bezetting in de stad toe te laten.
Te vergeefs poogde Maurits met hem in onderhandeling
te treden. Men besloot daarom tot het uiterste te komen en
zich met geweld van de stad meester te maken. In Februarij
begaf zich de prins , vergezeld van Old e n b a r n e v e 1 d en
andere heeren , over Hoorn naar Medemblik , en vertoonde
zich den 27" met eenige vendelen Noordhollanders en een
weinig krijgsvolk voor de stad. Nadat de bezetting ernstig
doch vergeefs tot onderwerping vermaand was , begon de prins
zich op de toegangen der stad te verschansen. Nu en dan
schoot men van weerszijden op elkander,, ook werden er soms
schutgevechten tusschen belegerden en belegeraars gehouden
en van tijd tot tijd uit de oorlogschepen , die de haven
ingesloten hielden , en bestemd waren om een wakend oog te
houden op de Engelschen , die men vermoedden dat voomemens waren de stad te ontzetten op de stad gevuurd.
Zoo stonden de zaken , toen S o n o i uit Engeland tijding
kreeg dat Ley c e s t e r afstand van de regering had gedaan en men
uit dien hoofde zich te vergeefs met de hoop op hulp van dien kant
vleidde. Nu veranderde hij van gedachten en trad met M a u•
r i t s in onderhandeling , die den 27 April te Medemblik zijne
intrede deed. Even gelijk te Medemblik ontstond er in hetzelfde jaar muiterij te Geertruidenberg , ten gevolge van wanbetaling aan 't krijgsvolk , doch hier was Maurits minder gelukkig , daar hij zich genoodzaakt zag het beleg der
stad , dat hij reeds ondernomen had , of te breken. Orntrent
dezen tijd (1589) werd er- een vredehandel geopend tusschen
Spanje en de algemeene staten. Op raad van den pins ,
door de predikanten voorgelicht , werden de handelingen afgebroken , wijl er geen vrede zonder vrije oefening der Gereformeerde godsdienst begeerd werd. Reeds was 's prinsen gezag
en invloed groot , doch Dam niet weinig toe , toen de regering
van Holland en Zeeland , na L e y c e s t e r s vertrek , op een
vasten voet gesteld , hij aan het hoofd van het Collegie der
gecommitteerde raden geplaatst , en door invloed van Old e nbarn eveld, tot stadhouder van Utrecht , •Overijssel en Gelderland benoemd werd. Vijf der vereenigde gewesten erkenden
hem nu voor stadhouder. Daarenboven bekleedde hij, in dezelve
de waardigheid van kapitein en admiraal , en vond zich ge
plaatst aan het hoofd van den raad van State. Zulke treffelijke ambten zetten hem groot aanzien bij en stelden hem in
staat Meer dan de Alden, van mike hij in deli eigenlijken
,

,
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zin afhankelijk was , de gunst van het yolk te winnen. Eer•
ambten en vergiffenissen kwamen van den stadhouder , lasten
en schattingen van de staten , die nog daarenboven de schuld
kregen van de tegenspoeden , terwijl de eer der overwinningen
den stadhouder werd gegeven. 't Bleek ook welhaast dat men
tot welvaart van deze landen , geen kwade keus had gedaan
met zooveel vertrouwen in hem to stellen. Sedert hem het
opperbewind des oorlogs was toevertrouwd , had hij zich met
toenemenden ijver op de krijgskunde toegelegd ; voortvarend
en wakker , op de geringste dingen acht gevende , wist hij den
vijand vaak een kans af to zien ; gewaarwordingen en aandoeningen , waardoor het oordeel van gewone menschen plagt beneveld to worden , maakten niet ligt indruk op de vastheid van
zijn geest; in elke omstandigheid zag zijn scherpziende blik
spoedig en juist, wat er moest gedaan worden ; zijne plannen
waren welberekend ; moeijelijkheden of gevaren schrikten hem
nimmer uit gebrek aan moed , af; snel wist hij zijne ontwer•
pen ten uitvoer to brengen , nadat hij ze met beradenheid had
voorbereid. Snel zag hij de gebreken in de bijzondere deelen
van het krijgswezen en met vaste beradenheid zocht hij die
te verbeteren , trots zwarigheden en veroordeelen. Met ongewone schranderheid ontwaarde hij bij de beoefening van
allerlei wetenschappen , waar hij toepassingen vinden of voordeel
trekken kon voor de dadelijke vervulling zijner pligten.
Bij oorspronkelijkheid van verstand en kracht van geest
voegde hij de zucht om zoo diep mogelijk in te dringen tot
de kennis van at hetgeen hem , in hoedanigheid van hoofd der
Nederlandsche zee- en landmagt kon to stade komen. Daartoe
verdiepte hij zich in de geschiedenis en de oudheden van het
krijgshaftigste yolk van vroegeren tijd en trachtte de voortreffelijke
krijgsverrigingen der Romeinen , naar de veranderde wijzen van
oorlogen to wijzigen. Het geheele veld der wiskundige bespiegelingen doorzocht hij met eene naauwkeurigheid , welke tot
verbazing strekt bij een man , in zoo vele moeijelij ke betrekkingen geplaatst : en toepassing op zijne krijgskundige workzaamheid was altijd het doel dezer onderzoekingen. Om het
geldelijk beheer des legers met de meest mogelijke beknoptheid en naauwkeurigheid in te rigten , drong hij door in den
aard der boekhouding en voerde eene nieuwe manier daarvan
in. Zijn scherpzinnig oordeel en zijne zucht tot verbetering
van al wat 's lands krijgswezen betrof , deden hem ook de kundigheden en verdiensten van zulke mannen , wier kundigheden
on nasporingen daarmede in eenig verband stonden , naar waarde
schatten. Welhaast verkondigde de prins door geheel Europa,
nooit geziene werken en inrigtingen , men werd tot de erkentents gedrongen dat met hem de krijgskunst een geheel nieuw
tijdvak was ingegaan. Van zijne kunst van legering is door
St evin , in zijne wiskuotige :gedachtettime eenig denkbeeld
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gegeven , nemende deze daarbij het beleg van Gulik in 1610
ten voorbeeld. Men stroomde van alle zij den naar Nederland
om onder zijne vanen te dienen , zich onder hem in de krijgsdienst te oefenen. Zijn leger werd de oefenschool der grootste
veldheeren , die in de eerste heift der XVII° eeuw aan het

hoofd der legers stonden. Algemeen werd hij zelf voor den
grootsten veldheer zijner eeuw gehouden. Zelfs Roomsch- en
Spaanschgezinde schrijvers , zoo als de kardinaal Bentivoglio,
pauselijke Nuntius bij de aartshertogen , erkenden hem daarvoor.
Wij zouden verre de ons toegestane grenzen overschrijden , indien wij maar een schets van Maurits roemrijke bedrijven
van Leyc e s t e r s vertrek of tot zijn dood wilden geven. Genoeg
zij het te herinneren dat hij den Nederlandschen staat , die
door den dood zijns vaders ,' de staat- en krijgskunde van
Parma , de binnenlandsche verdeeldheden en de lasten van Engeland , op den rand des verderfs was gebragt ; waarvan , behalve het geheele zuiden , ook Groningen , meer dan de helft
van Overijssel en bijna half Gelderland waren afgescheurd , in
zes jaren tot een hoogen trap van luister herstelde , zoodat de
genoemde gewesten alle met de republiek vereenigd werden ,
Maurits ook zijne heerlijkheid Breda herwon en Parma deed
afdeinzen voor Bergen op Zoom. Daarna bragt hij het oorlogs
tooneel op vijandelijken bodem , en de Zuidelijke gewesten zelve
over , sloeg V a r a x bij Turnhout , de aartshertog Albert,
die hem afgesneden en reeds in zijne magt meende te hebben
bij Nieuwpoort. En schoon hij de verovering van Ostende , na een
driejarig beleg , niet kon beletten , en te Antwerpen en voor
's Hertogenbosch het hoofd stiet , hechtte hij daarentegen
Grave , Sluis en andere belangrijke sterkten aan den Vereenigden Staat. d'A ubery rekent acht en dertig of veertig steden
en nog meer sterkten , die door hem in de veertig jaren
van zijn bewind (waarvan men het twaalfjarig bestand moet
afrekenen) zijn ingenomen. Zekerlijk was zijn jeugd het
schitterendste tijdperk van zijnen roem als veldheer, doch
daar zijne krijgskunst geene onberedeneerde noch voorbarige
dapperheid was , zoo toonde hij zich vooral groot in de
kunst van belegeren , in plaats van alles op de kans van
een' enkelen veldslag te zetten. Men verhaalt een antwoord
aan den ouden Mansfel d, ter gelegenheid van het beleg
van Geertruidenberg, een der grootste bewijzen van kunstmatige legering van Maurits in den smaak der Romeinen.
De toen bij kans tachtig-jarige veldheer zeide tot een trompetter,, dien Maurits als parlementair had gezonden , dat
hij niet begrijpen kon, dat een jong prins vol moed en vuur
als zijn heer,, op den duur achter zijne verschansingen bleef.
nZijne Excellentie, mijn meester ," hernam de krijgsknecht ,
phoopt ook eens zulk een oud en bedreven veldheer te worden
.

als gij."
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In het jaar 1607 werden van de zijde der Spanjaarden eenige
voorslagen van vrede gedaan. Op verschillende wijze werd er
over geoordeeld. Sommigen twijfelden niet of men zou onder
de bemiddeling van Frankrijk en Engeland voordeelige voorwaarden kunnen bedingen, doch zij beschouwden tevens den
oorlog als een onuitputtelijken bron van rijkdommen door de
uitbreiding van den koophandel; zij vreesden dat in vredestijd
de moed zou verslappen dat het land door inwendige onlusten
zou beroerd worden. Dus redeneerde ook Maurits, die zijn
roem en een deel van zijne inkomsten en zijn gezag aan den
oorlog ontleende. De krijgsoversten en het yolk vielen hem
toe. Velen dachten er anders over. Men moest , meenden
zij , de gelegenheid tot een heilzame vrede niet laten voorbij
gaan. Skits negen jaren had de oorlog zeven en twintig miljoenen guldens gekost van dien drukkenden last kon thans
het land ontheven worden. Ook Oldenbarneveld was van
dit gevoelen , en hij trachtte het den prins smakelijk te maken.
M a u r i t s liet zich door zijne redenen overtuigen , ofschoon
hij zich naderhand beklaagde dat men hem misleidde , door
hem te doen gelooven dat deze onderhandelingen slechts een
geveinsd werk waren om de koningen van Engeland en Frankrijk
tot het krachtdadiger handhaven van de belangen des gemeenebests te bewegen. Anderen echter meenen dat hij zijne toestemming niet gaf omdat hij wel voorzag dat er onoverkomeIijke hinderpalen tegen den vrede zouden in den weg komen.
Het is hier de plaats niet over het bestand uit te weiden.
Men weet dat het gesloten werd. Gedurende hetzelve was
M a ur it s niet zonder krijgsbedrijven. In de langdurige
geschillen tusschen die van Gulik en Kleef kozen de Staten de zijde der laatstgemelde, en Maurits trok aan het
hoofd van een leger te velde. Hij belegerde Gulik , dat zich
overgaf. Dit was echter , behalve de bemagtiging van Emmerik , Rees en eenige andere plaatsen in het Kleefsche en het
graafschap Mark (1614) zijn eenigste krijgsbedrijf gedurende
het bestand. Tot dit tijdperk behooren de Remonstrantsche en.
Contra-Remonstrantsche geschillen, die met den dood van Old e nbarne veld, de inkerkering van de Groot en Hogerbeets
en de Dortsche synode eindigden. Boekdeelen zijn er geschreven over de houding en het gedrag van Maurits tegenover
de twistende partijen en de gevallen staatsdienaren. Heeft men
ze aan de eene zijde goedgekeurd , aan de andere zijde laakte
en berispte men ze (zie Oldenbarnevel d). Jammer dat
de naam van Maurits, bij alle vrienden van vrijheid , gelouterde godsdienst en regering , die Frankrijk , Spanje , Rome
en Brussel vreesden en ontzagen , Engeland en de Duitsche
protestanten eerbiedigden en bewonderden , door een jammerlijk
kerkgeschil ontluisterd is , dat die voor Holland zoo dierbare
naam aan de herinnering van een staatkundigen moord is ver-
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bonden. Na den afloop van het bestand stonden de beide
kampvechters , Maurits en Spinola, weder in voile wapenrusting tegenover elkander en de strijd dreigde met voile woede
hervat te zullen worden. De grenzen werden derhalve door
nieuwe vestingen bevestigd , en de schutterijen trokken uit om
de grenssteden te beschermen. Nog eenmaal had Maurits
het genoegen zijn beleid door een gunstigen uitslag bekroond
te zien. Spinola had het beleg geslagen voor Bergen op
Zoom , doch hij werd door de krachtdadige uitvallen der belegerden , en de voorbeeldelooze hardnekkigheid , waarmede zij
hunne buitenwerken verdedigden , zoo lang opgehouden , dat
Maurits intusschen kon toesnellen , en hem dwingen eene
belegering op te geven , welke reeds 86 dagen zonder vrucht
geduurd had , en voor de geschiedenis der krijgskunst opmerkelijke bijzonderheden bevat (10 Julij tot 3 Oct. 1622). Dit
was het laatste voordeel dat M a u r its op den vijand behaalde.
Drie aanslagen tegen Antwerpen daarentegen mislukten. De
laatste mislukking griefde den prins het nicest , omdat hij in de
verrassing van het kasteel van Antwerpen het zekerste middel
meende gevonden te hebben om zijn geliefd Breda te ontzetten , toen deze stad door Spinola met ditt merkwaardig beleg
werd ingesloten. Men zegt • dat deze teleurstelling merle onder
de voornaamste oorzaken behoorden waardoor Maurits, kort
daarop , in een kwijnende ziekte verviel, waaraan hij , na weinige
maanden , (23 April 1625) overleed.
Maurits is nimmer gehuwd keweest , doch verwekte bij
jonkvrouwe van Mechelen, uit adelij ken stamme in Brabant
gesproten , twee zonen , Lode wij k en Willem van Nassau,
die zich inzonderheid hebben vermaard gemaakt. Ook had hij
nog 5, sommigen willen weer natuurlijke kinderen.
,

.

Zie, behalve de chronijken en geschiedschrijvers , zoo als G o udhoeven, Balen, Meursius, Vossivs, Reyd, Grotius, Bentivoglio, van Meteren, Bor, Chappuys, Lydius, Le
Clerc, Wagenaar, van Wij n, Cerisier, van der Vijuckt,
Bilderdijk, 'Groen van Prinsterer, Beeloo, Arends,
Biogr. Univ. ; Luiscius, Hoogstraten, Kok, Nieuwenhuis,
Kobus en de Rivecourt; J. Orlers, Gen. Coma. Nassov. c.
eor. effig. L. B. 1610; A. M. Isingius, de meritis Principunz Arausionens. et Nassov. in Foederat. Belgicam , den 3 Sept. 1625 to Groningen uitgesproken, en met eenige aanteekeningen uitgegeven bij
Gerd e s, T. I. p. 1 , Scrinii Antiquarii , p. 56--84; de stamlijsten bij. Hoogstraten, Hubner, Ferwerda en de la Pise
Tableau de l'llist. d' Orange ; L a Fargue, Geslachtlijst van den huize
van Nassau ; Extrait GOn4al. de la Maison de Maill y , p. 41; te
Water, Verb. d. Edelen , D. III. bl. 152; lets over den oorsprong
van het huis van Nassau , enz. ; Verhagen, Stamlij st van het stadh.
gesktcht Oranje en .Nassau (1830). Handbaekje behoorende tot den gie,slachtboom der heer. stadh. prime* van Oranje-Nassau, Grog. 1835; P.
Winsemii, vita , res gestalt ac mors Ill. Maur. Princ. A. Franeq.
1623'; Leven en bedrig der Prinsen Willem I en Maurits van Oranje
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Amst. 1651 fol.; Nassouwser helden pronck tooneel. Amst. 1623;
Montanus, Auriaco Nassov. Domus , Schoonh. 1662, 8 0 . ; C. van
der A a , De doorl. Vorsten uit den huize van Oranje-Nassau ,
's Hage 1814 ; M. v. N. , prins van Oranje , in zijn Leven , waardigheden
en verdivsten voorgesteld door Mr. C. M. van der Kemp, Rotterd.
1843. 4 d. ; Aanteekk. op dit werk door Mr. G. W. Vreede, Utr.
1844; II. Zeeman, Lev. en daden van Maurits , prins van OranjeNassau , Amst. 1831. 8 0 .; B o s s c h a , Neerl. Beldend. te land , D. II.
A. C. Oudemans, Lev. en daden van Maurits , prins van OranjeNassau, m. portr. Amst. 1832; Maurits van Nassau , in Fakkel , D.
V. bl. 3; Lev. van Prins Maurits in Lev. v. Ber. mannen vrouwen
D. IX. bl. 131; Bareuth, Hist. v. ,h. Stadhouders. ; Raynal, Hist.
du IStadhouderat; Orlers, N. verm. Nass. Lauwencr. Leid. 1619 m.
pl. ; Les Lauriers de Nassau , Leid. 1612, ay. portr. ; P/ass. Lorberk.
Leid.1612m.kapf.; Le Duc de Croy, Mertz. guerriers de ce qu'y c'est
passé aux Pays-Bas de 1601 16. Anvers 1642. 4° ; Beschr. d. Afbeeld. van alle de Victorien , so te water als te lande, die Godt Alm.
verleent heeft , door het wijs en kloeck beleyt van — M. v. N. Leyd.
1610; C. de Bonours, Sidge d' Ostende , Brux. 1628. 4 0 ; Baudart, Les Guerres de Nassau , Amst. 1651, fol. ; J. van der Baan
Geschiedk. overzigt van Maurits krijgsverrigtingen in Staatsvl. enz.
in Cads. 1855, bl. 110; Krijgsverrigtingen van Prins Maurits van
1591 1592 in Kron. v. h. Hist. Genoots. , 4e jaarg. bl. 97; J.
Scharp, Costumen van Axel; Historisch verhaal, inhoudende sekere
notabele exploiten van oorloge in de Nederlanden , sedert het oprechten
van de compagnien der gouverneurs en Ritmeesters Paulus en Marcelis Bax. Breda 1815; Vad. Letteroef. 1838, D. II. bl. 658;
Geld. Maandw. D. I. bl. 24; Navors. D. III.. bl. 162; D. IV.
bl. 141 ; D. V. bl. 115; Bijbl. 1855, D. IX. bl. 210; D. VII.
bl. 68, 199, 290, D. X. bl. 288 (Breda); Overijss. Alm. 1841
bl. 72, 1848, bl. 151 (Deventer); G. v. Hasselt, Geld. Maandw.
D. II. bl. 169 (Groningen); v. d. M on d e , Tijds. D. II. bl. 44
(Amersfoort) ; Hermans Mengel. D. II. bl. 367 ('s Bosch); J. van
Nuyssenburg, Beschr. v. Geertruidenb. bl. 130; J. le . Hon,
Ordres van Batailjen gepractis. in de legers der Vereenigde Nederlanden , onder het beleid van Prins Mauritius en van Prins Fr. Hendrick
Amst. 1672, fol. (2e uitg.); Geld. Maandw. t. a. p. ; F. Vere, Bataille
de Nieupoort ; Schuller, Verz. berigten omtrent de krijgsbevelhebberen bij
Nieuwpoort Utr. 1836; H. L. van H a e s t e n s , Beschr. v. d. bloedige
en strenge beleger. der stadt Ostende, Leyd. 1614, 4 0 .; P. Fleming
Oostende vermaerde , gheweldighe , lanckdurighe ende bloedige belegeringhe ,
bestorminghe ende aenvallen van 1602 1604, 's Hage 1621, 4 0 ; F onqu é , Belegering der vesting Bergen op Zoom , in Zeits. f. .Kriegsk.
1831, Th. XXIII. S. 159; E. Munch,. die Belagerung etc. in Hist.
Tctschenbuch N. S. Th. I. 1840; Berg-op-Zoomsche Tragoedien ofte
Comoedien in Mnem. D. XV. bl. 235; Berghen op Zoom beleghert op
den 18 .Tulij 1622, den 23 Oct. Middelb. 1623, 40 ; Stukken over M.
krijgsverrigtingen , in Nijhoff's 0. Bijdr. D. X. bl. 120; S cheltema, Staatk. Ned. 1. v.; Kluit, Hist. d. loll. Staatsregel. ; H.
Gilzer, Prinz Mauritz und Oldenbarneveld , eine polit. und kirchl.
Krise d. Niederl., in Frauenfeld. Schweiz. Mus. Th. III. S. 167; B a udartius. Uytenbogaert, Trigland, Brandt, Regenboog
de Levensbes. van Oldenbarneveld, de Groot enHoogerbeets;
A. Stolker, Prins Maurits van Nassau , geenszins de vijand , zijn
broeder Frederik Hendrilc, de vriend der Remonstranten , Rott. 1827;
C. M. van der Kemp, Het gedrag van prins .Maurits van Oranje
-
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orntrent de Remonstranten , verdedtgd tegen de aanmerkingen van A. Stol7
ker , 'sHage 1828; A. Stolker, Brieven over de zoogen. verd. van
prins Maurits van Orange , van Mr. C. M. v. d. Kemp in Fad. Lett.
1829, D. II. bl. 253, 303, 491, 649, 684, 1830, D. IL bl. 42;
I. d a Costa, Inlichtingen omtrent het karakter van prins Maurits van
Nassau en de regtspleg. van Oldenb. Rott. 1825, 8°. ; Kron. v. h. Hist.
Gen. 6 jg. bl. 406, 408; v. d. Monde, Tijds. D. VIII. bl. 37,
73, 109; Utr. Volks alm. 1855, bl. 179; S. Stevin, Materiae po-

liticae ; Burgerlicke stoffen , very. ghedachtenissen der oeffeninghen des
doorl. prince Maurits van Orangen. Leyden (1669); Catalog. principum , civit. et singul. qui donatione vel inter vivos , vel mortis causa ,
bibliothecam publ. in Acad. Lugd. Bat. institutam liberaliter ditarunt.
L. B. 1537; Siegenbeek, Gesch. d. Leyds. Booges. D. IL bl.
66, 85, 85, 316, 317 (jeugd) -; G. D. J. Schotel, het
Augustfinenklooster te Dordr. bl. 12; (verblijf te Dordr.); Overijss.
Alm. 1845, bl. 76 (onthaal te Hasselt , Dec. 1590; K. v. Letterb.
1829, D. I. bl. 94; (Eed als stadhouder van Gelderl.) G. W. Vreede
Laatste ziekte van M. in Nijhoff, O. Bijdr. D. III. bl. 77, 112; Kron.
v. h. Hist. Gen. 10 j. bl. 16; J. Bogermannus, Het Christel. overlijden van M. , Leyd. 1625 , 'sHage1841; D. Heinsii, Laud. funeb.
L. B. 1624; Nic. Rothamel, Epiced. in Obit. Maur. pr. Aur.
Corn. .N as. • L. B. 1625. 4 ° . ; Les attentats et l'entreprise sur la personne du prince d' Orange , dit le comte Maurice , avec les noms des traitres et ministres d' Holt. Anvers 1629. 12 0 ; D. Souterius, Verh. v.
h. afst. en begr. v. M. Haarl. 1636, m. portr. ; G. Strateni, Epic.
Ultraj. 1593 ; Conspir. tegen hem in Nyh off's O. Bijdr. D. VIII. bl.
142-149; Maurits en Stevin in J. P. van Cappelle, Bijdr. 283;
Over de wiskunstige verdiensten van M. t. a. p. bl. 129; Vergeliiking
tusschen Cesar en Maurits , in. Vad. Lett. 1830. D. II. bl. 309 ; Staat van
prins M. tegen de Jesuiten , in Rec. o. d. Rec. D. XI. St. II. bl. 385;
Prins M. v. 0., Ubbo Emmius , Graaf Jan van Oldenburg , in Rec. o. d.
Rec. D. VIII. St. II. bl. 321; Paneg. ou TrophOes rares de son
Excell. Monseign. le prince d' Orange , Leyden 1619 ; Add en Diploma door den Duits. keiz. Leopold, vereerd aan de kleinz. van prins
Maurits , in Kron. v. h. Hist. Genoo!s . 12 jaarg. bl. 59; V elius,
Chron. v. Hoorn , (Reg.) ; A i t z e m a, Zak. v. Staat en oorlog , D. I.
bl. 357, 376 384, 439 443; Koenen, Gesch. d. Joden , bl. 187;
L. Aubery, Mem. pour servir a l' Hist. de Boll. Paris 1687, Ceri.
sier, V. G. D. V. bl. 512; van Kampen, Vad. Karakt. D. I. bl.
457-475; (levenswijs en karakter) ; Brieven van M. aan de regering
van Emden , 1594, in Kron. van het Hist. Gen. 14 jg. bl. 62, aan
Medemblik t. a. p. 6 jg. bl. 22, aan de Stat. v. Zeel. D o d t , Arch.
D. IV. bl. 127 ; Over krijgsaangel. in Mil. Spect. 1852 2 S. IV. bl.
422 , 452; J. C. d e Jon g e, Onuitg. stuk. D. II. hi. 205 ; Geld. Maandw.
D. II. bl. 106; .Tonkv. v. _Mechelen (zie dit art.) ; Negotiations de Jeannin ; Lettres , Mena. et Negoc. de Carleton ; G r o e n van Prinsterer,
Archives (Reg.); Bentivoglio, Relat. della prov. Unite, p.202 205;
Beaufort, Lev. v. Willem I, D. III. bl. 519, 527,-706, 737, 42,
44, 48, 58; v an Loon, Hed. Penn. Boum an , Geld. Hoog. (Reg.);
Beleg v. Gron. b1.45; Cappelle, Gedenks. (Reg.); deGroot, Vergel.
der Gem. door Meerman (Reg.);Hubner en S c h u e r, Algem. hist. boekz.
(Reg.); Vad. Letteroef. Mengelw. 1825,b1.48; Wiselius, Staatk. verh.
bl. 313; Waffenhandl. d. Musketen en Piquen , oder lange spiessen
allermassen die von dem durchl. Moritzen - manniglich zu gutem
an den tag gegeb. Neuzab. ; Muller, Cat. v. portr. ; Heinsii, Poem.
p. 175; Grotii, Poem. p. 45, 264, 272, 275, 376; Klio's Kraam ,
-
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.bl. 229, 230 ; Bloemkr. v. Versch. Gedicht. bl. 605 ; Ver6ch. -Ned.
Gedichten (H. de Groot, op de Zeilwagen van prins Maurits);
Voorts gedichten van Barlaeus, Bertius, B. Vulcanius,
Dousa, Hooft en Vondel Nomsz.

MAURITS , Graaf VAN , NASSAU , eenig zoon van W i 1em van Nassau, de natuurlijke zoon van prins Maurits,
maakte zich als krijgsman verdienstelijk en Wag e n a a r noemt
hem "een jongeling van groote hoop." Hij sneuvelde bij de
schans Kalloo , in 1638.
Zie Leven van Hendr. Fred. D. II. b1.209; Wagenaar, Vad. Hist.
D. XI. bl. 271; Wiersbitzky, de Tachtigjarige oorlog , D. II. bl. 217.

MAURITS LODEWIJK VAN NASSAU , heer van der
Lecke , broeder van H e n d r i k van Nassau, heer van Ouwerkerk , en van Will em van N as s au, heer van Odijk , was
in 1670 kolonel , en kommandeerde als generaal van de ruiterij , de kavallerie van den regtervleugel in den slag bij Senef.
Hij overleed in 1683 als gouverneur van Sluis. In 1679 werden
de drie broeders door L e o po ld met den grafelijken titel begiftigd.
Zie Bosscha, Negri. heldend. te land, Bijl. bl. 2 , 8.
MAURITSZ. (WILLEM) , van Amsterdam , gaf , met Arien
Arents z. van Amersfoort tot Amsterdam , beide schippers ,
eene verklaring betreffende de Spaansche vloot , die zij (Julij
15 88) van CadiK met grof zout onder zeil gegaan zijnde, voorbij
Goustardt zagen , en nog andere onbekende bijzonderheden.
Z ie Kron. v. h. Hist. Gen. D. VII. bl. 438, 439.
MAUROIS (ThomAs) , werd in 1584 te Canterbury geboren ,
was eerst in dienst bij de kerk in Vlaanderen , in Januarij 1613
bij die van Keulen , tot predikant bij de Waalsche gemeente te
Amsterdam beroepen , en aldaar 5 of 11 Augustus 1646 overleden , na 34 jaren predikant te zijn geweest.
Hij schreef :

De gh,eestelijcke opwecker tot rechte devolie in de Godsdienst.
Amst. 1644 , waarop G. J. V oss ius een vierregelig Latijnsch
vers maakte.

Conferentie geh. d. 1 Nov. 1615 ten huyse van S. Godin. Ouderl.
tusschen .7'. M. pred. ter eenre ende se8 v. d. lam.kercke t. Anis.
Zijn portret bestaat.
Zie W age n aar, Beschr. v. Amsterd. D. VII. bl. 578; Navors.
D. V. bl. 98, 244 ; Rogge, Bible v. Pamfl.; Muller, Cat. v. portr.
MAUVILLON (FREDERICH WILHELM VON) , schoon Been
Nederlander, beschouwde Nederland toch als zijn tweede vaderland. Hij werd den 1 Mei 1774 te Kassel geboren en was
de zoon van Jacob Non Mau villon, luitenant kolonel,
onderwijzer van Willem V, te Brunswijk overleden. In
Nedorlandsche krijgsdienst geroepen , werd hij door politieke
omstandig, heden genoodzaakt die te verlaten, en later, als Westphaler,, door Jerome, koning van Westphalen , in dienst geno,
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men. Op het einde der Fransche heerschappij , begaf hij zich
naar Berlijn om zijne medewerking in den strijd tegen Frankrijk aain te bieden en voerde bevel over een afdeeling troepen
naar Frankrijk. In 1822 werd hij op pensioen gesteld en vestigde zich in 1827 te Kleef, waar hij zich , tot zijn dood toe
• met letterkundigen arbeid bezig hield. In 1842 werd hij lid
der Maats. v. Ned. Letterk. te Leyden, en stierf den 29 Junij 1851.
Hij gaf in het licht :

Auszcahl Niederlandischer Gedichte , ins Deutsche ibertragen , und mit kurzen historischen und biographischen Erliiuterungen begleitet. Essen 1836-1841. 3 dl. ki. 8°.
Zie Levensb. door Mr. Bode). Nijenhuis, in Handel. d. Maats.
v. Ned. Letterk. te Leyden 1852; Cat. dier maats. D. II. bl. 331,
Bijv. 1853, bl. 128 ; 1857, bl. 186 ; Utr. Cour. 24 Aug. 1840, (over
den vader) ; A d e l u n g en Rotermund, Fortz. v. fachers Gelehr.
Lexic. i. v.; Meusels Lex. T. VIII. p. 549, te Slichtegrolls,
Necrol. 5 jahrg. (1794) 1 B. p. 163, 245, v. Hulthem, Cat. Ind.
Haag, La France Protest. i. v.

MAXIMILIANUS TRANSILVANUS , (ook de pseudonium
van Grynaeus de Jonge) geb. te Brussel , bloeide in 1605 , was
een niet "onverdienstelijk Latijnsch dichter , blijkens de gedichten die men van hem vindt bij G r ut e r us , Del. Tom. IV.
p. 449 , 453.
Zie P e e rl k am p, de Poet. Negri. p. 209; Nay. D. VII. bl. 10,, 248.

MAXIMILIAAN VAN BOURdONDIE. Zie BOURGONDIE (M. v.)
MAXIMILIAAN VAN EGMOND. Zie EGMOND (M. v.)
MAXIMILIAAN VAN OOSTENRIJK , zoon van keizer
Frederik III en van Eleonora van Portugal, werd 22
Maart 1459 te Nenstadt geboren. Bcgunstigd door de Gentenaars,
thans de jonge gravin Maria, erfdochter van K a r el d e
St ()lite in hunne magt hadden , dong hij naar , en verkreeg
hij hare hand. Toen hij de reis naar de Nederlanden zou
aannemen moesten de Vlamingen vooraf het noodige geld voor
zijne reis overmaken , wijl zij a vader , de gierigste worst van
zijn tijd , hem slechts een zeer bekrompen inkomen had toegelegd. Op den 18 Aug. 1477 werd het huwelijk te Gend met
groote pracht voltrokken , en in de lente van 1478 deed hij
als kerkelijke voogd en momboir van vrouw M aria den eed
aan de bijzondere steden en landen , terwijl hem in die zelfde
hoedanigheid door de staten den eed van trouw werd gedaan.
Sedert las men aan 't hoofd der opene brieven den naam van
Maxi mili a an , zoowel als die van vrouw M a r i a. Kort
daarna sloten zij te gader een verbond van vrijen koophandel
en visscherij met E d u a r d IV , koning van Engeland. Een
geschil met Gelderland , omtrent dezen tijd ontstaan , was van

korten duur , wij1 de hertog en hertogin nog in hetzelfde jaar
1578 aldaar werden ingehuldigd. Meer werk verschafte hem
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de oorlog met de Franschen , en toen deze bij Guinegate versiagen
waren , en in (1480) een bestand voor zeven maanden (dat later verlengd werd) gesloten was , begaf hij zich naar Holland',
deels ter herstelling der binnenlandsche rust , door de oneenigheden der Hoekschen en Kabeljaauwschen deerlijk gestoord ,
deels tot het heffen van een bede ter voortzetting van den
Franschen krijg. Eenige Kabeljaauwsche edelen , 's hertogen
gunst zoekende , bewerkten dat hem 80,000 Philips•schilden ,
van 30 grooten Vlaamsch jaarlijks werden toegestaan , voor
den tijd van acht jaren , en honderd een en zestig duizend
schilden eens in baar geld , alle door Holland , Zeeland en Friesland te betalen. Zulk een gunstbewijs liet M ax imilia an
niet onbeloond. Hij bewees groote gunsten en gaf belangrijke
voorregten aan de steden Welke die partij waren toegedaan , terwijl
hij de Hoekschen zijne gestrengheid deed gevoelen. Toen hij in
1482 weduwenaar was geworden , wisten de Kabeljaauwschen te
bewerken dat hij tot voogd van zijn minderjarigen zoon P h
lips en tot ruwaard van den lande erkend en gehuldigd werd.
Hiertoe waren echter de Vlamingen niet te bewegen , misnoegd
als zij waren op den hertog , dien zij daarenboven tot het
sluiten van den vrede met Frankrijk noodzaakten , op voorwaarden , die geenszins tot zijn genoegen waren , doch waarin
hij , zijns ondanks , moest berusten. Wij noemden Ma x i miliaan hertog , doch in 1493 schonk hem zijn vader den titel
van aartshertog. Lang waren de Stichtenaars met de Hollanders in oorlog geweest : bij zijne inhuldiging had Maxim iliaan beloofd , daar aan een einde te zullen maken. Hij voldeed in het genoemde jaar aan zijne beloften. Aan het hoofd
van 12000 voetknechten en 2000 ruiters sloeg hij het beleg
om de bisschopsstad , en schoot bij de Witte vrouwenpoort een
bres in den muur. Dat bewoog de belegerden in onderhandeling te treden , waarna de stad zich overgaf. Uit het Sticht
trok hij naar de Vlamingen , die steeds weigerden in de algemeen erkende voogdijschap te berusten , en zijn zoon Philips
in hunne magt hadden weten te krijgen. In 1484 verzamelde
bij te Mechelen een leger, maakte zich van onderscheidene
plaatsen , ook van Gend zelve meester, 'en bekwam hij zijn
zoon terug , dien hij naar Brussel voerde. Omtrent dezen tijd
was de Roomsche koning overleden en hadden de rijksvorsten
te Frankfort een vergadering belegd om diens plaats te vervullen. Ook de aartshertog begaf zich derwaarts, om naar deze
waardigheid to dingen, die hem in den aanvang van 1486 met
algemeene stemmen werd opgedragen. In de maand April
werd hij te Aken gekroond. Verscheidene Edelen , die de verkiezing en krooning hadden bijgewoond , werden door hem tot
ridders geslagen, gelijk hij er nog eenige anderen sloeg te
Dordrecht , 'waar hij , op zijn togt naar Brabant , met vele teekenen van vreugde werd ontvarigen en eenigen tijd vertoefde.
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Op geen vasten voet stonden te dezen tijd de zeezaken.
Bijzondere steden en personen rustten schepen ter kaap uit ,
en veroorzaakten niet zelden groote ongeregeidheden. Om deze
te voorkomen , en zijn gezag , reeds zeer aanmerkelij k te land ,
ook ter zee nit te breiden , maakte hij eene bestelling op de
adrairaliteit , waardoor het bewind over de zeezaken geheel aan
hem en zijnen raden onderworpen werd. Het bij deze gelegenheid afgekondigd plakaat is een bewijs van het meer en
meer toenemend gezag des graven. Het eindigde met deze in
de ooren der landzaten ongewone uitdrukking : Want alzoo belieft het ons dat geschiede.
Ondertusschen bleven de onlusten met de Vlamingen voortduren. Uit Holland had Maximiliaan zich naar Brugge
begeven , welke stad even als Gent geen ander gezag dan dat
van den jongen Phi p s wilde erkennen. Hij zocht zich door
zijne ruiters van de stad te verzekeren , 't geen de Bruggenaars
dermate verbitterden , dat ze hem (Febr. 1488) in hechtenis
namen , waaruit hij , door bewerking der Staten , vooral die van
Holland en Zeeland , verlost werd. Bij het verbond , te dien
einde gesloten , deed hij afstand van het bewind van Vlaanderen , gedurende zijns zoons minderjarigheid , en beloofde verder
de vreemde knechten binnen vier dagen uit Vlaanderen , en
binnen acht dagen uit alle de Nederlanden te zullen doen vertrekken. Intusschen had keizer Frederik de tijding der gevangenneming van zijn zoon ontvangen , en zich met een leger
herwaarts gespoed om hem te verlossen. Hierdoor gesteund ,
kreunde zich M ax imiliaan niet langer aan het gesloten
verdrag , en maakte hij zich de stad Sluis ten vijand , en
de keizer , ziende dat zijne tegenwoordigheid de landzaten meer
verbitterden dan zijn zoon van dienst was , verliet deze landen.
Gedurende de Vlaamsche onlusten hadden de Hoekschen in
Holland het hoofd weder beginnen op te steken en hun aanvoerder ,
Frans van Brederode, Rotterdam bemagtigd. Dit bewoo g
den aartshertog zich derwaarts te begeven en al de Kabeljaauwsche steden de wapenen te doen opvatten. Den 188 Januarij
1489 deed hij zijne intrede te Leiden , waar de steden ter
dagvaart beschreven waren. Welsprekend en ernstig vermaande
hij de leden tot het ten onder brengen der Hoekschen , welke
hij een llongebonden hoop plunderaars" noemde , met dit gevolg , dat tot een heirvaart tegen Rotterdam werd besloten ;
vooral toonde zich Amsterdam daartoe bereid , en verleende
zoo veel hulp , dat Maximi li a a n er door bewogen werd ,
het banregt dier stad , 't welk tot nog toe tot een afstand van
100 roeden buiten de stad was bepaald geweest , nog 1000
roeden verder en dus tot 1100 roeden uit te breiden; ook
verguncie hij die stad de Roomsch-Koninklijke kroon boven
haar wapen te voeren. Hoe zeer dit alles den Roomschen koning de genegenheid der Amsterdammers deed winnen , zoo
.
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vatten echter velen geen klein misnoegen tegen hem op door
het doen van een stap , die nog geen der Nederlandsche vorsten gewaagd had. Het geld was , ten gevolge der herhaalde beden tot het voeren van uitheemsche oorlogen schaars geworden ,
't geen bet afzetten der munt noodzakelijk maakte , dat
echter , meende men , allengskens moest geschieden. M a x im an oordeelde anders. In weerwil der hand vesten
zette hij het geld op eenmaal op een zeer lage waarde. Een
goudgulden o. a. verlaagde hij van 63 op 17 stuivers , een
reael van 14 op vier en een halven stuiver. Deze zetting deed
onnoemelijke schade , gereed geld zag men eerlang bijkans niet
als wordende het naar buiten gevoerd , waar men het tot hooger prijzen aannam.
Een geruimen tijd voerde Maxi miliaan vervolgens oorlog
met Frankrij k. Weinige maanden nadat deze geeindigd was
(1493) stierf zijn wader en volgde hij als keizer op. Hierdoor
genoodzaakt zich meest in Duitschland op te houden , besloot
hij , in het volgend jaar,, zich van de regering over Nederland
te ontdoen en die aan zijn zoon Philip s , die nu den ouderdom van 16 jaren bereikt had , op te dragen. Dertien jaren
voerde deze het grafelijk bewind. Na zijn dood werd M a x im i l i a an voogd van diens zoon , K a r el V. Doch vermits
zijne omstandigheden niet gedoogden dat hij in eigen persoon
de regering dezer landen aanvaardde , benoemde hij zijn dochter Margaretha tot landvoogdes. Bij gelegenheid van den
Gelderschen krijg , die in 1508 sterk werd doorgezet , beyond
zich de keizer in Holland. In Augustus vertrok hij uit het
leger , dat toen bij Weesp lag , naar Amsterdam om er zich
als voogd van zijn kleinzoon te laten huldigen. Hij deed toen
een wandeling te paard door de stad , en bezocht twee nonnen
kloosters , daar hij geld en wijn ten beste gaf , opdat men voor
den voorspoed des keizerrijks zou bidden. Niet lang daarua
verliet hij voor altijd de Nederlanden. In 1515 ontdeed hij
zich van de voogdijschap van zijn kleinzoon K a r e 1, en overleed den 12 Januarij 1519 in den ouderdom van 60 jaren.
M ax imiliaan is een merkwaardig persoon in de geschiedenis; niet enkel als grootvader en voorzaat van Karel V,
maar omdat hij voor het te lang uiteen gerukte Duitsche rijk
door de instelling van den landsvrede (de opheffing van het
vuistregt) , de vestiging van het rijks-kamergezigt , en de verdeeling in kreitsen , goed regt , orde en binnenlandsche rust
deed ontstaan omdat hij in alle groote oorlogen van zijn tijd
tot vestiging van het staatkundig evenwigt van Europa , deel
nam , en , schoon dikwijls belemmerd door geldgebrek , nimmer
schade aan zijne eer Teed , eenmaal uitgezonderd. Vol kracht
en moed voelde hij zich nog in zijn 9uderdom sterk genoeg
om bij de keizerlijke ook de driedubbelde kroon des pausen te
dragen. Hij was stout als jager , voorts behendig als ridder in
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alle tournooijen en bekwaam als krijgsman , volgens de beginselen der kunst. Op de jagt , die hij hartstogtelijk beminde was
het gevaarlijkste waagstuk hem het liefste. Eens beklauterde
hij bij den wilden geitenjagt den Martinwand , een steile bergrots in de nabijheid van Inspruck , zoo driftig , dat hij negentien vademen hoog op scherpe rotsen als in de lucht Mveefde ,
en elk een hem voor verloren beschouwde , totdat hij eindelijk
den derden dag gered werd. Zijn stoutheid ging zoo ver dat
hij zich herhaalde malen zelfs met leeuwen in het gevecht begaf enook in latere jaren bleef deze lust tot hagchelijke ondernemingen hem bij. Hij was een voorstander der geleerdheid , zelf beoefenaar van kunsten en wetenschappen. Hij zelf
dicteerde zijn secretaris Melchior Pfintzing
ilbentheuerlichkeiten und eines teils Geschichten des lOblichen ,
streitsbaren und hochberuhmten Held und Ritters Teurdancks
(M aximiliaan 1). Nii.rnb. 1517 fol. Fr. 1533 fol. (B r un e t Manuel du libr. i. v. Teurdanneth.
Ook had hij hoofdaandeel aan M a r c. Tr e i t z s a u r w e i n
der weiss Kunig : eine Erahlung von der Thaten Maximilian
I etc. Wien. 1771. fol. met 237 houtsneden , in het Fransch
WeissKiinig. Tableau des principaux OvOnemens de la vie et du regne
de l'empereur Maximilian I , Vienne 1799 fol. en Les triomphes
de l'empereur Maximilian I , en une suite de 135 planches gravOes en bois , d' apres le$ dessins de Hans Burgmair , accompagnôes de l' ancienne description dictee par l'empereur a on
secretaire Marc. Treitzsaurwein. Vienne et Londres 1796 fol.
(Brunet, 1. c. op Treitzsaurwein).
Ehrenpor ten. Onder dien titel zijn uitgegeven 92 platen van
verschillende grootte , gegraveerd naar teekeningen van A. lb e r t
D u r e r. Men wit dat de eerste plaat in 1515 gegraveerd is ,
doch de geheele verzameling is veel later in het licht gekomen
(gedruckt zu Wien. 1550). In het Fr. A lb. D u r e r. "fro.
triomphal de l'empereur Maximilien I. gr. fol. (B run et 1. c.
i. v. 416. .Durer).
Er berusten nog vele andere werken van M ax imiliaan
in de keizerlijke bibliotheek to Weenen , welker titels L a mbecius (L. II. p. 970) vernaeldt.
Groot is het aantal brieven door Maximiliaan geschreyen en nog voorhanden. Afzonderlijk verschenen :
Correspondance de 1' empereur Maximilien I et de Marguerite
d' Autriche , gouvernante des Pays-Bas , de •1507-1509 , publ.
par Andr6 Joseph Ghislain Le Way. Par. 1840.2 vol.
8°. in Messager des sciences historiq. 1843. p. 193-205.
Lettres addressOes par Maximilien I archiduc d' Autriche depuis
empereur a l' abbe de St. Pierre a Gand et c'6 quelques autres
personnages brieven tusschen .M a xi m. en Margaretha v.
0. , vooral over den Gelderschen oorlog , in Correspondance de
Marguerite d' Autriche , gouvernante des Pays-Bas, avec ses
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ands , sur lee affaires des Pays-Bas , de 1506-1528 ,
des Archives de Lille et publiOe par ordre de gouvernement par
L. Ph. v an den Bergh, 2 t. ook onder den titel van :
Gedenkstukken tot opheldering der Nederl. Geschiedenis , verzameld uit de Archiven to Rijesel , en op gezag van het gouvernernent uitgegeven. Leyd. 1847. 3 d.
In Compte-rendu des seances de la commission royale d'histoire
ou ses Bulletins. T. I , II, III , 131, tot hiertoe onuitgegeven
brieven uit den tijd van M a x. v. O. grootendeels door hem
zelven of uit zijn naam geschreven , loopende over de jaren
1478-1518 ; in T. VII. p. 65. Lettre de Max. duc d' Autriche

a Jean de Lonchamp , au seigneur de Fesnelmont , a Bunau de
Bun etc. ; L. P. G a c h a r d , Lettres de Max. d' Autr. sur les
affaires des Pays-Bas de 1478 a 1505 1. c. T. II. p. 263 ,
T. III. p. 193.

Deux lettres patentes de Max. , roi des romains , commettant ;
l' une archiduchesse , Marguerite sa fille , duch,esse douairiere de

Savoie en on nom , comme tuteur et mambour de son petit fils
archiduc Charles. etc. 1. c. T. V. p. 365.
Manifeste de l'emper. Max. et de l' archiduc Charles contre
le duc Charles de Gueldre. Ser. III. T. I. p. 352.
Lettres de Maxim. I, 1477-1487 , in Mu& Belg. T. XIII
p. 193 , 369 ; L. B. Gachard, Lettr. de Max. in Anal.
T. XV. p. 260 ; Briefe des Kaisers Max. I , und seinen Tochter Margarithe im 1499-1597 in Anz. f. Kunde d. Mittelalt.
1835. S. 287 , 396.
Zie , behalve de wereldgeschiedenissen van Be c k e r (D. IV);
S c h l o s s e r (D. X—XV) , de Biogr. Univ. en andere Woordenboeken , Heiss, Hist. du rempire d'Allemagne, Paris 1684, 2 vol. 1701
5 vol. 4 0 . S. de Pr a d e , Hist. d'Allemagne , Paris 1677 , 4 0 . ; J. P.
V or burgii, Hist. Romano Germanica , Francof. 1645 , fol.; O.
Strada, de Vitis Caesar., 1615, fol.; Magyri, Eponym. p. 171,
A mil card i Gesta, Lud. XL Lib. VI. C. 20; Oratio funeb. de divo
Maximil. imperat. Caesare, Aug. Frf. 1577 , 8 0. ; J. Bal d e , Max.
I. Austr.redivivus, uitg. door Hier. A m b r o s i u s Langenmantel
Aug. Vind. 1679 , 8 0 . ; C. J. Millin, Orat. de Maxim. I in rem.
litter. meritis. Jenae 1762 , 4°. ; A. Hoc hmuth , Dissert. de Maxim.
I in regem. Roman. electione, Lips. 1779, 8°. ; W. P e r c k h e i m e r,
-

Bellum Suitense S. Helveticum cum Maxim. imperatore atque dynastis
et civitatibus Suevicis: feliciter gest. ann. 1499 , Tigur,, 1737, 8 0 . ;
F. M. Grimm, Dissert. de historia imp. Maxim. amplissimo juris
German. publici fonte. Ratisb. 1747, 4°.; J. G. Boehm a, Dissert. de
insigni favore Maximil. I imperat. in poesin. Leipz. 1750, 4 0 .; J. D.
Koeler, Disp. de inclyto libro patico Theuerd. Altd. 1714, 49 .;
verm. 1719 , 4 0 .; v. S eel en, Select. liter. p. 489-512; M. By dz o v sky, Zivot Cesare Maximil. 11, Praze , 1589 , 8 0 ; J. N. Zimmermann , Pribehove Kraloystri 0es/cat° za panivani Maximil.
Praze, 1129, 8 0 ; J. Grunbeck, Levensbeschreib. keyzer Friedrich's
III und Maxim. I. Augsb. 1696 , fol. uitgegev. door Johann J ac.
Moser, Tubing. 1721. 8 0 .; M. Treilzsaurwein, Der Weiss
Kunnig , Wien. 1775 , fol.; D. H. Hegewisch, Geschichte der Re-
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giering kaiser Maxim. I, Hamb. en Kiel. 1782-83. 2 vol. 8 ° ; Ibid.
1819. 2 vol. 8°; C. Aaltaus, Geschichte des kaisers Maxim. 8 portr.
(13 d. der Historische Hausbibliotheek , onder redactie van Friedrich
Burlau uitgegeven, J. Goebel, Chronica der kriege Maxtm. gegen
du Venediger and Franzosen 1508 gefiihret Frf. 1566. fol.; F. W.
Cosmann, Von den grossen 1Vamens Zeichen Mavim. I, bei Unterzeichnung der Urkunden in deutschen Reichsachen. Mainz. 1786, 9°.;
Kobbe, Handb. d. Deutsche Geschichte , S. 302, 303 ; SchrOck,
K. G. T. XXX. p. 140, fgg.; F. C. F. von Khautsz, Versuch
einer Gesch. d. Oesterr. Gelehrten,; E. M ii n c h , Geschichte Maria von
Burgund. , Stuttgard 1837; Pfister, Geschichte der Teutschen , T. IV.
Rotermund, Fortz. u. Erganz. v. JOchers Gelehr. Lexic. i. v.;
N. Lit. Anzeiger . 1807, p. 32 ; A. J. le Glay, Maxim. I, emper.
d'illlemagne et Marguerite d' Autriche safille , esquises biographiques. Paris
1829, 8°.; Phil. Kervyn de Volkaersbeke, Joyeuse entree de
l'empereur Maxim. I a Gand en 1508. Gand 1850, 8 °.; Exquises historiques sur la ville d' Audenaarde , 1842 1846, in Messager des sciences historiq. 1846 p. 35 297, 1847, p. 319; Recueil de Pieces concernant les relations politiques qui ont existees entre la maison de Bourgogne et la royaume de France , ins. op Cat. de M. le comte de Steenhuyse , p. 269; .Diet. biogr. i. v. ; Cabinet de l'amateur et de l'antiquaire
Paris 1842, 43, p. 215 29, 271 73; Gaillard, list. de Marie
de Bourgogne , Brux. 1784, in 12°; Dit syn die wonderlycke oorloghen
van den doorluchtighen , hooggheboren prince , keyzer Maximiliaan , hoe
by hier eerst in 't • land quam ende hoe by vrou Marien troude , T' Hantwerpen 1577 , kl. fol. ; hetzelfde met Octave Delpierre, Chroniq.
des facts et gestes admirables de Maximilien I , Brux. 1839 ; Payemetits
certains gens de guerre leas a la hate dans les mois d'Aotit , Sept. et
Octobr. 1507 bij Gachard, Rapport a Mons. le Ministre de l'interier sur differentes series de documents concernant l'Hist. de la Belgiq.;
Mission dorm& par l'archiduch. Marg. a Mercurin de Gattinaire ,
aupres de l'empereur Maximilien 29 Juillet 1504. in Bull. Comm. ist.
2 S. V. 313; A. Voisin, Sur une histoire de Maximilien et de Marie
publiee en 1577 in Bull. Ac. R. Br. V. 124 ; Penurie de Max. in
Reiffenberg, Nouv. Arch. T. V. p. 359; Pierre Balthasar,
Les Ggnealogies et anciennes descentes des Forestiers et comtes de Flandre
cet. p. 112 (m. afb.); De bronnen , aangehaald in het Repertorium
der Verhandel. en Bijdr. betreffende de Geschied. d. Vaderl. bl. 213
volgg.; de Vlaamsche en Holl. Chronijken , van Mieris, Vossius,
Wagenaar, Cerisier, Bilderdijk, Arend, Beeloo, Groen
van Pr in ster en en anderen; de Woordenboeken van JOcher,
Bauer, Luiscius, Kok, Hoogstraten, Nieuwenhuis; Gedenkschriften van Philip van Comines , (Reg.); Matthaei Anal. Vet.
aevi T. I. p. 91, 177, 436, 581 , 347; T. IV. p. 383; T. V. p.
614; Hoynck van Papendrecht, Anal. T. I. p. 10, 27, 82,
83; T. II. P. II. p. 482; Bale n, Beschr. v. Dordr. bl. 789, volgg.;
Velius, Chr. v. Hoorn, bl. 209, 210; Groot Placcaatb. D. VI. bl.
1208-1215; Wagenaar, Beschrijv. v. Amsterd. D. II. bl. 371,
377, 378, 449; D. VII. bl. 411; Pontanus, Hist. Gelr. Lib. IX,
X; Slichtenhorst, Geld. Gesch. B. I; Brandt, Enkh. bl. 34;
Schrassert, Beschrijv. v. Harderw. D. II. bl. 46; Burman, Utr.
Jaarb. D. III. (Reg.); P. H. van der W all, Priv. v. Dordr. (Reg.)
Scheltema, Staatk. Ned. o. h. w.; van Kampen, Vad. Karakt.
D. II. bl. 217 volgg.; Collot d'Escury, Boll. roem , D. HA, bl.
52 59; Nijhoff, Bijdr. over Vad. Gesch. en Oudheidk. D. II. bl.
280 284; Boekb. D. III. bl. 96; D. VI. bl. 87 , D. VII. bl. 34,
-

-

-

-

-

-

446
D. IX. bl. 83 ; C. van Alkemade, .Tonker Fransen oorlog ; Mul1 e r, Cat. v. portr.
MAXIMILIAAN (RUTH), te Schiedam geboren , werd ,
schipper zijnde van een der Smyrnasche koopvaardijschepen ,
den 11 Februarij 1666 benoemd tot scheepskapitein , hebbende
hij in het vorige jaar te Bergen in Noorwegen , vele proeven
van zijne bekwaamheid , beleid en dapperheid gegeven. In den
vierdaagschen zeeslac tegen de Engelschen treffen wij hem als
gezagvoerder van het schip , Wassenaar genoemd , aan , zich
den 14 Junij 1666 van een groot Engelsch oorlogschip, genaamd Bowvertine , van 54 stukken , bemand met 190 koppen
en onder bevel van kapitein Johan P e r c e , meester makende ,
hetwelk hij in Goedereede binnen bragt. Kort daarop werd
hij wegens zekeren misslag in eene boete van duizend gulden
geslagen , en in Augustus 1666 in den zeeslag tusschen d e
R ui t e r en Monk, doodgeschoten.
,

Zie Jaarboekje voor de stad en het kanton Schiedam bl. 14; Brandt
.Lev. van de Ruyter, bl. 450, 493, 504 en 514.

MAY (J. W.) , schilderde portretten , dood wild , vruchten ,
bloemen , stil leven enz. Hij zond zijne stukken op de tentoonstellingen te Amsterdam , 1820-1824.
Zie Kr alum, Lev. en werk. d. Holl. en Vl. Kunstsch. D. IV. bl.
1078.

MAY (OLIvIER LE), volgens sommigen te Brussel , volgens
anderen te Valenciennes geboren , schilderde en teekende zeer
verdienstelijke landschappen en zeestukken. •
M a 1 b es te graveerde twee Gezia ten van Sicilien , Masqueli e r twee idem van Oost-Indie , P h. le Bas twee Siciliaansae zeestukken naar hem. Van zijn etswerk vermeldt Kr a m m
een reeks van zes zeer kleine zeestukken, naar zijne eigene teekeningen , van zes kleine idem, zonder naam ; Landschappen met
figuren en vee gestoffeerd , kleine bladen. Hij stierf omstreeks
1790 in den ouderdom van omtrent 70 j aren.
Zie K r am m., Lev. en werk. d. Holl. en Vl. Kunstsch. D. IV. bl.
1079.

MAY ( ), Zwitsersch brigadier in Nederl. dienst , werd
zwaar gekwetst in den slag bij Malplaquet , in 1709.
Zie Bossch a, Negri. heldend. te land, D. IL bl. 476.
MAY ( ), onderluitenant , wordt onder de dapperen genoemd, die in 1790 de Willemstad hielpen verdedigen.
Zie B osseh a, Neerl. heldend. te land, D. III. bl. 32 ; P. van

Oldenburg, Beleg en verded. van de Willemstad, bl. 143.

MAY (JAN CORNELISZ.), schipper op de eerste togten naar

0. I. , in 1600 kwam hij terug met J a c. v. Heemskerk,
in 1611 deed hij een allerbelangrijksten togt naar bet Noorden.
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Zie over hem en de schippers Cornelis Cornelisz. May,
Cornelis Jacobsz. May, en den Adsistent in Indie op het schip
Schagen, in 1633, Jacob Symonsz. May vanHoorn: De Jonge
de Opkomst van het Ned. gezag in 0.-Indie. 1862, 63.

MAY (JAN). Verdienstelij k zeeman , zoon van W i 11 e m
(die volgt). Op voorstel van H e n d r i k van W ij n, raad
en pensionaris van Gouda , werd den 13 Sept. 1787 in de vergadering der staten van Holland voorgesteld een tweede eskader naar onze Oost-Indische bezittingen uit te rusten , waartoe
de vrees , dat de Engelschen zich allengs van onze bezittingen
mogten meester waken , aanleiding gaf. Dit voorstel werd aangenomcn , en tot de schepen , die tot het eskader behoorden ,
was ook de Fiji van 12 stukken , onder Jan May.
Zie J. C. de Jonge, Gesch. v. h. Ned. zeew. D. VI. bl• 243.

MAY (JOHN), een Engelschman, werd in 1727 door den invloed
van L. A. Tor c k , heer van Rozendaal , wien de verbetering van
het zeewezen en inzonderheid van den scheepsbouw zeer ter
harte ging , mede aan den scheeps bouwmeester Thomas
Davis, door de admiraliteit van Amsterdam toegevoegd , om
de scheepbouwkunst te onderwijzen.
Zie J. C. de Jonge, Gesch. v. h. Ned. zeew. D. V. bl. 230.

MAY ( WILLEm) , zoon van John, kapitein ter zee , nam
in 1776 deel aan den zeeoorlog tegen de Maroccanen , en joeg
een Maroccaan op strand. Hij was de ontwerper van eene
verbetering van het Nieuwe diep en had drie zoons : W i 1 1e m ,
Consul-generaal in Londen ; J a n (hier boven); Job Seaborne,
schout bij nacht , ontwerper van het kanaal van Voorn , vader
van den Vice-admiraal James May, kommandant van Z. M.
zeemagt in 0. I. J. S. overleed in 1827 te Rotterdam.
Zie J. C. de Jonge, Negri. heldend. ter zee, D. V. bl. 390.

MAYART (JOHANNA OTHONIA) dochter van J o h. 0 t h o ,
weduwe van den advokaat Willem Maya r t, in Vlaanderen ,
te Gend geboren , vervaarcligde fraaije latijnsche gedichten ,
en gaf in het licht :
Libri duo Carminum diver8ornm. Straatsb. 1616. 4°.
Poemata, 8ive 114820 extemporanei. Antv. 1617.
-

Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. p. 546 ; J ö cher, Gelehr. Lexie.
T. III. p. 1143; Adelung en Rotermund, Fortz. i. v.

MAYER (H.) , kunstgraveur , wiens naam de heer Kramm
alleen onder het portret van Johannes Spilj a rd u s, predikant te Gorinchem , geboren a°. 1593 en aldaar overleden a°.
1658 , naar H. V e r s c h u r en , gevonden heeft.
Zie Kram,m, Lev. en werk. d. foil. en VI. Kunstsch. D. IV. bl.
1079.

-

MA.YER (H. DE) , middelmatig graveur uit de eerste helft
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der XVIe eew,, die ook in zwarte kunst heeft gewerkt. Zijne
kunst kon men beoordeelen naar de titelplaten voor A r e n t 's
Paradijs.holken , van een godgeleerd werk van Ursinus en het
portret van David Jacobsz. de Wild , secretaris op de Tresory
ordinaris te Amsterdam , in 1637 gestorven , door hem in zw.
k. bewerkt.
Zie Kramm, Lev. en werk. der Boll. en Vl. Kunstschild. D. IV.
bl. 1079.

MAYKEN HEERMANS , dochter van den schepen W i 1lem H e e r man s. Toen den Briel door de watergeuzen was
ingenomen , hield L u m e y en andere bevelhebbers dikwerf vrolijke maaltijden , waarbij Ma y k en en hare zuster A a c h j e
tegenwoordig waren. M a y k schijnt zich over eene te stoute
meenzaamheid van L u m e y beklaagd te hebben , dagvaardde
deze de zusters , nevens twee dienstmaagden voor schepenen
van den Briel. De laatste verklaarden "dat Mayken nooyt
kwaad van hem en sprak , maar altyd bly en vrolyk van hem.
scheydde ; en dat by haer nooyt handt oft vinger,, mit ghewelt , hadt aangeraakt , en men van hem niets anders wist ,
gehoord of gezien hadt dan van een beer mit eeren."
Zie van Wijn, op Wagenaar , Vad. Hist. D. VI. bl. 86.

MAYKEN IN DEN HERT en CATHARINA ROSE , onderscheidden zich in het beleg van Sluis , 1587. Zij waren kapiteinen der soldaten en burger vrouwen , die aan de wallen
werkten en den Vrouwenbery,, ook wel den Venusberg genoemd ,
opwierpen.
Zie B or, Nederl. Oorl. B. XXIII. fol. 4 b.
MAYNE (LEONARD DE), deftig Leydsch burger , die aan
het kabinet van oudheden vereerde een merkwaardigen steen
in de kelder zijner woning op de Breedestraat , gevonden.
Deze heeft een Latijnsch opschrift en betrekking tot de tijden
van Septimi us Severus in ons vaderland. Te Water
heeft een belangrijk berigt daarvan gegeven in zijn Narratio ,

p. 166-179.
Zie Siegenbeek, Gesch. d. Leyds. Hooges. D. II. bl. 126.

MAYOLEZ of M...A.JOLEZ (CARoLus), Brusselaar , bacelier
in de godgeleerdheid en kanunnik der hoofdkerk te Leuven , president van het Bossehe collegie van 1725-1754
toen hij ter oorzake van ziekte afstand deed. Hij overleed in
1754.
Zie van Gils, Bisd. v. 's Bosch, bl. 153; Coppens en van
Gils, N. Beschr. v. h. bisd. v. 's Bosch , D. I. bl. 358.
MAYR (FRANS ULRICH), kunstgraveur,, bloeide in de 17 e
eeuw (1660). Kra mm vermeldt slechts een prent van hem :
Sanguis Christi a Rodolpho J. M. J. Donata Monasterio
Angiae-candiae 1652.
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Zie Kramm, Lev. en werk. d. loll. en Vl. Kunstsch. D. IV. bl.
1079.

MAYR (JoHAN ULRICH) , volgens Fiorillo een Nederlander
doch , volgens Sandrart, van Augsburg, wordt een leerling van Rembrandt genoemd. Zeker heeft hij zich in de
school van Rembrandt en Jo r d a e n s gevormd , en uitstekende portretten, vooral aan Duitsche hoven , geleverd.
Hij schilderde ook op glas. Hij overleed in 1704 in den
ouderdom van 74 jaren. Een groot aantal zijner portretten
gaat in gravure uit.
Zie Kramm, Lev. en werk. d. 'roll; en VI. Kunstsch. D. IV. bi .

1673.

MAYS (JO, eon geestig etser uit deze eeuw,, van wien
niets meer bekend is dan hetgeen men vindt bij I mmerzeel, Leven en werken der Hollandsche en Vlawnsche
Kunstschilders , D. II. bl. 209.
MAYUS (JAcosus) , geboren te Poperinge , leefde in 1563
te Dixmuiden en beoefende de Latijnsche poezy , blijkens twee
brieven in sapphische en elegiasche verzen , te vinden pag.
410-413; van Jacobi Slaperii, Herzelensis Flandr. Poem.
Antv. 1575.
Zie Paquot, Mem. T. II. p. 320.
MAYVOGEL (JACOB C0NRAADSZ). Van dezen Hoornschen
dichter is niet anders bekend dan dat hij geschreven heeft :
Schatkist der Liefde en Rouwklacht. Hoorn 1634. m. pl .
lang formaat 8°.
Gulden-Spieghel ofte opweckinghe tot Christelijcke deuchden.
Afgebeelt in twee deelen , waerin vertoont wert de schadelifckheyt der zonden. Afitsgaders de goetheyt ende weldaden Gods
over den boetvaerdigen , tot leeringe ende stichtinge alle Christenen toegepast. loom 1646, Amst. 1680 , 1688 , 1699 ,
1707, 1709, 1734, 1740, Dordr. 1759, een volksboek in
rijm , in den trant van Cats, doch minder zin- en zaakrijk.
Thamars-ontschakingh , of de verdoolde liefde van Amnon op
de sin , waer de liefde he/NO bran& , daer is dwaesheydt in
't verstandt. Hoorn 1642 1646. Leeuw. 1660. m. pl. kl. 8°.
Amst. 1659, 1699.
Beide verschenen bij elkander Hoorn voor Arent J a n s z.
Chalon 1646. 12°. en met de Vermaeckelyke Bruylofts-kroon
enz. 1699 1707, 1774, 1775 , 8°.
Vermaeckelycke Bruylofts-kroon , doorgevlochten met verscheyde
Leersame gedichten , vermaeckeliicke Bruilofts- en aendachtige
liedekens , voorgestelt op de vier getyden van den dagh , gerymt
door J. C. Mayvogel , versiert met aerdige konstplaten. Amst.
1680.
29

460
Zie Witsen Geysbeek, A. B. C. Woordenb. D. IV. bl. 872;
Schotel, Avond,st. bl. 109; Arrenberg, Naamr. v. Ned. boek. ;
Navors. D. VIII. bl. 162, 302; Cat. d. Bibl. v. Ned. Lett. D. I.
bl. 223 b. bl. 144 , D. II. bl. 524; A bbing, Ges. d. stad Hoorn , bl. 42.

MAZIREL (P.) gaf in het licht :

Gezangen op 't feest van 't 25-jarig bestaan der Maate. tot
Nut van 't Aly. Dept. Utrecht. Utrecht 1834. 8 ° .
Zie Cat. d. Bibl. v. d. M. v. N. Letterk. D. I. bl. 290.

MAZURELIUS (OFIRISTIAAN), of MAZUREEL predikant te
Veenhuizen , om zijne remonstrantsche gevoelens geremoveerd ,
verzoenden zich met de classis van Alkmaar werd in de classis van
Leiden , ten overstaan der deputatus synodi geexamineerd , zuiver
in de gronden der Christelijke leer bevonden en door de synode
van Woerden (1625) tot de H. dienst wederom toegelaten.
Zie Kist en R o y aa r d s , Archie f voor Kerk. gesch. inzonderh. in
Ned. D. VII. bl. 182; Veeris en Paauw, Verm. Kerk. alph. bl. 134.

MAZURIUS (LuDovicus) of MASURIUS , eigentlijk Louis
des M a s u r e s , werd in den aan yang der XVIC eeuw te Doornik geboren , verwierf de gunst van Jan de Lorraine ,
zoon van hertog Rene II en der prinses Philippa van Gelderland , werd raadsheer en eerste secretaris van dien kardinaal , en was zulks nog den 26 April 1547. Na den dood
van Frans I, bij wien hij in gunst stond , verliet hij Frankrijk , en kwam , na eenigen tijd rondgezworven te hebben , te
Rome , waar hij zich den 1 Aug. 1549 , ten huize van den
kardinaal Jean de Bellay, beyond. Hij was er nog het
volgende jaar , toen hij vernam dat zijn beschermer,, de kardinaal , den 10 Mei was gestorven. Dit verlies trof hem diep,
set quoique son age encore ne fast trop avance , it n'eut plus
en pens& , qu'un exil miserable et perpetuel en Asie , ou it deliberoit aller passer le surplus de ses jours." De prinses Chri st i n a van D e n e m a r k en, hertogin-weduwe van Calabrie ,
Lorraine , Gelderland , zijn plan vernomen hebbende , koos
hem tot secretaris , zoo van haar zelve als van haar zoon K ar e I III , hertog van Lorraine. M as u r i u s begaf zich nu naar
het hof van Nancy , waar hij voor 1 Mei 1551 aankwam. Hij
werd den 6 Junij 1553 tot den adelstand verheven , en huwde
met Diana Baudoire, die bij de geboorte van zijn eerste
e) stierf. Den 22 Julij 1557 verkreeg hij van
kind (Claude)
koning Hendrik II het privilegie van de 8 eerste boeken zijner
overzetting der Aeneas van Virgilius, te mogen laten drukken.
Tot nog toe had Masurius de R. C. godsdienst beleden ,
maar nu ging hij tot de hervormde kerk over, trachtte proselyten te maken en hield godsdienstige bijeenkomsten te St. Nicolas,
waar hij een hugenoot , Christoph el genoemd, van Metz
liet komen om te prediken. Hertog K a r el III zond den bail-
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luw van Nancy Jean de S a vig n y, met krijgsvolk derwaarts,
met bevel zich van M a s u r i u s meester te maken deze nam
de vlugt en begaf zich naar het hertogdom van Tweebruggen ,
keerde vervolgens naar Metz terug, deed daar opentlijk belijdenis van de hervormde kerk , werd predikant in die stad en,
vervolgens te St. Marie de l'Ermitage en eindelijk te Straasburg. Het jaar van zijn dood is oubekend. Hij was bevriend
met Jean de Salignac, doctor der Sorbonne, de beroemden P e t r u s Ramus, met Biset, van wien men scholien op
firistophanes heeft , met Theodorus Beza, en eenigen tijd
met Rabelai s. Toen deze zich echter tegen de hervorming
verklaard had , werd die vriendschap verbroken. Masurius
beoefende de Fransche en Latijnsche poezy op eene loffelijke
wijze : zelfs blij ven de voortbrengsels zijner Latijnsche Muse
nog heden de goedkeuring wegdragen. Hij stierf te Straasburg in
1580.
Men heeft van hem :
Les deux premiers livres de l'Eneide de Virgile , traduicts en
vere Francais. Paris 1547. 4°.
Les quatre premiers livres de l'EnOide de Virgile traduicts
en vers. Francois. (Paris) 1551 4°. 1554 12°. Ook met
Vingt Pseaumes de David , traduicts scion la vëritë Hebraique en rime* Francoises et autres oeuvres poetiques. Lyon
1557 4°.
Le jeu de Echece , en yens Francois traduit du Latin de Arenle
Vida. Lyon 1557. 4°.
Hymne sur la justice de Metz , de la prise de Saint Quentin
et de its conqueste de Calais. Tholose 1558. 4°.
Chant pastoral cur le parlement de France du Duc Charles
de Lorraine et Claude de France son espouse. Lyon 1559.
Les douze livres de l'Eneide de Virgile traduicts en yens
Francois. Lyon 1560. 4°.
It. L'Eneide de Virgile , prince des pates Latins tran slain
de Latin en Francois par Louis des Insures , Tournisien. Avec
lee carmen Latins correspondans verset pour verse& 1572. 12°.
Met al de werken van Virgilius. Paris, C laude Micart.
1576. 16°. 1580. 12°.
David combattant, triomphant et fugitif , .Tragedies minks ,
par Lop des Insures , Tournisien. Paris 1565. 12°.
Eclogue sur l'enfance de Henry du Pont , ile premier nay
de Charles Duc de Lorraine. Geneve 1566.
Tragedies sainctes. Geneve 1566. 4°.
Bergeri Spirituelle. Paris 1566. 4°.
josias , Tragedie. Geneve. 12°.
Men vindt Fransche verzen van hem voor:
Bois et Duce d' Austrasie , trad. en yen Francois saw lee
Latins de Nicolas Clânent Traelaeus of de Trelas par Francois
Chtibaudet , eoi-dieant de Dyort. Cologne 1591. fig.
f
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PoUrnata, secundo edita, ab authore ipso recognita et novis
aucta. Basileae. 1579. 16°.
Babylon sive Babylonicae 7yrannidis eversio ; ex Gallico in
Latinam sermonem conver8a. Genev. 1569. 4°.
Carmen de exsilio MO a Galliarum finibus achter de 2e uitg.
van Les quatre premiers livre8 de l'Eneide.
Men vindt ook Lat. gedichten van hem in de Schediasmata
poitica van Pa ul us M elissu s. Francfo. 1574. 12°. Lutet.
Paris. 1586. 12°. in de Delit. G rut eri, T. III. p. 473
tot 543.
Zie du, Verdier, Bibl. p. 803-804; Sweertii, Ath. Belg. p.
521; Calmet, Bibl. de Lorraine , p. 646-648, Moreri, p 330,
331 (edit. 1760); Paquot, Mem. T. III. p. 283; Godard de
Beauchamps, Recherches sur le Theatre de France , T. I. ann.
1556-1560 ; Biogr. Univ. T. II. p. 209 ; Hoeufft, Parn. Lat. Belg.
p. 37; Peerlkamp, de Pails Lat. Negri. p. 57; Val, Andreas,
Bibl. Belg. p. 636; Foppens, Bibl. Belg. T. I. p. 834.

MAZE1IEEUW (JAN) , werd omstreeks 1783 geboren , vroeger een welgesteld landbouwer,, die onder de Fransche overheersching zelfs eenige jaren den post van maire te Opperdoes
bekleed heeft en toen zijn gezag als zoodanig goed wist te
handhaven. Later vestigde hij zich ter woon te Oostwoud ,
hield zich meer met het lezen van godsdienstige geschriften dan
met de behartiging zijner zaken bezig , zoodat hij langzamerhand achteruitgaande , zich genoodzaakt zag zijn boerenbedriji
te staken , en tot gedeeltelijke betalinEr, zijner schulden zijne
grootste bezittingen te verkoopen. Hierop keerde hij naar
Opperdoes terug en van deze zijne wederkomst , ongeveer omstreeks 1824, dagteekent de naar hem genoemde godsdienstige
secte , hoewel hare leden zich eerst den 5 Mei 1844 wettig
hebben afgescheiden. Uit zijn geldelijke schipbreuk scheen
hij evenwel nog zoo veel gered te hebben , dat hij , door zijne
volgelingen eenigermate ondersteund , tot 1845 in zijn eigen
onderhoud kon voorzien , toen echter heeft hij zich , naar
men zegt, onder het voorwenden eener ingeving van den engel Gabriel , zijn intrek genomen bij eene weduwe, die met
hem , zelve weduwenaar, als een echtgenoot leefde , hare inkomsten met hem deelde, en hem geheel onderhield.
M a z e r e e u w was een man, begaafd met een goed oordeel ,
gezond verstand en buitengewoon bekend met den inhoud des
Bijbels en andere godsdienstige schriften. Op zijn aanhang
oefende hij een grooten invloed uit , zoodat alien een onbepaald geloof hechtten aan zijne woorden. Zij beschouwden hem
niet zoo zeer als hun voorganger of leeraar, maar hidden hem
veeleer voor een profeet , en gaven zich in godsdienstige zaken
blindelings aan hem over. Hij hield zich , naar men zegt ,
voor een tweeden Johannes den .Dooper en voorlooper van
CHRISTUS bij zijn op handers zijnde wederkomst ten oordeel ,
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die zijn volgelingen ook wel eens zeiden , dat nu (1849) reeds
daar was. Zij verwachtten dat hij niet zou sterven , maar levend ten
hemel worden opgenomen. Doop en Avondmaal bedienen zij niet ,
wijl zij meenen in bet laatst der dagen te zijn en de tijd voor de, bediening dezer sacramenten voorbij is, of wel dat de wereld te zondig
en te verdorven is om ze te mogen gebruiken. Zij komen des Zondags beurtelings bij een aan de huizen van hen , bij wie/ ruimte
genoeg is , en lezen, onder het rooken hunner pijpen en het
drinken van koflij , elkander uit den Bijbel of eenig godsdienstig geschrift, of een opstel van M a z e r e e u w voor, zij spreken
over het gelezene , en waar het noodig was gaf deze de vereischte uitlegging. Godsdienstig ondervvijs wordt alleen door
de ouders gegeven. Zijne volgelingen leven uiterlijk zeer in.
getogen , de vrouwen dragen nimmer gouden of andere sieraden , van publieke vermakelijkheden onthouden zij zich geheel
en al , en de Zondag wordt met Joodsche naauwgezetheid gevierd. Omtrent andersgezinden ziju zij zeer onverdraagzaam.
doch maken ij verig jagt op proselieten. Men vindt een berigt
nopens de 8ecte van Jan Hazereeuw , te Opperdoes in Njordholland , medegedeeld door IV. C. van Campen , pred. te Oppe;.does , in Kist en Royaards, Ned. Arckki voor Kerk. Geschied. D. IX. bl. 102 volgg.
MEANN (THEoDoRicus LuDovicus LE) , doch blijkens
zijn grafsehrift le Mu ea w , te Utrecht geboren en aldaar
kanunnik , werd te Leuven licentiaat in de godgeleerdheid. Door
het ongeluk der tijden uit zijn vaderland verjaagd , werd hij
1 Maart 1616 kanunnik der hoofdkerk te 's Bosch ,en in het
zelfde jaar president van het Gymnasium aldaar. Hij stierf
den 11 Maart 1622, en werd in de St. Janskerk begraven ,
waar nog zijn grafzerk te zien is ann den zuidelijken omgang
van het groote koor bezijden het Odeum of Oxaal.
Zie Kievits, Descript. Capit. Buse. ms. ; van Gils, Euth. Meijer
.Memorieb. bl. 149; van Gils en C o p p e n s, Nieuwe Beschr. v. h.
Bisd. te 's Bosch, D. I. bl. 320.

MEAN (CARoLus DE) , heer van Attrein , zoon van P e e t e r
de Mean, die volgt, en van Anna van Gherinx, werd
te Luik in 1604 geboren , bekleedde verschillende eervolle staatsbetrekkingen en was meermalen burgemeester zijner geboortestad. Hij was een beroemd regtsgeleerde , en schreef:
Observationes et res judicatae ad jue civile Leodiensium. T.
IV. 3 vol. Leodii. 1654, 1670. fol. •
Hij huwde Johanna van der Heyden, bij wien hij
kinderen verwekte. Hij overleed 6 April 1674. Zijn portret
bestaat , gesneden door Michael Nat al i s, folio.
Zie Foppens, Bibl. Belg. T. I. p. 158; Joeher, Gelehr. Lex.
i. v.; van Kamp en , Gesch. d. Ned. Letterk. D. IL bl. 46.
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AIEAN (P.Entrus DE), vader van den vorige, te ,Luik geboren, mad van Ferdinand van Beijeren, bisschop van
Luik , bekleedde verschillende eervolle betrekkingen en maakte
zich als regtsgeleerde bekend door zijn
Recueil des points marguez pour les coutum,es de .Liege.
Liege 1650. 4°. Mons. 1663.
-

Zie Foppens, BibL Belg. T. II. p. 992.
MEBIUS (JACOBUS ENGELSMA) , zoon van T h e o d o r u s E rne s t u s Mebius, werd den 25 Jan. 1749 te Nijehaske , wear
zijn vader het leeraarsambt bekleedde , geboren. Na diens dood
werd hij door zijn moederlijken grootvader, , Jacobus Engel sm a , predikant te Goredijk, onderwezen , en na de Latijnsche scholen te Leeuwarden doorgeloopen to hebben , op veertienjarigen leeftijd student te Franeker. Vijf jaren later verliet hij deze akademie ,
na het verdedigen eener Dissertatio Philologica-Exegetica continew observationes Miscellaneas de vero et genuino sensu quorundam selector= locorum sacri codicis , onder den•hoogleeraar
Rat elband (22 Junij 1768). Hierop bezocht hij , voor korten tijd , de hoogeschool te Utrecht , om den hoogleeraar B o nn e t te hooren. Naauwelijks twintig jaren oud , werd hij , na door,
de classis van Zevenwouden geexamineerd te zijn , te Ureterp en
Sigerswoude en vervolgens te IEngwirden , Oldeboorn en Nes ,
Jorwerd en Rijperkerk en Hardegarijp beroepen , toen hij in
1815 volkomen blind werd. In 1819 mogt hij zijn vijftigjarige jubelrede houden en tien jaren later zijn zestigjarige ambtsbediening gedenken. Met deze leerrede sloot hij zijn openbaar
dienstwerk en werd den 1 Januarij 1830 emeritus.
M e b i u s was een zeer geleerd man , die tot den laten avond
van zijn leven zijne studien voortzette. Hiervan heeft hij menigvuldige blijken gegeven , zoo in de Opuscula Societ. Ultraj.
Tendimus ad idem , waarvan hij lange jaren een werkzaam lid
was, als door vele andere geschriften. Bijzonder verdienstelijk
maakte hij zich als verdediger der Christelijke waarheid. In
1785 en 1786 trad hij op als verdediger der zuivere kerkleer
tegen een der neologische werken , welke uit Duitschland in onze
taal werden overgebragt namelijk tegen het zamenstel der zuivere
wijsbegeerte of de leer der gelukzaligheid van Steinbart, in
zijne Brieven over het zamenstel der zuivere wijsbegeerte , of
de leer der gelukzaligheid , volgens Steinhart , in drie stukken ,
de eerste zonder , de twee laatste met naam (Leeuw. 1785 en
1786) , welk geschrift ten gevolge had , dat zij n vriend J.
Kneppelhout, predikant te Gorinchem , er in de klassikale
vergadering opmerkzaam op maakte en te weeg bragt , dat de
afgevaardigden dezer klassis nog in het zelfde jaar , 1785 , in
de Zuidhollandsche synode te Dordrecht voorstelden om een
genootschap tegen de Neologie tot stand te brengen , waardoor
het Haagsch genootschap zijn bestaan heeft gekregen. Naau-
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welijks had dan ook dit genootschap zijn eerste prijsvraag omtrent de waarde van de verborgenheden des Christendom uitge:
schreven , of M eb i u s leverde een antwoord in (Betoog dat

de erkentetzis der kerstukken en verborgenheden , in de H. S.
vervat, in zulk een onaischeidelijk verband awl met de menschelijke gelukzaligheid, als de beoefening der zedepligten in dezelve
awzgedrongen), dat met de zilveren medaille bekroond werd.
(1787) Na dien tijd mogt hij nog tweemalen bij het zelfde genootschap het gouden eermetaal behalen , eerst te gelijk met zijn
vriend C. W. B. J e 1 g e r s m a , pred. te Weidum, voor een verhandeling , ten doel hebbende om de Christenen tot het lezen der H.
schriften op te wekken (1789) en alleen (1790) voor een antwoord op de prijsvraag dat de weg der gelukzaligheid slechts

een is , voor alle nzenschen
Van zijn Christelijk wijsgeerigen geest getuigt ook zijne
in 1775 door het Stolpiaansch legaat bekroonde Solutio pro-

llamas quodnanz in, adserenda Nunzinis existentia pretium etatui debect communi humani generic consensu.
Bij de oprigting van het Nederlandsch Zendelinggenootschap
werd hij terstond medebestuurder , stichtte in die betrekking
veel goeds , en hield , 28 Julij 1814 , eene opwekkingsrede in
de algemeene vergadering te Rotterdam, met zijn portret te
Rotterdam bij C o r n e I in bet licht verschenen. Ook was hij
vooral een niet minder werkzaam lid der kerkelijke commissie
ter bevordering van de belangen der Friesche kerk , tijdens de
scheiding van kerk en stoat en leende met ijver en zaakkennis
de vlijtige hand aan het opstellen van de adressen aan de toenmalige vergadering en van andere uitgewerkte stukken ter verdediging van de regten der hervormde kerk. Hij nam een
vurig deel aan de invoering der Evangelische gezangen en zocht
hare waarde waar het pas gaf, met warmte tegen de drijvers
eener gewaande regtzinnigheid te verdedigen. Hij was een der
eersten , die de oprigting eener afdeeling van bet Bijbelgenootschap in Friesland zocht to bevorderen , gelijk hij ook terstond
bij de nieuwe verordeningen op het Nederlandsch kerkbestuur
(1816) tot lid van het klassikaal bestuur van Leeuwarden benoemd werd. In zijn vroegeren leeftijd beoefende hij vooral
de oude talen en had een niet gewone kennis van het Hebreeuwsch. Reeds als veertienjarige knaap vervaardigde hiji een
latijnsch vers, dat hij onder den naam van Tiro, voor zijn
grootvaders (J. Engelsm a) Naanakst der predikanten van de
klassis van Zevenwouden (1763) plaatste. Ook treft men een dergelijk vers voor Prof. Ratelban d's Verklaring over den brief
aan de Hebreen van hem aan. De Harderwijksche hoogeschool
gaf hem een bewijs van prijsstelling op zijn talent door hem (1809)
eershalve tot S. S. Theol. doctor te benoemen. Tweemaal is
hij gehuwd geweest , eerst met Elisabeth Wybes, vervolgens net A. Cloppenburgh, weduwe, van den ontvanger
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C. K. Hoekstr a. Hij liet uit zijn eersten echt vijf kinderen
na, onder welke Th. E. M eb i us , pred. te Beers en Jellum , en W. M e b i ii s , pred. te St. Jacobi-Parochie. Hij
overleed 30 Januarij 1838 in den ouderdom van ruim 89 jaren.
Men heeft van hem , behalve de in den tekst vermelde,
werken:

Jezus verheerlijkt in de genezing van een kreupel geborenen.
Leeuw. 1792.

Hawaii , uit het Hebreeuwech vertaald. Utr. 1799.
Aanmerkingen over eene verhandeling , gentzamd: de leer der
verkiezing of verwerping eenvoudiger gemaakt. Utr. 1799.
Gedenkwaardigheden nit de scheppings- en aartsvaderlijke
geschiedenis. 3 dn. Utr. 1799 , 1800.
Zie Boekz. d. Gel. Wer. Julij 1838, bl. 139, very. ; Ypey en
Dermout, Ges. d. Ned. Herv. kerk , D. IV. bl. 50; Royaards,
Het Haagsch Gen. bl. 17, 85 , 139, volg. ;• Boum an, Gesch. d. Geld.
Hooges. D. II. bl. 571; Glasius, Godg el. Ned. o. h. w.; Kobus
en de Rivecourt, Arrenberg, Naamr. ; Kunst en Letterb. 1838
D. II. bl. 97; Kist en Royaards, Archief v. Kerk. Gesch. D. II.
bl. 251, 261, 164, 288.
-

MEBIUS (THEODORUS ENGELSMA) , zoon van den vorigen ,
was een zonderling , (loch geleerd man , die als predikant te
Beers in Jellum (bij Eernwoude de volgende werken uitgaf:

De een en twintig eerste Psalmen ter stichting van Christenen bearbeid. Gron. 1819. 8°.
De Psalmen kortelijk opgehelderd, 2e stuk le ged. Psalm
Leeuw. 1823. 8°.

Jezus legit , en wij zullen leven, of het 15e hoofddeel van
Corinthe I, tot een leesboek voor Christenen bewerkt. Leeuw.
1820. 8°.

Bijbeloeftningen over Lucas I, ter voorbereiding voor het
Kersfeest. Leeuw. 1822. 8°.
Eenige eenvoudige Leerredenen. Sneek 18
8°.
Gesprekken over den geest des tijds. Heereveen 1833. 8°.
Ajscheidsrede (na 38-jarige dienst) van de .Herv. Gemeente
van Beers en Jellum. Leeuw. 1840. 8°.
MECCLE (HENNEQUIN VAN) , een kunstschilder, die in het
midden der 15e eeuw in Belgie bloeide , waarschijnlijk dezelfde
met Henricus van Mechelen, die volgt.
Zie K ram m, Lev. en werk. d. Holl. en Vl. Kunstsch. D. IV. bl.
1010, en aldaar op Clincke (Jehan).
MECtIELE (PHILIPs VAN) , kunstschilder te Antwerpen , die
in 1586 van den graaf van Leycester verlof ontving om zich van
daar naar Zeeland te begeven.
Zie Kron. v. h. Utr. Gen. 1852, bl. 34; Kramm, Lev. en werk.
d. Boll, en Trl. Kunstsch. D. IV. bl. 1080.
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MECHELE (HENRicus DAN),` in Italie bekend onder den
naam van A r r i go F i a m i n go in Vlaanderen geboren. Volgens sommigen kwam hij onder de regering van paus Greg ori us VIII (1572-1585) te Rome en overleed aldaar in 1600
of 1601 in den ouderdom van 78 jaren doch anderen willen dat
hij (1592-1605) onder Paus Clem ens VIII te Rome kwam
en onder diens bestuur overleed.
Hij schilderde aldaar in de Sixtus-kapel de op8tanding en vele
groote fresco-werken, die men ook van hem aantreft in het vatikaan
de bibliotheek en andere gebouwen. Hij moet een verdienste
lijk meester geweest zijn. De ridder Giovanni Baglio n e
schrijft hem groote verdiensten toe. Im m e r z eel meldt dat
Gioseffo Ribera, genaamdSpagnoletto, en later Guido
:R e n i zijn leermeesters waren , en er zich in de kerk van St.
Barbaziano te Bologna , stukken van hem bevinden , die in den
stijl van G u i d o , doch veel donkerder van tint , behandeld zijn.
'

Zie Kramm, Lev. en werk. d. loll. en Vl. Kunstsch. D. II. bl.
486, D. IV. bl. 1080; Immerzeel, Lev. en werk. d. Hon. en Vl.
Kunstsch. D. I. bl. 237.

MECHELEN (MARTIJN DAN) , afstammeling van een adelijk
geslacht in Brabant , Burgemeester van Lier , schout van Turnhout , gehuwd met B a r b e van d er Meer e, door welk huwelijk
hij tot sommige verbonden edelen in betrekking kwam en in 1578
gestorven , zou volgens sommigen tot de verbondene edelen behoard en het smeekschrift ondersteund hebben. Mogelijk was
het echter Paulus v an Mechelen, die zich in 1554 op
eene wettige wijze poogda te verzekeren vau het aan hem gemaakte vruchtgebruik van eenig leengoed , of wel Cornelis
v a n *M ech e len, die ten dezen tijde leefde.
Zie F. de Rouck, Nederl. Heraut. bl. 341 • F. v. Mieris, Chart.
D. I. bl. 114; Suite de suppldm. au Nobil. des P. B. T. I. p. 94
98; Recueil. GOnOal. de Families , p. 48; Smallegange, Chr. v. Zeel.
bl. 717, 718; te Water, Verb. d. Edel. D. III. bl. 117, 118, 556.

—

MECHELEN (SYMON VAN). In 1515 beklaagde zich de
regering van Dordrecht bij Mr. W ille m v a n Alk ma ar ,
Provintiaal te Keulen , over de Augustijner monniken Pieter
Ferrewa,irde, Cornelis van Rijmerswaal, Gerrit
de M an en hun leerling Sy m o n v a n Me oh e l e n ze
in de biechte de gemeente van Dordrecht wijs maakte niet alleen tegen die waarachtigheid , maar ook tegen het gemeen
welvaren van de stad , verzoekende derhalve , die te willen laten vertrekken en daarvoor te hebben precaers en biechtvaders .
van verstand , die de gemeente mochten leeren den regten weg
der waarheid , in biechten en daar buiten , en immers zuiks die
zoo hardnekkig niet waren , dat zij in zaken , die buiten. bun
verstand en faculteit waren , hem niet wilden submitteren anderen die dat behoerden to weten en te verstaan dan zij luiden."
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Zie
e n , Beschr. v. .Dordr. bl. 131; Sc hotel, Kerk. Dordr.
D. I. bl. 15.

.

MECHELEN (Jonkvrouw VAN), minnares van pries M a ur it s. Alle geschiedschrijvers komen overeen dat zij uit het
oud adelijke geslacht van dien naam , dat zijn oorsprong, heeft
uit de van ouds doorluchtige familie van Berthout , heeren
van de stad en den lande van Mechelen , Grimbergen , Assche
enz. geboren is. Volgens van W ij n zou zij de dodder zijn
van Jonkheer Anthon is van M e c h e l e n en Jonkvrouwe
van Liere, doch volgens Smallegange van Cornelis
(noon van Floris van Mechelen. en van Johanna van
Liere) en Barbera van Nassau (dochter van Paulus
en Margariete van Liere). De opgave van Smallegange is de juiste en komt overeen met die van Her c k e nr o d e, waar zij aW i 1 h el mine Dame d'honneur de la princesse d'Orange" wordt genoemd. Oak omtrent haar voornaam
is men het niet eens, sommige noemen haar W i 1 h e 1 m i n a,
anderen Margaretha en Maria. Wagenaar liet dezaa,k
in het midden. Het testament van Maurits stelt het buiten
alien twijfel dat zij M argar e t h a heette. Van W ij n wil
dat zij staatsjonkvrouw is geweest van de prinses van Oranje
Louise de C olig n y en Brandt dat zij te Rijswijk woonde ,
wijI men in 1622 den aanleg op Maurits leven zou uitvoeren to Rijswijk als hij naar zijne minnares zou gaan. In
de oude rekeningen wordt van haar niet gesproken , alleen vindt
men in de Resol. der Stat. Generaal 6 Maart 1621 gewaagd
van den koetsier van de vrouw van Me chele n. Volgens
Smallegange was zij eerst gehuwd met Anthoni van
Du venvoo rde, baljuw van Rijnland; 2°. met Philips
van S t e e 1 a n t , beer van Grijsoort , drossaard van Buren ,
die in 1623 overleed ; doch G o u d h o e v e n meldt dat A re n d
van Duv evo orde, baljuw van Rijnland , die in 1610 in den
ouderdom van 52 jaren overleed , in huwelijk had jufvrouw
Willemijn van Mechelen, dochter van Anthonis en
N. v an Li e r, terwijl van L e e u w e n gewaagt van een jonker
Arent van Duyvenvoorde, die in 1599 baljuw werd,
doch niet in 1610 maar in 1609 werd opgevolgd door jonkheer Arend van Zwieten. Volgens Elzevier is zij niet
met Duiverrvoorde, maar alleen met Philips van Steeland , heer van Grijsoord en drossaard van Buren , in 1623
overleden , gehuwd geweest bij wien zij 3 kinderen had. Small eg a n`g e meldt ook dat M au rits een heimelijk huwelijk met haar
had aangegaan. Behalve vijf bastaarden bij anderen , had M a urits bij haar twee zonen , Willem en Lod ew ij k. Hij vermaakte haar bij testamentaire dispositie van 13 April 1620 een lijfrent van 4200 car. gls. 's jaars , welke rente hij bij codicil van 5
April 1626 nog vermeerderde met f 1800 's jaars. Zij was in 1626
-
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ambachtsvrouw van de heerlijkheid Oudshoorn , en leefde nog in
1642 , waarschijnlijk woonde zij in hare laatste dagen in het
Hof van Se88en te Leiden bij hare zuster Wilhelmin a, die er
bezitster van was tot 4 Dec. 1631 , toen zij het verkocht. Bekend
is het gedicht van II uig de Groot, Klachten der vrouwe
van Mechelen over de min der Princen van Orange.
Zie Wagenaar, Vad. Hist. D. X.b1.499,501; vanWijn, Bijv.
bl. 117; Smallegange, Chr. v. Zeel.bl. 718; van der Vijnekt,
Troubles des Pays Bas , T. III. p. 66; den vervolger van Schiller
Gesch. d. Abf. d. IViederl. Th. III. S. 507.; van der Kemp, Maur.
van Nassau , D. IV. bl. 165, 394; S tolk er, Mengelw. d. Vad.
Letteroef. 1830, bl. 43 49; Aitsem a, Sak. v. staat en oorl. D. I.
bl. 455; Goudhoeven, Chr. v. Boll. enz. D. II. bl. 167; S.
van Leeuwen, lnl. voor de Costum. van Rijnland, bl. 55;
Brandt, Hist. d. Ref.; Kron. v. h. Hist. Genoots. 1854, 2 ser.
bl. 21-27; Bu ssch in g , Nieuwe Geogr. D. IV. St. III. bl. 109;
De Herckenrode, Collection de Tombes , etc.; de la PiSe, Tabl.
de l'Hist. d' Orange; Gaukens, Adel Lexicon art. Pdlnitz. Nehalenznia
D. I. bl. 49; Navors. D. III. bl. 229 , D. IV. bl. 203, 350 , D. V.
bl. 251; Bijbl. 1855 , bl. XXV; D. VII. bl. 192, a. VIII. bl. 80 ,
116; D. III. (N. jaarg.) bl. 143; Klioo's kraam, D. I. M. 251; Ver
scheiden Nederd. Ged. bl. 29; Timarcten, Gedenkstuk. 1778, D. II.
bl. 65.
-

-

-

MECHELEN (WILLEm II vAN) , bijgenaamd B er thold,
nit het huis van Berthold , dat het bestuur had over Mechelen. Hij was te Mechelen geboren, proost van Leuven , en
volgde in 1296 Johannes II , als 41e bisschop van Utrecht , op.
Hij was, volgens de chronijkschrijvers , een vroom en geleerd
man , ervaren in het burgerlijke en kerkelijke regt. Eenige
edellieden die zich de kerkelijke goederen toeeigenden , die naar
zijn oordeel aan de kerk van Utrecht vervallen waren , zetten
hem een jaar lang gevangen op het huis te Lichtenstein. Uit
zijn kerker verlost , reisde hij naar Rome , en verzocht hij van
de last des bisdoms ontslagen te worden , dan dit werd hem
door den Paus geweigerd. Wedergekeerd zijnde , poogde hij
de weerspannigen door de wapenen te dwingen , doch hij werd
in een aanval , den 4 Julij 1301 , gedood. Er bestaat nog een
synodale brief, door hem in 1297 uitgevaardigd.
Zie Guil. Bartoldi, Bat. Sacra, p. 172; van Gils, Myer.
Cath. Memorieboek , bl. 71; van Gils en Coppens, N. Beschr. v.
h. Bisd. van 's Bosch, D. I. bl. 137; Halma, Hoogstraten,
Wagenaar, V. H. D. III. bl. 152; Cerisier, Gesch. d. Ned.
D. I. bl. 349.

MECHELEN (JOHA.NNES VAN) , van Enkhuizen , studeerde
te Wittenberg, werd aldaar in 1507 licentiaat in de godgeleerdheid. In 1511 ontmoetten wij hem wederom te Wittenberg
waar hij het lidmaatschap van den senaat der tbeologische faculteit , dat gelijk stond met de opdragt van het professoraat
dat hij als magister mogt bekleeden , verkreeg. heeft
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echter te Wittenberg geen leerstoel vervuld. Hij keerde naar
Enkhuizen terug. Van daaruit heeft hij in 1513 de stichting
van het Augustijner klooster te Antwerpen ondernomen , 't geen
hem den titel van Vicaris provinciaal over de kloosters der
Saksische congregatie in de Nederlanden verwierf en hem tot
eersten prior van het nieuw gestichte klooster , dat hij tot
1519 schijnt gebleven te zijn.
Zie Schultz Jacobi, Oud en Nieuw, le stukje, bl. 46.

MECHLEN (ANTONIUS vAN) , of MECHLEOSIS een der
eerste hervormde predikanten te Wezel , die met I m a n Or tz e n i u s in 1540 aan het bestuur dier stad met meer dan
1500 burgers het Avondmaal sub utraque uitdeelde , en was
aldaar nog in 1564 in dienst.
Zie Kist en Royaards, Archief voor kerkel. geschied. inzonderh.
in Nederl. D. V. bl. 370, 371, 379.

MECHLINIA (Graumatus DE), monnik te Affligem , prior
te Wavren en eindelijk abt van St. Truyen , schreef:
Vita B. Beatricis , priorissae in Nasareth. M8.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. p. 329; Foppens, Bibl. Belq•
T. II. p. 415.

MECHLINIA (JOHANNES DE) , HUIShOUt genoemd karmeliet , doctor in de goclgeleerdheid en vice-kanselier te Keulen
(1460) , heeft aldaar vele jaren de godgeleerdheid onderwozen
en was als geleerde zeer beroemd. Hij leefde om 1500.
Hij gaf in het licht :
Copulata secundum doctrinam Alberti magni in libr.
..eiristot. de Anima. Col. 1491.
Commentaria in parva Naturalia Aristotelis. Col. 1498.
Sixtus en Trithemius vermeldel nog zijne werken : Super
in Psal.
sentential in Psalterium (waarsehijnlijk zijn .Ex
Cerium , in 2 deelen , beglnnende : Omnis pars laudet Dominus
in Illisericordiam et iudicium etc.) , Quaestiones variae , Sermones
en Collationes.
Zie Sixtus, Bibl. Lib. VI; Val. An dr. .Bibl. Belg. p. 534 ,
535; Foppens, Bibl. Belg. T. II. p. 689 ; Sweertius, Jiicher.

MECIMA (Jon.), onder de hss. der Maats. v. Ned. .bett.
to Leyden , berust een Brief (van hem) aan den H. B. Gestr.
Heer A. J. a de Beere , opperhoofd eener gewapende horde
oproermakers in Friesland to Franker , uit .Harlingen 17 Sept.
1781. 4 bl. fol. Die brief is waarschijnlijk gedrukt.
Het Friesch genootschap bezit :
Alle de werken vun Johannes illecinta , in levee Chemist en
drogist , en medelid van 't Genootschap to Bazel , ter bevordering van de reine kere , to Harlingen in Nederland. 8°.
Zie Cat. d. Maats. v. Ned: Letterk. Bijv. 1852. bl. 6.
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MECKAMA (ScIPlo of S1PPE) zoon van P i b o van Me ckama of Meckmans en Tjaarda van Starkenburg.
Het oude geslacht van M e ck a m a, in 't mannelijk oir reeds
drie generatien voor Scipio uitgestorven zijnde , namen zijn
overgrootvader Pibo Eernsma en zijn grootvader Fe yo
e m m e r s m a (denkelijk een edelman), gehuwd met dochters
uit het geslacht Meek a m a en bezitters van Meckema-state te
Kollum den naarn van Meek e m a aan. Hij zelf komt in 1555
voor op de lijst der volmagten tot het doen van den eed aan
P h i l i p s II uit Kollumerland. Hij behoorde tot de verbondene edelen en de onderteekenaars van het smeekschrift; dien
ten gevolge was hij bij Alva in ongenade gevallen , gebannen
en den 24 Junij 1568 naar Antwerpen gedagvaard om zich te
komen verantwoorden. Het blijkt niet hoe hij de beschuldiging
heeft afgeweerd en hem weder toegelaten is in het land te komen , zeker is het dat hij in 1574 , toen Robles de staten
wilde dwingen een nieuwe schatting (het octrooi der impost)
op te leggen , ten einde zijne soldaten te kunnen betalen , als
lid der staten een van hen was , die zich d aartegen verzetten ,
verklarende hunne oude voorregten en privilegien niet te willen
laten varen. Hij was lid van de staten toen men in 1579 tot
de Unie van Utrecht besloot over te gaan. In dezen tijd van
verwarring , door beide partijen , zoowel van hen , • die van geen
nadere Unie wilden weten , als van hen , die groote voorstanders er
van waren , tot lid van gedeputeerde Staten benoemd wordende,
is hij met R i e n k van Cammingha door de laatste partij
daartoe verkozen. Hunne benoeming werd den 29 of 30 Augustus
579 door R e n n e n b e r g goedgekeurd en hun eene vaste instructie gegeven.
Toen het krijgsvolk , ten gevolge van den ongelukkig uitgevallen veldslag tusschen Schenk en Hobenloo aan het muiten
geslagen was , en o. a. te Dokkum den beest speelde , werd hij
met Hessel van A y s m a derwaarts gezonden , en het gelukte
hem de gemoederen der oproerlingen , door hun een maand
soldij to beloven , te bevredigen. Den 22 Maart 1580 teekende hij , nadat men van de Spaansche heerschappij verlost
was , het verbond tusschen de staten en het vaste land , tot
onderlinge hulp en bescherming gesloten , en in 1581 werd hij
door Gedeputeerde Staten naar Nieuwezijl , toen de Spanjaarden
door den oversten Norwitz van daar gejaagd waren , gezonden
om deze plaats te versterken en gescbikt te makers tot verdediging.
In hetzelfde jaar werd hij met 0 r ck v an Do yem naar Amsterdam gezonden om den prins van Oranje over te halen in
Friesland te komen , om op de zaken van vrede en oorlog orde
te stellen , doch deze , te veel met andere zaken bezet , moest
dit tot een onbepaalden tijd uitstellen. Den 16 October 1584
onderteekende hij de akte, waarbij Graaf Willem Lode w ij k
van Nassau, na het overlijden van W i llem I, tot stadhouder
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van Friesland werd verkozen , en waarschijnlijk werd hij een jaar
te voren Grietman , dewijl in dat jaar het dijkgraafschap van Kollumerland met de Grietenij is vereenigd. Zestien jaren bekicedde .hij die waardigheid en had tot het laatst van zijn leyen zitting in de staten. Hij overleed in 't begin van 1600.
Hij huwde Emerentia, dochter van jonker Frits van
Grombach, ridder , Grietman van Barradeel , en S ij d s of
Luds van Marten a. Uit dit huwelijk werden geboren
Sjouk Meckema, gehuwd met Octaviaan Horion,
een Luikenaar , die zijn schoonvader naar het leven stood , en
Hessel, die volgt.
Zie Quart. Gengal. T. I. p. 193 ; J. G. L oyens, Recueil Herald. des Bourguem., de la citg de Liege, p. 185, 216 ; Sande,
Decis. F'risic. lib. I. tit. 3 def. 4; Winseraii, Hist. p. 3, 114,
494, 530; Chron. p. 590, 631, 635, 662, 702, 752, 773; Charterb.
D. III. bl. 737, D. IV. bl. 1035; te Water, Verb. d. EdeL D. III.
bl. 119; S minia , Nieuwe Naaml. v. Grietm. bl. 95, volgg.; H ett ema en Halmael, Stamboek v. d. Frieschen adel, op Meckema.

MECKAMA (HESSEL VAN), eenige zoon van den vorige,
hopman van een vaandel voetknechten , sneuvelde in den Boxumer
slag op 17 Jan. 1585. Zijn vader liet in de Jacobijner of Groote
kerk te Leeuwarden ter zijner eere een gedenkteeken oprigten, met
een Latijnseh opschrift. Ook wprdt hij vermeld in een Nederduitsch
rijm in de kerk van Boxum aanwezig zijn. Hij huwde H i s
Feitsma, die in 1603 te Deinum aan de pest stierf. Kort
na zijn dood overleed ook zijn zoon F rie derik, doch zijne
weduwe beviel niet lang daarna van een zoon , Hessel genoemd. Deze huwde 26 Mei 1609 te Leeuwarden met L u t s
Eysinga, dochter Aedo en Fock E elsma. Zij lieten
Been kinderen na.
Zie Winsemius, Chr. bl. 773; te Water, Verb. d. Edel. D.
bl. 120; van Sminia, N. Naaml. v. Grietm bl. 97; Stamb.
v. d. Fries. edeL t. a. p.

MECKAMA (PYBE), een der edelen , die tegen de in Friesland heerschende verdeeldheden in Jan. 1467 bij de Groningers
hulp zocht.

Zie Schotanus, fol. 335b.; Winsemius, Hist. bl. 277b.;
Rettema van Hal.mael, Stamb. v. d. Fries. ;del. t. a. p.
MECKEN (IsRABL VAN), de oude , goudsmid en plaatsnijder
Dezen kunstenaar zijn niet minder dan twaalf verschillende namen
gegeven. Hij leefde in de tweede helft der XVe eeuw in de stad
Bocholt, en was waarschijnlijk geboren te Mecheln , een klein dorp
in het graafscbap 's Heerenberg aan de Zutphensche en Kleefache grenzen , niet ver van de stad Bocholt verwijderd. Zijn
zoon , die denzelfden voornaam had en daarom de jonge genaamd ,
Was schilder on plaatsnijder. Wie van beide den 13 Maart 1503 te
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Bocholt stierf en begraven werd , is onzeker, gelijk ook niet schijnt
te kunnen bepaald worden aan wie het verschillend graveerwerk zoo
als b. v. platen die in de eerste druk van de Keulschen bijbel
van 1470 en in lien van Anton Koberger van 1483
voorkomen moeten worden toegeschreven. Bij Nagler vindt
men niet minder dan 318 van beide vermeld , waarvan er 217
beteekend en van 217 tot 236 niet beteekend zijn. Schilderijen van Israel van Mecken, de jonge , vindt men o. a.
in de kerken te Munster, in de galerijen te Weenen en te
Schlesheim. Overigens is al hetgeen men over beide vermeld
vindt, in weerwil van de ijverige nasporingen van eenige bekwame kunstkenners , vooral van den heer Kramm, nog
vcrward.
Zie Kr amm Lev. en werk. d. .Eloll. en Vl. Kunstsch. .D. IV. bl.
1080-1085 en aangeh. schrijv.

MEDARD (LopEwm), omstreeks 1575 te Leuven geboren ,
studeerde aldaar in het collegie de Valk en had de 5@ plaats
bij de openbare promotie in 1593. Sedert legde hij zich op
de godgeleerdheid toe , terwijl hij de fraaije letteren bleef beoefenen. In 1613 werd hij kanunnik van den eersten rang
in de collegiale kerk van St. Pieter Leuven en stierf 3 October 1635
omstreeks 60 jaren oud. M e d a r d was een goed dichter en
vervaardigde eene menigte dichtstukken , die verspreid zijn. Afzonderlijk verscheen :
Panegyricumduplex , quo serenis8imi Erne8ti Archiduci
ilmstriae, Belgicarum ProvinciarUm Gubernatrici8, optatum in
Belgium adventum gratulatur. Lovanii. 1594. 4°.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. p. 636; Foppens, Bibl. Belg.
T. II. p. 834; Paquot, M6m. T. II. p. 251.

MEDEM (ANNA VAN), eene dweepster,, die zich beroemde
• openbaringen te ontvangen. In 1646 en 1660 verscheen te

Amsterdam haar Gee8tekke wondbal8em voor ale gebreken en
wonden der Joden. J o h. J ac. Held wederlegde hare voorgegeven openbaringen in zijn Ilistori8ch berigt van de gepretendeerde voor8pellingen. Paracelsi 1711. 8°.
Zie Adelung en Rotermund, Fortz. v. .Tachers Gelehr. Lex. i. v.

MEDENBACH (BENJAMIN VAN), was zoon van Jac oh us van
Medenbach, pred. to ErmelO, en van Henries Tollius
dochter van Alexander To 11 i u s , hoogleeraar in de Grieksche taal en welsprekendheid te Harderwijk. Na aldaar onder
de hoogleeraren M e ij e r en Cremer in de godgeleerdheid
gestudeerd te hebben, werd hij (1719) te Elburg tot de pre-

dikdienst toegelaten ear den 4 Sept. 1721 tot adjunct predikant
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te Ermelo beroepen. Hier hadden sedert 1604 geen andere predikanten dan van. zijn geslacht gestaan 1 ).
In 1724 werd hij beroepen naar Lutjebroek en te Ermelo ,
door zijn broeder J a c o b us Philippus opgevolgd. In 1730
vertrok hij naar Winkel, waar hij in 1768 emeritus werd en
den 28 Mei 1774 overleed. Hij huwde Susanna Wits onius, dochter van Joachimus Witsonius, die hem twee
kinderen schonk , o. a. C or n elia H e n r i et t a, gehuwd met
Mr. Antony Wa k k er, advokaat te Harderwijk.
Hij was een geleerd man. Men heeft van hem:
Zedige aandagt over een aantekening in een brief van een
varier aan zijn zoon en in een zekere aanmerkingen &igen .D8.
Ger. Kuypers , en zijn getrouw verhaal en Apologie in 40.
Amst. 1751.
Borstwapen ter zedige verdediging tegen onregtmatige verdenking over het agterbliiven nitgaeen van het tractaatje , genaamt
zedige aandagt enzi: Amst. 1751. 4°.
Bijbels onderzoek tot ontdekking van de gestate van beroerde
en verslagen zielen , tot verzagting van hedendaagsche verschilknde gedagten en redeneeringen over de benautheden en daarop
gevolgde blijdschap van veele in Gods kerk , in deze later dagen
voorgevalkn, en een vertoog over misvattingen van een Naamloos schrifver in zijn Ja en Neen boekje: met opheldering van
verscheide zaken. Alkm. 1751. 4°.
Schriftuurlijkheyt over de uyterlyke en zinnebeeldige onreinigheid en deszelfs tijdsbestek van 40 of 80 dagen der Israelitisch,e
zoon of dochter teelende vrouwen. nevens deszelfs geestelijke reiniging door voor- en tegenbeeldigen offerdienst, tot verstant van
Lucas II : 22, 23. Alkm. 1759.
Schriftuurlijk ligt over des Heeren day onder het N. T. in
Naar grondbeginsel aangewesen.
De voortrefelijke gestalte der Evangelie kerke in het laatste
der dagen nit Apocal. XXI , XXII voorgesteld.
Verklaring over de eigentlijken en geestelijken zin der besnijdenis, nevens de ware reden van de juiste Ndt van den agsten
day bevolen, nit Lucas II : 21a.
De drie laatste in het Ele deel van den Bundel van godgeleerde-, oudheid-, geschied- en letterkundige oeffeningen. Amst.
1759.

1 ) De eerste predikant was J a c o bus , geb. te Herborn in het graarschap Nassau, van 1604 tot 16 Aug. 1657. Hij huwde 11 Aug. 1616
Maria Elisabeth Gym n ich , geb. in de heerlijkheid Murrnpter in
Kleef, die 17 Aug. 1657 overleed en hem 8 kinderen schonk. Zijn zoon
Benjamin volgde hem als adjunct 1653 op. Deze huwde 18 April 1658
M ar ga ret ha K ar e 1 s en verwekte twee zoons en eene dochter.
Zijn soon Jacobus werd 19 Aug. 1694 zijn adjunct.
-
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Zie Bouman, Gesch. d. Geld. Hooges. D. I. bl. 193 ; Koppel,
Naamr. v. pred. in Gelderl. bl. 101; Paauw en Veeris, Vern.
kerkel. alphabeth. , bl. 134; Boekz. d. Gel. Wer. 1729 a. bl. 482,
1741a. bl. 96, 1757a. bl. 560; 1758a. bl. 71, 685, 1759 b. bl.
71-78; 1774a. bl. 719.
MEDENBACH (JACOBUS VAN) , vader van den vorige , zoon

van Benjamin van Medenbach en Margaretha Karels, werd 19 Aug. 1694 adjunct van zijn vader , huwde
H e n r i c a Tolli us , en stierf 17 Jan. 1741 in den ouderdom
van 80 jaren en 10 weken. Hij had drie zoons , Benjamin,
Alexander en Jacobus Philippus, die achtereenvolgend
zijn ambtgenoten werden te Ermelo. Benjamin van 1721
tot 1724; Jacob us Philippus van 29 Julij 1725 tot 29
Mei 1728 , toen hij in den ouderdom van 27 jaar overleed ,
Alexander van 22 Sept. 1728 tot L7 April 1757.
Hij schreef:

Naanzregister der Predikanten die van den beginne der lieformatie , ofte zedert den fare 1566 tot den fare 1719 ingesloten
in alle de steden en dorpen , behoorende onder de Eerw. kla88en
van Neder-Veluwen h,ebben gestaan.
Zie Bouman, Gesch. d. Geld. Hooges. D. I. bl. 193 ; Boekz. d.
Gel. Wer. 1720a. hi. 479-496, 1729a. bl. 482, 1741a, hi. 96;
Keppel, Naaml. v. pred. in Geld. bl. 101; H. de Jongh, Naaml.
d. Geld. Syn. bl. 364, 365.
MEDENBACH WAKKER (JACOBUS PHILIPPUS VAN) , won

van Mr. Anthony Wakker en Cornelia van Medenbach, geboren te Harderwijk. Hij studeerde te Harderwijk
van 1764 tot aan 1769 in de regten , eerst onder Mein
T y d e m an , laatst onder zijn stamgenoot Herm a n n u s T o l1 i u s. Naderhand is hij zoo niet in de school , althans onder de bescherming gekomen van Ruhnkenius, wien hij
door de opdragt zijner Amoenitates literariae openlijke en
dankbare hulde bewees. Christianus Adolphus Klotzius velde in eene beoordeeling van dit werk , in de Acta
literaria een zeer verwerpend oordeel over de meeste zijner
critische gissingen en hemzelven , doch die smaad werd meer
dan opgewogen door den lof van W y t t e n b a c h en andere
bevoegde regters , die hem zoowel onder de beoefenaars der
oude letteren als onder de latijnsche dichters een eervollen rang
toekennen. Van zijn latijnsche dichtstukken roemt Hoe u f ft
vooral zijn Chr istus in truce triumphans , naar het nederduitsch van V ollen h o v e n , een gedicht , ook door P e t r u s
d'O rville in Jambische verzen overgebragt. Minder gunstig
oordeelt Pe erlk amp over 's mans latijnsche poezij. M edenbach was laatst rector te Zwol en vertrok in 1802 naar
de Kaap de Goede Hoop , bij welke gelegenheid Hendrik
W e y tin g h een bevallige latijnsche elegie in het licht gaf.
Men heeft van hem :
4moenitate8 literariae. Traj. ad Rhea. 1770. 8°.
30
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Carminum liber primu8 et 8ecundus. Traj. ad Rhen. 1772-1776.
Cartninum liber tertius. Traj. ad Rhen. 1777.
Men vindt ook een latijns en nederd. vers van hem achter
H. T o 11 i i , Oratio publice dicta. X Junii 1777. Hard. 1777. 4°.
Zie Saxe, Onom. Lat. T. VIII. p. 373; Hoeufft, Parn. Lat.
Belg. p. 237; Peerlkamp, de Poet. Neerl. p. 536; van Kampen, Bekn. Ges. d. Ned. Lett. D. II. bl. 272; Bouman, Gesch. d.
Geld. Hooges. D. II. bl. 415 ; Bergman, Praef. ad Opusc. Ruhnk.
p. 30, 63; Suppl. p. 1007; Wyttenbach, in Vita Ruhnkenii Opusc.
ed. a. 1821, Vol. I. p. 673, edit. J. T. Bergman, (Lugd. Bat. et
Amst. 1824), p. 198, 457; Klotzii, Brunckius ad Anacreontem
p. 135 ; Acta liter. Vol. VI. P. III. p. 331-336.
MEDENBACK (BENJAMIN vAN). Zie MEDENBACH (BENJAMIN VAN).
MEDENDORP (LAMBERT), te Appingadam geboren , werd
in 1678 gereformeerd predikant te Larrelt , in 1681 to Lehr,
1690 te Emden , waar hij den 12 November van dat jaar stierf.
Hij schreef:
.Kort begryp van de leere der waarheid. 1692.
Zie Adelung en Rotermund, Fortzetz. v. Jocher's Gelehr. Lex.

Reersheim, Ostfries. Prediger-Denkmal. bl. 616 van den Anhang.
MEDER (HELIAs) , in 1761. geboren , en sedert 1789 pre.
dikant te Emden , waar hij 17 Junij 1825 overleed. Zeer geprezen
wordt zijn. Onderwijs in de beschouwende en beoefenende Godsdienstleer,, naar de Heilige Schriften. Amst. 1796.
Jammer is het echter dat in dit geschrift niet die volkstoon
heerscht , welke er in vereischt wordt. De voordragt is doorgaans voor het yolk te diepzinnig en te verheven. Hierin
wordt het door de Beschouwende Godgeleerdheid van W. E. d e
P er p on cher, en nog veel weer door de Handleiding voor
mijne leerlingen van A 1 b e r t u s Brink, predikant te Leeuwarden (1797) overtroffen. Hij schreef nog verscheidene andere werken , en in 1814 verscheen van hem te Groningen:
Proeve van onderzoek naar het al of niet betamelijke en floodzakelijke van het gedurig veranderen der begrippen en leeringen
omtrent de waarheden van het Christendom.
In 1821 gaf hij Twee historisch praktische eeuwjubel predikatien op het derde eeuwfeest der .Emder Reformatie , gehouden
op 10 en 17 Dec. 1820. Emden. 8°. vol naauwkeurige bijzonderheden. Hij huwde B e 11 i n a , oudste dochter van den dichter R. F ei t h.

Zie Ypey, Gesch. v. h. Christend. in de XVIII eeuw,, D. VIII.
bl. 266, 267; Ypey on Dorm° ut , Gesch. d. Ned. Merv. kerk ,
D. IV. bl. 273; Boekz. d. Gel. wereld 1825, bl. 6, 114; Reershemii, Ostfriesl. Prediger-Denkmahl. Lehr 1823, bl. 64.
,

MEDER (J. C.). Hij had een kostbare verzameling van
conchilien en buitengewone kennis van dit gedeelte der Natuurlijke Historie. Na zijn dood is deze verzameling voor 112000
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verkocht en naar Frankrijk overgevoerd. Hij was, lid van het
Bataafsch genootschap en stierf in 1745.
Zie Verh. v. h. Bat. Genoots. v. Kunsten en Wetensch. D. XX.
1845; Yersl. v. d. staat d. werkzaamh. in Febr. 1845. W. 91.

IVIEDINA CELL (JUAN DE LA CERDA Hertog van), in
plaats van Al v a tot landvoogd der Nederlanden benoemd.
Ten men zeker was dat hij (1572) uit Spanje was gezeild ,
liepen de Vlissingers en andere Zeeuwen met eene vloot , onder
Bo udew ij n Ewoutszoon uit , om op hem te kruissen. Zij
troffen hem aan , vuurden dapper op zijne vloot en namen
meer dan 20 koopvaardijschepen , die onder zijn geleide voeren. Hij zelf ontkwam hunne handers en raakte op of omtrent
den 12 van Zomermaand te Sluis binnen. Hij kon , om de
bepaaldheid van zijn lastbrief zijne bediening niet aanvaarden.
Alv a wist hem op te houden en spoedig met dezen in twist
geraakt , werd zijn afkeer van het bewind te grooter ; dit gevoegd bij den wankelen staat zijner gezondheid hier te lande ,
deed hem ee rder besluiten zijn ontslag te verzoeken en hij
vertrok weder na eenige maanden vertoevens naar Spanje.
Men zegt dat hij zachtmoedig , en meer voor het hof en het
salet dan voor het veld en de raadzaal geschikt was. Hij
stierf in 1607.
-

Zie Viglii ad Hopper. Epist. CXXXIX p. 635, CLXXXIV,
p. 714; CLXXII, p. 689; CLXXIII, p. 691 ; CXCVIII, p. 743;
Viglii, Vita , No. CXII. p. 53; Mendocc, Hist. des Guerres de
Flandr. Liv. VII. p. 206 ; van Me te r en; Ned. Just. bl. 65 a,
Thuanus, Hist. Suterp. p. 266 ; Hooft, Nederl. Hist. bl. 251;
Le Petit, Chron. L. X- p. 229; Bor, Ned. oorl. B. V. bl. 286,
B. VI. bl. 262, 264, 430, 435; de Tassis, de Tumult. Belg. Lib.
I. p. 153, 183; Wagenaar, Yad. Hist. D.VI.b1.374, 375, 384;
van Wijn Nal. op Wag. D. I. bl. 290, 294; Scheltema,
Staatk. Ned. o. h. w. ; Be au fo rt, Lev. v. .Willem I , D. IL bl.
291; 'sGravesande, Tweede eeuwged. d. Middelb. vrijh. bl. 144,
232, 234, 243, 260, 501; Chr. v. h. Hist. Gen. II jg. bl. 115;
Kobus en de Rivecourt; Groen van Prinsterer, Archives
de la maison d'Oranje Nassau , T. III. p. 437, 438, 439, 445; T.
IV. p. 61, 133, 137, 145, 204, 258, 355, 360, S. 113, sv. 117;
sv.; van Hare n, de Geuzen , Jaarg. XXI en XXII; P. de la Rue
Heldh. Zeel. bl. 170, 268, 262, Gendschc Gesch. bl. 65; Bilderd ijk, Gesch. d. Vuderl. D. VII. bl. 439, 440; Kron. v. h. Hist. Gen.
D. VI. bl. 20, 136; Kok.
'

-

MEDINA (GIOVANNI BAPTISTA) werd in 1660 te Brussel uit
geachte Spaansche ouders geboren , kreeg onderwijs in de schilderkunst van Fr angois D u c h a t el, en vormde zich verder
door het bestuderen der schilderijen van Rub ens, die hij bij
voorkeur zich tot voorbeeld stelde. In 1680 bezocht hij Engeland en Schotland , waar hij de voornaamsten van den lande
in portret bragt , en tot den ridderstand verheven werd. Zijn

door hem zelven geschilderd portret is door den hertog van
30*
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Gordan aan den groothertog van Toscane gezonden , en door
dezen in de Florentijnsche galerij geplaatst. Hij overleed in
1711 te Edenburg.
Zie I mm er z eel, Lev. en werk. d. Holl. en Vl. Kunstsch. D. II.
bl. 210.

MAE (LucAs DL), werd den 5 Junij 1692 contra - ordinair
en den 25 Oct. 1695 ordinair ingenieur. Onder C o eh o o r n
werkte hij tot bevestiging van Bergen op Zoom en Breda
mede. In 1706 werd hij directeur der approches , was als
zoodanig in dat jaar te Meenen , waar hij gewond werd. In
1708 was hij met Landsberg voor Rijssel , in 1709 onder
den generaal d es Rocque s voor Doornik met V 1 e e r tman
en onderscheidde zich in zijn beheer en bestuur bij de mijnen.
Drie dagen voor de overgaaf werd hij aan het hoofd gewond
en overleed daaraan den 28 Aug. 1709. Hij was ook in
1702 als ordinair-ingenieur geweest onder den luitenantadmiraal van Almonde bij de landing in de baai van Vigos.
De kaart van die verrigtingen , door hem vervaardigd , is in
't koper gebragt door Jan v a n C all en uitgegeven bij
Anna Beeck, te 'sHage.
Zie Bossc ha, Neerl. hadend. te land, D. II. bl. 395, 434 ; de
Jonge, Ges. v. Neerl. Zeeuw. D. IV. bl. 225 (foot), van Sypest ey n , Het leven van Menno baron van Coehoorn , bl. 116 117 ,
(foot).
-

MEECKEREN (GERRIT vAN) , eeii Zeeuw, woonde in 1543
den zeetogt bij naar de rivier van Bordeaux , toen negen
Nederlandsche verscheidene Fransche schepen vernielden , Damen , en in Zeeland opbragten. In hetzelfde jaar werd hij door
den admiraal Maxim Ili aan van Bourgondie , als vice-admiraal over tien schepen van oorlog , met vele wakkere manschappen ter vrijbuit gezonden op de Franschen. In zee gekomen vonden zij Been Fransche schepen , doch om geen" vergeefsche reis te doen , gingen ze met eenig yolk aan land ,
terwijl zij hunne schepen nog goed bemand achterlieten , en
verwoesten en brandschatten het eiland Boelynes. Van daar
scheidende , veroverden zij vier Terneufvaarders met visch en
eenen Spanjaard , die door de Franschen was genomen geweest
welke vijf prijzen zij naar ter Veere bragten.
Zie Boxhorn , Chr. v. Zeel. D. II. bl. 474, 475; in Rue,
Staatk. en Beldh. Zeel. bl. 193, J. C. de Jonge, Gnsch. v. Neerl.
Zeew. D. I. bl. 161, 175; v. Mieris, Ned. Vorst. D. III. bl. 82;
Janss. en v. Dale, Bijdr. D. III. bl. 195; D. IV. bl. 377; L. de
Baecker, Etude biographique sur Gerard van Meekeren, vice-admir.
de Flandre, sous Charles Quint, in Annal. Flandr. Occid. T. II. S. VI.
p. 313 ; A. E. Gh el d o r f, Touchant l'etude biographique sur Gerard
van Meekeren, vice-admiral de Flandre , t. a. p. S. VII. p. 129.

MEECKEREN (JoHAN vAN) of MEEK'REN , tooneeldichter uit de 17 ° eeuw , van wien bekend is :
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De tovcry , zonder tovery , blijsp. Amst. 1696. kl. 8°. m. pl.
De bedrogen Meening , blijsp. Ald. 1713 kl. 8°.
De doorlugtige dienstboden. blijsp. ald. 1714. kl. 8°.
Zie Witsen Geysbeek, B. A. C. Woord.enb. D. IV. bi. 372 ;
Cat. d. Maats. v. Nederl. Letterk. D. I. bi. 142.

MEEC'KREN (JOB vAN), hoogleeraar in de Chirurgie en
anatomie te Amsterdam , directeur en administrateur van het
hospitaal aldaar , bloeide in de laatste helft der I 7° eeuw en
gaf in het licht:
Heel- en Geneeskundige aanmerkingen. Amst. 1668. 8°. Rott.
1729 en 1730 , door Abraham Blasi:1i s in het latijn overgezet met den titel : Observiitiones Medico-Anatomicae. 1682
fig. ook in het Hgd. Nurnberg. 1675. 8°.
Zie Foppens, Bibl. Belg. T. IL p. 760; Jocher, Gelehr. Lex.
i. v.; Arrenberg, Naamr. v. Ned. boek. bl. 283; Kestner, Med.
Lex. Biogr. GOner. par Hofer, T. XXXIV.

MEEFF (WILLEm VAN of DE) , bijgenaamd de Champion , werd
tegen het einde der XV0 eeuw te Luik geboren. Zijn vader was
Michiel de Meeff en zijnemoeder Isabelle de Vivegn i e s. Volgens L o y e n s werd hij le Champion genoemd, wijl
hij een huis bewoonde dat een kampioen op de gevel had.
Hier werden hem belangrijke betrekkingen opgedragen , o. a. in
1544 en 1550 , gedurende die twee jaren ondernam hij vele en
nuttige werken voor de stad.
Toen het gebrek van levensmiddelen in 1531 een hevig
oproer te Seraing , Jemeppe , Tilleur en andere naburige dorpen
deed ontstaan , werd hij , griffier der stad Luik zijnde , naar de
oproerigen gezonden om hen tot bedaren te brengen. Hij
beschreef dit oproer in een werk dat nog in hands. bestaat en
getiteld is : La mutinerie dee •ivageois , waarvan M. L. P °lain van Luik , in de Messager des sciences et des arts , 1835 ,
p. 278 suiv. een uittreksel heeft gegeven, terwijl Vi lle nfag n e in zijne Melanges van 1810 eenige bijzonderheden over
dit oproer heeft medegedeeld. De Mee ff stierf den 5 Sept.
1555. Hij was gehuwd met I s a, beau de Rouvero y.
Zie Loyens, Recueil herald. d. Bourgem. de Liege, p. 273.

MEEK'REN (JoB VAN) , chirurgijn en teekenaar in de helft
der lie eeuw.. Eenige prentjes en de titel van J. fl eiblo cq ,
Farrago Latino-Belgica of Mengelmoes van gedichten. Amst.
1662 zijn door hem geteekend. Ook schreef hij gedichten in
dit werk. Hij huwde 1656 H. Zwaanenbur g. Mogelijk
is hij dezelfde met den bovengemelden J o b v. M.
Zie Kramm:, Lev. en werk. d. Boll. en VI. Kunstsch. D. IV. bl.
1085; Heiblocq, t. a. p. bl. 96.

MEEL (Mr. JOAN WILHELM VAN) , gaf uit zijne rijke vet.zameling van handschriften een 5 0tal brieven -van Grotiu s,
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Vossius, Meursius, Scriverius, Buchelius, Bari a e u s en andd. , alle , uitgenomen drie van den laatstgenoemden , onuitgegeven in het licht , met den titel :
Insignium virorum Epistolae selectae , quae nunc primum pro •
deunt ex Bibliotheca Jani Guilielmi Meelii. J . C. Amst. 1701. 8°.
Zie Rabus, Boekz. d. gel. wer. 1701 b. bl. 844 volgg.; Saxe,
Onom. T. VI. p. 12, 13.
MEEL (JoHAN). Zie MIEL (JAN).
MEELE (MATTHEUS DE), in 1664 te 's Hage geboren ,
oefende zich te Londen bij • den ridder Pi e t e r L e l y in
het portretschilderen , keerde naar zijne geboortestad terug, en
kwam daar wel tot hoofdman deb confrerie in aanmerking , doch
werd niet benoemd. Hij was alleen confrater der confrerie en
regent der teeken-akademie. Door zijn huwelijk met eene bemiddelde dame , was hij in ruime omstandigheden geplaatst en
schilderde slechts nu en dan een portret. Hij overleed in 1724.
Zie Immerzeel, Lev. en werk. d. doll. en Vl. Kunstsch. D. II.
bl. 216 ; Kr amm, Lev. en werk. d. Roll. en- Vl. Kunstsch. D. IV.
bl. 1084, 1085.

MEENE (H.), schreef:
De ongegro nde vraag , waarom de verrezen Jezus aan zijne
vrienden alleen en niet, aan zijne vijanden verschenen zij , openlijk voorgesteld en breedvoerig beantwoord. Amst. 8°.
Zie Arrenberg, Naconr. v. Ned. boek. bl. 283.

MEENEN (E. C. P.), gaf in 1713 in het licht :
Ontwerp van eene Nederduytsche spraek- kunst voornamelijk
van het landschap van Plaenderen. B i l d er d ij k schreef op
deze spraek-kunst eenige aanmerkingen in de Lij st der geslachtnaamen en spreekt er met grooten tof van in zijne Verhandel. over de
geslacht. bl. 236 en in zijne Taal- en Dichtk. Versa. D. I. bl. 81.
Zie Willems, Verh. over de Ned. Taal- en Letterk. D. II. bl.
163, in Bibl. Willeins, T. II. p. 63.
MEER (JEAN DE) , beroemd beeldhouwer , te Doornik geboren , bloeide omstreeks 1480 te Brussel en vervaardigde aldaar
vele werk en met den vermaarden Jean v an Bo g a e r d e n.
Zie le Comte de la Borde, Les Ducs de Bourgogne, Introd.
p. LXXXI ; K ram m , Lev. en werk. d. Roll. en Vl. Kunstsch. D. II.
bl. 1086.
MEER (ABRAHAM VAN DER), broeder van Ludolf van der
Meer, predikant te Grootschermer (1656-1681), in 1671
als proponent te Enigenburg beroepen , stond 1674 van zijn
dienst of en overleed omtrent 1685 te Grootschermer.
Hij schreef:
Geestelijke raad of de kinderen Gods in eenige lijzonderheden.
Zie Paauw en Veeris, Vern. kerk. caphab. bl. 135.
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MEER (ABRAHAM VAN DER) raadsheer in het hof van
Holland , reeds ten tijde der synode van Dort op een nieuwe
psalmberijming bedacht , berijmde het zoogenaamde Eigen yeschrift van David.
Zie J. v an Ip er en , Kerk. Hist. v. h. Psalmgez. D. I. bl. 165;
Witsen Geysbeek, B. A. C. Woordenb. D. IV.b1.372; Balen,
Beschr. v. forth-. bl. 1021.

MEER (AREND VAN DER), zoon van Vr an k en Cath arina v an F o r e e s t , heer van Pendracht , dijkgraaf en bailjuw van Delfland , en schout van Delft. Toen de Rotterdammers in 1488 naar zekere buurt over de Schie, de Polderwatering . genoemd , getrokken , en alles in vuur en vlam gezet
hadden , bragt A r e n d v an der Meer zoo vele weerbare
mannen bijeen , als hij kon verzamelen , en trok aan het
hoofd van 600 man , naar het dorp Ketel en de Poldevaart.
Zoodra zulks den Rotterdammers bericht was , of te zwak om
hen of te wachten. , pakten zij den geroofden • buit bijeen
en vereenigden hun gansche magt te Overschie. Hier werden zij aangevallen door Lo dew ij k v an der M eer; de
zoon van de bailj uw , die op het punt was verslagen te worden , toen zijn vader , juist van pas , ter hulpe snelde. Drie
uren lang werd er met hardnekkigheid en gelijk voordeel gevochten , doch eindelijk moesten die van Delft de vlucht nemen. De overwinnaars kregen. 150 gevangenen , meest rijke
en welgestelde lieden , die zij later voor zwaar losgeld ontsloegen.
Schout van der Meer was op bet punt om gevangen genomen te worden op een hoog stuk land aan de Poldervaart
tusschen de Ketel en de Schie , doch hij verbergde zich in het
riet , en ging in het gewaad van een hoer vermomd , des nachts
langs omwegen naar Delft. Hij htm de J acomine Claas,
dochter van Ruyv en , gezegd van Tetrod e. Volgens v a n
L eeuw en sneuvelde hij in den slag bij Overschie.
Zie C. v. Alk emade, Jonker Fransen oorlog , bl. 171, volgg. •

v. Mieris, Ned. Vorsten, D.I. bl. 214; van Leeuwen, Bat. ill.
bl. 129'5.
MEER (ARENT VAN DER) zoon van Frank vander Meer
en Clara de Wit t van Bleiswijk , was licentiaat der beide regten en hoogheemraad van Delfland , huwde 1 Clement d e
Cachiopijn, 2 Clara van Sperwoude, Jansdr. en
stierf kinderloos.
,

Zie van Leeuwen, Bat. ill. bl. 1296.

MEER (Mr. ARENT VAN DER), zoon van Arent van der
Meer, heer van Cranenburg en Haag-ambagt , waarmede hij in
1555 na doode van zijn vader verleid werd. Hij voerde over
deze heerlijkheid een proces met den heer v an D ui v en voor de
won het , doch stond haar later aan A d r i aan v an Dui v e n-
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v o o r d e af. . Hij was advocaat voor den hove van Holland
en overleed in 1558, kinderloos.
Zie van Leeuwen, Bat. ill. bl. 1296.

MEER WILLEMSZ. (ARENT VAN DER) , zoon van Wi 11 e m van der Meer, gezegd van Berendregt en Anna
Sandelij n A r e n t s d r. Hij was secretaris en hofmeester van
den prins van Espinoy en kapitein van een vendel voetknechten.
Hij huwde Agneta van der Burg en liet na Barthout
van der Meer en Mr. Frans van der Meer.
Zie vari Leeuwen, Bat. ill. bl. 1296.

MEER (ARNOLD VAN DER) , geboren te Naaldwijk , bloeide
in het midden der XVI(' eeuw te Leuven. Hij had een pelgrimstogt naar het H. land gedaan en was tot ridden van het
Heilig graf benoemd. Ook was hij licentiaat in het regt.
Hij gaf in het licht :
Desyderius , sive expedita ad divinum amorem via dialogo
allegorico , non minus erudito , quam venusto , ante annos aliquot
Hispanice edita , atque nunc in linguam _Latin= , Arnoldo van
der Meer — interprete , traducta. Lovan. 1554. 12°. opgedragen aan P hi li ppus van I-1 osden, abt van St. Geertruida te Leuven , den 4 Junij 1554. Dit werk verscheen oorspronkelijk in het Spaansch met den titel van El Desseoso ; men
had het reeds in het Fransch overgezet met den titel van ZrOsor
de avotion en onze v an d er M e er er in 1550 , op verzoek
van den protonotarius apostolicus Jan van N a e 1 d w ij c k , en
eene nederduitsche overzetting van vervaardigd.
Zie Sweertii, /Rh. Belg. p. 145 ; Val. Andre as, Bibl. Bag.
p. 87; Foppens Bibl. Belg. T. I. p. 104; Paquot, Mom. T. I.
p. 366; JOcher, Gelehr. Lexic. i. v.
'

MEER (ARNOLDUS VAN DER) , geboren to Wormerveer, in
1705 predikant te Jutphaas , to Uitgeest in 1707 , en aldaar
gestorven 4 Mei 1737. Hij schreef:
Aanmerkingen over den heiligen doop van bejaarde personen.
Amst. 1731. 8 ° .
Zie Paauw en Veeris, Vern. kerk. alphab. b1.135; Abcoude,
Naaml. v. Ned. boek. bl. 238.

MEER (CORNELIS ADRIAANSZ. VAN DER), werd den 9 Dec.
1551 geboren en gemeenlij k Corneli s M u y s, naar Corn elius Musius, pater van het St. Agatha klooster te Delft genoemd. Deze had hem ten doop geheven en nam hem, then
hij naar 's Hage werd gebragt "benevens C h a riotte v a n.
Pers ij n, van der M e e r s oudmoei met zich ; op voorschrijven van den Fins van Oranje aan Lumey werden de beide
laatsten losgelaten , doch van dien tijd of had de voorsz. v a n
der Meer de doodverwe gezet en heeft die behouden tot dat
hij quam to sterven."
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Zie Nay. D. III. bl. 193.

MEER (Mr. DANIEL VAN DER) regtsgeleerde to 's Hage in
1653 gestorven , beoefende de poezij , of , gelijk zijn lofredenaar
zich uitdrukte, um= gulzigh in van d'hengste bronne." Poezij
van hem is niet bekend. Zijn good werd door H. van V h e1 e n betreurd in een dichtstuk , voorkomende bl. 107 volgg.
van de Bloemkrans van gedichten. 1659.
,

MEER (FRANS VAN DER), beer van Boxbergen, geb. omstreeks
1680 raad in de vroedschap van Leyden, zoon van Aelbert van
derMeeren vanJennevanMerode, werdin 1723 doorhun
Hoog Mogenden benoemd tot gezant in Spanje. Hij vcrtrok in het
zelfde jaar derwaarts en kwam in Mei te Madrid, waar hij ver•
scheidene jaren vertoefde en zaken van groote aangelegenheid
behandelde. Reeds in den aanvang van zijn verblijf aldaar
was tusschen de hoven van Madrid en Weenen •een verdrag
van koophandel getroffen , tot groot nadeel der ingezetenen van
Hun Hoog Mogenden. Hier tegen , gaf van der M ee r een
uitvoerig vertoog over, in welks slot hij verzocht : ndat zijne
katholijke majesteit de bezwaren wilde wegnemen welke uit dit
verdrag van koophandel ontstaan waren terwijl de Staten ,
zijne meesters , zich overtuigd hielden dat niet de koning ,
maar zijne staatsdienaars de schuld hadden van het sluiten en
teekenen van voorwaarden , die met de openbare trouw onbestaanbaar waren , en werkelijken inbreuk deden op de voorregten der Vereenigde Nederlanden."
Ziende dat men hem op den tail hield en de zaak zocht te
verschuiven , leverde hij , bij herhaling , zijne klagten en bedenkingen in , met welke hij , in ronde vaderlandsehe taal den
Spanjaarden hunne dubbelzinnigheid onder 't oog bragt. In
't bij zonder bediende zich van d e r Meer van den befaamden
hertog van Rip p er d a , tot ontdekkinc van eenige geheime
punten tusschen de hoven van Madrid en Weenen gesloten.
In November 1729 teekende de gezant , in naam van Hun
Hoog Mogenden , het verdrag van Sevilie , waarbij hij voegzame zorg voor het belang zijner meesters droeg. Het laatste
bedrijf dat wij nopens van der Meer , in hoedanigheid van
gezant, vermeld vinden , is dat hij in 1738 en 1739 van het
Spaansche hof voldoening verwierf voor de geweldenarijen door
eenige kustbewaarders tegen Hollandsche schepen gepleegd.
Onze geschiedschrijvers erkennen hem voor een der kundigste
doorzigtigste en arbeidzaamste mannen, die zich toen in 's lands
dienst bevonden , en op wiens schouderen de belangen van den
staat en der Hanoversche bondgenooten veilig gerust hebben ,
Hij was zoo ijverig voor de eer der republiek dat zijne meesters
hem kort voor zijn overlijden in 1743 met eene toelage van f 5000
tot zijn tractement begunstigden. Hij huwde Sara du F a,
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get van Assendelft, die hem een zoon en eene dochter schonk.
Hij overleed in 1743. Hij gaat in portret nit door Portman.
Zie Scheltema, Staatk. Nederl. o. h. w. ; Europ. Mere. JnlijDec. 1722, bl. 104; Jan.-Junij 1724, bl. 205; Ronsset, Recueil
T. II. p 193, 214, 250, 254, 259, 262, 368, 269, 286, 287;
T. III. p. 2, 9, etc.; T, IV. p. 57, 63, 99-93; T. V. p. 365;
T. XII. p. 334-336, 360, 423; Montgon, Mom. T. I. p. 312324, 326-332, 391-400, 401, 403, 404, 405, 412, 455-457,
497, 498, 499, 516-545; T. III. p. 56, 82; T. IV. p. 293; T.
V. p. 347; T. VII. p. 310-L325; Piece Justific. No. IV; do Mont,
Corps diplom. T. VIII. P. II. p. 160 ; Wage naar, Vad. Hist.
D.. XVIII. bl. 215, 315, 339, 364, 367, 369, 374, 394, 416 ,
446-457, 499, 504; D. XII. bl. 255, 266 ; Bijvoegsel. en aanmerk.

op D. XVIII. bl. 94, op D. XIX. M. 124; van Kampen, Vad.

Karakt. D. II. bl. 509.

MEER (Mr. GEORGIIIS VAN DER), heeft zich bezig gehouden met het bedijken van het eiland Noordstrand en overleed
te Husum in de nabijheid van dat eiland , 14 Sept. 1664. Hij
was broeder van Johan van der M e e r , priester van het
oratorium , bacchelier in de godgeleerdheid , pastoor te Woggenum sedert 1627 , den 19 Februarij 1652 te Zuidermeer gestorven.
Zie Bat. S. D. IV. bl. 268.

MEER de Jonge (G. VAN DER) , op Cat. v. Joan de Bosch
Amst. 1785 , bl. 85 , n°. 823 worden Twee Schaapjes door
G. van der Meer vermeld ; Kramm echter oordeelt dat
deze naam onnaauwkeurig is.
Zie Meren (Gilles van der), en Kramm, Leven der
Boll. en Vl. Kunstsch. D. IV. bl. 1086.
MEER (HEMERICUS VAN DER) , van het Zeeuwsch geslacht
van dien naam , aldus naar de heerlijkheid Meere of Ter Meer
in Zuid Beveland. Hij was ridder en wordt gezegd het slot
Ter Meer onder Maerssen in sticht van Utrecht omtrent
1070 gesticht te hebben.
Zie te Water, Adel. Zed. voorred. bl. 57 ; van Lee uwen,
Bat. ill. p. 1294.

MEER (HERMANNUS VAN DER) , • werd in 1449 als vijand
van den bisschop van Utrecht gebannen , en daar hij oorvrede
weigerde te doen , en vele Utrechtsche burgeren op andere
plaatsen mishandelde , en dagelijks aanslagen smeedde om de
stad te overrompelen , werd er geld op zijn lijf gezet.
Zie Burman, Utr. .Taarb. D. II. bl. 131, 147, 148, 199.

MEER (HUBERTUS VAN DER) oudste zoon van P i e te r
van der Meer en van Lyd'ewy de Wilt van Bleysw ij k , beer van Cranenburg (1499). Keizer Maximiliaan
veroorloofde hem , op den rijksdag te Keulen 1512 om bewezone diensten zijn wapen met andere kleuren te voeren , na-
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melijk drie groene bladen op een zilver veld en daarop een
zilveren regten helm. Hij huwde M a r g a r et h a tv an der
Houve, dochter van Adriaan en van Elisabeth van
Cranenburg , die hem vijf zonen schonk. Hij overleed
1514 en werd te Eikenduinen begraven met zijne vier kwartieren op zijn graf.
Zie van Le euwen, Bat: ill. hi. 1296.
*

MEER (HUBERTUS VAN DER), broeder van T heodor us
van der Meer, predikant te Wijdenes (1650 1657), CODrector te Amsterdam , te Wormer geboren , werd als proponent te Wervershoof (1653) vervolgens te Bovenkarspel
(1661) en te Vollenhoven (1674) beroepen , waar hij in 1686
stierf vertaalde het .Afenschen-Eyland , ofte rechtspligtige procedure tegens de sonde in 't Raadhuys van 's Menschen-harte , uit
het Engelsch van .Richard Bernard , waarvan in 1687 de 2de
druk verscheen.
Achter dit werkje vindt men : Eenige veersen van den overzetter , die omdat sy op de voorgaande stole niet qualijk passen
pier bij gevoegt zijn. Reeds in 1672 had hij grafdichten vervaardigel op IJshrand Boterkoper en Jacob Visscr,
beide hoplieden van Enkhuizer manschappen tegen de Franschen
in dat jaar bij Woerden gesneuveld. Hij is waarschijnlijk ook
de sehrijver van
De Boom der kennisse. Amst. 1674. 4°.
Natuurkundige oefeningen. 4°.
Laatste uren. 8°.
-

Zie v. d. A a , N. B. A. C. Woordenb. o. h. w. ; P a a u w en
Veeris, Vern. kerk. alphab. hi. 135 ; Jocher, Gelehr. Lexie. i, vAbcoude, Naaml. v. Ned. boek. bl. 240 ; ilanh. bl. 236.

MEER (H. VAN DER)
de wapenen enz. (1672).

,

schrijver van een pamflet Oranie en
.

Zie Rogge, Beschr. v. Pamfl, verzam. v. d. boekerij den Rem. kerk
te Amsterdam , bl. 37.

MEER (HYACINTHUS VAN DER). Van hem bestaat in hands.
Bibliotheca Scriptorum Leodiensium, sive series virorum qui
vita et scriptis ad nostra usque tempora, in patria Leodiensi
claruere. .4uctore Hyacinth° van' der Meer , ordinis praedicatorum , conventu Tungrensis religioso. 1727 fol.
Zie Cat. Ms. de M. v. Hulthem no . 841.

MEER (JACOBUS VAN DER) van Barendrecht , kolonel en
gouverneur van Ostende. Hij werd in 1603 op zes-en•veertig
jariaen leeftijd in plant gebragt , en in zijn regter schouder
geschoten , werd hij naar Zeeland vervoerd , doch voor Vlissingen komende , overleed hij in Junij 1604. Hij huwde Agnes
van Bo e t s e l a a r en liet kinderen na.
,

Zie Muller, Cat. v. portr. ; Fleming, Oostende belegert , 1601,4°.
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MEER (JACOB VAN DER), werd te Zuidermeer in NoordHolland geboren , was licentiaat in de beide regten , priester
van het Oratorium. Hij was pastoor te Sybekarspel en andere
dorpen en woonde te Zuidermeer in een aanzienlijk huis , op
zijn eigen grond door hem gekocht. Hij stierf Aug. 1579.

Zie Bat. S. D. IV. bl. 268.
MEER (JOHAN VAN DER) bekend onder de edelen ten tijde
van graaf D i d eri k V omtrent 1080.

Zie te Water, Add. Zeel. voorr. bl. 5 7 ; v an Leeuwen, Bat.
ill. bl. 739.
MEER (JAN VAN DER) zoon van Dirk van der Meer
en Maria van À. ssendelft, Jansdochter,, werd bij het beleg van Haarlem doodgeschoten.

Zie van Leeuwen, Bat. ill. p. 1297.
MEER (Mr. JOHAN VAN DER) , zoon van Mr. Pieter v an
der Meer en van Maria Corput, geb. 30 April 1634,
ontvanger generaal van 't collegie der admiraliteit op de Maze
te Rotterdam , huwde 18 Jan. 1668 met Al e b b a Splinter
dochter van Pieter S p 1 i n t e r , secretaris van 't gemelde collegie , en voor de tweede maal , 16 Februarij 1672 met G e e rtruid Schijvelberg, bij welke zij een dochter, Maria,
verwekte.

Zie B a 1 e n , Beschr. v. Dordr. bl. 1023.
MEER (JAN VAN DER, de oude , was in 1628 te Haarlem
geboren , bezocht in jeugdigen leeftijd Italie , in gezelschap van
L i e v e Verschuur, en vond , in Holland teruggekeerd , veel
bijval en aanmoediging voor zijne werken. Hij schilderde landsehappen met vee en figurers , zeehavens (die ons aan de zeehavens van Claude doen denken) en batailles. K r a m m velt
een gunstig oordeel over zijn werk , doch merkt te regt aan
dat zij van een al te zeer heerschenden blaauwen toon zijn in
de wijkende partijdn , een eigenschap , niet ongewoon bij hen
die in Italie gestudeerd hebben.
Hij ontsliep te Haarlem in 1691.

Zie Kramm, Lev. en werlc. d. Holl. en VI. Kunstsch. D. IV. bl.
1086 ; Bibl. Univ. i.

v.

MEER (JAN VAN DER) , de jonge , zijn geboortejaar is onbekend , doch hij woonde meestal te Haarlem , waar hij N i c o1 a a s van B e r ch e m tot leermeester had. Hij schilderde in
in diens trant heuvelachtige landstreken met schapen en ander
vee , die om hare kunstige en natuurlijke bewerking reeds
zijn leven gezocht en goed betaald werden. Vooral muntte hij
uit in het schilderen van schapen. Het museum te Amsterdam
bezit van hem een Boomrijk en bergachtig landschap met schapen en lammeren , bij ems slapenden herder en hand , en dat te
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Berlijn drie zulke fraaije landschappen. Op de veekooping van P o t
gold een Bergacitig landschap met schapen van dezen meester
705,00. Voor zijne teekeningan werden f 20 a f 30 betaald.
Zijne etsen zijn zeldzaam. Volgens B a r t s c h zou hij slechts twee
prentjes hebben geetst , beide in 1685. N°. 1 een lig gend 8chaap
en twee lammeren , waarvoor op de verkooping van den grave
von Fries f 130,00 en voor het andere , staande en liggende
schapen f 48 betaald werd. Er zijn er echter meer. I m m e
zeel vermeldt zijn sterf- , evenrnin als zijn geboortejaar. Men
wil dat op de door hem geetste prenten als laatste jaarta11679
en 1680 zouden dragen , doch K r a m m bezit onder de etsen door
den kunstbeoefenaar Anthony v an der H a e r vervaardigd
er een , voorstellende een fraai landschap met vee , in fol. naar
de teekening van 1. van der Meer invenit. 1704 , door hem
zeer fraai uitgevoerd , zoodat men nog 24 jaren aan zijn bekenden levensloop mag toevoegen.
Zie I m m e r z e el, Lev. en werk. d. Holl. en V 1. Kunstsch. D. II.
bl. 210; Kr amm, Lev. en werk. d. foil. en Vl. Kunstsch. D. IV.
bl. 1076.
MEER (JOHAN VAN DER), lilt het geslacht der vorigen ,
dat zich te Rotterdam gevestigd had , werd in den aanvang der
176 eeuw te Schoonhoven geboren. Hij ontving een letterkundige opvoeding en werd voor de schooldienst bestemd. Later
wijdde hij zich aan de schilderkunst , en werd eerst in 1664
in het gildeboek te Utrecht ingeschreven. Hij was zeer Ora*
gezind , en zag al zijne bezittingen bij den inval der Franschen
in 1672 vernielen , waarvoor hij , na man den prins van Oranje
een voortreffelijk bloem- en prentstuk door J a n Da yids z.
de H e e m , waarvoor hij f 2000 betaald had , en het portret
van den prins zelven in een bloemkrans geschilderd , vereerd
te hebben , een schrale vergoeding ontving. Hij werd Raad van
Utrecht , later verkreeg hij het tollenaarsambt of controleurschap aan de vaart (Vreeswijk.)
Een der voornaamste stukken van dezen bekenden kunstschilder,, berust in het gesticht van Re n s w o u d e te Utrecht.
Het stelt een deftig regentenduk voor , krachtig van kleur en
goed geteekend. Onder de levensgroote beelden die op dit
stuk voorkomen heeft hij zich zelven , toen regent , afgebeeld ,
Weleer behoorde dit stuk aan het stads-ambachts-kinderhuis te
Utrecht 1672 1684. H oubrak en meldt dat hij den meesten tijd van zijn leven te Schoonhoven heeft gewoond. I mmerze el verward hem met Jan van der Meer, de oude.
-

Zie Immerzeel, t. a. p. bl. 210; Kramm, t. a. p. bl. 1087.
MEER (LAURENS VAN DER) een koekebakker van bedrijf ,
speelde een belangrijke rol in de bewegingen en veranderingen ,
in 1747 te Rotterdam. Zijne welbespraaktheid en de bescherming , die hij ten hove genoot , bezorgden hem vele aanhangers
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ander de smalle gemeente. Hij bemoeide zich met de heerschende geschillen , en werd niet. altijd ongehoord uit 's Hage
weggezondcn. Hiervan strekt zijn geschrift ten bewijze , waarin
hij , gesterkt met zes zijner medeburgers , verklaarde // van 't ongenoegen der Rotterdammers over 't verwijten van 't besluit
der vroedschap , omtrent het begeerde verkoopen der ampten
van tijd tot tijd kennis te hebben gegeven aan zijne hoogheid
en aan deszelfs ministers , als mede onder anderen zich vervoegd
te hebben bij den baron van Grovestius, ('s prinsen opperstalmeester) die hem gewezen had aan den heere de Back,
geheimschrijver van zijne hoogheid , aan wien zij hunne vrees
voor oproer hadden te kennen gegeven." Zijne staatsbemoeijingen bepaalden zich niet bij Rotterdam en 's Hage. Nu en
dan deed hij ook een keer naar Amsterdam , waar hij , volgens
sommigen , mede de hand zou gehad hebben aan het verspreiden van zekere oproerige briefjes , hoewel anderen dit voor
twijfelachtig houden. Meer geloof vindt het bij eenigen , dat
het opstel of ontwerp van de bestaande drie artikelen, sedert
het Request van Raap genoemd , door van d er Meer uit
Rotterdam naar Amsterdam zou zijn overgebragt. Na het bedaren der opschuddingen, keerde van der Meer nevens zijns gelijken , tot het dagelijksch bedrijf terug, en werd zijn naam bij de rustige en welgezinde burgerij doorgaans met minachting genoemd.
.

Zie Wage naar, Vad. Hist. D. XX. bl. 134, 135, 138, 272;
Beroerd Nederl. D. III. bl. 70 ; Kok, Vad. Woordenb. o. h. w.;
Nederl. Jaarb. 1747; van Kampen, Vad. Karakt. D. II. bl. 598MEER (LODEWIJK VAN DER) , zoon van Arent van d e r
Meer, heer van Pendrecht, en van J a c o m in a van Ruyv e n. Hij sneuvelde in den slag bij Overschie in 1488 tegen
de Hoeksche Rotterdammers.
Zie C. van Alkemade, .Tonker Fransen oorlog , bl. 6 van
;

Leenwen, Bat. ill. bl. 1295.

MEER (NIcoLAAs VAN DER) , predikant te Otterlo (1679)
Nieuwkerk (1682) , Doesburg (1689), Wezel (1689), Zutphen
(1694), stierf 1698. Hij maakte zich bekend door zijne nieuwe
berijming van de Psalmen. Hij dichtte ze op den trant van
Dathenus maar tevens ook op andere toonen en zangwijzen.
Volgens van Iperen schikte hij zich vooral naar de bijzondere verklaringen van Salomon van Ti 1, in zijn .Digt- Sangen Speelkonst en in het eerste boek der snaarliederen , achter
wiens werk hij heeft uitgegeven het eerste boek der Psalmen
David8 in dichtmaat uitgebreyd. Dordr. 1695. Mattheus
G a r g o n volgde zijn voetspoor en gaf het Tilliaansch of zoogenaamd Cocceaansch psalmboek , met de aanvullingen van
het werk van van der Meer , Dordr. 1699. 4° in het licht.
Hij schreef nog :

Zegenwenech aan den hoog wel geboren, ,qestrengen en voor -
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trefelijken h,eer, den heer Walraven baron van Heeckeren , heer
van Nettelhorst , drossaart van de graafschap Zutven , gevolmagtigde wegens de ridderschap ter vergaedering van Naar
ed. hoog mog. de h,eeren Algemeene Staten der P'ereenigde Nederlanckn en uit dezelve benoemt gezant aan veel vermaarde
Pronsten-hoven, nu nog bij den doorluatigsten honing uan Sweden ; als zijn hoog wel geb. in erkentenis van 800 veel trouwe
diensten den lande bewesen van Naar ed. hoog mog. tot hoog
schout der meijerijen van 8 Hertogenbosch benoemd was in Sprokkelmaand des jaars 1694 , opgedragen enz. (aan zijn broeder
Robbert van Heeckeren). Zutphen 1694. 8°. op 4°.
Men vindt van hem ook een gedicht voor de Lijkreden van
D. Flud van Giffen op Jacobus Sappius, predikant te
Dordrecht.
Zie van Iperen, Eerk. Hist. v. h. Psalmgez. D. I. bl. 217, 218
de Jongh, Aaamr. d. Pred. v. Gelderl. bl. 365; Abcoude,
Naaml. v. boeken, bl. 240, Aanh. bl. 136 ; v. d. Aa, N. B. A. C.
Woordenb. o. h. w.

MEER (NICOLAAS VAN DER) , R. C. pastoor te Amsterdam ,
vicaris van het kapittel der bisschoppelijke klerezij te Haarlem ,
als prediker beroemd , en 1728 in den ouderdom van 76 jaren
overleden. Zijn portret bestaat.
Zie Muller, Cat. v. portr. ; v. H. Hist. Episc. Ultraj. T. II. p.
106, 107.

MEER (NICOLAAS VAN DER) , volgens Winkle r's Catalog.
zou deze als kunstschilder en etser in de XVII° eeuw te Amsterdam gebloeid te hebben , doch volgens K r a m m is hij dezelfde met Noac h. van der Meer, de oude.
Zie Kramm, Lev. en werk. d. Boll. en VI. Kunstsch. D. IV. bl. 1088.

MEER (NOACH VAN DER) , de oude , op wien het gezegde
van Winkler in het vorig artikel toepasselijk is.
Zie Kramm , t. a. p.
-

MEER (NoE VAN DER), leefde in de 180 eeuw, en wordt als dichter vermeld door v. d. A a, in N. B. A. C. Woord. D. II. bl. 406.
MEER J r . (NOACH VAN DER), de jonge , teekenaar en graveur,,
bloeide te Amsterdam in het laatst der 18° eeuw. Van hem
zijn de Afbeelding van den brand des Amsterdamschen schouwburgs in 1772 , door hem geteekend en gegraveerd , de Afbeel-

ding van den nieuwen schouwburg aldaar ; twee Gezigten van de
hooge watervloeden in 1776 , naar de teekening van H e ndrik Kobell Jr. Voorts een aantal boekprenten , eenige in
Le Francq van Berkhey's Rerbare proefkusjes in 1781,
door hem geteekend en gegraveerd , 150 stuks door hem naar
J. Buys gegraveerde prenten voor Gellerts Fabelen. Amst.
1772-1785 , 3 dn.; .De schoolmeester met de plak, naar Jan
Steen. Ook graveerde hij portretten zoo als dat van T. J.
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G. van Essen, predikant te Amsterdam , naar J. van Mears
1792 fol. en zijn eigen portret in 4°. In het paralelwerk was hij
ongemeen bedreven , en daarin den beroemden graveur R.
V I n k e les meermalen behulpzaam.
Zie Immerzeel, Lev. en werk. d. Holl. en VI. Kunstsch. D. II.
bl. 210 ; Kramm, Lev. en werk. d. Boll. en Vl. Kunstsch. 11 IV.
bl. 1188; Muller, Cat. v. portr.

MEER Jun. (N. VAN DER) , schreef :
Dichterlijke be8piegelingen over Abrahams geloopproeven, in
10 zangen , 4°. .1804. Amsterdam en Rotterdam.
MEER (Mr. PIETER VAN DER) , zoon van Willem van
der Meer en van Anna Stalpert van der Wiele,
werd 23 Mei 1534 te Delft geboren , werd in 1573 bij de vernieuwing van het Hof van Holland tot raadsheer aangesteld en
legde reeds in 1575 , schoon men hem voorzitter wilde maken
dit ambt neder. Hij werd toen pensionaris van Delft , en in
de gewigtigste commissien en bij de belangrijkste onderhandelingen gebruikt. In 1584 magtigde men hem tot het ontwerpen van de voorwaarden der inhuldigiug van Willem I, en
was in . hetzelfde jaar een der 17 mannen , die volgens v a n
1/V ij n , f%op het oogenblik dat 's lands vader geveld , de verslagenheid algemeen , de binnenlandsche verwarringen voor de
deur,, de vreugde en hoop van den vijand in top , zijne magt
voor Antwerpen en zijn dreigend oog reeds in het hart van
Holland , was de vergadering der staten van Holland uitmaakten , en door hunne rustige houding , mannelijke taal , eerlijk
en ijverig gedrag , den moedigen kracht , den weifelenden moed
ed den kivaadwilligen vrees inboezemden en geholpen door
L e o n i n us en anderen uit de landgewesten het vaderland redden. Toen Paulus Buis het ambt van advocaat in 1585
had neergelegd , werd hij voorloopig aangesteld om de voorstellingen te doen en in het volgend jaar door Oldenb a rn e v eld vervangen. Hij was een der werkzaamste tegenstanders van L e y c e s t e r een der gelastigden tot het onderzoek
van de papieren van den gevangenen Pare t, ook ontmoeten
wij hem in 1602 bij de gewigtige onderhandelingen ter vermeerdering van de magt van prins Maurit s.
Hij huwde Maria van der Goes, dochter van Adriaan
van der Goes, raadpensionaris of advocaat van Holland en
van Anna van Span gen, en stierf 4 Mei 1616. Er is
van hem een fraai portret door Delff , naar Mier e v el t.
,

Zie Bor, Ned. Hist. B. XXI. bl. 755; Wagenaar, Vad. Hist.
D. VII. bl. 518; van Wij n, Bijv. en aanm. op D. VIII. van W a.
genaar, bl. 3 ; Nal. D. I. bl. 316; Beschr. v. Delft, f. 71,3; Balen, Beschr. v. Dordr. bl. 1025; Ferwerda, Gen. v. d. Goes ;
Seheltema, Staatk. Nederl. Muller, Cat. v. portr. Kobus en
de Rivecourt; van Leeuwen, Bat.ill.p. 1170; G.W.Vreede,
Al. tot eerie geschied. der Ned. Diplom. D. II. St. I. bl. 204 ,
XLII. bl. 155.
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MEER (RooIER VAN DER) ridder , heer van Oost-Voorne
en ter Meere in Zeeland , een der Edelen , die de partij hielden van A d a , dochter van graaf D i r k VII , tegen haren
oom Will em I. Die getrouwheid kostte hem zijne beide heerlijkheden die verbeurd werden verklaard , terwijl hij zich genoodzaakt vond zich op zijn slot ter Meer onder Maarssen te onthouden.
Hij schijnt de laatste mannelijke afstammeling van den eersten
stam van de van der M e e r s te zijn geweest. Zijne dochter
Ada huwdeLambert van Teeklenburg, en schonkdezen
een zoon , G e r r i t, die den naam van van der Meer aannam.
'

Zie Goudhoeven Chr. v. foll. en Zeel. bl. 288, 299; S. van'
L e e u wen, Bat. ill. bl. 1294; t e W a t e r, Add. Zeel. voorr. bl. 57, 58.

MEER (S.

VAN DER) , schreef:

Mengelingen voor de jeugd. 4 stukjes 8°. 1809. Nijmegen.
MEER (THEODORUS VAN DER) , geboren te Wormer, predikant te Wydenes (1650) , in 1657 van zijn dienst ontslagen,
werd conrector der Latijnsche school te Amsterdam aan de oude
zijde. Hij is waarschijnlijk de schrijver van

Het gekraay van een Sociniaanse Haan , onder doopsgezinde
veederen , dat is Dr. Galenus Abrahamsz. Haans aanstootelijke en Sociniaansche predikatie geopent en wederleydt.
Amst. 1663. 12°.
Zie Paauw en Veeris, Vern. kerk. alphab. bl. 135; Muller,
Cat. v. Godgel. werk. bl. 93.

MEER (WILLEM VAN DER), zoon van Willem van der
Meer, gezegd van Berendrecht , en Anna S and elij n
A r e n t s d r. Hij was eerst kapitein en daarna rentmeester van
Beooster Schelde in Zeeland , huwde Anna v an Campen
en ligt te Zierikzee met zijn 8 kwartieren begraven.
Zie van Leeuwen, Bat. ill. bl. 1296 ; de Riemer, 's Gravenh.
D. II. bl. 529.

MEER (Mr. WILLEM VAN DER) , gezegd van Alkmaar, soon
van W i I le m van der Meer, werd in 1493 geboren. Hij
was een man van groote bekwaamheid , in 1515 raad van Holland ,
in 1518 raad en pensionaris van Delft , 1529 raad en procureur
generaal van het hof van Utrecht , in 1536 van dat van Holland. In 1543 werd hij tot kanselier van Gelderland benoemd ,
doch had weinig genoegen en bewees weinige diensten in die
betrekking , daar hij reeds den 23 Sept. van dat jaar overleed.
Hij huwde Anna Stalpert van der Wiele.
Zie Scheltema, Staatk. Nederl. o. h. w.; Balen, Beschr. v.

Dordr. bl. 1022.

MEER (WILLEM VAN DER) , predikant te Giesendam (1748),
Goes (1752), Schoonhoven (1766), waar hij in 1788 om politieke redenen ontslagen , doch in 1795 hersteld werd. Hij
overleed 21 April 1800 , oud 77 jaren , maakte zich als dich-

ter en godgeleerde bekend door
31
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Stichtelyke Gezangen of vermaaklykheden der eenzaamheid.
Schoonh. 1769. 8°.

Gedenkschriften van' sHeerenmagt en goedh,eit of verklaring over
'Inuits 'XXV : 15 , 16 , en Psalm L V : 23. Schoonh. 1768.
Verkandeling over Genesis XXIV : 15, 16 en 'Psalm
LTV: 23. Utr. 1768. 8°.
Verhandeliny over Genesis XX1I : 1-20. Utr. 1777.
Abrahams geestelijk zaad of bijzonderkeden der kinderen Gods.
Utr. 1776. 8°.
Zie v. d. A a, N. B. A. C. Woordenb. D. II. bl. 406 ; Arre nberg, Naamr. v. Ned. boek. bl. 283.
MEER (WILLEM VAN DER), A. Wenssen, J. van Oldenbarn e v e l d en F. M a a l s o n maakten in 1582 bet eerste
ontwerp der kerkorde. Hij was secretaris van het Hof van Holland.
Zie Ypey en Dermout, Gesch. d. Ned. Herv. kerk , D. I. Aant.
bl. 160 ; Kist en Royaards, Ned. Archief voor kerk. gesch. D. III.
bl. 317 volgg.
MEER (WILLEM VAN DER) , schreef:

Iets ter schadevergoeding aan mijne vrienden, of vruchten
der eenzaamheid. Schoonh. 1791. gr. 8°.
MEER (WILHELMUS VAN DER) , een geneesheer te 's Hage,
schreef een Epist. de Tabacco, die voorkomt in Neandri Tabacologia.
Zie JOcher, Gelehr. Lexic. i. v.
MEER (WOUTER VAN DER), zoon van Dirk van. der Meer

en Ma r i a van A ss end e Ift , bleef in het beleg van Leyden.
1574.
Zie van Leeuwen, Bat. ill. bl. 1297.
MEER A STULING (ARNOLD VAN DER) 2 te Wormerveen ge'ren predikant te Jutphaas (1705) en te Uitgeest (1707), in
Mei 1734 gestorven. Schreef:

Verklaring over de prophetie van Jonas met twee aanhangeels over Matthews, Cap. XII ye. 38-41 dies toegepast op
de waare oordeelen van Godt , zoo als die eenen ruymen tijd
over Nederland , om de zonden des yolks , zijn uylgestort , met
kragtige opwekkinge tot boete en bekeeringe. Gorinch. 1746.
Aanmerlcingen over den Heiligen loop van bejaarde personen.
Amst. 1731. 8°.
Zie'Abcoude, Tweede aanh. van Ned. bock. b1. 101; Arrenberg,
Naamr. v. Ned. bock. bl. 283; Boekz. d. gel. wer. 1734 a, bl. 625.

MEER DE WIJS (JAcosus VAN DER), apotheker te Dordrecht , in 1844 overleden , beoefende de nederduitsche poezij.
Twee zijner gelegenheidsgedichten, bij gelegenheid van zijn huwelijk met Geertruyda Theodora Vrythoff (Dordr. 1801)
en met Dionisi a Maria Verburg (Dordr. 1804) zijn gedrukt en niet zonder verdiensten.
Zie v. d. A a, N. B. A. C. Woordenb. D. II. bl. 409.
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MEERBEECK (ADRIAA.N VAN) , word omstreeks 1563 te
Antwerpen geboren , was (1600) rector der Latijnsche school
te Aalst , waar hid in 1625 nog leefde.
Hij schreef:

Chronycke van de gantsche werelt, ende sonderlinghe van de sevenMien Nederlanden. Antw. en Amst. 1620 in fol. Dit werk begint met de geboorte van Karel V in 1500 , eindigt met
den jare 1520 en is eene compilatie uit andere then bekende
en nu nog aanwezige kronijken.

Nederlantschen Mercurius oft waerachtig verhael van de geschiedenissen van Nederlandt ende oock van Duytschlandt , 8paengien , ltalien, Franckrijck ende Turckzjen , sedert den fare 1620
tot 1625. In dry deelen ghedeylt. Brussel by Ian van Meerbeeck. 1625. 4°.
Niet onbelangrijk voor de geschiedenis der Zuidelijke gewesten , gedurende het door hem behandelde tijdvak. Er komen
opmerkelijke stukken in voor die welligt ook elders worden
gevonden.

Vloezjende fonteyne der Liefde , vol allerlieffelycker °dentinghen ende devote ghebeden ; door .illynheer Nicolaes van Montmorency , grave van Stegers enz. Hoo ft van de Finantien van
hunne doorluchtighste Hoogheden. Antw. 1617. Leaven 1690
16°. (uit het Fransch overgezet):
Lusthof der ghebeden. Antw. 1602. 16°. en sedert meermalen gedrukt.
Hij vertaalde ook uit het Latijn en het Vlaamsch de reins.
van Jeruzalem en Syrie door Jan van C o t w y c k. Antw.
1620. 4°.

Theatrum funebre Ferdinandi Romanorum Regis , Carol. V.
imperatoris , Philippi IL Hisp. .Regis , Rodolphi 1I, Imp.
Philippi III. Hisp. Regis , Alberti Pii , Belgarum Principis.
Brux. 1622. 4°.

Theatre funebre du Roi Ferdinand , de l' empereur Charles
Quint , de Philippe II , de Bod4he II , de Philippe III. Avec
la vie et la mort et la pompe funebre d' Albert le Pie , Archidue d' Austriche. Antw. et Brussel 1622. 12°.
Tooneel der uytvaerden van honing Ferdinandus , keyser Carel
den vijiden , .Philippus den tweeden , .Rudolphus den tweeden ,
Philippus den derden. Alsmede het leven , overlyde n , ende begraevinghe van ..ellbertus den Godtvruchtighen , Aartsherlogh van
Oostenrijck etc. Brussel 1622. 12°.
Zie Sweertii, .dth. Belg. p. 100; Val. Andreas, BibL Belg.
p. 14; Foppens, BibL Belg. T. I. p. 60; Paquot, Mom. T. II.
p. 595, 596 ; de Wind, Bibl. d. Ned. Gesch. D. I. bl. 345 volgg.;

Muller, Cat. v. portr.
MEERBEECK of MEERBEECQ, I(JAN VAN) , geboren te
Doornik , leefde in de eerste helft der 186 eeuw. Hij was een
zeer middelmatige dichter van
31*
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Den Nederlantechen Cruydthof (een herbarium op rijm)
Antw. 1716.

Ongestadighe Ilfenscheyt Historiechgewys betoont in de gedurige veranderlykh,eydt van de wereltlycke 8aken. 1721. z. pl. of dr.
Ovidiu8 Metamorphosis , ofte de IV boecken van syne herscheppinge met tusschen-gevoeghde zede-leeringen. In Rijm ge8telt door J. v. M. Tot Uytrecht 1727. kl. 8°.
Zie Willems, V erh. over de Ned. taal- en letterk. D. II. bl. 164;
Witsen Geysbeek, B. A. C. W oordenb. D. IV. bl. 372, 378;
Cat. d. Maats. v. Ned. letterk. D. II. bl. 515 ; Kobus en de R
vecourt.

MEERBEEK (BERN. VAN), luitenant , hielp in 1806 Kolberg belegeren en onderscheidde zich door zijne dapperheid.
Zie B os sch a , Ned. Held. te land , D. III. bl. 258.

MEERBURG (NicoLAAs) , hortulanus te Leyden , schreef :

Afbeelding van zeldzame gewassen. Leid. 1775.
Naamlijst der boom- en heestergewa88en, dienstig tot het aanleggen van lustboschjes. 2 6 dr. met een aanhangsel en gecouleurde
afbeelding van de roode muur tegen de hond8doMeid aangeprezen.
Leyden. 1782. 8,°.

Plantae rariores vivis coloribus depictae. L. B. 1798. fol.
• Plantarum selectarum icons pictae. Lugd. Bat. 1798.
Zie H olt r op , Bibl. med. chir. p. 214 ; Very. v. Arrenb. bl. 388.

MEERE of MEER (HERMANNIIS VAN DER of van 't), een voornaam burger van Antwerpen , die als een gevolmagtigde van de
Nederlandsche gereformeerden den 23 Augustus 1566 handelde
met den prins van Oranje over de godsdienstoeffeningen te Antwerpen , vluchtte bij de komst van Alva, en in 1567 ter
verantwoording ingedaagd werd. Hij was lid der synode te Wezel 3 Nov. 1568 en wordt door, Trigland, Meer, door
E n s en anderen van der W e e d e genoemd. Mogelijk is hij
dezelfde die door W ag e n a a r een edelman van den prins van
Oranje wordt genoemd beschuldigd werd het graauw te Brussel
tot oproer en beeldenbraak te hebben opgewekt (1565) en die
door den prins in 1571 met Jan de PE cluse naar Denemarken werd gezonden om onderstand te verzoeken.
Zie 'sGravesande, Tweeh. jarige gedacht. d. Synode te Wesel
bl. 220; W. te Water, Tweede eeuwgetijde ; van Meteren, Ned.
Hist. D. I. bl. 374; H opp er us , Rec. d. Mim. Lib. IV. Th. III, p.
98,99; Wagenaar, Vad. Hist. D. IV. bl. 181,D. VI. bl. 330; Groen
van Prinsterer, Archives de la maison d' Orange-Nassau, T. III. p. 397.

MEERE (PnimPus VAN DER), Me eren, Mere, Mer en nit
een oud en aanzienlijk geslacht gesproten; was heer van Saventhem en Sterrebeke , ridder , stadhouder der Leenen van Brabant en edelman des prinsen van Oranje zoon van Wouter
van der Meere en van Catharina van Nassau. Hij
was van den aanvang of een der ijverigste voorstanders der
vrijheid , en teekende het verbond der edelen. Dit haalde hem
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den haat van Alva op den hals , en weldra werd hij verklaard
schuldig te zijn aan gekwetste majesteit. Waarschijnlijk gaf
dit aanleiding dat hij zich , ten minste voor een tijd , naar Holland begaf. In 1576 onderscheidde hij zich op nieuw bij den
opstand van al de Nederlanden ; als afgezant der algemeene
staten vertrok hij naar Gelderland om dat gewest tot de zaak
der vrijheid over te halen. In 1579 teekende hij de Unie van
Brussel en in 1592 overleed hij. Hij huwde I Maria van
der Noot, en II Juliana, dochter van Willem van
Schagen en Elisabeth van Bronkhorst, weduwe van
Nicolaas van Bronkhorst. Uit beide huwelijken waren
kinderen.
Zie Butke n s, Trophees de Brabant , T. II. p. 287-317; L'Esp e n oy, Livr. I. P. I. p. 191; Le Carpentier, Hist. de Cambray
P. III. p. 647; Quart. Geneal. T. I. p. 259, 311; Recueil
des Families, p. 342; van Leeuwen, Bat. ill. bl. 976, 977,
1078; van Wesembeecke, Chr. bl. 174, 175; v. Meteren,
Ned. Hist. B. III. bl. 49; Ho pp erus, Recueil des Troubles, P. IV.
C. 3, p. 98; te Water, Verb. d. Edel. D. III. bl. 125, 126;
Bo ndam, Onuitg . stukken. D. I. bl. 69; de Jo n g e, Unie van Brussel
bl. 47; Groen van Prinsterer, Archives de la maison d' OrangeNassau, T. II. p. 60, 62, 161, T. VI. bl. 46 suiv. 73 suiv.

MEERE TOUTER VAN DER), vader van den vorige , huwde
Katharina van Nassau, stierf volgens van Leeuwen
in 1568 als Franciscaner monnik te Dordrecht.
Zie van Leeuwen, Bat. ill. bl. 976; te Water, Verb. d. Ed.
D. III. bl. 125, 126.

MEERENDONK (RonLor). H e r m. Bosscha vermeldt
bl. 64 zijner Gesch. d. Staalsomwent. D. II. bl. 64 , dat de
bevelhebbende generaal te Zierikzee , een ingezetene van die stad ,
M e e r e n d o n k genaamd , naar Bergen op Zoom had gezonden ,
om versterking van krijgsvolk te ontbieden ; doch later bleek
het hem dat genoemde Meerendonk niet als ambteloos
burger en zich daartoe vrijwillig aangeboden hebbende , die
reis naar Bergen op Zoom heeft gedaan , maar als ambtenaar
in dienst van het toenmalige Fransche bestuur en staande als
Lieutenant du port en syndic der Marine , onder de bevelen
van den komnaissaris der Marine Le Grand, door wien hij
gelast was een brief van den generaal du Cos, het bevel voerende te Zierikzee , aan den bevelhebbenden generaal te Bergen.
op Zoom te brengen , ten einde om versterking voor de bezetting van Zierikzee te verzoeken.
Zie Brief van Heron. Bosscha aan Mr. W. J. Krof, strekkende ter
regtvaardiging van Roelof Meerendonk te Zierikzee , in Vad. Letteroef
1819. bl. 420-422.

MEERHEM (ROGIER VAN) , leefde onder graaf Dirk VII
en A d a, in het laatst der XII en begin der XIIIe eeuw. Men
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vindt den naam van dezen Hollandschen edelman vermeld onder den brief, waarbij het oudste gedeelte van Holland een
leen werd van Brabant. Ook werd A d a' s huwelijk , mede op
zijn read en met zijne toestemming , met den grave van Loon
gesloten en beschermde hij Naar op den burgt te Leyden , welke
stad de Edelen , die het met den grad v an Loon hielden ,
bemagtigd hadden.
Zie Wagenaar, Tad. list. D. U. bl. 294, 300, 304.

MEERHOUD (T. of I.). Kr a m m vermeldt van dezen
kunstschilder Het kasteel van Heusden in welstand, in de manier van J. van G o y e n , doch veel minder fijn van toon geschilderd. Van deze schilderij is een prent door A. d e
H a e n geteekend en door A. van der Laan gegraveerd in
van Oudenhoven's Beschr. v. Heusden , Amst. 1743. 4°.
Zie Sramm, Lev. en werk. d. ffoll. en Vl. Kunsts. D. IV. bl.
1088.

MEERHOUT (JOANNES A) , geboren te Diest , regulier
kanunnik van de orde der Augustijnen in het klooster Corsendonck bij Turnhout in 1420. Hij was , volgens Joannes
Mau b u r nu s , in zijn TTenatorium Canonicor. Regul. zeer ervaren in goddelijke en menschelijke wetenschappen , en heeft
veel geschreven , doch al zijn geschriften bleven in handschrift in
het voormelde klooster berusten. Hij stierf er in hoogen
ouderdom in 1476.
De titels der hands. zijn :
Compendium Grammaticae , lib. IV.
.Etymologiae variorum Nominum et verborum.
.De arte memorise.
Commentarii in P. Virgilii zieneida.
Canons Astronomiae ad inveniendum aureumnumerum, indictiones et Bissextum.
Expositio in duo Praecepta Decalogi.
.Expositio Passionis Dominicae.
Vita Yen. Mariae de Lille. Beginae in Berentals , cognatae
&Lae.
Chronicon de mirabilibus eventibus.
Gesta Pontificum lungrensium et Leodiensium usque ad L dovicum Borbonium cum aliis ejusdem Chronicis.
De Regno Dei. Libri XVIII.
fibsida de vita et passione Domini, prom et metro.
Cythara decachorda de passion .Domini.
De viribus lapidum ad Dorn. de .Ravensteyn.
De arte oratoria: pharetra metrica.
De chirurgia etc. en vele anderen , die met een menigte andere
zijner hands. en gedrukte werken verloren zijn geraakt.
-

.

Zie Val. Andreas, Bibl. Belq. p. 555 ; Foppens, Bibl. Belg.
T. II. p.1689; Richer, i. v.
^
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MEERROUTS (A.NToNius), een jesuit te Kuilenburg, in
1607 geboren, onderwees gedurende 5 jaren de humaniora , 7
jaren de philosophic , oak eenigen tijd de godgeleerde zedekunde
verklaarde de Heilige Schrift , 1"bestuurde diarop de collegien
te Roermond , Yperen en Antwerpen , en stied tegen het eind
der 17e eeuw.
Hij zette uit het Fransch in het Nederduitsch over de interna
convenientia cum Jecu Christi en uit het Latijn Discrimen
inter temporale et aeternung en Sancta hiebdomada virtutum
van S. Franc. Xaverius.
Zie Rotermund, Fortz, u. Ergiinz. etc. o. h. w.

MEERHOUT of MEERHOUTANUS (PETRUS VEKELINrector der Latijnsche school te Alkmaar , en in 1582 te
Amsterdam , was een beminnaar en beoefenaar der vaderlandsche
geschiedenis. Hij hielp P. C. Bo c k en beig bij het zamenstellen
van diens Egmond. Gent. Histor. (Praefat. in f. ed. 1589) en.
wordt door A. Matthaeus, Ger. van Loon en B. Huydeo p er ten onregte gehouden voor den schrijver van het Hollandiae
Chronicon, door Fr. Sweertius, Ant. Matthaeus eneindelijk door Kl u i t in het eerste deel zijner Historia Critica
uitgegeven. Hij was er slechts de bezitter van , gelijk van
andere handschriften uit de bibliotheek der verwoeste abdij
van Egmond. Willerami abbatis paraphrasis Franco Theuton.
in Can,ticum canticor had hij van den prior Jacob Blondeel
ten geschenke ontvangen. De Codex me. Chron. Roll. die
zijn naam voert , is later gekomen in bezit van Dousa,
Scriverius, Westphalen en Meerman, en op de verkooping der handss. van den laatste voor f 60 verkocht.
Nus) ,

.

Zie Kluit, list. Crit. T. I. Praef. p. XXIII, XXIV; Ma tthaeus, Praef. ad Annal. T. II. p. 414; van Loon, Aloude
Hist. D. II. bl. 139; Huydecoper, op Melis Stoke, D. I. bl. 507
volgg. 540, 577, 579, 603; Epist. ad Merulam, in Praef. Ed.
Willerani, a. 1598 , 8 ° . ; Wagenaar, Vad. Hist. D. II. bl. 327;
G. D. J. Schotel, de meritis B. Huydecoperi, p. 30; Collot
d'E scur y, Boll. roem, A. IV. (1) bl. 46, 47; Cat. Meermonni,
p. 139, n . 802 ; van Wijn, Huiszittend leven, 4 st. bl. 471-510;
Kist en Royaards, Ned. Arch. vow' Kerk. Gesch. D. I. bl. 461;
Saxe, Onom. T. III. p. 392.

MEERHUYSEN (JA.N), van dezen dichter vindt men drie
zeer middelmatige stukjes in het Utrechts Zangprieeltjen. Zijn
zinspreuk was : Oordeelt na 't voorbeelt.
Zie v. d. A a, IV. B. A. C. WoOrdenb. o. h. w.

MEERINK (ALBERT), of hij een glasschilder was , of slechts
de geschilderde glazen te Gouda verlood en in de kerkramen geplaatst heeft , is niet op te maken uit de regels , voorkomende
bl. 16 der Beschryvinge en Uytlegginge der Konstrycke Amen
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binnen de yroote en heerlycke St. Jan8kerck tot Gouda, 1681 ,
waar zijn naam voorkomt.
Zie K ram m; Lev. en werk. d. Boll. en Vl. Kunstsch. D. IV. bl. 1088.

MEERKAMP (HERmANNus), tooneeldichter, bloeide in het
midden der 18 e eeuw.
Men heeft van hem:
De Brie Comploirknegte, klsp. Amst. 1736.
Coridon en Sylvia; of de getrouwe herder en herderin ; trsp.
Ald. 1738. kl. 8°. m. pl.
Er bestaan nog vier stukjes in handschrift van dezen dichter.
Zie Witsen Geysbeek, B. A. C. Woordenb. o. h. w. ; Cat. der
-

Tooneelsp. van W. Hemkes , N°. 68
Letterk. D. I. M. 142.

-

71; Cat. d. Maats. v. 1Ved

MEERKERK (DIRK) , omtrent 1620 te Gouda geboren ,
reisde naar Italie en hield zich eenigen tijd te Rome op. Op
zijn terugreis naar zijn vaderland , vertoefde hij een geruimen
tijd in Frankrijk , en scbilderde er voor eenige kerken en het
paleis van den bissehop van Nantes. Naauwelijks in zijn geboorteplaats wedergekeerd , maakte een ongelukkig toeval een
einde aan zijn jeugdig leven.
Zie Immerzeel, Lev. en werk. d. Noll. en Vl. Kunstsch. D. II.
bl. 211; J. C. Wetjerman, Lev. d. Schild. D. II. bl. 175; Houbraken, Lev. d. Schild. D. II. bl. 91.

MEERLE (ANGELUS). Zie MERULA.
MEERLOO (GllysBERT), in 1479 notaris te Utrecht , werd
in stads dienst gebruikt en van daar naar Keulen gezonden.
Zie Burm a n , Utrechtsche .Taarb. D. III. bl. 326 , 344, 446 , 453.
MEERMAN (HENDRIK), een Nederlander van geboorte,
die zich omstreeks 1670 te Keulen ophield en aldaar portretten schilderde , o. a. een stuk , bekend onder den naam van
Beche'sche familie8tuk , voorstellende de in 1636 naar Keulen
gekomen Wolter De Beche met zijn gade Catharina
ileng er s , een geboren Keulsche vrouw, met hunne kinderen , levensgroot. Voor dit stuk, dat nog kort geleden bij hunne afstammelingen te Keulen wordt bewaard , ontving de schilder 100 dukaten.
Verscheidene zijner portretten zijn in koper gebragt , o. a. dat
van den Franschen predikant G. Hotton te Amsterdam 1651
door A. .0 onrad en dat van den beroemden godgeleerde
Fabritius Bassecourt, 1650, door P. de Zetter.
Zie Merlo, Kunst and Kiinstler in KOln ; Kramm, Lev. en werk.
d. Noll. en Vl. Kunstsch. D. IV. bl. 1039.

MEERMAN (JOHANNES HENDRIK) welligt zijn ZOOD , leefde
te Keulen , waar ook hij de kunst beoefende en in 1670 in
het schildersgild werd aangenomen. Hij leefde nog in 1696 ,
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en was then de oudste deken van dit gild. Hij was ook een
der vierenveertigen der stads raden.
Zie Kramm, t. a. p. bl. 1088.
MEERMAN (ANNA CORNELIA). Zie MOLLERUS (ANNA
CORNELIA).
MEERMAN (DIRK) , zoon van Gerrit Fransz en Mee rman en Agneta van Santen, den 12 Febr. 1567 teDelft
geboren , bekleedde in zijn geboortestad verschillende betrekkingen en o. a. die van schepen , raad en burgemeester, en werd
in 1602 bewindhebber der 0. I. Compagnie ter kamer van
Delft. In 1713 zonden hem de Algemeene Staten met It einier Pauw, Jacob Boreel en Hugo de Groot naar
Engeland , ter vereffening van geschillen in Oost-Indie en over
het berooven der Hollandsche walvischvangers door de Engelschen , die alleen regt meenden to hebben tot het bevisschen
der afgelegen Noordsche gewesten. Dit gezantschap kweet zich
voortreffelijk van zijn last , de geschillen werden vereffend ,
doch de schade den walvischvangers toegebragt , schijnen de
Engelschen niet te hebben willen vergoeden , weshalve de Algemeene Staten de Noordsche Maatschappij beval zich van geschut en krijgsbehoeften te voorzien , 't geen het gevolg had ,
dat hunne walvischvangers in 1617 , wederom door de Engelschen aangevallen zijnde , een Engelsch schip veroverden en
herwaarts bragten. Tot lid van 't collegie der Gecommitteerde
raden benoemd , maakte hij zich verdienstelijk in het binnenlandsch bestuur. Daar hij tot de partij der Remonstranten
behoorde , werd hij met vele regenten in 1618 afgezet , doch
in 1626 , na Maurits dood , geraakte hij wederom op bet
kussen en bekleedde verschillende bedieningen tot zijn dood in
Aug. 1631. Hij verkreeg zelfs veel invloed , en ' werd in een
onderschepten brief van Reigersbergh aan de Groot N de
man van credentie" genoemd. Hij huwde 4 April 1589 zijn nicht
ClaraMeerman, die hem een zoon Frans Dirkse naliet.
Meerman was een der vertrouwdste vrienden van de
Groot en behoorde tot dat achtingswaardige soort die het
vooral in den nood zijn. Toen door onderscheidene vreemde
mogendheden bij Grotius aanzoek gedaan werd , om zich in
hare dienst te begeven , was het aanbod van Denemarken
bepaaldelijk van belang , en kwam te meer in aanmerking ,
daar de Groot er zelf ernstig over dacht. Hierop reisde
Maria van Reigersbergh naar Holland, om met de
vrienden van haren man en bepaaldelijk met Meer ma n raad
te plegen , op wiens aanraden dan ook het aanbod werd van
de hand gewezen. Ter herinnering aan de vriendschap der beide
mannen, droeg Toussaint Woordhouder, in 1805 zijne
Monunzenta fugae Grotianae aan zijn afstammeling , Johan
Meerman, op.
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Zie Ferwerda Wapenboek , D. III. Meerman, 5 Gen. S ch eltema, Staatk. Ned. o. h. w. ; Wagenaar, Vad. Hist. D. X. bl.
70; Uytenbogaert, Kerk. Gesch. bl. 601; Aitsema, Saken vnn
stoat en oorlog , D. I. bl. 658; Brandt, Lev. v. de Groot, D. I. bl. 45;
Cattenburg, very. M. 319; Collot d'Escury, Holl. roem , D. I.
bl. 179, 180; tiequefort, .31‘m.; C erisier, D. VII. bl. 200, Dn.

MEERMAN (DIRK) , heer van Molenaarsgraaf, zoon van
Gerrit Dirkszoon Meerman en Adriana Pous, werd
in 1610 te Delft geboren , bekleedde , even als zijn vader
sedert 1639 verschillende bedieningen in zijn geboortestad , en
eindelijk in 1658 die van Burgemeester. Hij bekleede met lof van
wijiheid en vroomheid vele staatscommissien namens dezelve ,
en werd door den koning van Frankrijk met de ridderorde
van St. Michiel begiftigd. In 1671 was hij lid van den mad
van State , doch in het volgende werd hij door den prins van
Ora* van al zijne regeringsposten verlaten. Hij overleed 3
Sept. 1680 ongehuwd.
Zie Seheltema, Staatk. Nederl. o. h. w.; Ferwerda, t. a. p.

MEERMAN (hum) , zoon van Dirk G e r r i t s e en
Clar a Meerman, geb. te Delft 1590 , komt voor in de
geschiedenis van G r o t i u s. Hij was het aan wien W ill e m
de Groot, toen hij in 1623 naar Parijs ging , brieven voor
zijn broeder Hu cro medegaf. Deze brieven werden hem op
last van prins Alfa u r i t s ontnomen. Hieromtrent berust het
afschrift van een brief van Maurits in de Kon. Bibl. te
's Hage.
Hij werd in 1631 in zijns vaders plaats raad , en in 1637
Burgemeester van Delft , in 1638 gecommitteerde in de Hollandsche auditie-kamer,, in 1646 in 't collegie der staten-generaal , in 1654 van gecommitteerde raden. Hij huwde 1617
Maria IJsb r an dsdr. de Bye, 6 Oct. 1622 kinderloos gestorven. Hij maakte een grafschrift op haar , dat in 't koor
der Groote kerk te Delft op een steen is uitgehouwen. 2.
Maria Gijsbrechtsdr. Briel, geb. 1607, gestorven 30
Maart 1665. Zij liet hem een zoon na. Hij overleed 20
Sept. 1657.
Zie Ferwerda, t. a. p.; Vollenhoven, Broeders Grongenius ,
bl. 57; Chron. v. h. list. genoots. D. VII. bl. 377.

MEERMAN (Mr. FRAMIOYS) zoon van G e rr it Frans z.
Meerman en Ago eta van Santen, dochter van Dirk
Jansz. en roan Anna Hendriksdr. Duyst van Voorhout, werd 11 Sept. 1687 doctor in de regten te Leyden na
het defenderen van theses de evectioni6u8 ex duplice aipulatione
en practiseerde sedert als advocaat te 's. Hage. Van hem vindt
men een Consultatie in de Con8ultatien der Hollandsche regtsgeleerde D. IV. bl. 37. Hij huwde 16 Junij 1592 te HaarlemGeertruyda Ruychaver, dochter van Maerten Wil-
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lemsz. on van Aleth NicolaeSdr. van der Laan, die
hem 3 kinderen sehonk. Zij stierf 10 Nov. 1599 , hij 14 Nov.
1601. Beide liggen begraven in 't koor van de groote kerk
te 's Hage onder een zerk , waarop hunne wapens zijn uitge•
houwen.
Zie Ferwerda, t. a. p. ; Rotermund, Fortz. van Jiichers Gelehr.
Lex. i. v. ; Neues gelehrtes Europa , Th. II. S. 582.
MEERMAN (Mr. GERRIT), broeder van den vorige , voornaam regtsgeleerde , verdedigde in 1598 , onder voorzitting van
Cornelis Swanenburg, Positions ex materia obligationum
quae re verbis et libris contractantur. Lugd. Bat. 1598 , heeft
sedert 1600 tot zijn dood toe , zoo in den Haag als te Delft
de praktijk uitgeoefend. Men heeft van hem twee consultatien
in Coneultatien der Holl. .Regtveleerden , D. IV. Cone. 222 ,
441. Hij stierf ongehuwd.
Zie Ferwerda, Neues Gelehrtes Europa , Th. II. S.582; Rotermund, Fortz. i. v.

MEERMAN (Mr. GERARD), zoon van Mr. F ran coy s
Meerman en Geertruyd Ruychaver, geb. Mei 1593,
na zijns vaders dood , door zijn grootvader en voogd opgevoed ,
volbragt zijn studien te Leyden en vestigde zich daar als advokaat , na zijn huwelijk met Maria de Bye, 25 Junij 1622.
Hij was , gelijk zijn broeder en zuster , van de partij der Arminianen , en een man van groote geleerdheid en welsprekendheid. Hij overleed 19 Sept. 1638. Zij 23 Julij 1652 , 5 kinderen nalatende.
Zie Ferwerda, t. a. p.
MEERMAN (GERARD) , zoon van Mr. Jan Meer in a n en
Dina van N e s , geb. den 14 Sept. 1650 , raad (1683) , schepen (1692) burgemeester (1695) hoofdofficier (1703) te Leyden , gecommitteerde in de auditiekamer der gemeene landsrekeningen van Holland , en rentmeester van 's lands universiteit
te Leyden. Hij huwde 18 Febr. 1685 C atharin a W ij nina
van Rijn van Dordrecht, dochter van A 11 ard A d riaan s z.
en Maria Egbertsdr. van Benschop. Hij stierf 10
Febr. 1710 , zij 26 Junij 1703 , vier kinderen nalatende.

MEERMAN (Mr. GERARD), heer van Vuren en Dalem , zoon
van Mr. Johan Meerman en Catharina Adriana de la
vanPieterPieterszeenSaraAllardsdr.
Court,
(dochter.
Poelar t) , werd den 6 December 1722 te Delft geboren. Hij
legde zich van zijne jeugd of op de letteren toe, studeerde sedert
zijn twaalfde jaar te Leyden en hoorde zeven jaren lang de voorlezingen der hoogleeraren. Den 25 Julij 1740 werd hij candidaat
in de regten en bleef nog twee jaren te Leyden zich in de wijsbegeerte en wiskunde oefenen. In 1741 werd hij doctor in
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de regten , na het verdedigen eener Diatriba autiquario.juridica

inaugurali8 exhibens nonnullas de rebus mancipi et nec mancipi
earumque nuncupatione conjecturas. (L. B. 1741). In 1743
vestigde hij zich als advokaat te 's Hage , en deed van 1744 tot
1747 een geleerde reis door Holland , Duitschland en Frankrijk. Na zijn terugkomst bleef hij in den Haag en in 1748
werd hij benevens N i c o 1 a a s M o n t a u b an, pensionaris van
Rotterdam, doch sedert 1753 nam hij alleen deze betrekking waar.
Hij hielp tot het handhaven van het stelsel van onzijdigheid bij
den zevenjarigen oorlog waarvan onze staat destijds zooveel
voordeel trok en ging in 1759 met Jacob B or eel J a n s z.
en Jan van de P o 1 in gezantschap naar Engeland , ter vereffening der verschillen , over den koophandel gerezen. In
1767 legde hij het pensionarisschap neder,, werd meesterknaap
van Holland , en was de vraagbaak voor alle beminnaars des
vaderlands in de gewigtigste zaken.
Meerman was een der uitstekendste mannen van zijn tijd ,
en verwierf zich niet alleen als regtsgeleerde en staatsman ,
maar ook als beoefenaar der letteren en wetenschappen een
grooten naam. Gedurende zijn leven zonderde hij een aanzienlijk gedeelte zijner mime tijdelijke middelen of tot het vormen
eener boekerij , even rijk aan kostbare handschriften als aan
oude en zeldzame gedrukte werken , door van W ij n boven al
de overige, uitgenomen de akademische , in ons vaderland gesteld. Ook wise hij van dezen schat een nuttig gebruik te
maken ter vermeerdering van zijne reeds uitgebreide , schier
alle takken van wetenschap omvattende kennis , tot aanmoediging zijner landgenooten en to het scbrijven van vele hoogstbelangrijke werken , zoodat hij niet alleen in ons vaderland ,
maar de geheele wereld door als een sieraad der letteren , ook
in openbare geschriften , beschouwd en geeerd werd. Hij hield
een geleerde briefwisseling met de uitstekendste mannen van
zijn tijd , en in ons vaderland ook met W a g e n a a r en v a n
W ij n. Zijn hoofdwerken waren : de uitgaaf van zijn Novus

Thesaurus Juris civilis et canonici , continens varia et rarissima
optimorum interpretum , imprimis Hispanorum et Gallorum. Opera
ex collectione et Museo Gerardi Meermanni , een verzameling
der werken. van Fransche en Spaansche regtsgeleerden tusschen
1751 en 1755 in 7 deelen in fol. te 's Hage uitgea even , en
°
negen jaren na den dood des schrijvers , in 1780, door
zijn
geleerden noon Mr. Johan M e e r m a n met een achtste deel of
supplement vervolgd. Voornamelijk heeft hij zich in Europa
bekend gemaakt door zijne Origins Typographicae , .Hague Com.
I) Op Cat. Bibl. J. Meerman, T. I. p. 191 , no. 640 komt dit
work voor met ch. script. cum lin. rubr. et sub. aen. cor. Turc. en is voor
f 40 verkocht , terwb1 het gewoon exemplaar J 10 gold. Het is door
H. Jansen in 't Fransch overgezet. (Paris 1809. gr. 8°).
.
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1765. 2 vol. in 4°. 1 ) , waarin hij de eere van de uitvinding
der drukkunst voor Haarlem en Koster handhaaft , hoewel
gebrek aan de noodige kennis van het werktuigelijke dierlunst
hem deed stellen dat Koster slechts houten letters gebruikt
had , terwijl K o n i n g bewezen heeft dat hij metalen letters
bezigde. H. G o c k i n g a vertaalde zijn werk in het Nederduitsch Uitvinding der Boekdrukkun8t , naar he Latijn van G.

Meerman , J. Visver , waarachter 481 der boeken , in de Nederl.
gedrukt voor 1500. Amst. 1767. 4°.) Veel moeite gaf hij zich
ook om den oorsprong van het papier op te sporen. Hij schreef
namelijk een prijsvraag uit en noodigde de geleerden van alle
landen om hem hunne denkbeelden hieromtrent mede te
deelen. Grego r i o Mayans, een geleerd Spanjaard , behaalde in dezen letterstrijd den meesten lof. Hij verkreeg ook ,
met goedvinden der GOttingsche Maatschappij , den door M e e rman toegedachten eereprijs. Al hetgeen hiertoe betrekkelijk
is , vindt men in G e r a r d i Meerman et doctorum virorum ad

eum Epistolae atque observations de Chartae vulgari8 seu lineae origine , Hagae com. 1767. 8°. door S. v an Vae ssen,
een geleerd jongeling (gelijk Me erman in zijn brief aan M
h a,eli s schrijft , p. 130 van dit werkje) in het Nederduitsch
overgezet met bijvoeging eener belangrijke voorrede.
VVij betreuren het gemis eener Ge8chiedeni8 der Gotten
en Wandalen , welke hij , op 't voetspoor van zijn voorganger Hugo de Groot, voornemens was in het licht te geven ,
waarop hij het .Leven van keizer Karel den Groote zou hebben
doen volgen. Doch een onverwachte dood nam hem weg in
Wintermaand 1771 binnen de stad Aken , werwaarts hij zich
ter herstelling zijner gezondheid begeven had. Hij had den
ouderdom van nog geen vijftig jaren bereikt.
Vele binnen- en buitenlandsche maatschappijen (o. a. de
Koninklijke Societijt der Wetenschappen in Engeland , en het
geleerde genootschap te Jena) hadden hem tot lid aangenomen ;
de keizer schonk hem, op de meest vereerende wijze , met
den titel van baron van het Roomsche rijk , waarvoor zijne
nederigheid hem eerst had doen bedanken. Hij huwde den 27
October 1750 te 's Hage M aria C ath arina Buys van Amsterdam dochter van Abraham Willemsz. en .A.ntonette
Dierkens, die hem drie kinderen schonk ; Johan, die volgt ,
A ntonett a, geb. 29 Oct. 1757, overl. 3 Febr. 1759, A ntonet ta, geb. 7 Oct. 1759. Zijn zoon stichtte hem in de
St. Pieterskerk te Leyden een weer kostbaar dan fraai gedenkteeken met dit opschrift :
GERARDO. LIB. BAR. DE MEERMAN
PRINCIPUM. INTER. ERUDITOS. ET . OPTIMORUM.
ANTE. AEMULO. ET . DELICIIS. NUM. DESIDERIIS
VISIT. ANNOS. XLIX.
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fraaije afbeelding is geplaatst v6Or de Origines Typo•
graphicae en een ander in het 2° deel der Nalezingen op Waenaar bl. 448.
Behalve de in den tekst genoemde werken gaf hij nog in het licht:
Specimen calculi .Fluxionalis, quo exhibetur generalis Tethodus pluriumve quantitatum variabilium in semet multiplicatarum Fluxiones , et Fluentes cujuscunque ordinis ope serierum
infinitaram adinveniendi. L. B. 1742. 4°.
Specimen Animadversionum Criticarum in cod I. C. 4°. Institutiones etc. Mantuae Carpetariorum. 1743. 8°. Sec. curia
auctius. Lat. Par. 1747. 8°. Het werd in Duitschlancl buiten
zijn weten tweemaal nagedrukt , daarom bezorgde hij te Parijs
een nieuwe uitgaaf in 8°. Ook vindt men het in T. VII zijner
Thesaurus juris civil.
Conspectus Novi Thesauri Iuris civilis et canonici etc. Hagae
Comst. 1751. 8°.
Amimadversiones in Anthologiae Latinae Epigramm. ad Lib.
V. Epigr. LXVI p. 324-325 , CXV p. 392-397 , CX/XCXXV p. 402-404, CLIV---CLXVIIp. 448-455 , CXCV
p. 464 en VI Epigr. XVII p. 588.
Conspectus originum typographicarum proxime in lucem edendarum in MUM amicorum typis discriptus. 1761. 8°.
Ant. Goveani opera juridica , philologica, philosophica ex bibliotheca Ger. Meermanni edidit vitamque auctoris praemisit
van Vaessen. Jct. Rotero d. 1766. fol.
Aanmerkingen op de uitgave Theophili Paraphrastae van
Otto Reitz.
.

Zie Biogr. Univ. i. v. ; Gal. des Contemporains
Contemporains , T. VI. p.37; Did.
Encyc (uitg. v. IJ v erdon , art. v. H. v.
Messager des
sciences et des arts en Belgique, 1834, p. 63; Saxe, Onom. T. VII.
p. 43 C. G. Heyne, Elogium G. Meermanni; StrOdtman, der
neuen Gelehrt. Europa, T. II. S. 377, 399•448; C. Weidlichs
Zuverl. Nachrichten, Th. III. S. 120, 204 ; Adelung u. Rotermund, Portz. u. Erganz. v. Achers Lex. i. v. ; Goelling, Gel.
Zeit. 1751, S. 405; 1752, n°. 31; Nov. acta crud. 1742-4770 pass.
Bibl. raisonn4e, T. XLVII. p. 134, T. XLVIII. p. 127, T. L. p.
331; Gesnerus ad Isagogen, § 80, p. 121; BjOrnstahl, Reiz.
D. V; Wagenaar, Vad. Hist. D. XIII. bl. 279; Wagenaars
Brieven, bl. 103-111; van W ij n , Nalez. op Wagenaar D. II. bl.
447 448; van Kampen, Gesch.d. kunst. en wetens.
bl. 320,
D. III. bl. 189, 321; Collot d'Escury, doll. roem, D. III. bl.
181, 182; Gedenks. van het Ve eeuwget. d. boekdr. bl. 399; Hand. d.
buitengew. verg. v. d. Maatsch. v. Ned. Letterk. 14 Far. 1772, bl.
7; Kobus en deRivecourt, Muller, Cat.v.portr.Ferwerda,
t.fa.p.; Konst en letterb. 1812 no. 23, bl. 373 ; 1825 D. I. bl. 158,
159, Btbl. Belg. T. XII. p. 111.
-

.

MEERMAN (JoHAN), zoon van Gerard Meerman en
Marta de Bije, werd den 23 Nov. 1624 geboren , studeerde
te Leyden en verdedigde in 1643 onder Marcus Zueriu s
Boxhorn eene dissertate de L. Zarquinii Prisci principatu
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die ook onder de Diesertatione8 politicae de regio itrimanoritni
imperio et quaedum aliae, Amst. 1663 , 12°. voorkomt.
Den 11 April 1644 werd hij doctor in de beide regten ,
waarna hij eenige jaren als advocaat practiseerde te 's Hage.
In 1653 werd hij raad en schepen , en in 1656 burgemeester
te Leyden. Van 1659-1661 was hij gedeputeerde der stad
Leyden in het collegie van gecommitteerde raden der Staten
van Holland en Westfriesland , in 1665 sloeg hij het aanzienambt van Thesaurier•generaal der Unie , in plaats van B everningh, af. Van 1667-1670 was hij gedeputeerde ter
vergadering van de Staten-Generaal der Vereenigde Nederlanden. Hij was een boezemvriend van Johan de Witt, en
werkten met hem. Het vermaarde zoogenaamde Gulden boek ;
waarin een kort overzigt van de voornaamste besluiten van
Holland gevonden wordt , was onder meerderen, de vrucht van
beider oordeel en ijver. De geheimste inzigten werden onderling medegedeeld. Van zijne kunde en geschiktheid in het
behandelen van staatszaken , bleef ook een belangrijk gedenkteeken , te vinden aan bet einde van het vierde deel der brieven
van Jan de W i tt. Na het sluiten van den vrede te Breda,
werd hij in 1667 met Joan Bore el, burgemeester van Middelburg , in buitengewoon gezantschap naar Engeland gezonden
om de rust van Europa te vestigen en hij sloot aldaar het vermaarde drievoudig verbond met Engeland en Zweden. In Maart
1672 vertrok hij andermaal in ambassade naar het hof van
Engeland om de weder uitbarsting van den oorlog voor te komen , doch hij keerde onverrigter zake terug. Daarna werd
hij den 27 Aug. 1672 raad en rekenmeester van de grafelijkheids•domeinen van Holland , in den Haag , en stierf aldaar
den 27 Jan. 1675. Hij trouwde den 14 Julij 1648 Dina
van Nes, geb. 25 Febr. 1623 , gestorven 8 Oct. 1681, vijf
kinderen nalatende.
Men vindt zijn portret bij W ag en aar , .Vaderl. Hi8torie ,
D. XIII.
-

Zie Ferwerda, t. a. p.; Biogr. Univ. i. v.; Adelung en Rotermund, Fortz. u. Erg. van Jochers Gelehr. Lear. i. v.; Neues
Gel. Europa, T. II. p.388, 393; Seheltem a, Staatk. Ned. o. h: w.;
Aitzema, Saken van Staat en oorlog , D. VI. bl. 75-6-75, 147,
432, 424; Wagenaar, Vad. Hist. D. XIII. b1. 279, 280. 390,
D. XIV. bl. 6; Bijv. en Aaron. op D. XIV. bl. 8; B ran dt, Lev. v.
d. Ruiter, bl. 619; Vreede, de Verd. onzer vooroud. in het vak
van Diplom. bl. 32; Bilderdijk, Gesch. d. Vaderl. D. IX; b1.1.83;
Kok, Kobus en de Rivecourt; Muller, Cat. v. portr.

MEERMAN (JoHAN), zoom van Get a r d Meerman en
Catharina Wijnina van Rijn, werd 11 Julij 1687 te
Leyden geboren , studeerde aldaar in de regten en verkreeg,
na den 22 Sept. 1707 eerie disgertatio de awrozEipta ifrdedigd
te hebben , den titel van doctor in de regten. Ilierop werd
.
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hij advokaat te 's Hage , in 1714 lid der regering te Leyden ,
van 1718-1724 gecommitteert in de O. I. Comp. ter lamer
van Amsterdam. Hij stierf 28 Maart 1746. Hij huwde C atharina Adriana de la Court die 4 Nov. 1752 stierfen
hem 3 kinderen schonk.
Zie Neues Gel. Europa , Th. II. p. 396 , volgg. ; A d e i n n g u.
Rotermund, Fortz. i. v.; ferwerda, t. a. p.

MEERMAN (JoHAN) , heer van Vuren en Dalem, noon van
Mr. Gerard Meerman en van Maria Catharina Buis
werd 1 November 1753 te 's Hage geboren , ontving een uitstekende opvoeding. De kundigste leermeesters onderwezen hem
in d6 Nederlandsche en Fransche talen en reeds in zijn achtste
jaar in het Latijn en Grieksch, waarin hij zulke snelle vorderingen rnaakte dat hij in drie jaren de Latijnsche scholen te
Rotterdam doorliep en met lof verliet. Hij had den ouderdom
van tien jaren bereikt , toen hij reeds eene Nederduitsche overzetting van Molieres Mariage force vervaardigde , die hij ,
buiten weten van zijn vader , in 1764 te Rotterdam liet drukken. In dit jaar stelde hem zijn vader onder opzigt van een
bekwamen Zwitserschen gouverneur , die hem grondig onderwijs
in verscheiden talen en wetenschappen gaf, later werd de toen
beroemde S t r u y c k zijn leermeester in de algebra en wiskunde.
Veertien jaren oud , ging hij met E r b , later hoogleeraar te Heidelberg , naar Leipzig, waar hij bij E r n e s t i zijn intrek nam
en zich gedurende twee jaren in de Geschiedenis , de Grieksche
en Latijnsche letter- en oudheidkunde , de rethorica , wijsbegeerte
onder de beide E r n e s t i s (oom en neef) Re i s k e, Ebert ,
B e 11 en Huber, (mathesis en andere vhkken van wetenschap
en letteren) oefende. In 1768 deed hij eene reis naar Dresden , Freyberg en Konigstein , en in het volgende bezocht hij
Wittenberg , Berlijn en Potsdam , waar hij toegang had tot
Frederik de Groote en de Koninklijke familie en met
B u s s c h in g, Ramler en andere beroemde mannen kennis
maakte. In den herfst van dat jaar bezocht hij nog eenige
steden in Saksen, als Zwickau, Chemnitz , Altenberg en vervolgens Hanover , waar hij in kennis kwam met Man c h h au s en ,
den stichter der hoogeschool te Gottingen , aan welke hij
voornemens was zijne studien voort te zetten , en werwaarts hij
zich ook , na een kort verblijf in Holland, nog hetzelfde jaar
begat en zijn intrek nam bij den ridder Micha eli s. Hier hoorde
Heyne, ,Selchow, Gatterer, Achenwall, Putter,
Dietz en Hamberger, en oefende hij zich ook in de Italiaansche en Spaansche teal.
Na een zeldzamen schat van taalkunde en veelvuldige wetenschappen zoo aldaar als te Leipzig opgezameld te hebben ,
keerde hij over Paderborn , Ibbenbuhren en Benthem naar zijn
vaderland terug. 'Hier vond hij zijne ouders in 't leven , doch
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zijn vader in een zwakken toestand , met wien hij echter nog
de heerlijkheid van Vuren en Dalem , welke hij in 't begin van
1771 van den graaf v an Bylandt aangekocht had , bezocht.
In de helft van Herfstmaand 1771 begaf hij zich naar de
Leydsche Hoogeschool , en genoot gedurende zijn tweejarig verblijf aldaar het bijzonder en openbaar onderwijs van Ruh nkenius, Valckenaer, Pestel, Voorda en Allemand.
Voor zijn vertrek verzocht hij het burgerregt dier stad , ten
einde ten eenigen tijd aldaar lid der regering te kunnen worden , later , 13 Mei 1774 , verdedigde hij zijne Dissertatio de

solutione vinculi , pod olint Ail inter S. R. imperiunt et Foederati Belgii Rempublicam, en verkreeg hij den rang van meester in de beide regten. Kort hierna deed hij een reis naar
Engeland , Schotland , Ierland , Frankrij k , Zwitserland en Italie
waar hij de voornaamste geleerden en bibliotheken bezocht. Met
een zeer rijke voorraad van allerlei kundigheden en een schat
van boeken keerde hij naar Nederland terug en bragt omtrent
zeven jaren door met zich meer en meer te oefenen in de
Historie en het Staatsregt der Nederlanden , alsmede in andere
takken der wetenschappen , deels met de vertaling van Klopstock's Messiade , welke hij echter toen staakte wegens
de Nederduitsche vertaling van dit dichtwerk door Gro en ev e 1 d , deels eindelij k met het schrij ven en uitgeven van verschillende werken. In 1780 kwam het achtste deel van den
Thesaurus door zijn vader bezorgd , die ook dit deel aanvankelijk
ter drukpers gebragt had, in het licht. De voortreffelijke Latijnsche
voorrede van den zoon is er geen gering sieraad van. De Koninklijke academie der opschriften en fraaije letteren te Parijs
in 1802 een vergelijking der verbindtenissen van de Achaiers
de Zwitsers en de Vereenigde Nederlanden in 1579 tot het
onderwerp eener prijsverhandeling opgegeven hebbende , behaalde
hij zonder de mededingers den gouden eerepenning met zijne
oorspronkelijk in het Fransch geschrevene verhandeling , die in
1784 het licht zag. Reeds in 1778 zocht hij door koop in
het bezit eener Friesche grietenij te komen , doch bij het onderzoek der waarde bleef er tusschen hem en den toenmaligen
bezitter een verschil van verre over de honderd duizend
gulden. 'De koop had dus geen voortgang , hij vergenoegde
zich met in deze provincie vuur en licht te houden , en
van jaar tot jaar , ten tijde van den landdag , eenige weken te Leeuwarden te gaan doorbrengen met oogmerk om , na
de vereischte vijf jaren van inwoning , naar den Landdag te
kunnen afgevaardigd worden en dan eene buitengewone zending
in de vergadering van de heeren Staten-Generaal te bekomen.
In den nawinter van 1782 begaf hij zich wederom naar Friesland doch de binnenlandsche onlusten maakten hem het verblijf aldaar onaangenaam , vooral omdat de heer Bigot zijn

begunstiger was. Zelfs nam men op den Landdag een besluit ,
32
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vlak tegen hem gerigt, bij hetwelk , om lid der Friesche regering te kunnen worden een bestendig verblijf van vijf jaren
binnen die provintie gevorderd werd. Om echter zekere betrekking op Friesland te behouden , handelde hij in 1785 met
hen , die regt hadden op den post van bewindhebber der OostIndische Compagnie ter kamer Amsterdam telkens voor den
tijd van drie jaren , tegen voldoening van tusschen de drie en
vierduizend guldens. Toen de omwenteling vast 1787 de beletselen die hem van de Friesche regering hadden uitgesloten ,
waren opgeheven , raadpleegde hij in het volgende jaar met
sommige invloedrijke heeren in dat gewest , over het aanbieden
van een verzoekschrift aan de staten , om zijn verblijf bij de
Oost-Indische Compagnie te Amsterdam , wegens Friesland te
doen aanmerken als een wettigen hinderpaal van een persoon ,
gedurende den bepaalden tijd in die provintie een vast verblijf
te kunnen houden , doch voor dit zijn beslag kreeg werd hij
lid der regering van Leyden. Den 11 September 1783 was hij
in den echt verbonden met Anna Cornelia Mollerus,
weduwe van Mr. Abraham Per r e n o t , in Zwitserland geboren , doch in Nederland opgevoed , burgemeester van Kuilenburg , naderhand domeinraad van den prins van Oranje , een
geleerd man , door verschillende Latijnsche en Fransche werken
over allerlei vakken van wetenschap bekend. Deze echtgenoote,
wier smaak voor wetenschappen en reizen zoozeer met de zijne
overeenstemde , en die zelve de dichtkunst beoefende , vergezelde
hem het volgende jaar op zijn tweede reis naar Engeland ,
Schotland en Ierland , en in 1791 op eene reis naar Duitschland , Italie 'en Sicilie. in 1794 door de stad Leyden tot de
vergadering der Algemeene Staten afgevaardigd zijnde , werd
hij wegens dezen naar Maastricht gezonden , doch hier de aannadering der Franschen vernemende , kon hij er met zijne medeafgevaardigden slechts vier dagen vertoeven en moest in allerijl
de terugreis aannemen om zijn zenders verslag van den toestand
der taken le kunnen doen. Eenige , bij de aannadering der
Franschen en den aftogt van den Franschen generaal D u m o uriez van onze grenzen , door hem uitgegeven politieke geschriften berokkenden hem , bij het uitbarsten der omwenteling van
1795 , eenige onaangenaamheden. Zijne aristocratische beginselen getrouw blijvende , hield hij zich buiten alle bewind , en
besteedde zijn tijd met letteroefeningen en het opstellen zijner
Ge8chiedenis van gracff Willem van Holland, een ongemeen
belangrijk werk voor de geschiedenis van Duitschland en Holland en in het Hoogduitsch overgezet.
Toen dit werk voltooid en in het licht gegeven was , begaf
hij zich , in den zomer van 1797 , met zijne echtgenoot naar de
noordelijke en noord-oostelijke gedeelten van Europa, Hamburg ,
Zweden , Denemarken , Noorwegen , Polen en Rusland. Voor
hun vertrek uit Petersburg woonden zij het verlovingsfeest bij
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van 's keizers oudste dochters met den aartshertog Palatijn en
den erfprins van Mecklenburg. Groot genoegen gaf ook te
Moscou de ontmoeting van den vermaarden aartsbissehop Pl a t o.
Op lrunne terugreis bragten zij te 1Vlittau een dag met Dum o u ri e z door , en ontmoetten er Lodew ij k XVIII en de
hertogin van Angouleme. Te Koningsberg werden eenige uren
doorgebragt met den wij sgeer Kant, te Hamburg maakten zij
persoonlijk kerinis met K l o p s t o c k. In 't laatst van Herfstmaand van 1800 kwamen onze reizigers in 't vaderland terug.
Niet lang na de Noordsche reis werd M e e r m a n door koop
uit de bibliotheek van den Utrechtschen hoogleeraar Bondam
eigenaar van een onuitgegeven handschrift van G ro t i u s. Het
drukken daarvan werd openlijk aan den boekverkooper aangeboden , die het meeste voor elk vel druk geven wilde ten voordeele der gereformeerde armen te Leyden. De hoogste bieder
was Loosjes te Haarlem en in 1801 verscheen bij hem het
eerste deel van H. G r o t i i Paralleldn rerun publicarum. Na
den dood van Klopst o c k vervaardigde hij een gedicht tot
diens nagedachtenis. Sedert herleefde zijne lust voor de poezy
en hij zette zijn arbeid aan de Messiade voort. Het geheele
werk , in twintig zangen , met eene narede , waarin het Leven
van Klopstock, eene verhandeling over de Nederduitsche
Hexameters en ophelderende aanmerkingen over het dichtstuk
gevonden worden , is begonnen uitgegeven te worden in 1803 ,
en ten einde gebragt in 1815. Zoodra de vijf eerste zangen
het licht zagen , was hij bedacht om er hier te lande platen
voor te laten graveren. Tot dien einde liet hij door het Leydsche genootschap van teekenkunst voor zijne rekening, een
prijs uitloven aan hen , die binnen een bepaalden tijd de beste
teekeningen voor de twintig zangen leveren zouden. Zij Imesten aan het genootschap gezonden , en er door beoordeeld
worden , doch had gem', gunstigen uitslag. Intusschen schreef
de graveur John uit Weenen dat aldaar bij den graaf Fries
de twintig teekeningen bewaard werden , welke F u g g e r voor
de twintig zangen vervaardigd had , en hij bond tich aan om
die te graveren , indien zij tot dit oogmerk door den grad geleend werden. Dit laatste gebeurde , en er werd eene overeenkomst met John gesloten tegen 80 dukaten voor elke plant ;
Niet weer dan vier van die platen zijn in de Leipsiger uitgave•
te vinden , doch de eerste is , met wijs beleid, achtergelateu ,
maar eene andere daarvoor in de plants gegeven en de vierde
plant is merkelijk veranderd. In 1813 liet hij , op zijne kosten , in 't Fransch drukken, uitleggingen der platen, tot dit
werk behoorende , met bij voegingen van vertaalde uittreksels
daartoe betrekkelijk ; het oordeel der Fransehe dagbladschrijvers over dien arbeid was verschillend.
1816 hield hij in eene vergadering der maatschappij Van
Ned. letterkunde een verhandeling over het beleg en de ver32*
'
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overing van Leyden in 1420 door hertog Jan van Be ij ere n,
die in de werken van dit genootschap is opgenomen. In het
Haagsche dichtgenootschap las hij het door hem vertaald Lyrisch treurspel Gustaaf Rasa voor,, ook eene vertaling der
tweede Heroide van 0 v i d i u s en eene navolging van de
XVIII° eeuw , door G e d i k e geschreven , welke beide stukken'
door het genootschap in zijn werken geplaatst zijn. In een
ander Haagsch genootschap Diligentia, deelde hij zijne verhandeling over de blijken van Goddelijke wijesheid , welke de geschiedeni8 oplevert , en Josia, Antonius Pius en Hendrik
IV met elkander vergeleken , mede. Ook verscheen in 1806 een
brief aan Prof. Siegenbeek, over de vocaalsverdubbeling
in het Nederduitsch , volgens den repel, ?mike de Commi88ie de
P8almberijmingen in 1773 zich ten dien einde had voorgeschreven. Deze brief werd in 't volgende jaar door den hoogleeraar
Siegenbeek in druk beantwoord. Toen Meer man in Zweden vernomen had dat nog sommige onuitgegeven brieven van
G r o t i u s te Linkoping voorhanden waren , door hem uit
Frankrijk naar Zweden gezonden aan de Oxenstierna's , vader
en noon en andere staatslieden , poogde hij ze magtig te worden.
L an dblom, bisschop van Linkoping , naderhand aartsbisschop
van Upsel, bezorgde hem een afschrift van die brieven , welke
in het begin van 1807 met eene Latijnsche voorrede , te Haarlem in het licht kwamen. Reeds vroeger had de onvermoeide
man een ontwerp gemaakt , om van tijd tot tijd uit te geven
Jaarboeken der wetenschappen en kunsten in 't koningrijk
Holland , eerst in 1809 kwam het eerste gedeelte van die jaarboeken , loopende over de zeven laatste maanden van 1806 te
voorschijn , maar werd in 't volgende jaar spoelig gevolgd door
het tweede deel der jaarboeken , gaande over het geheele jaar
1807; de tijdsomstandigheden deden den voortgang dezer onderneming ophouden. In 1812 liet hij , gedurende zijn verblijf te Parijs zijn dichtstuk Montmartre drukken. Het was
opgesteld in Hollandsche hexameters , en de schrij ver gaf er
eene Fransche vertaling van in onrijm. Hij woonde ook te
Parijs verscheidene lessen der beroemdste hoogleeraren bij ,
vooral die van den vermaarden C u v i e r over de Natuurlijke
historie , met Welk een vrucht blijkt uit het uittreksel uit C uvier's belangrijke verhandeling over het werk over de delfstoffen van den grond rondom Parijs , te vinden in de Konst
en Letterbode 1813. Het kan niet anders of zulk een man
moest de aandacht van koning Lodew ij k trekken. Deze benoemde hem dan ook niet alleen tot lid der tweede klasse van
het Koninklijk Instituut van wetenschappen en schoone kunsten ,
maar had hem reeds vroeger, den 20 Nov. 1806, aangesteld tot
directeur-generaal over de voorwerpen kunsten en wetenschappen
betreffende en tevens belast met de zorg over de Nationale bibliotheek. Ook werd hij met eeuige anderen benoemd om te
.
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onderzoeken wat er ten aanzien der wetenschappen en kunsten
in Frankrij k reeds bestond wat er in Holland omtrent gedaan was, en wat hier nog zou behooren gedaan te worden.
In het begin van 1811 werd Meerman door Napoleon
naar Parijs ontboden als een der Hollanders , die hij tot senateurs had benoemd. Eindelijk overleed de ijverige geleerde te
Hage den 19 Augustus 1815. Zijn dood werd voor een
algemeen verlies beschouwd. Hij was een man van soliede geleerdheid en uitgebreide kennis in allerlei vakken van wetenschap
en kunstig dichter. Wij herhalen kunstig dichter , want het
lijdt geen twijfel dat hij het wetenschappelijke en werktuigelijke
der dichtkunst even zoo stelselmatig heeft aangeleerd als de
algebra of eenige andere wetenschap. Ondertusschen hebben
toch zijne weinige oorspronkelijke dichtstukken , en daaronder
het gedrukt Montmartre waarde genoeg om hem geene plaats
onder de goede dichters te ontzeggen. Zijn portret staat voor
zijn Elogium door prof. C r a s uitgegeven. Zijn nagelatene
weduwe heeft voor hem in de St. Pieterskerk te Leyden , naast de
grafnaald van zijn beroemden vader,, een gedenkteeken doen'oprigten door den uitmuntenden kunstenaar Mr. Gabriel vervaardigd.
De uitstekende boekverzameling , handschriften en zeldzaamheden , waarvan de Catalogus onder den titel van Bibliotheca
Meermanniana in 2 deelen het licht ziet , werd den 8 Junij 1824
en volgende dagen door de heeren L u c h t m a n s te 's Hage
van Cleef en Scheur le u r te Gray. vet kocht. Zij bragt
f 131,000 op.
Hij • gaf , behalve de in den tekst vermelde dissertatie , en
de verh. over Jan v. B eij eren in het licht :
't Huwelyk tegen wil en dank , van J . B. P. de Moliere ,
blsp. overgezet uit 't Fr. 1764. gr. 8°.
Supplementum Novi !Thesauri Juris civilis et canonici , ex collectione et museo .Meermanniano. Post patris obitum edidit et
praefatione instruxit. L. B. 1780. fol.
Geschiedenis van Graaf Willem van Holland, Roomsch honing 's Gravenhage 1783 en vv. tot 1797. 5 d. 8°.
De twee eerste deelen hiervan zijn ook in het duitsch overaezet door H. C. W. Eschenbac h.
Aanspraak bij het uitdeelen der eereprijzen bij de Teekenakademie te Gravenhage voor d. j. 1795.
Vrije gevoelens over de beste staetsgronden voor het bestuur
der Nederl. gewesten. 's Gravenh. 1802. 2 st. 8°. (z. n. uitg.)
Athene onder Cleo , of verhand. over het tooneeldicht van
Aristophanes , de Bidders. Haarlem 1804. 8°.
Aan den Hoogleeraar Siegenbeek , over de vokaalverdubbeling
in het Nederduitsch. 1806. 8°.
Jilecours qui a remportO le prix de AcadOmie Royale des
Inscriptions et Belles lettres de Paris , sur la question propos&
en 178 2. Comparer ensemble la ligue des Achgens , 230 ans. avant
.

.
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, celle8 de8 Slimes en 1807 de l' ire Chritienne et la ligue
I.
de8 Provinces Uniee en 1579, developper lee causes origin , la
nature et l' objet de cee casociation8 politiquee. La Haye 1784. 4°.
Diecours cur lee meilleure moyene d' encourager le patriotime
daps une Monarchie. La Haye 1789. 8°. (uitgegeven to gelijk met de
verhandeling over hetzelfde onderwerp van M a t h on d e 1 a C o u r,
aan welke de akademie to Chalons een eereprijs had toegekend.)
Berigten omtrent Groot-Britannienen Ierland. 's Gray. 1787. 8°.

Berigten omtrent de Pruissische , Oostenrijk8che en Siciliaansche Monarchien. 's Gravenh. 1793 , 1794. 4 d. 8°.
Berigten omtrent het Noorden en Noord-Ooden van Europa.
's Gravenh. 1804-1806. 6 d. 8°.

De Burgerlijke en Volks-vrijheid in haare gevolgen voorge8teld ,
inzonderheid met betrekking tot dit Gemeenebest. Leyd. 1793. 8°.
Hugo Grotii parallelon rerum publicarum Liber tertius , de
moribus ingenioque populorum .dtheniensium , Bommorum , Batavorum , uit een echt handschrift uitgegeven , in 't Nederduitsch
vertaald en met aanmerkingen opgehelderd. Gevolgd door eene
narede , gelijk mede door Athene onder Cleo , of eene verhandeling over het tooneeldicht van Aristophanes , de Bidders.
Haarlem 1801-1803. 4 d. 8°.

Hugonis Grotii , epistolae ineditae ex museo Meermanno.
Harlem 1806. 8°.

Over de blijken van Goddelijke wifsheid , welke de geschiedenis oplevert. 's Gravenhage 1806 8°.
Aanspraken gedaan op de Gereformeerde Zuid-Hollandsche
Synoden in 1805 en 1806. 's Gravenh. 1806. 8°.
Aanspraken op de synoden in 1807 en 1801. 's Hage 1808. 8°.
Iona , Antoninus Pius en Hendrik _IV , met elkander vergeleken ; eene voorlezing. 's Gravenh. 1807. 8°.
Aanspraak bif de uitdeeling der koninklijke prijzen van schilder- en grav6erkunst , in 1809, voorafgegaan door het rapport
van Z. M. wegens de tentoonstelling des vorigen faars , en de
toewifzing der prijzen. Amst. en den Haag 1809. 8°.
Montmartre, (een dichtstuk met historische aanmerkingen).
Parijs 1812. 4°.
(Benevens eene Fransche vertaling er van in proza).

Discours sur le premier voyage de Pierre le Grand , principalement en Hollande. Paris 1812. 8°.
Klopstocks Messias , in Hexameters vertaald , met eene narede
door den vertaler. 's Gravenh. 1803-1815. 4 d. m. platen en
de portretten van den schrijver en overzetter.
Als toermalig directeur der kunsten en wetensehappen had
hij een aanzienlijk aandeel in de zamenstelling van het eerste
deel en het eerste stuk van het tweede deel der Jaarboeken van
wetenschappen en kunsten in het koningrijk van Holland over de
jaren 1806 en 1807, in 1809 en 1810 in het licht verschenen.

Gustaaf Vasa , een Lyrisch treurspel , ontworpen door honing
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Gu8tarff III en uit de Zweedsche verzen van J. H. Killgren,
in Nederl. verzen overgebragt. Amst. 1806. gr. 8°.
P. F. Sam, Vernalen nit de noord8che heldeneeuto ; uit het
Deen8ch vertaald. 's Hage en Amst. 1806. 8°.
In Komi- en Letterb. Mei 1807 nader berigt omtrent J an
Adriaansz.Leegwater, van wien in B.3avanhetli. Grolii
Faral. Berumpubl. melding was gemaakt. In handsehriftliet hij rut :
Verhandeling over Christiaan II , koning van Denemarken en
de betrekkingen van dien vont tot de Nederlanden.
Verhandeling over 'Tecate d' Arc , de beroemde maagd van Orleans.
Aanteekeningen nit publieke- en staatspapieren , wegens staatkundige en andere gebein tenissen sedert 1801 1811.
Aanteekeningen wegens het voorgevallene in Frankrijk , bij de
omwenteling van 1814.
Eindelijk was hij bezig met de uitgave van een zeer belangrijk handschrift : Histoire des voyages faite par l'Empereur
Charles V depuis l' an 1514 fu8gu' a 8a mort , par Jean Vandenesse , en in de ophelderende aanteekeningen er op , reeds tot
het jaar 1540 gevorderd , toen hij door den dood verrast werd.
-

Zie J. W. te Water, Levensberigt van den heer Meerman , heer van
van Vuren en Dalem (Leid. 1816) 8*; Aig. Konst- en Letterb. 1815,
D. II. bl. 115, 305, 1816, D. II. bl. 338, 355, 271, 391, 411,
426, 1820, D. II. bl. 66; 1824, D. I. bl. 296; Cras, Elogium
Meermannz Amst. 1817; A. C. Schenk, Letterk. verdienst. van .T.
Meerman Amst. 1819; A. C. Molle`rus, Meerman, Biographische
notitie amtrent den heer en Mr. Meerman (omstreeks 1820), Letterk.
magazijn voor wetenschap , kunst en smaak voor 1817, bl. 26; van
Kampen, Gesch. d. Ned Lett. en wetens. D. II. bl. 636 ; Witsen
Geysbeek, Biogr. Anth. Crit. Woordenb. D. IV. bl. 373 volgg.;
Siegenbeek, Gesch. d. Nederl. Letterk. bl. 289, 301; Collot
d'E s c u r y , Holl. roem in kunst. en wetens. A. 11, 12, 13 ; A. I. 179,
180, 242, 243; A.M. 9; Strick van Linschoten, Gedichten bl.
223 (aant.) ; Saxe, Onom. Lat. T. Vit. p. 42, seq. ; Biogr. Univ. i. v. :
Nieuwenhuis, KobusendeRivecourf,Oetinger,Bibi.Biogr.
p. 1179; Vervolg op Wagenaar D. XXVI. bl. 122 enz. (Reg.) BibLilulthem,
(Reg.); Cat. der Maats. v. Ned. Letterk. (Reg.; Muller, Cat. v. portr.
-

MEERMAN (MAARTEN BUYCHAvER), zoon van Mr. G erard Meerman en Maria de Bije, werd 8 Mei 1627 te
Leyden geboren. Hij werd 1656 bewindhebber der 0. I. Com ,
pagnie en huwde 1649 Helena Verburg Hendriksdr.
Na al zijne kinderen overleefd te hebben , stichtte hij een
groot en aanzienlijk armenhof binnen Leyden , genaamd Meermansburg , in 1681 voltooid. Hij stied 31 Mei 1684, en zijn
vrouw 10 Julij 1683.
Zie Ferwerda, t. a. p.

MEERMAN (WILLEm) , zoon van Gerrit Fransz. Meerm an , burgemeester van Delft , en van A. g n eta van San ten,
Reeds van zijn jeugd of had hij vurige begeerte om op zee te
varen ; hij ondernam menigen stouten togt , waarvan de laatste
die hij in 1612 deed , om door het Noordwesten van Amerika
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een doortogt te zoeken , hem het leven kostte. Hij was niet
ontbloot van geleerdheid , door de natuur zoo mild bedeeld
dat H o o ft hem peen overfraay vernuft" noemde. Voor hij
zijn laatste reis ondernam , gaf hij twee geestige werkjes in het
licht , waarin hij de toen heerschende kerkelijke twisten ten
toon stelde. Velen zijner geleerde tijdgehooten stelden ze op
zoo hoogen prijs dat zij ze met de aardigste hekeldichten der
Grieksche en Latijnsche schrijvers gelijk stelden. Zijn hoofddoel was , aan te toonen dat verscheidene zebruiken van het
Pausdom waren overgebleven , en zoowel de Remonstranten, wier
gevoelen hij was toegedaan , als de contraremonstranten moesten
zijne scherpe aanmerkingen gevoelen. Het eene heette hij Comoedia
veins of Bootsmans-praelje. Uytt Hantwerpen in de drucker,y
van de Almanacken des jaers 1612 , met een plaat die er zelden in voorkomt. (Er verschenen in hetzelfde jaar twee uitgaven aldaar , de eerste onder den titel van Comoedia Fetus , het
andere van Comoedia Fetus , of anders ghenoemt Het Bootsmanspraeljen ; het andere , dat kort daarna het licht zag , Mallewagen.
In het eerste voert hij bootsman-taal , naar de gewoonte der
matrozen en vergelijkt het kerkelijke bij de zeevaart , onder
verbloemde namen en spreekwijzen , die het duister en naauwelijks verstaanbaar maken , welke duisternis des te grooter is
omdat zij somwijlen op personen en bijzondere voorvallen doelden , die ten zijnen tijde bij ieder bekend waren , maar naderhand in vergetelheid geraakten en nit schrijvers van dien tijd
niet genoegzaam konden worden opgehelderd. Dit bewoog
G e o r g i u s van Zonhoven beide "door eenige verklaringen
gehaelt uit Thuanus, Bor, Hooft, de Groot, Brandt
en anderen eenig licht bij te zetten en uit te geven Comoedia
Vetus of Bootsmanspraetje , de tweede druk. Met meerdere aanteyckeningen opgeheldert ; en vermeerdert t' Amsterdam by Pieter Visser, , 1718 , '1732 , 1740 , 8°. hierachter 21allewaegen ,
zijnde een vervolg en verantwoording van de Comoedia Fetus of
Bootmanspraelje, de tweede druk met meerdere verklaringen verrykt,
onder de titelplaat een hollende wagen , met paarden voorstellende.
Rout , maet , hout , de malle waghen ,
Daervan dat Lant en Kercken waghen.
Achteraan voegde hij een Naemlijst en verklaringen van
zommige scheepswoorden voor zoo ver ze strekken tot begrip
van 't voorgaende boekje. Hij stierf ongehuwd.
In 1656 werd er met bijna gelijken tytel (Tabula vetus
actoris novi) een boekske uitgegeven , waar in de hevigheid en
heerschzucht der kerkelijken dapper doorgehaald en bestraft werd.
Zie Brandt, list. d. Ref. D. II. bl. 197, volgg.; Trigland,
Kerkel. list. bl. 596; C. Vorstius, Volkomender antwoordt , gedr.
1612, p. III; 1)ez. Voorlooper,, p. 102, 103; Oratie tot verantwoord.
bl. 39, 43; Epp. Eccl. (edit. 1660) p. 349, 351, 423; Voorb. v. d.
Comoed. Vet. ; Hooft, Ned. list. B. XXIV; Scheltema, Staatk.
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Nederl. o. h. w. ; Floeg el Ges. d. Kom. Lit.; Neues gel. Europa, T. II. p.
3133 ; folgg., Th. III. p. 579, folgg.; Adelung u. Rotermund,

Ferwerda, t.a.p. Nieuwenhuis, Kobus en de Rivecourt ,
Willems, Belg. ifus. D. IL bl. 160; Cat. v. G. van Loon;
(1759) p. 94; Cat. J. Koning, (1833), bl. 103; Nay. D.I.b1.220,
281, D. II. bl. 102, 192, 287, Bibl. d. Ned. Pamji. door Tiele,
bl. 133, 134; Collot d'E s eu ry , Boll. roam, D. VI. II. bl. 350;
D. VI. I. bl. 56.
MEERS (HUBERT VAN DER) , Witsen Geysbeek stelt
de Lacchelicice cluchte van een Boer die in een calfs-vel benaeyt
was. (Voor de) brabantsche (kamer) tot Amsterdam. Uyt leuender Junst 't Amztelred. by Broer 'ann. z. j. kl. 8°. aan
't eind geteekend : Niel to hooch (a°. 1646) op zijn naam.

Zie Witsen Geysbeek, B. A. C. Woordenb. D. IV. bl. 393 ;
Cat. d. Bibl. v. Ned. Letterk. D. II b. bl. 245.
M.EERSCH (ABRAHAM ARENT VAN DER), afstammeling
van een aanzienlijk geslacht , dat reeds in de XIIe eeuw bekend was , zich ten tijde der vervolging uit Vlaanderen in 1575 te
Haarlem nederzette en vele vermaarde en verdienstelijke mannen
voortbragt, zoon van Arent van der Meer sch en Petronella Heuvelingh, werd den 22 Februarij 1720 te
Amersfoort geboren. Hij zette de studie der Latijnsche en
Grieksche talen , reeds te Amersfoort aangevangen , te Amsterdam , waar zich zijne ouders nederzetten , voort , werd in
Herfstmaand 1735 tot de voorbereidende lessen aan het seminarium der Remonstranten toegelaten en genoot aldaar het onderwijs van Wetstein, d'Orville enJoannesDrieberg:e.
Den 11 October 1740 tot de predikdienst toegelaten , bleef
hij , volgens de toenmaligen wet der broederschap , haar een
jaar lang als proponent ten dienste staan , waarna hij den 10e
Januarij 1742 zijn intreerede hield te Hazerswoude. Bijna 9
jaren bekleedde hij aldaar het leeraarsambt. Hij hield zich in
dien tijd met de studie der oudste kerkvaders bezig , gaf eene
vertaling van Eusebius , zette verscheidene godgeleerde werken
uit het Engelsch over , en arbeidde mede aan de Alyemeene
Historie van Kornelis Westerbaan (Utr. 1736.19 d. 2 dr.)
In 1750 werd hij near Delft verplaatst. Ook daar wist hij ,
bij eene getrouwe vervulling zijner pligten als herder en leeraar
dier Christelijke gemeente , den tijd te vinden om onze letterkunde met keurige vertalingen van belangrijke godgeleerde
schriften in Engeland uitgekomen , en tevens met oorspronkelijke werken te verrijken , onder welke niet verzwegen mag
worden een bondig verweerschrift , waarin hij de Remonstrant.
sche broederschap verdedigt tegen de lasterlijke aantijging destijds
door twee onverdraagzame en twist zieke kerkleeraars opgewarmd ,
als ware de aanslag op het leven van prins Maurits in 1623
uit Karen boezem voortgekomen.
Les jaren later volgde hij W e t s t e i n als hoogleeraar in de
wijsbegeerte , letterkunde en kerkelijke geschiedenis aan de
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Remonstrantsche kweekschool op , en aanvaardde dien post den
9 Nov. 1756 met een redevoering de menti8 humanae libertate.
Toen de broederschap in 1767 aan K r i g h o u t een eervol
ontslag verleende , werd van der M e e r s c h , die reeds een
jaar lang de post zijns ambtgenoots had waargenomen , tot diens
opvolger benoemd. Gedurende vier jaren bekleedde hij met
ijver en roem den dubbelden hoogleeraarspost, totdat hij in
1771 in den vermaarden Daniel Wyttenbach, een ambtgenoot ontving , waardoor hij, van zijne vroegere wijsgeerige
en letterkundige lessen ontheven , zich geheel aan de studie en
het onderwijs der godgeleerdheid wijden kon. Vier en dertig
jaren was hij als hoogleeraar aan de kweekschool werkzaam ,
en in weerwil der veelvuldige bezigheden aan zijn ambt verbonden , bleef hij ook gedurende dit tijdvak door de uitgave van
versehillende werken het licht zijner kennis in uitgebreiden kring
verspreiden. Vele oordeelkundige verslagen van nieuw uitge•
komen werken in de Algemeene biblioth,eek , waren van zijn hand.
Met van I r h o v e n , van Dam en anderen , behoorde hij
tot de redactie van den toenmaligen Recensent , een zeer scherpzinnig maar niet minder scherp tijdschrift, en bezorgde eene nieuwe
uitgave der verhandelingen van Locke, Noodt, Barb e yr a c en Drieberge, over de verdraagzaamheid welke hij met
eene nieuwe, door hem opgestelde verhandeling Over de vriih,eid van godsdienst in den burgerstaat , verrijkte. De Historie
der Remonstranten , op naam van Jacobus Regenboog in
het licht gegeven , was mede grootendeels het werk van v a n
der M e e r s c h. Hij was een der meest liberale theologen
van zijn tijd, en nam deel in den strijd over den Belisarius
van Martmontel , door de uitgave van vier brieven. Meer opzien baarde het toen hij in de opdragt aan den Bisschop van
Glincester voor het tweede stuk van het vijfde deel zijner
overzetting van Warburton, de Goddeliike zendinq van Mozes
sommige hervormde theologanten van dwaze trotschheid , partijzucht en vooroordeel beschuldigde. De synoden der hervormden trokken zich deze zaak aan, en die van Zuid-Holland , in
1772 to Woerden vergaderd , deed haar voor de staten van
Holland brengen. Het gevolg hiervan was de uitvaarding
eener publicatie van 1 Mei 1773 tegen het vervaardigen ,
drukken en uitgeven van geschriften , waarin van de hervormde
kerk en van hare leer op eene verachtelijke wijze werd gesproken.
Hij behoorde met Temminck, Boers, Paradijs, Cras
en Calkoen, tot den vriendenkring het Sodalitium Martiale genoemd , volgens Wyttenbac h, in zijn keurigen brief aan J e r onimo de Bosch, voor het XIe stuk der Biblistheca Critica
geplaatst. Hij was in 1761 gehuwd met Adrian a van
Limborch, dochtervan Frans van Limborch, advocaatfiscaal en procureur-generaal der domeinen van Holland en
West-Friesland , weduwe van Joanne s van der Crag ht,
,
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raad en pensionaris te Delft, en stierf kinderloos 13 April
1792 in 72jarigen ouderdom. Zijn ambtgenoot , Paulus v an
H e m e rt , hield eene lijkrede op hem , die het Hat ziet.
Hij gaf in het licht:
De onschuld der J2emon8tranten ten aanzien van de samensweringen tegens het leven van . . . . Maurits . verdedigd en
bewezen tegens de beschuldigingen vernieuwd en kern ten laste
gelegd door de schryveren van 't Ontwerp van Tolerantie om de leer
in de Dordr. Syn. A°. 1619, vastgestekl met de veroordeelde leer der
Remonstranten te vereenigen. Door .7h,eophilus Philadelphus ,

te Leyden bij P. v. d. E y k , 1754. 8°.
Verhandeling van eenige voorname zaken , tot de kerkelyke
geschiedenis van on vaderland behoorende , den hooggel. h,eere
Didericus van den Kemp , briefsgewajze voorgedragen , ten onderzoeke van een gedeelte zijner inwyingsredevoering. Door Orthodoxophilus Philalethes, te Amsterdam bij Laurens van Hulst.

1767. 8°.
Vier brieven , vervattende de oordeelk. aanmerkingen over de
beoordeeling van den Belisarius verdeedigd door . P. Hofstede
in welke getoond wordt : I dat het geschil weegens Socrates
geenen invloed ter weereld heeft op de goddel. openb. . . . ; II.
dat . . . . a Nozeman ten onrechte van Dr. Hofstede wordt
overgehaald , 1II. dat Socrates onschuldig is aan de misdaad ,
door Dr. Hofstede hem op nieuw te last gelegd; ITT . mike
de oorsprong van dien laster zy , en dat dezelve door Dr. Hofstede geenszins is beweezen. Door Philalethes Aletophilus.

Te Amst. bij L. van H ul e t. 1770. 8°.
E usebius, Pamfilius, Kerkel. Geschied. Amst. 1749. 4°.
m. kaart, en pl. met aanprijzende voorrede van A 1 b. Voge t.
W. Warburton, de Goddelijke zending van Mozes. Angst.
1761. 5 d. gr. 8°.
Joannes Sharp, alle zijne predikatien en godgeleerde verhandelingen. Amst. en Leid. 3 d. 4°.
.Forte beschryving van Engelandt. Amst. J. Mackay. 1735
2 d. m. pl.
Hij is ook de overzetter van het beruchte werk van Nicola i.
Het leven en de gevoelens van den eerwaarde beer Sebaldus Nothanker. 2 d. m. pl. van Codowick i. De predikatien onder den

naam van S e b. Nothank er uitgegeven (1776), van Nicola i.
De vrijheit van godsdienst in de burgerlijke maatschappij betoogd en verdedigd nit Locke , Noodt , Barbeyrac, lloadly en
Drieberge. Amst. 1782.
Zie Adelung u. Roterm. Fortz. u. Erganz. v. Achers Lexie.
i. v.; P. van Hemert, Oratio funebris ex obitum v. Cl. A. A. v. d.
Alleersch, Amst. 1792; Wyttenbachii, Opusc. varii argumcnti ,
Oratoria Hislorica critica , nune primum conjunctius edita , T. II. p.
60, sq.; D. J. van Lennep, 1116mor. Athen. Amst. p. 292; A. des
Amorie van der Hoeven, Gedenks. van het Seminarie der Re-
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monstr. bl. 46, 47, 186 volgg. ; Bouman Gesch. d. Geld. Hooges.
D. II. bl. 413 ; Ypey, Gesch. d. Christ. kerk in de 18 eeuw D. IX.
bl. 233, 237, eery. ; Ypey en Dermout, Gesch. d. Ned. Her v.
kerk , D. III. bl. 541 very. en de aant. ; J. Tideman , de Rem.
broedersch. bl. 14, 20, 25, 69, 188, 236, 373; Nieuwenhuis,
Woordenb. D. IV. bl. 305, very. ; Glasius, Godgel. Nederl. i. v.;
Kist en Royaards, Archief voor .perk. Gesch. Kobus en de Rivecourt, i. v. Carpentier, Hist. de Cambray et de Canbieris , T.
II. p. 500; Cat. P. Gevers, (1776) p. 85; Arrenberg, Naamr.
bl. 343 ; Rogge, BibL d. Rem. geschrzften, bl. 61, 62 ; (over S e b.
Noth.) SchlOsser, Gesch. d. XVIII eeuw, D. V. bl. 246; Hag ebach , Wezen en gesch. d. Derv. D. VIII. bl. 80 volgg. ; B i 1 d e rd ij k , G. d. V. D. VIII. bl. 120 ; Very. op Wag. D. XXV. bl. 217
221; van Kampen, Gesch. d. Wetens. D. II. bl. 228, 229.
'

'

MEERSCH (JACOB JANSZ. VAN DER) , een der eerste voorstanders der hervorming te Middelburg , schoonzoon van P i e ter Haek, baljuw Bier stad. In de sententien van A l v a
komt hij voor als acalvinist en helper van zijn schoonvader."
Zie Sent. v. Alva, bl. 63, 64; Smallegange, Chr. v. Zeel. bl.
452; te Water, Reform. v. Zeel. bl. 106.

MEERSCH (CLAEYSE VAN DER) , kunstschilder te Gend ,
die aldaar in het midden der 1 5 e eeuw bloeide. Hij komt nog
in 1465 als schilder en deken van het schildersgild voor.
Zie Mess. d. Sciens. list. 1859 , p. 193; Kramm, Lev. en ?park.
d. loll. en Vl. Kunsts. D. IV. bl. 1089.

MEERSCH (PASQUIER VAN DER) , tusschen 1479-1480 lid
van de broederschap van St. Lucas te Brugge.
Zie Kramm, t. a. p. bl. 1089.

MEERSCH (M r . JOHAN FRANS VAN DER), zoon van Mr.
G u i 11i a m v an der M e e r s ch, eerst advocaat daarna advocuat-fiscaal en procureur-generaal van den hove van Holland ,
en A.driana Gerarda van der Craght, werd 27 Oct.
1776 te 's Hage geboren , studeerde te Leyden in de regten ,
en werd 24 Oct. 1798 tot doctor in de beide regten bevor.
derd , na het verdedigen van een proefschrift de Ilpocrov woAsitlisac;
in poenis infigendis junto moderamine. Hij zette zich als advocaat te 's Hage neder , werd in 1799 auditeur militair der schutterij van 's Gravenhage , later achtereenvolgens advocaat van
de hoofd-officieren van Amsterdam , Alkmaar , 's Gravenhage ,
Rotterdam en vele andere plaatsen ; alsmede van de fiscaals
over de middelen te water van Amsterdam , Rotterdam , Hoorn
en Harlingen , van vele fiscalen over de middelen te lande;
van de stad Amsterdam , -- van hare Weeskamer ; — van de
Weeskamer van 's Gravenhage ; gelijk hij ook naderhand
door den advocaat-fiscaal-generaal over de middelen te water en
te lande van het koningrijk Holland , tot deszelfs advocaat verzocht en aangesteld werd. Na de inlijving van ons land in
het Fransche keizerrijk benoemde de intendant•generaal der
finantien van Holland hem tot zijn advocaat om alle aanhangige
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zaken en aanhalingen voor de invoering der Fransche wetten
alhier aangevangen , ten einde te brengen. Na herstelling van
ons volksbestaan , werd hij nevens zijn vriend en ambtgenoot
P. I. de Fremery door den koning tot 's lands advocaat
aangesteld , en in hetzelfde jaar met A. van G e n n e p , T. C.
de Bordes, Twent, W. van Hogendorp, Sontag en
de F r e m e r y benoemd tot lid eener commissie tot het ontwerpen van eene nieuwe ordonnantie op het zegel , het vervaardigen eener wet op het hypothecair systema .en de regten der
griffie. Den 15 Jan. 1823 werd hij raadsheer in het hoog
geregtshof te 's Hage , en overleed den 5 Julij 1827. Van der
M e e r s c h had bij een innemend voorkomen en een nitmuntend
hart , een vast en zelfstandig karakter,, en in de meest verlichte en onbekrompene beginselen , ten aanzien van godsdienstige , wijsgeerige en staatkundige onderwerpen opgevoed ,
konde en durfde hij denken en handelen naar de inspraken
van geweten , rede en ondervinding. Hij beoefende de geschiedenis en fraaije letteren , was lid der Maatsch. v. Neerl. Lett.
en ridder van de Nederl. Leeuw. Hij huwde Wil helmine
Jannette Marie Pasteur, dochter van Jan David
Pasteur, en Johanna Hendrica Kraane, die voor
hem overleed en hem 3 kinderen schonk. Behalve zijn gemelde
dissertatie , door bevoegden voor een der meest wijsgeerig gedachte en regtskundig best uitgewerkte schriften over dit onderwerp gehouden , gaf hij , in deel II van het Geschied- en Letterk. Mengelwerk van Scheltema het Pleidooi van Mr.
Simon van Middelyeest , voor P. de Groot.
Zie Handel. v. d. jaarl. vergad. van Ned. Letterk. te Leyden , gehouden 16 Juni:7 1828.

MEERSCHEN (JOHANNA VAN DER). Zie COOMANS (JoHANNA).
MEERT (PIETER) , of MEERTE , een portretschilder te
Brussel , in 1619 geboren , van wien stukken op de gildekamer
aldaar aanwezig waren. De B i e prijst hem zeer. Zijn portret , door C. C o uk e r c k e n, komt ook bij dezen voor.
Zie Immerze el, Lev. en werk. d. Holl. en V 1. Kunstsch. D. II.
bl. 211; Kramm, Lev. en werk. d. Holl. en Vi. Kunstsch. D. IV.
bl. 1089; de Bie, Guld. Kab. bl. 350-52.

MEERTEN (LAMBERTUS ANTONIUS VAN), ridder der orde
van den Nederlandschen Leeuw , lid van onderscheide geleerde
genootschappen en oud lid van den raad der stad Delft, oudsecretaris van het geneeskundig bestuur der land- en zeemagt ,
voorts directeur van het rijks magazijn van geneesmiddelen ,
heeft zich bekend gemaakt door onderscheidene geschriften van
wetenschappelijken inhoud. Hij overleed 5 December 1855 in den
ouderdom van 86 jaren. Hij was gehuwd met A. M. Gregoo r.
Zie Haarlemsche Courant van 5 .Dec. 1855:
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MEERTEN (LEONARD VAN) vriend en kunstbroeder van
Rutger Schutte, vervaardigde gedichten die , in boeken en
tijdschriften verspreid , geen aandacht verdienen. Hij werd
(1755) te Arkel , in 1780 Koudekerk (in Rijnland) als predikant beroepen , en in 1791 van zijn dienst ontslagen ; overleed
te Leiden 29 Oct. 1802 , oud 71 jaren.
,

Zie Sehotel, Kerk. Dordr. D. II. bl. 368 ; v. d. A a, B. A. C.
Woordenb. o. h. w. ; Brans, Kerk. Reg. bl. 57 , 102.

MEERTEN (J. E. VAN), huisvrouw van J. C. van L e e uw e n, dichteres , blij kens hare , schoon onbeduidende stukken ,
in de Sckatkamer der Nederl. dialers.
Zie v. d. Aa, N. B. A. C. Woordenb. o. h. w.
MEERTEN( ANNA BARBARA VAN) geboren Schilperoort
werd in 1777 geboren. Zij huwde Henrik van M e e r t e n,
sedert 1798 predikant te Gouda, en lid der commissie van
onderwijs in Zuidholland. Zij hield zich bijzonder bezig met
de opleiding van het opkomende geslacht, en schreef veel ten
zijnen behoeve. Na den dood van haren man gaf zij zich geheel over aan het ondervvijs der jeugd , en zette dit jaren lang
'mart. Zij verwierf zich in dezen , beide , door daad en pen ,
in one land een te regt algemeen beroemden naam. Toen
deze achtingswaardige vrouw op 14 Februarij 1853 te Gouda
overleed , had zij den ouderdom van ruim 75 jaren bereikt
en werd vooral door de behoeftigen zeer betreard. Zij beoetende ook de schilderkunst , en op de tentoonstelling te Gouda
waren bloemstukken van haar penseel te zien. J. Herman de
Ridder heeft haar beeld op een voortreffelijke wijze geschetst
en Mr. H. L. W. La Lau bragt hare nagedachtenis een dichterlijke hukle toe.
Zij gaat tweemaal in portret uit , een op middelbaren leeftijd
door P. V el ij n , een in haren ouderdom en silhouette door
P. Barbiers.
Zij gaf in het licht :
Spel over de natuurlijke historie. 2 st. 1818. Rotterdam.
Gids voor jonge lieden tot reading van hun gedrag op hunne
eerete intrede in de wereld. gr. 8°. 1821. Amsterdam.
Eaadgevingen aan jonge lieden bij het verlaten van de scholen
of weeehuizen en hunne intrede in de wereld. kI. 8°. Leeuwarden.
.De lijdenggeschiedenie en de Christeliike /eaten. 8°. 1824.
Amsterdam.
Fader Oscar , of een oog op God, met eene plant. kl. 8°.
18244 Breda.
ok
De kermiewandeling , of onderrigt omtrent den oorsprong van
die ftesi, en het nut en gebruik der koopwaren, met platen 16°.
1825. Amsterdam.
rabelkunde voor jonge lieden. 2 deelen met platen , gr. 12 0 .
1825. Breda.
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Willem , Karel en Betfe,. een verhaal , met plaatjes. kl. 16°.
1825. Amsterdam.

_Reis door het koningrijk der Nederlanden en het groot Hertogdom Luxemburg, voor jonge lieden. 4 deelen gr. 8°. 1826.
Amsterdam.
Idem 2 deelen met platen. kl. 8°. 1827.

Christelijke zedekunde of godsdienstig handboekje voor kinderen. kl. 8°. 1826.
Almanak voor de leugd, voor 1827 met plaatjes 32°. 1826.
Amsterdam.

Leerzame en vermakelijke gesprekken voor jonge kinderen,
met plaatjes. 1827. Breda.

Vervolg van he Fransch en Nederduitsch Woordenboekje. kl.
8°. 1827. Amsterdam.

.De blinde Zandman en zijne kinderen, met eene plaat. 24°.
1827. Amsterdam.

Emilia van Rozenboom of familie-tafereelen uit het einde der
XVIII en begin der XIX eeuw. 1 deel. gr. 8°. 1828.
Haarlem.

Lectuur voor vrouwen en meisjes , of iets nit de portefeuille
van Penelope. Amst. 1830. 4 d. gr. 8°.
Leerzawn en nuttig onderhoud. Amst. 1831. m. pl.
Proeve van natuurkunde voor meisfes. Leid. 1831. kl. 8°.
De zelfopoffering van van Speyk , benevens eene whets van
zijn leven , voor Vad. zonen en dochteren , m. pl. en fac-simile.
Amst. 1832. 8°.

Almanak voor de jengd voor 1827-1833. Amst. 1832. m.
pl. 32°.
en Mr. Itobide van der Aa, Verhalen en Gedichtfes,
Amst. 1832. Ook met gekl. platen.
Karakterschetsen van eenige belangrzYke personen uit de vroegste
bifbelgeschiedenissen, voor jonge lieden. Breda 1833. 2 d. kl. 8°.
.De twee wegen des levens. Leerboek over de zedekunde, voor
jongelingen en jonge dochters, die gereed staan de wereld in to
treden. Amst. 1833. gr. 8°.
Tafereelen nit den bruidstaat en het huwelijksleven voor jonge
bruiden, vrouwen en moeders. Amst. 1834. U. 8°.
Penelope, Maandwerk, aan het vrouwelijk ,qeslacht taegewijd.
Bevatt. de beschrzjv. en afb. van allerlei wort van vrouwelijke
handwerken, benevens eenige lectuur. Amst. 1833-35. 8. d. m.
gekl. pl. gr. 8°.

Leer- en prentenboekje voor kincleren van 6 tot 8 jaren. Amst.
1834. 2. dr. 1835. 32°.

De onlitsten in Belgie, beschoutad in derzelver aanleiding tegen en voortgang. Een leesboek voor Oud-Nederlands zonen en
dochteren. Haarl. 1834. 1* stuk. U. 8°.
Proeve van een handboek voor jonge lieden, tot gocladienitige
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bestuur van iederen day van het jaar , volgens een daarbij opgegeven bgbelspreuk. Zalt-Bommel 1836: 4 d. 8°.
Nuttige en aangename mengelingen voor de jeugd. 20 dr. Amst.
1827. 32°. m: pl. en een muzijkstukje.
Uitspannings-urea voor ligchaam en gees& Der Nederl.jeugd
aangeboden. Schoonh. 1838.
Mevrouw Belcour onder hare gehuwde vriendinnen. Schoonh.
1839. gr. 8°.
Franck en Nederd. woordenboekje voor eerstbeginnende ; gevolgd door een dagverhaal van drie kinderen, of gesprekken,
geschikt naar de vataaarheid van zeer jonge kinderen. Arnhem
1839. 3e dr. kl, 8°.
Toespr. aan eenige jeugdige vrouweliike lidmaten , bij he alleygen harer belijdenis; en hare eerste toenadering tot het avondmaal. Schoonh. 1841. gr. 8°.
Hetzelfde werkje onder den titel: De beslissende ure. Schoonh.
1849.
He gebruik van het mikroskoop voor jonge lieden, naar eigen
oefening met dezelve , beschreven en gemakkeltjk gemaakt. 's Hage
1841. kl. 8°. m. pl.
He noorden van one vaderland: of viugtige schetsen en aangename herinneringen van een reistogtje over Utrecht, door
Friesland, Groningen , Drenthe en Overijssel. Assen. 1841.
groot 8°.
.Roosies op de kinderl. loopbaan gestrooid. Amst. 1841. 16°.
Lets voor onze kleine vrienden. Amst. 1842. 16°. m. pl.
Trader Oscar , of een oog op God. Het middel , ook voor
jonge lieden , om altijd vrolijk en yelukkig to leven. Amst.
1841. kk 8°. m. pl. 2e dr.
De blinde Zandman. Amst. 16°. m. pl. 2. dr.
Samisen aan net kinderlijk leven ontleend. Amst. 1845. 16°.
met platen.
Woorden van moederlzjke liefde aan mijne dochter Mathilda ,
gedeeltelijk naar het Hoogd. Amst. 1844. 8°.
Kinderbijbel of bijb. verb. voor jonge kinderen bij net zien
van bijbelprenten aan 8 moeders schoot. Amst. ,1836. 2 8 dr.
1849. 4 stukjes kl. 8°.
Premier vocabulaire; Hollandais-Francais pour l'enfance. ed.
Nimegue 1847. kl. 8°.
Suite du premier vocabulaire Hollandais-Francais Nouv. ed.
Nimegue 1847. kl. 8°.
Het gedachtenismaal des Heeren. Avondmaals-lectuur in verschillende omaandigheden des levens. Gouda 1847, 8°.
De Christelzjke feestdagen en de lijdensgeschied. van onzen
Heer,, 2e geh,eel omgew. dr. Amst. 1848. 12°.
Gelukkig door deugd. Proza en Poezzj. Amst. 1849. 16°.
Opvoedingsleer voor beschaafde Christekke moeders. Rotterdam gr. 8°.
)
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Het verborgcn kleinood; een verhaal voor jonge lieden. Rotterdam. kl. 8°.
en C. P. C. Robide van der Aa, Lektuur voor de jeugd,
in proza en poezij. Amst. 1834. 16°.
Nuttig geschenk voor de jeugd. ,Amst. 1 8 3 4. m. pl. 16°.
Nuttige tijdkorting voor de jeugd. Amst. 1835. 16°. m. pl.
diangenaam allerlei voor de jeugd. Amst. 1837. 16°.
Tafereelen en gedichtjes voor de jeugd. Amst. 1836. 16°. m. pl.
Bloempies voor de Nederl. jeugd. Amst. 1839. 16°.
Vertellingen in proza en poezij. Amst. 1840. 16°. m. pl.
Vruchtrijke uren op den akker des levens ingezameld. Voor
de jeugd. Amst. 1843. 16°. m. pl.
Voor het oog en het hart. Mengelingen voor kincleren. Amst.
1846. 16°. m. pl.
Tijdzoinst in ledige uren. Verhaaltjes en Gedichtjes. Amst.
1817. 16°. m. pl.
Leert en betracht. Lektuur voor de jeugd. Amst. 1848.
(De bovenstaande werkjes, van of Lektuur voor de jeugd,
zijn allen vroeger onder den titel van Almanak voor de jeugd
uitgegeven.)
.Het magazijn voor jonge jufvrouwen, onzgewerkt door A. B.
v. M. 2° dr. Breda 1848. kl. 8°. m. pl.
Mevr. 1. de la Faye-Brehier , Alice of de jonge huismoeder.
Vrije vert. naar het Fransch door A. B. v. M. Amst. 1844. 8°.
Encyclopedie of handboek van vrouwelijke bedrzjven en raadgever in alle vakken van den vrouwelijken werkkring. Uit het
vert. door A. B. v. M. Amst. 1835. gr. 8°.
F. Hoffmann en G. N i e r i t z , Het vertrouwen op 'God
beschaamd niet , en de Landprediker. Twee verhalen uit het
Hoogd. vert. door A. B. v. M. Amst. 1847. kl. 8°. met een pl.
Laura, een voorbeeld van edele zelfsopojering. Een boek ,
inzonderheid voor jonge vrouwen en moeders. Vrij vert. uit het
Hoogd. door A. B. v. M. Amst. 1833. 2 d. 8°.
Lente en Ileristbloemen voor de Ned. jeugd, door mevrouw
A. B. van Meerten, C. P. E. Robide van der Aa,
0. G. Held ring, Bo ude w ij n en anderen. Leiden 1849.
klein 8°.
F. Nosselt, Algemeene geschiedenis, ingerigt voor jonge
lieden , bijzonder voor aankomende en volwassen meisjes. Naar
de vierde veel verm. en verb. Hoogd. uitg. vert. door A. B.
v. M. Amst. 1840-41. 4 d. gr. 8°.
A. A. Petiscus, Johannes of de Vaderzegen. Bijdragen
ter bevordering van goede en zedekke vorming voor jonge lieden
uit den beschaaiden stand. Uit het Hoogd. door A. B. v. M.
Amst. 1835. kl. 8°.
H. L. Sebald, iraak en bid. Moederl. woorden aan mijne
dochter op harem levensweg. Naar het Hoogd. door A. B. v.
M. Amst. 1848. 8°.
33
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G. A. F. Sickel, Opvoedingsleer voor beschaaide Christe
lijke moeders. In voorlezingen. Naar het Hoogd. door A. B
v. M. Rott. 1839. gr. 8°.

De vrede der ziel en de middelen om dien te verkrijgen. Lect.
voor beschaccf'de vrouwen. Naar het Hoogd. bewerkt door A.
B. v. M. Gouda 1849. kl. 8°.

Maria , Woorckn van troost in verschillende treurkamers. Amst.
1550. 8°.

Vergeet mij niet. Proza en Poezij voor de jeugd. Amsterd.
1850. 8°.

Premier vocabulaire Hollandais et Francais pour l'enfance etc.
Fransch en Nederlandsc
h Woordenboek voor eerstbegimzenden.
Nijmegen 1851. kl. 8°.

Het Leven van Dr. Martin Luther. Bewerkt inzonderheid
voor jonge lieden. Amst. 1851. 12°. met titel , vignet en 1
plaat.

Jacob Cats , de yids en troost inzonclerheid der ouden van
dagen. • Eene 6loemlezing nit zzjne belangriikste werken. Gouda
1851. 12°.

De Christelzjke feesidagen en de lijdensgeschiedeeis van onzen
Heer, behandeld voor jonge lieden, 2 de geheel omgewerkte druk.
Amst. 1852. 12°.

Tafereelen en verhalen nit het Leven der Apostelen voor jonge
kinderen bewerkt. Amst. 1852. Ook onder den titel van
Kinder-Bijbel, 5e stuk.
Eugenie Fry. De kleine Parijzer Robinson. .Een verhaal
voor de jeugd. Naar het Hoogd. Dordr. en Zierikzee. 1852.
De geschiedenis der Apostelen, voor meergevorderde jonge lieden bewerkt. Amst. 1853. 8 ° .
Ben vriendelijk woord van raad, troost en opbeuring voor
mijne arme medemenschen. Uitg. ten voordeele van het Protest.
landbouwk. gesticht. Montfoort. Landbouvvk. gesticht. 12°.
Suite du premier vocabulaire Hollandais et Francais , pour
la jeunesse. izervolg van het Fransch en Nederd. J'Yoordenboekje
voor eerstbeginnende. Nieuwe uitg. Maim. kl. 8°.
Woorden van moederlijke lie, aan mijne dochter Mathilda.
.

Amst. 1854. 2° dr.
Zie Kunst en Letterb. 1853. D. I. bl. 45; Kramm, Lev, en werk.
d. Hell. en Vl. Kunstsch. D. IV. bl. 1089; J. Herman de Ridd e r , de Wed. A. B. van Meerten geb. Schilperoort , herdacht, &hoot&
1853; Mej. H. L. la Lau, Dichtk. hulde toegebragt aan de fzagedachtenis van wijien Mevr. A. B. v. M. geb. S. Gouda 1850 ; S c h otel,
Tollens en zijn tijd, bl. 190; Muller, Catal. v. portr.
MEERTEN (JAN vAN) , in 1537 goudsMit te Utrecht ,
maakte o. a. zilveren letters voor stads
Zie Dodt, Archief , D. II. W. 218.
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MEERTEN (L. A. vAN) . med. duct. te Delft.
Schreef:
Verhandeling over de ontplojing van het buskruid, in toepassing op het voorgevallen ongeluk te Leyden. 's Hage en Amst.
1807. 8°.
Over het doelmatig aanwenden der zoo noodige luchtzuiverende
en besmetting werende berookingen. Delft 1832. 8°.
lets over de berookingen met zuren die men aanwendt om de
lucht , door dierlijke uitwasemingen besmet , te zuiveren. In illy.
.Kunst en Letterb. 1805. D. II. bl. 339.
Verhandeling over de broodgisting , in Natuurk. verhand. d.
loll. Maas. D. V. 1812. bl. 1.
Over he verbranden van metakn en aether in het overzuurd
zoutzuurgas , in dilg. Konst en Letterb. 1805. D. II. bl. 391.
1618 over het zuiveren van regenzoater, met lood bezwangerd,
in .41g. Kona en Letterb. 1820. D. I. bl. 382.
Waarneming over het onderscheid en werking van droop
nat vloeizuur op glas en kiezelaarde , in Natuurk. verhand. d.
Hon. Mats. D. V. 1807. bl. 117.
Over zijne toestellen tot zuivering van water , in Alg. Kunst
en Letterb. 1838. 1). II. bl. 447.
Lets over het door destilleren en filtreren drinkbaar maken van
zeewater, in Kunst en Letterb. 1839. D. I. bl. 291 , 306.
Over het zetmeel in de planten , in Athenaeum 1836 April
N°. 4 bl. 412.
Zie Holttrop, Bibl. med. chir. p. 214, 215.

MEERTEN (HENDRIK VAN), te Arkel , waar zijn vader,,
Leonard, toen predikant was , geboren , werd predikant te
Wadenoyen (1789), Bedijkte Schermer (1795) en te Gouda
(1798) , waar hij in Jan. 1830 emeritus werd , en den 14
Sept. van dat jaar overleed.
Hij schreef:
Leerboek over de Godadienst. Amst. 1819. 8°.
MEERTENS (ABRAHAM) werd 7 Februarij 1757 te Middelburg geboren , schilderde en teekende vogels , bloemen ,
landschappen en dorpsgezigten. Hij vervaardigde o. a. de af-,
beeldingen voor de gravuren in het werk van J. Ermerins,
Zeeuzosche Oudheden enz. Middelb. 1780. 8°.
Hij was medeoprigter en directeur der teeken.akademie zijner
geboortestad, waar hij 27 April 1823 overleed. Zijn portret bestaat,
Zie Immerzee 1, Lev. en werk. d. Hold. en VI. Kunstsch. D. II.
bl. 211; Kramm; Lev. en werk. d. Boll. en Vl. Kunstsch. D. IV.
bl. 1089.
MEERTENS (JACOB) , president van het geregtshof van
Vlaanderen , behoorde tot hen , die tegen 25 Mei 1565 , op
last van Philips 7I, ten hove beschreven werden om hun
gevoelen over het ketterstraffen te vernemen , hetwelk hierop
33*
4
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nederkwam .dat de dienst Gods en de welstand des vaderlands
geen verandering gedoogden , ten ware , veelligt , omtrent onbejaarden en berouwhebbenden , die men , naar 't kerkelijk regt ,
wat zachter handelen kon." A.lv a benoemde hem in 1567
tot lid van den raad van beroerte.
Zie Hopperns, Recueil et Memorial des Troubles du Pays-Bas du
Roy , p. 46 ; Notae ad Viglii vitam , p.190; W a ge n a ar, Tad. Hist.
L. VI. bl. 1Q9, 251.

MEERVEEN (JOHANNES A), door H e r i n cra, op zijne lijst van
Ned. dichters geplaatst. Hij stelde M e y s t e r sDes
werelds dool orn
''
berg, boven het orakel van D e 1 p h i. Zijne_poezy is vergeten.
Zie Heringa, t. a. p. bl. 64.

MEES (DANIEL), in 1623 te Groningen geboren , zoon van
Pieter Mees en Grietien Waldrix, studeerde te Groningen, werd in 1646 predikant te Jipsingehuizen , vervolgens
te Slogteren (1647) en aldaar overleden 29 Aug. 1678. Hij
huvvde 1 Eetien Brongersma, overleden aan de pest
2 F o s k e Hamm e s. Men heeft van hem :
.Dankpredikatie tot Ip8ingehuyzen. 4°.
;

Zie Mattrik enNoordbeek, Naamr. v. Godgel. schrijv. ; Adami
Naaml. van predilc. te Gron. bl. 53 ; Gregorius Mees , predikant te Rotterdam in de XVII eeuw , en zijn gezin , geschetst door Mr. Gregorius
Mees, alleen voor de familie gedrukt. Niet in den handel. Bijlage A.

MEES (GREGottius) , zoon van Jeremias Mees, werd 1
Jan. 1631 te Groningen geboren , studeerde aldaar ander S amuel Mare sins , en werd in Mei 1655 predikantte Beckum
of Berlikum . waar hij 16 Nov. 1656 huwde met Rudolph a
of Rolina Alter ts Sant v oo r t. Gedurende zijn verblijf
aldaar werd hij naar Koudum genoodigd , doch sloeg dit beroep af: dat van Kantens aanvaardde hij in 1658. Na een
vierjarig verblijf aldaar , werd hij naar Groningen beraepen en
aanvaardde aldaar den 26 Mei 1661 zijne bediening. Tien
jaren was hij aldaar 'met vrucht en zegen" werkzaam geweest, toen hem in 1671 de Amsterdamsche gemeente beriep.
Hij sloeg dit beroep of , doch aanvaardde dat naar Rotterdam
in het laatst van 1675 , en deed 12 Januarij 1676 zijne intrede , naar aanleiding van Lucas IV : 43. Hier verloor hij
den 15 Februarij 1680 zijne echtgenoot. Hij hield over haar
eene lijkpredikatie , en zijne ambtgenooten Fr anciscus Ri dderus en Petr us Tielenius gedachten haar afsterven ,
gene in een Hollandsch , deze in een Latijnsch gedicht. Ook
wijdde haar de beroemde Johannes An to n i4es van der
Goes een lijkzang. Den 31 Mei van hetzelfde jaar , was hij
van plan met zijne kinderen een uitstapje naar Dordrecht te
doen , en vertrok per schuit naar het tolhuis in Overmaas ,
om vervolgens met een rijtuig de reis te vervolgen. Door een
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hevigen noordwesten wind overvallen , keerden zij naar Rotterdam terug. In de nabijheid van het Oude hoofd raakte de
boot aan 't slingeren, schepte water, vloeide vol en zonk in
zulk een oogenblik dat alien uit het vaartuig spoelden, eer zij
het regt gewaar werden. Hij zelf, zijne zonen J e r e m i as en
Rudolph en zijnedochters Wilhelmina en Margaretha
werden , benevens de dienstmeid gored, doch een vriend des
huizes , de makelaar M el esdyck, zijn zoon A 11 a r t en zijne
dochter Anna, werden een prooi der golven.
In 't laatst van 1681 trad hij in een tweede huwelijk met
Maria de M e y , van aanzienlij ken baize. Deze echt bleef
kinderloos, en hij stierf 21 Sept. 1694 in den ouderdom van
bijna 64 jaren , eene weduwe en vier kinderen , onder welken
Rudolphu s, de stamvader van het nog bloeijende geslacht
van dien naam in Holland , nalatende. ollij was een godvruchtig ,
weldadig, goedertieren, vriendelij k, beschaafd, openhartig en nederig man , een der geliefdste leeraars van Rotterdam , en predikte steeds voor eene groote schare ; geheel een predikant der
XVIIe ecuw , regtzinnig in de volste beteekenis des woords ,
anders denkende streng beoordeclende; een verstandig godgeleerde,
met dat vuur en die overtuiging uit het hoofd sprekende , dat hij zelf
op den predikstoel tranen stortte en die bij zijne toehoorders overvloedig nit de oogen perstte, een deftig leeraar, deftig en zielroerend
boetprediker, en aangenaam heilverkondiger, een Apollos , magtig in de schriften , een heiltrompetter,, een krachtige bestraffer
en doordringende overtuiger." Zijn ambtgenoot de With
hield een lijkpredikatie op hem , die in druk is uitgegeven.
Zijn portret is gegraveerd door A. V a illan t, naar eene schilderij van B. V a ill a n t , met een vers van zijn ambtgenoot
Tielenius.
Hij schreef:
Landdagpredikatie , in 12°.

Zions worstelperck, vertoonende een Goede strydt tegen den
quade vyandt , verdeelt in viff bedenckingen over de woorden
Jac. IY : 7. Trederstaat den Duyvel, en by sal van u vlieden.
Achter yeder bedenckinge i8 ghevoeght een hertelycke takenspraecke met Godt, en 8tichtelycke Lofisang tot Godt. Tot
Leeuw. 1670.
Opgedragen aan de Dier gekochte, Bode geheyligde en seer

geliefde medeburgers der Heyligen en Huysgenooten Godes , bezonderlycck in Groningen , Cantens (in de Ommelanden), Belckuni
ende Coudum (in Friesland) met verzen van Dr. J o h an Mees
en A n d r. ten Have, predikant te Pekel-Aa.

Hagare dienst onder de vrije Sara; verdedigende het voorrecht
van God18 genade boven de wet our tot Gat te naken. Nevens
de oorsprongh, aerdt , order , kracht , eigenschappen, werckingen
en aengeknoopte Beloften Godts, over Jac. IV : 8 , door enz.
Tot Groningen 1673 , opgedragen aan Birgemeesteren en Raad
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van Groningen , waarvan toen des schrij vers neef , H e n r i c k
Clui vi nghe president was , en een vers van P. H. getiteld :
Het suchtende vaderlandt in kerk en staat schept adem.
Een vriendt in de Rouw , sprekende van 't sterven en &graven der .Nabe8taende en Goebekende Huysgenoten des geloofs , in
vyf verhandelingen. Ten deele voor de eerstemael , ten deele voor
de tweede- en derdemaeluitgegeven door enz. Tot Rott. Anno 1681.
Na eene waarschuwing aan den lezer , volgt eene Dedicatie
aan des schrij vers neef , H e n r i c k Cluivinghe- voorts een
Salige ontslapinge in Christ°, volgens Pauli woork: "too zijn
dan oock verloren , die in Christ° ontslapen zijn." I Cor. XV :
18. Na het overlijden van mijn waerde Huysvrouw Budolpha
.Alerts Sandvoort, uytgegeven ; voorafgegaan van de Opdracht
aan Mr. L. W ilthuis, des schrij vers schoonbroeder. Aan
het einde zijn de gemelde verzen van Ridderus, T i e c 1 enius en Antonides.
Daarna : Het droevige ongeluk op de Maes, Voorgevalkn op
den 30 May , Ende met Geestelijke bedenkingen, daerover , op
den 10 en 18 Jung 1680 aen de Gemeynte des Heeren , tot
Rotterdam, voorgesteld en volgens over Jesaias 43 vers. 2. a iVanneer ghy suit gaen door het water, ick sal by uw zijn, door
de .Rivieren, sy en sullen u niet overstroomen" voorafgegaan
van een opdragt aan Burgemeesteren van Rotterdam.
Voorts : Twee aenmerckelycke Voorbeelden van een zalige ontslapinge (I) , van de Irifiteroemde Leeraer der Godtsgeleerth,eyt
en Kercklycke Historiên in de Hooge schoole, en Herder van
de Fransche Gemeynte in Groningen; de beer Samuel Maresius.
(II) Van een seer eenvoudige dochter Sara Coolbrant , zijnde
als twee uytersten onder Godts volck in de hoogste geleertheyt
en diepste nedricheyt, en
De Rouwstatige Begraejenisse van de Gesegende princesse
Sarah , Overleden Huysvrouw van de voortreffeliicke Vorst,
Prophete en Vriendt Godts Abraham; nu voor 3539 jaren begraven by Hebron in Machpela ; In 't jaer 2145 na de scheppinge, zijnde 1858 jaer voor de geboorte Christi, nadat sy
127, en haer man 138 jaer geleefd hadden."
Eindelijk Drie Troostgesangen, waarvan de twee eerste waar.
schijnlijk van Mees zelve zijn , terwijl het derde getiteld : Ben
soete Bensaemheydtstroost van Joann es Kloeck, predikant
te Ede is.
Melk voor de nieuwelingen, noodig om haer te voeden voor en
nae de belydenisse des geloofs, wegens '1 H. Avondmael, volgens
order van de Christelyke Catechismus, in twaelf verhandelingen
en elcke verhandelinge in vyftigh vraegjes verhandelt: om beguaemelyck alle vierendeel jaers of to handelen; achter volgen
noch drie Byvoegsels.
I. Ben kort ontwerp van de geheele Catechismus , t'elkens
van vrage tot vrage in drie deelen en onderdeelen gestelt.
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IL De betuygingen der nieuwe ledeinaten na de proefpredica.
tie in de Kerke tot Rotterdam.
III. De vraeghstukken die van de geheele Gemeynte Christi
in Groningen , t'elkens overluydt worden beantwoordt na de belijdenispredikatie , door ... Rotterdam. Anno 1683.
.Het mergh van de Christelijke Catechisms , die geleerdt wordt
in de Gereformeerde kerke des Heeren Jen Christi in 't Vereenigh,de Nederlandt , tot dienst der jeug ht. I. V ertoont in siju
eerste Beginselen; door 12 vraeghjes ; en II. Nader geopent en
met schriftuerplaetsen bevestight , op 24 vragen. En beyde
voor Twaelfireeksche oeffeningen verdeeldt. Met een Kort summier voor de dertiende meek om '1 alle vierendeel-jaers , tusschen
de Bedieninge des H. Avondlmaels , of te doen. Aldus te 8amen gesteldt door ... Rott. 1684.
De gouden keten der saligheyt van den H. Geest, vfloor den
Apostel Paulus 't samengesciakelt in het 28 , 29 en 30 very
van het achtste Capittel tot de _Ronzeynen , ende nu in negen
predication.
Schrifintatigh verklaert.
Geloofmatigh uitgebreydt.
En zielmatigh toegepast.
Aen des Heeren bloeyende gemeynte tot Rotterdam. Tot Rott.
1685. Opgedragen aan mevrouw Catharina Rage, weduwe van mijn
fixer Cornelis Backer , in sijn leven Raedt en Schepen der stadt
Amsterdam enz. en Mejvffr. Eva Raye , jonge juffrou ; uitverkoorne , seer geliefde susteren, inyne seer weerde en hoogh geeerde
Nichten.
Met lofverzen van Josias Heinsius, predikant te Hillygersberg en. P. van Heiner t. Als etudent vervaardigde hij
ook latijnsche gedichten.
Zie Het gelukkig afsterven der Rcgtveerdigen , tot Kerks ongeluk overwogen en voorgestelt uyt .Tes. Cap. 57 vs. 1 , 2. By gelegentheyt van
het salig overlijden van den eerwaerden beer Gregorius Mees, in zijn
leven zeer getrouw dienaar in .Tesu Khristi, Getheynte tot Rotterdam.
Door Ludolphus de With, predikant te Rotterdam. Nevens cenige Gedigten en Grafschriften ter eere van den overledenen. Rotterdam 1694
Gregorius Mees , predikant te Rotterdam in de XVII eeuw en zijn gezin, geschetst door •Mr. Gr eg. Mees, Az. Rotterd. 1851; A dam i,
Naaml. d. prek. v. Gron. bl. 9, 78; Maurik en Noordbeek,
Naamr. v. Godgel. schrijv. ; K. J. R. van Harderwijk, Naaml.
en Levensbijz. der predik. te Rotterd. bl. 49 ; Tegenw. staat der
Nederl. D. XIV. bl. 414 ; J. Kloek, Edische verlustingen, b].
43 ; A. v. d. Goes, Gedicht. Rotterd. 1730. 4°. bl. 316 ; JOcber,
Kobus endeRivecourt,F.Muller, Cat. v. Godgel. werk. bl. 63;
Cat. v. portr. Abcoude, Naamreg. v. bock. bl. 240; Aant. en very.
bl. 136.

MEES gonAN) , te Groningen geboren , ouder broeder van
den vorige , Meld zich lang te Parijs op, doch werd med. dr.
te Groningen. Hij beoefende de Nederduitsche poezij , blijkens
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zijn Zegezangh over de Goede strydt van de Godtegeleerde beer
Gregoriu8 Mees , tegens de quade vyandt , v66r diens Zions
Worstelperck. Hij huwde M a ri a E m m e n.
Zie Mr. Gregorius Mees, Gregorius Mees , predikant le Rotterd.
in de XVII eeuw , bi. 18.
MEES (Mr. HENDRIK WILLEM) , studeerde to Utrecht en
aan de Kon. Akad. te Delft , van welke hij een der meest uitstekende kweekelingen was. Na korten tijd bij het binnenlandsch
bestuur van Java werkzaam te zijn geweest als kontroleur der
3e en 2e klasse bij de landelijke inkomsten en cultures werd
bij in 1846 naar Batavia geroepen om als referendaris bij de
a gemeene secretarie werkzaam te zijn , en ongetwijfeld zou hij
bij de hooge regering van Nederlands•Indie tot de boogste betrekkingqn zijn opgeklommen , had geen ligchaamskwaal, welke
hem tot aan zijn dood aan kamer en stoel bond, hem genoodzaakt in 1850 naar Nederland terug te keeren. Ter beschikking gesteld van het departement van kolonien , wijdde
hij zijne krachten met stalen ijver aan de studie en behandeling van belangrijke koloniale vraagstukken , waaronder die van
staatkundige en staathuishoudkundigen aard zijn lievelingswerk
waren. Hij werd in 1858 ridder van den Nederl. Leeuw , en
overleed 16 Januarij 1862 in den ouderdom van 43 jaren ,
van welke hij 5 jaren in Ned. Indie en omstreeks 8 jaren hier
te lande in active dienst doorbragt.
MEES (PETRUS) , zoon van H e b el Me es en I t i a The mm e n , werd 13 Mei 1707 te Nieuw-Scheemda geboren , in
1732 proponent, in 1733 als predikant beroepen te Oude
Pekel-A , in 1781 emeritus , en overleed 8 Julij 1785. Hij
huwde 1734 A fij n Temm en , die hem 7 kinderen schonk.
Hij schreef:
Antwoord op het vraagstuk voorgestelt aan de Protestantsche
kerk over zekere ?DU ze van Goddelijke openbarinq enz. Gron. 1743. 4°.
De naakte ontdekte Enthusizstery , Geestdryvery en bedorve
My stiker y van A. Driessen , uit zijn vraagstuk en voorberigt
van het Eerste vertooq van 't wezentkke der gerigten en openbaringe van Christina Poniatovia enz. Gron. 1743. 4°.
'

Zie Adami, Naaml. der pred. in Gron. b1.10; Mr. G.Mees,t.a.p.
Bijlage A.; A bcoude, Aanh. en very. v. Ned. boek. bl. 136, 137.
MEESE (BERNARD CI1RISTOFFEL), zoon van D a v id Mees c,
hortulanus te Franeker en student in de medicijnen. "Hoe
jong ook had hij zich het geheele zamenstel der uitwendige
kruidkunde eigen gemaakt , zoodat hij in het waarnemen van
zijne bediening alien lof behaalde en het zoo wel voor kundigen als anderen een zonderling vermaak was den hortus medicus
to beschouwen. Doch zijn onderzoekende geest sloeg ras voort
tot het nagaan van den aard en het inwendig gestel der plan-
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ten , waaromtrent hij ook verscheidene proeven , zoo tot verbetering van reeds genomene als ontdekking van nieuwe kundigheden in het werk stelde en ze aan zijn meester, den hoogleeraar
in de wijsbegeerte , J. H. van Swinden, mededeelde ; op
nieuw zich bepaalde tot het nasporen der uitwerking van het
licht op de planten , met dat gevolg , dat hij , het spoor van
den vermaarden C. Bonnet drukkende , in dien tijd meer
dan 80 geheel nieuwe proeven verzameld . had. Deze zond
van Swinden aan Bonnet zelven , die erkende udat
Meese veel dieper dan hij in deze mijnen gegraven had." Hij
was voornemens hetgeen hij over den invloed van het licht op
de plantgewassen had bijeengebragt bij gedeelten onder v a n
S w i n d e n te verdedigen doch hij stierf in den jeugdigen
ouderdom van 21 jaren , den 27 Febr. 1775.
Van Swinden gaf de letterkundige nalatenschap van den
begaafden jongeling uit met den titel :

.Experimenta Physica de actione Lucie , caloric et humiditatis
in vegitabilibus etc.
Zie Boekz. d. Gel. Wereld, 1775 a. 131. 471

-

473.

1VIEESE (DAviD) , werd 25 Dec. 1723 te Leeuwarden geboren.
Uit ouders van geringen stand gesproten , was hij een treffend
voorbeeld door zelfontwikkeling van bijzondere talenten , welke
groote mannen vaak kenmerken. Als hortulanus bij den akademischen tuin te Franeker geplaatst , (1750) wist hij, te midden van
drukken arbeid , in eenen vaak ziekelijken toestand, die hem vroeg
ten grave deed dalen , (Aug. 1770) binnen weinige jaren met overwinning van de grootste moeijelijkheden , door eigene vlijt ,
niet alleen zich zelven tot een voortreffelijken en geleerden
kruidkundigen te vormen , maar ook door zijn vernuft in die
wetenschap , nieuwe en meer uitgebreide inzigten te verkrijgen , welke lang nog door kenners bewonderd en gevolgd
werden ; terwijl hij tevens voor verscheidene andere , algemeen
nuttige onderwerpen , schrandere uitvindingen deed en voorstelde
die , door geleerde genootschappen onderzocht , met eer en goad
naar verdiensten zijn bekroond geworden. Tot zijn uitvindingen
behoorde ook een bijzondere zaaimachine. Zij was een houten
kar met twee wielen , wiens achterwand voorzien was van gaten
out het koren of zaad door te laten. Hij vervaardigde ze
met Bouts en zond ze naar de Koninkl. Maats. v. wetensch.
te Londen. Behalve waarnemingen aangaande de aartsnaden ,
getrokken uit verscheidene brieven van Meese aan Mr. L. F.
Grano v i u s te Leyden , en te vinden in Uitgezogte Verhandelingen D. IX. bl. 338—n-347 (Amst. 1764) gaf hij in 'het licht :
-

Flora Frisiaca, of lij8t der planten, welke in de provintie
Friesland in het Wilde gevondeu worden, waarbij gevoegt i8 een
korte beschrijving van bovengenoemd landschap. Franek, 1760. 8°.
Plantarum rudimenta, sive illarum methodus ; ducta ex dile-
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rentia earum seminum, Cotyledon= , aliarumque partium , guae
brevi tempore post earum propullulationem ac alterius incremen.
turn , in its conspiczuntur ; quorum omnium utilitatem praefatio
satin supergue lectorem docebit. Investigata, ejecta ac composita a David Meese. Leov. 1763. 4°, m. pl. Er zijn slecbts twee
stukjes van in het licht verschenen die in bet Hoog- en Nederduitsch zijn overgezet.
Verhandeling over het nut der kruidkunde, in Verh. d. loll.
Mattis. vantWetens. D. IV. 1768. bl. 133. •
Eenige nasporingen avngaande de Huisplanten (musci). Met
of b. L a. p. bl. 171.

Verh. over de Paalwormen in Verh. v. h. Gen. Floreant lib.
artes. D. I. Amst. 1771. 8°.
He XIX claw van de Genera Plant. van Linaeus. Syngenesia genaam,d, opgeh. en vertu. enz. Leeuw. 1761. 8°.
Op de Bibliotheek der Leydsche Hoogeschool vindt men :
David Meese, Hortulanus in Llorto Medico Franeguerano ,

Rudimenta Plantar= of eerste beginsels der planten , voortkomende naadat ze gezaaid zyn uyt Naar zaad. Mlle zooveel doenlyk was in deem hunne voortkoming en een weinig boven den
grond voortgegroeid zynde veranderingennagespeurd, afgeteekend
en aangeschreven; en daaruit eene nieuwe leerwijze getrokken
en by stukken voorgesteld en uitgegeven , waarvan 't eerste was in
1761.
Het werk bestaat (volgens de opgave van prof. Rein w a r d t)
uit twee deelen in folio. Het eerste bevat 48 groot kwartc
bladen met gekleurde benevens nog eenige ongenommerde
teekeningen ; alle voorstellende de kiemende zaden van een
zeer groot aantal van gewassen. De teekeningen zijn alien
zeer fraai en naauwkeurig , en van ieder kiemend zaad in
de min of meer gevorderde staat van ontwikkeling van hetzelve ,
en dus ook een gedeelte van het jonge plantje (plumnla) in
onderscheidene teekeningen voorgesteld." Het 2e deel bevat
den tekst of de verklaring van de teekeningen."
Zie Aanteekeningen van twee proeven enz. door A. Roskam Kool , in
de Verh. van het Bat. Genoots. to Rotterd. D. IV. bl. 190-163 ; G.
de Vos, Comment. de Entozois , p. 33; C. Mulder, Orot. Inaug. p.
12, 24 nota 14; Konst en letterb. 1822, D. II. hi. 242; 1824, D.
bl. 419; Boekz. d. Gel. Wereld, 1791 a b1.658; 1763, bl. 550-560; 1775 a. bl. 471; 1766, b1.40; Adelung, Foriz. u. Erg. v.
.Toth. Lev. i. v.; N.Mulder, Orat. de meril. D. Meese, cet. Gron.1822.
-

MEESTER (ANDRIEs), goudsmit to Haarlem , bloeide in

bet midden der XVe eeuw.
Zie K r am m , Lev. en werk. d. Holl. en Vl. Kunstsch. D. IV. bl. 1090.

MEESTER (ANDRIEs DE). Zie DEMETRIUS (ANDRIEs).
MEESTER (DE) , hollandsch kunstgraveur nit de 2° helft
der XVe eeuw. Wat van zijne kunst overig is , berust in

523
's Rijks Museum te Amsterdam. K r a na m vermeldt van hem
de volgende gravuren
Ben edelman wordt door den dood verrast.
Twee naast elkander zittende personen, kopij naar Wenzel
van Olmuts.
(Beide afdrukken in het kabinet te Weenen).
Salomon bidt knielende een op een zuil staanden a,fgod aan.
Jacobus de Mindere.
St. Philippus.
St. Bartholomeus.
Ben Turk te paard.
Ben wapenschild dal een burzelbaum (?) vormt , met een knaap
die den luchtsprong doet , volgens Duchesne, de originele
die onder de werken van I s r a el van Meek en voorkomt.
Ben zittende vrouw met een wapenschild en helm.
St. Petrus en Paulus met den zweetdoek, waarop het gelaat
van den Zaligmaker is afgedrukt, boven aan de pauselijke
kroon met de slentels onderaan , in het midden het teeken L.
0.30 , boven het jaartal 1497.
Zie Duchesne, Iconophile , p. 77; Kramm, t. a. p.

MEESTER (E. S.) , een zeer vruchtbaar araveur, , die in de
2e Mit der lie eeuw bloeide , en alleen onder deze initialen

bekend is. Men heeft verschillende gissingen omtrent zijn
waren naam en herkomst , men vermoedt echter dat hij een
Nederlander is , daar zijn werk de school der van E y c k e n
verraadt.
Nagler vermeldt 168 stuks van zijn graveerwerk , waaronder een Alphabeth in Gothischen vorm , kunstig met lofwerk ,
figuren en gedierten , als ook een Kaartspel , bestaande uit
nummers en figuren , waarvan slechts een compleet stel bekend is.
Men wil ook dat hij geschilderd heeft , en schrijft hem de
Lerg van Calvarien, op een vergulden grond geschilderd , in
de Kathedraal te Munster toe.
Zie Kramm, t. a. p. bl. 1090.

MEESTER (IsRAEL). Zie MECKEN (IsHAEL vAN).
IVIEESTER (Mr. GERRIT ABRAHAM DE), werd den 2 Oct.
1817 te Harderwijk geboren , en in 1841 te Leyden doctor
in de regten , na het verdedigen eener dissertatie de iudiciis
Oelriae tempore Beipublicae Provinciarum Unitarum (L. B. 1841).
Twee jaren later verkreeg hij het secretariaat van den gemeenteraad zijner geboortestad. Den 17 Junij 1847 werd hij tot
lid der Provinciale staten van Gelderland benoemd en in die
betrekking herkozen , toen , na de grondwetherziening van 1848
en de invoering der provinciale wet, de verkiezingen regtstreeks
geschiedden. In hetzelfde jaar (1847) benoemde men hem tot
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ordinair lid van de Overijsselsche vereeniging ter bevordering
van provinciale welvaart , en op zijn benoeming van lid van
het Historisch Genootschap te Utrecht , volgde die van bet
Provinciaal Utreehtsch Genootsehap, en der Maatschappij van Ned.
Letterkunde te Leyden. In 1854 werd hij curator van het
Nassausche•Veluwsche Gymnasium , in 1852 commissaris der
Zuidzeesche straatweg , in 1854 plaatsvervangend kantonregter ,
in 1855 burgemeester van Harderwijk , in 1857 lid van het
collegie van de zeevisscherijen , in 1862 van de tweede kamer
der Staten-Generaal. Zijne 1VIajesteit had hem reeds in 1858
bet ridderkruis van de Nederlandsche Leeuw geschonken. Hij
overleed 2 Maart 1864, nog geen 47 jaren bereikt hebbende.
De M e e s t e r had een rond en eenvoudig karakter en was in
het staatkundige en wetenschappelijke de historische rigting
toegedaan , niet die pseudo-historische partij , die de antiquiteiten van vroegere dagen in den tegenwoordigen tijd nil doen
herleven en niet weet te onderscheiden de naauwgezette toepassing van het tegenwoordige van vroegere staatsregterlijke
beginselen ; maar die ware historische rigting , die in het verledene de grondslagen opspoort van bet tegenwoordige.
Hij maakte zich als staatsman , regtgeleerde en geschiedkundige bekend en was een ij verig medearbeider aan verschillende regtsgeleerde en historische tijdschriften , zoo als van
de Kronijk en de Berigten van het Historisch Genootschap ,
van het Weekblad voor Burgerlijke administratie , de Nieuwe
Bijdragen voor regtsgeleerdheid , en anderen.
Afzonderlijk verschenen :

De staten van Gelderland onder het licht der Geschiedenis ,
(eerst in Ned. Jaarb. voor Regtsg. en Wetg.)
Zie N ijhoffs Bijdr. v. Vad. Gesch. en Oudheidk. D. VII. bl.
117-118.

Over de verdiensten van Karel V als Nederlandsche wetgever.
Lie Ni,j hoff, t. a. p.

Bedenkingen tegen het voornemen oni de heidevelden door eene
overbevolking te doen ontginnen. Arnhem 1847.
Voorts gat hij :

Het St. Jansdal of Heeren Loo, in Nijhoffs Bijdr. voor
Vad. Gesch. en Oudheidk. D. VI. bl. 93.
Aanteekeningen omtrent een paar Veluwsche bosschen. T. a. p.
D. VIT. bl. 294.

Het dertiende artikel der Vnie van Utrecht. t. a. p. D. IX bl. 213.
Chronologische opgave der perkanzenten der 13 en 14 eeuw
berustende in het archief der stall Harderwijk , in Kronijk v. h.
Hist. Genoots. Charters nit het Archie van Harderwijk , van
1315-1498. T. a. p. D. XV. 1859 bl. 281, D. IX. bl. 018
volgg. D, X. bl. 355 volgg.
Register van losse brieven van 1500-1543 , van 1543—
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in Gelderland doen gelden , in Nieuwe Bijdr. v. Regt8gel. en
hvetgeving , D. II. St. II. (Amst. 1852).
Karel V en zijn plakaten. Ald. D. V. St. 2.
De grondlegger onzer vrijheid Prins Willem .1, voorstander
van het centraliaatie-stelsel. Ald. D. VI. St. 2. (1856).
Onderzoek naar den staateregterkken toestand en de betrekking der onathankekke heerlijkheden onder de vrije republiek.
Aid. D. VIII en IX.
1553, 1555-1560-1560-1577. T. a. p. D. XVII. 1861,
XVIII. 1862.

De Staten van Gelderland , onder het licht der Geschiedenis ,
vervolg in Ned. jaarb. voor Regtsgeleerdheid en Wetgeving.
1846-1847.

Hoe lang en hoeverre heeft het beginsel van volkekeuze zich
Begrooting voor de provincie Gelderland, een bijdrage tot de
kenni8 onzer koloniale leger8, in Staatkundig en Staathui8houdk.
jaarboekje, 1850 , 1851, 1863.
Over de gemeentebesturen en etatistiek. Ald. jaarg. 1854.
lets nit eene belangrz)ke finantiele commissie in de voorgaande
eeuw. Jaarg. 1852.
• Bezoldiging der gezanten onder de republiek en de Generaliteitsloterij. Jaarg, 1854.
Het vermogen der gewesten om in evenredigh,eid de gemeene
laeten te dragen, gedurende de republiek. Jaarg. 1855.
Opgave van eenige prijzen van levengehoeften. Jaarg. 1855,
1856.

Ben blik in de begrooting der Maat8. van Weldadigheid.
Jaarg. 1863.
Na zijn dood verscheen :

Geschiedenis van de staten van Gelderland, van den oorsprong
tot h,eden. Utr. 1864. 2 dn. (vermeerderde herdruk van bovengenoemd werk.)
Zie zijn biographic in Y erslag der .Taarl. Trergad. der Maats. v.
Ned. Letterk. 1869.

MEESTERS (P.) , hoofdonderwijzer der Fransebe en Nederduitsche scholen te Sluis, overleed 24 Februarij 1837 in den
ouderdom van 57 jaren. 114 maakte zich verdienstelijk door
eenige uitgegeven werkjes in zijn yak en geschriften voor gemengde lectuur , zoo als :
Aanleiding tot het ontleden der Nederlandeche taal. Amst.
1831.

Voornaamste beginselen tot het aanleeren der Nederlandeche taal.
.Fran8ch vertaal- en leerboekje , in een geleidelzjke orde zatnenge8teld. Leid. 1835.
Merkwaardigheden nit den onderwij8kundigen leven8loop van
Thomas lloogeh,eyt van Diependaal. Amst. 1829. gr. 8°. 2° dr.
Amst. 1833. gr. 8°.
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He revolutionismua , voorgesteld in den koddig noodlotligen
levensloop van zekeren etaalsomwenteling8gezinden belangzoeker.
Middelb. 1832. gr. 8°.
De Wegfaal8che vondeling ; een held in het verkrijgen van
fortuin en aanzien. Amst. 1832. gr. 8°.
Oom Piet , voor8tellende het karakter van eenen Hollander ,
die flit de gering8te Hasse optreedt. Amst. 1832. gr. 8°.
Mi,slukte aanval op Staats-Vlaanderen, door den vicople
de Pontecoulant en doctor Gregoire in de laatste dagen van
October 1860.
.Een kluchtig heldenbedriii, in onder8cheidene genootschappen
gelezen. Amst. 1833. gr. 8°.
Mialukte aanval op 81,48, in Vlaanderen , den 2 Junij 1606.
Len kluchtig heldenbedrijf, gelezen in de kunst en welen8chap bevorderende Maat8chappij to ..elm8terdam. Amst. 1833. gr. 8°.
Revolutionnaire Catechiamu8. Ben nieuwe jaargeschenk voor
alle tegenwoordige en toekomende revolutiemaker8, gedeeltelijk
gevolgd naar een Fran8ch werk van denzeifden aard. Amst.
1834. gr. 8°.
Twaalf ambachten en dertien ongelukken. Ben oorspronkelzjke
Nederl. roman. Amst. 1834. gr. 8°.
Verzameling, geschikt om de Nederl. jeugd, door middel van
hare moekrtaal, op eene ordelijke en gemakkelijke wijze tot de
kenni8 der Fransche taal op te Leiden. Leiden 1835. gr. 8°.
.Fransche zamenepraken voor de scholm. Leiden 1839. 2 st.
Met M. B. Jung, Cijferstoel voor de Nederl. jeugd , waarin
voornamelijk datgene onderwezen wordt, wat een leerling , die
tot hoogere wetenschappen wordt opgeleid, behoeft. Leiden
1837 en 1838. 4 dln. kl. 8°.
Zie Kunst en letterb. 1837, D. I. bl. 145, 146; Brinkman,
-

Naaml. van toeken.

MEESTERE (G. DE). Sehrijver van :
Historia episcopatu8 iprensis , door J. B. Malon le Brugge ,
in 1851 4°. uitgegeven.
MEESTER (MARTINus DE), te 's Hage geboren en leerling van Rombout Verhuls t, bloeide als beeldhouwer , zoo
in steen als hout , in bet midden der 17 e eeuw. Hij overfeed
te 's Hage.
Zie Kramm, t. a. p. bl. 1090.

MEESTERS (WILLEbt), controleur der artillerie in Nederl.
krijgsdienst woonde in het begin der lie eeuw te Leyden en
was een vriend van den grooten werktuigkundigen Samuel
Mussch en broek, en den niet minder vermaarden Chr. H u ygen s. Meesters was de eerste uitvinder en vervaardiger van
ijzeren vaartuigen hier te lande. In 1674 liet de raad van
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Staten , op het advies van prins Willem III , door hem 40
blikken pontons (vaartuigen om bruggen te slaan), maken ,
en dergelijke pontons bleven tot 1795 in gebruik. M e ester s
volgde in 1688 den prins naar Engeland , en was later bij bet
bombardement van Dieppe , Calais , Brest en Duinkerken tegen•
woordig. Hij was ook een zeer kundig ingenieur en werktuigkundige , die met M u s s c h e n b r o e k en anderen briefwisseling gehouden heeft. Hij moot in 1703 of 1704 overleden zijn.
Zie J. C. de Jo n g e , Gesch. v. Neerl. Zeew. D. IV. bl. •

MEETER (P. A.). Men heeft van hem :
Beantwoording der prij8vraag IPelken weg moet de onderwijzer der jeugd ten plate lande inslaan , on der echooljeugd de
vol8frekt noodzakeiijke kundigheden mede te deelen en dezelve
vormen. Franeker 1830. gr. 8°.
Berete onderivij8 voor jonge kinderen. Leeuw. 1831. 3° dr.
.Leerlemen voor de jeugd. Vervolq op het eer8te onderwije.
Deeuw. 3 st. kl. 8°.
Zie van Cleef en Brinkman, Alphab. naaml. v. boek.
MEETEREN (EMANUEL VAN). Zie METEREN (Eml-

NU EL VAN).
MEETKERCKE (ADOLF VAN) , een der meest beroemde
staatsmannen , in 1528 nit een aanzienlijk geslacht te Brugge
geboren , werd pensionaris en ontvanger van bet Vrije. Als
zoodanig woonde hij de vergadering der Algemeene Staten te
Brussel bij , en onderscheidde zich door zijne bekwaamheid
boven anderen. In 1576 werd hij , wegens de Algemeene
Staten naar D on Juan te Marche in Famines gezonden , om
de welmeening van hen aan den nieuwen landvoogd bekend to
maken. Vervolgens handelde hij met hem te Hoey en werd
door hem naar de handeling te Geertruidenberg gezonden ,
voorts met den markies van H a v r e c h in Aug. 1577 naar
Engeland afgevaardigd , om den gevaarvollen toestand des
vaderlands to doen kennen en hulp of te smeeken. Zeer
breedvoerig handelde hij hier met Walsingham , den beroemden secretaris van koningin Eli aabeth, ter verdediging
van den stap der staten om aartshertog Matt hi a s als land.
voogd in te halen. Hij was in groot aanzien bij Willem I
zoowel ale bij Matthias en Alen C o n. In 1579 werd hij
naar den vrnchteloozen vredehandel te. Keulen gezonden , in
1580 voorzitter van den raad van Vlaanderen , en benoemd om
Anjou to vergezellen. Toen zijn vaderland zich met den
koning van Spanje verzoend had, koos hij de zijde der vrijheid en verplaatste zich near de zeven vereenigde provincien ,
waar hij met vreugde ward ontvangen. Door Leycester tot
lid van den Raad van State benoemd , werd hij in 1587 naar
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Utrecht gezonden , om de verschillen over het afschaffen van
bet eerste lid der staten ontstaan , te vereffenen. Hij toonde
zich destijds zeer genegen tot L e y c e s t e r, en geraakte
daardoor bij velen in mistrouwen.
In bet genoemde jaar vestigde hij zich te Leyden , en
leverde aldaar het volgende rekwest bij Burgemeesters in :
# "Ian de Edele ende .Ernstfeste Heeren Burgemeesteren der 8tadt Leyden.
Adolf v an Meetkercke, president van Vlaanderen , verthoont in aldereerbiedinge , dat hy van syne ionge ieucbt
of sich begeven bebbende ter studie inde vrye konsten ,
der Griexsche ende Latynsche letteren , den geschreven
rechten , mitsgaders het besoecken van diversche lantschappen ende coninckrycken , daer nae geroepen is geweest
tot den dienst der Republieken , aldaer by continuelyck
ende onberispelyck gedient heeft , soo wel te hove als in
de particuliere ende generale provincien van herwaerts
over , sedert het jaer XV° vyftich , ende namentlick in de
generale state ende raedt van state sedert het jaer
XV°XXXVI , sonder intermissie van tyde tot den iiii January lestleden (1587); dat het raijne heeren de gedeputeerde van de generale staten gelieft heeft de provincie
van Vlaenderen in de continuatie van den rude achter te
laaten , binne welcke tyden de thoonder soo aen mynheere
de prince van Oraengien , hoochloffelycker gedachtenisse ,
als door den lande (sonder jactantie gesproocken) vele
groote ende merckelycke diensten , treffelycke ende dangereuse legatien ende commissien , soo buyten als binnen
den lande , gedaan heeft tot syn eygene coste ende sonder
eenige recompensen , iae ter liefde van de waere religie
ende der goeder saecke van ddse vereenichde provincien
alle syne goederen , gemac , erven , vrienden ende vaderlandt verlaten , ende drie syner soonen ten dienste van
den lande overgegeven , daer van de twee voor den vyant
haer leven ende bloet gestort hebben , ende de derde noch
is in dienst als capiteyn ende lieutenant-colonnel van den
heere van Granevelt daertoe gevoecht ; dat hy remonstrant van syne voorsz. langdurige diensten soo luttel geprofiteert ende geconquireert heeft , dat hy , wesende van
oude en' wel bekenden adel ende ryckdom in Vlaenderen ,
niet behouden en heeft om syn huysvrouw ende acht
overgebleven kinderen to onderhouden ; dan mits haer in
de universiteyt sich beheipende met de talenten , die by
van Godt de Heere ontfangen heeft ende daermede de
ionckheydt to tuchten ende to onderwysen in de vrese
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Gots , goede zeden , talen , letteren ende consten , daermede by dese stadt ende universiteit hoopt to verchieren
ende voorderen ; bidt daerom dat Uwe E. gelieve uit sonderlinge gratie hem, remonstrant , te vergunnen de vrydommen , privilegien ende exemptien als suppoosten derselver universiteyt ende te dien einde hem favorable acte
ofte appositie te verleenen."

llOp dit rekwest werd aldu8 geappostilleerd:
Op ten XV Juny XVCLXXXVII is by Burgemeesteren deser
stadt Leyden in hare vergaderinge opt Raedthuys geresolveert , dat van nu voortaen geen huyshoudende persoonen
en sullen toegelaten werden om te genieten de vrydomme
van den universiteit dan alvorens overgevende dat sy diennietegenstaende sullen blyven onderworpen het reehtgebiet
van die van de gerechte derzelver stede, ende dat men
sulcx den heere president Meetkercke, gelycke bewillinge ende overgifte doende, de voors. vrydomme sal laeten genieten."
Gedurende zijn verblijf te Leyden nam hij deel aan de zamenzwering tegen L e y c e s t e r in die stad. H o o f t noemt
hem "een der voorbarigste belhamels" en telt hem onder de
"bewindgrage geesten , meestal buitenboorlingen , die , ziende
dat niet dan bij noodweder de haven hunner hartstogten te bezei
len was , het tij bekwaam kavelden , het anker der gehoorzaamheid afkapten , en alle winden te hulp riepen , die dienstig schenen om de golven op holler en holler gang , en de medewilligen van morren tot muiten te brengen." Hij ontdook het
geregtelijk onderzoek eu vlugtte naar Engeland , waar hij den
6 October 1592 , in zijn 640 jaar van zijn leven stierf, en
in de St. Paulus-kerk te Londen hegraven werd , waar men
nog zijn gedenkteeken vindt , welk opschrift ook bij P aq u o t
is te lezen. Hij huwde 1. Jacqueline de Ce rf, uit edelen
huize , die hem vijf kinderen schonk : Nicolaas en Anthonie
die volgen , B a u d e w ij n en A d olf , die hem overleefden en in
dienst aan koningin Elisabeth verbonden bleven , en Anne,
die volgt. 2. Margaretha van Lichtervelde, die hem
een soon en twee doehters schonk , wier namen onbekend zijn.
Zijne beide zusters Eleon or e en Adrienne waren chanoinessen te Maubeuge. Zijn zinspreuk was Et amico fidus et
hosti. Zijn portret vindt men bij Foppens, Pa quo t en in
de Perk. Vad. _Hi8t. van C. van der A a.
Meet k e r c k e was een uitstekend beoefenaar der klassieke
letterkunde , van welke de volgende proeven bestaan :

De veteri et recta pronunciatione linguae Graecae Commentariue. Accessit appendix de Graecorum Accentibu8 ; cum echoBrugi8 Flandrorum. 1565. 8°.. Antv. 1576. 12°. , ook 'in
Sylloge Scriptorutn, qui de linguae Graecae very et recta pro34
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nuntiatione commentarios religuerunt etc. Lugd. Bat. 1736. 8°.
door Sig b er t H av e rk amp uitgegeven.
Kalendarium perpetuum : sive Ephemeris syllabica dierum
iestorum Ecclesiae .Romanae , achter het bovengemelde werk.
MO(rxov TO sigotov, xul Blom; S up va to I) EatiA.A.ca. Moschi
Siculi et Bionic Smyrnaei Idyllia , quae quidem exstant , omnia
hactenus non edita. Accessit Phanoclis Elegia et alia Propertii. Omnia Latino , tam solutas oratione , quam carmine reddita , doctissimorumque virorum scholiis illustrata. Brugis Flandrorum. 1565. gr.8°.
Theocriti Syracusani Epigrammata , carmine Latino reddita.
Met .de Parerga Poetica van J o h. Posthias (Heidelb.) ex
Typographelo .Hieronymi Commelini. 1595. 8°.
Volgens Sweertius en Val. Andreas is dit werk te
Wirtsburg gedrukt.
S w e e r ti us schrijft hem Poemata varia toe , waarschijnlijk
op .losse bladen gedrukt. Hij liet na eene verbandeling de Tumultibus Belgicis in hs., bij zijn afstammelingen bewaard. De Thou
en V al. Andreas, vergissen zich door hem de redactie der
Acta Faczjicationi quae Coloniae habita sunt , en de aanteekeningen er op , en Bayle, door ze aan Coornhert toe te
kennen. Zij zijn van Aggeus Albad a.
Zie Bor, Ned. oorl. D. 1I. B. X. fol. 304 vs. B. XIII. fol. 103
vs. D. XXII. fot. 11 vs. D. IV. B. XXIII. fol. 64, recto. B. XXVIII.
fol. 28, 29; Hooft, Ned. Hist. D. XXIV. bl. 1100-1107; Sanderi, Flandr. ill. T. II. p. 154; Sweertii, Ath. Belg. p. 92; Val.
Andreas, Bibl. Belg. p. 5, 6; Revii,. Daventr. ill. p. 526-528;
Thuani, list. lib. XVIII. n o. 25; Foppens, Bibl. Belg. T. I.
p. 6-8; Saxe, On. T. III. p.420; Hoynck van Papendrecht,
Anal. T. II. p. 2 p. 244, 248, 249, 309, 349 ; B e au fort, Lev. v. Willem
II, D. III. bl. 32, 141, 143.; Paquot, M6m. T. III. p, 617, sv.; B ay 1 e;
Dict. v. Coornhert , Wagenaar, Vad. Mist. D. VII. bl. 279, D.
VIII. bl. 115, 120, 180, 258, 1.261; van Wijn, op Wagenaar,, D.
VII. bl. 50; de Wind, Bibl. d. 1Ved. Geschieds, bl. 200; Scheltema, Staatk. Ned. o. h. w. ; J. C. de Jonge, Unic van Brussel ,
bl. 76; Groen van Prinsterer, Archives de la maison d' OrangeNassau, T. VI. p. 85, 134, 220, 273; 280, 440, 470, 521 svv.
522, 565 sv. T. VII. p. 262; Kok, Kobus en de Rivecourt,
Acta mss. Cur. Acad. Lugd. Bat. ; Gends. Gesch. D. II. b1.226; van
Kampen, Gesch. d. Lett. enz. D. I. bl. 84; Vre e de, In 1. t. d. Gesch. d.
Nederl. Dipl. D. II. St. I. bl. 213-15; Motley, Opk. d. Ned. Depl.
D. I. bl. 77.

MEETKERCKE (ANNA vAN), vrousv van Coudette, dochter
van den vorigen. Volgens Paquot maande haar vader
haar in een door hem nagelaten gedenkschrift aan , naar
Brugge en tot de R. C. kerk terug te keeren.
In dit gedenkschrift zou hij ook de R. C. godsdienst voor de
eene ware hebben beleden. Hij behoorde echter tot de protestantsche kerk , 't geen ook zijn grafschrift bevestigt. Zij
volgde haars vaders raad , keerde naar Brugge terug, beleed
daar de R. C. godsdienst, leidde tot haar dood toe een gods.
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dienstig leven en werd begraven in de kerk der acme Clarissen
aldaar in het graf van J e an de Cerf, beer van Haaendoorn
en van zijne vrouw, Corn elia van Mauld e, warawe van
Jakob v an M e e t k e r c k e, ridder, beer van Marck en bur
gemeester van het vrij e Brugge. Zij was weduwe van Paul
K n i b b e, raad van den koning van Denemarken.
Zie P aquot, T. III, p. 619.

MEETKERCKE (ANTHONIS vAN) , zoon van den president
trad in krijgsdienst en werd 7 Oct, 1586 bij Zutphen gedood. Zijn
grafschrift en dat van zijn broeder leest men in de St. Lebuinuskerk te Deventer , en bij P a q u o t t. a. p.
MEETKERCKE (NicoLAAs vAN), broeder van den vorige ,
legde zich eerst op de oude letteren toe , en omhelsde vervolgens de krijgsdienst. Hij sneuvelde als kolonel in dienst der
Staten 11. Junij L591 bij het beleg van Deventer, in den onderdom van bijna 30 jaren.
Zie Paquot, t. a. p. Wag en a a r , Vad. Hist. D. VI II. bl. 297,
312; Gids 1840. n°. 3, bl. 37.

MEEUS (ADA.m), geb. in 1533 med. dr. te Amsterdam,
bloeide in de 2° heft der 16° eeuw , en gaf in bet licht
Almanach van den fare ons Heeren 1;163, ghecalculeert op
den Meridiaen der stadt Amsterdam (met eene pronosticatie van
dat jaer). Gheprint Tantwerpen in de .Rape by Hans de Lad, met
Gracie ende privilegie . . . anderteekent J. de Perre (1562) met hon.
tsn. kl. 8°. Zijn portret , door P. Nagel vervaardigd, ziet het licht.
Zie Cat. d. Maats. v. Ned. Letterk. D. II. bl. 465.

MEEUSE (CrraisTIAAN), werd 16 Febr. 1764 te Veere geboren.
Na gedurende 25 jaren ter zee en ter vissch.erij gevaren te
hebben , liet hij dit heroep varen , legde zich op de godgeleerdbeid toe , werd in Maart 1803 proponent bij de classis
van Walcheren , en 29 Mei daaraanvolgende predikant op den
Hoek in het land van Axel. Hij poogde den mystieken geest
die in zijne gemeente heerschte , en door het lezen van B u nj a n's Christens reize naar de eeuwigheid gevoed. werd, tegen te
gaan door de aanprijzing van de Beoefeningsleer van L. IC i s t.
Toen hij zag dat dit niet gelukte, sloeg hij zelf handen aan het
werk en schreef: Proeve van eens Christens reize naar de
eenwigheid , met voorr. en aanmerk. van J. R en i e r , predikant en rector te Veere in het lieht gegeven , Dordrecht 1810
doch ook hierdoor bereikte hij zijn doel niet. Behalve dit
werkje en anderen , die hij nameloos uitgaf, verscheen van hem:

God4dienstig handboek voor zeelieden van ondersolleitione standen. Middelb. 1822 , later net een Bijlagen in 1826.
Hij beschreef zelf zijn leven (Herinneringen nit hei leven
van C. Meeuse , door hem zelven beschreven.) en stierf 1 September 1838 , in den ouderdom van ruim 74 jaren. Zijn
zeer groot portret is op steel) gebragt door A. C. van Boy en.
Qok zijn er 2 klein.dere waarvan een voor zijn levensb.
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Zie Kobus en de Rivecourt, o. h. w.; Boekz. d. Gel. Wer.
1838 b. bl. 376, 504.

MEEUWEN (JoHANNEs), te Gron. geb., studeerde aldaar,,
sedert 1692 predidant te Nijkerk , Oldekerk en Faen. Hij stierf
29 Febr.- 1722.
Men been van hem:
Merq van de Heidelberg8che Catechismus , uitgehaelt in vraagen en antwoorden en smakelijk gemaakt door schriftuurlzjke en
andere g elzjke gelijkenieeen of vergelijkinyen tot dienet en clic/tang van alle waatheidlievende Christenen. Gron. 1729 , 1730.
20 dr. 8°.
Zie Boekz. d. Gel. wer. 1722a. bl. 374; 1736a. bl. 347; Arrenberg, Naamr. v. Ned. boek. bl. 343; Koecher, Catech. Hist. d.
Gem'. W. 319.

MEEUWEN (JAKOB VAN) , dapper zeeheld , onderscheidde
zich in de ooriogen tegen de Engelschen , onder Tromp en
de Ruite r. Als commandeur was hij in den slag bij Solebay (1674) waarna hij in plaats van den tot vice•agniraal verheven Jan de H a e n , tot schout bij nacht werd benoemd. Den
7 Junij 1675 ontstond er tusschen hem en nog drie andere oorlogschepen van het gemeenebest , die de St. Ubesvloot, uit 28 koopvaarders bestaande , huiswaarts geleidde , en drie Fransche oorlogschepen , nevens een brander , een scherp gevecht in het kanaal ,
waarin de Nederlanders zich dapper verdedigden , en het hem gelukte al de hem toevertrouwde bodems veilig binnen Damns te brengen , uitgezonderd een , waarvan de vijand zich in den eersten
aanval , onder begunstiging van een zwaren mist , meester
maakte , en twee andere , waarvan een in brand werd geschoten
en de tweede op de Goying vastraakte. Drie dagen daarna uit
Duins de reis voortzettende , werd het smaldeel van v a n
M e e u w e n op nieuw door de Franschen , die nu met drie kapers versterkt waren , aangegrepen; dock het ontving den
vijand kloek , en bereikte met de zijnen de vaderlandsche kust ,
zonder dat eenig schip verloren ging.
Zie J. C. de Jonge, Gesch. v. h. Ned. Zeew. D. III a. bl. 148
bl. 279; Boll. Merc. 1675. bl. 110.

MEEUWISSE (Rocsus), stads timmerman te Brielle, dwong
door zijn manhaftig gedraa het krijgsvolk van Bossu, na de
inneming dier stad door de Watergeuzen derwaarts gezonden,
of to trekken , doordien hij met een biji in de hand in het
water sprang, en het Nieuwelands sluisje open kapte , waardoor
bet lage land en de wegen onder water liepen.
Zie Hooft, Ned. Hist. B. VI. bl. 220; van Meteren, Bilderdijk, V. G. D. VI. bl. 124; Ned.Hist. D. II. bl. 25; B ar eu th, Holt.
en Zeel. jubeljaar, bl. 52; Drentsche Volksalm. 1839, bl. 244.

MEGAN (P.) , bij Im me rzeel en Nagler G. E. Meg a n genoemd , een landschapschilder van Vlaamschen oorsprong ,
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vestigde zich te Weenen in, de tweede helft der 170 eeuw.
Verder is niets van dezen schilder bekend. Na gl e r's berigt,
dat hij in 1660 te Weenen geroepen , aldaar in 1730 nog
werkzaam zou geweest zijn , is waarschijnlijk onjuist.
Hij teekende zich onder zijn schilderijen verkort Meg.
Kramm vermeldt van hem zes stuks geetste Bergachtige land8chappen , in kl. 4°.
,

Zie I m mer zeel, Lev. en werk. d. loll. en V7. Kunsts. D. II. bl.
211; Kramm, Lev. en werk. d. Holl. en Vl. Kunsts. D. IV. bl.
1094.

MEGANCH (PIETER) , of Petrus Megangus, volgens
V al e ri us Andreas van Ninove , doch , volgens S w e ert ius
naar Jacques Marchant van Comines. Hij opende in
de eerstgernelde piaats in de XVIe eeuw eene school , waarin
hij de Latijnsche en Grieksche talen onderwees. Later bestuurde
hij andere scholen , zoo als te Comines en eindelijk te Rijssel ,
waar hij om 1578 in hoogen ouderdom overleed. Hij beoefende
de Latijnsche poezij en was de vriend der dichters J e m e
du Mortier, Franciscus Haemus en N. Lobel, kanunnik te Rijssel.
Hij gaf in het licht :
Grammatica , in carmen et tabulas graphice concinnata. Paris.
1549. 4 ° .

Syntaxi8, lam in carmen qualm in tabellae contracta. Ibid. 1549. 4°.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. p. 748; Foppens, Bibl. Belg:
T. II. p. 992; Sweertii, Ath. Belg. p. 624; Paquot, Minn. T.
II. p. 228; Hier. du Mortier, Carm. p, 26, 27, 96, 97; Fr.
Haemi, Poem. p. 107, 108.

MEGANCK (MATTHEUS). Dezen scheepsbevelhebber oatmoeten wij meermalen in de zeeslagen van 1672-1673. Hij
werd in den eersten zeeslag , in het laatste jaar (op Schooneveld)
zwaar gekwetst , en stierf aan zij ne wonden.
Zie J. C. de Jong e, Gesch. v. Ned. Zeew. D. III a. bl. 238.

MEGANCK ( ) , zeeheld , die in 1675 den rang van
commandeur bekleedde , zich in dit jaar in de gevechten tegen de
Duinkerkers onderscheidde , en een vijandelijk schip bbmagtigde.
Zie J. C. de Jon g e, Gesch. v. Ned. Zeew. D. III. bl. 244.

MEGAPOLENSIS (SAMUEL), med. doct., jongste zoon van Johannes Mega polensis, (predikant te Schoorl en Bergen , te
Reusselaersdijk (1642) en (1649) te Nieuw-Amsterdam , beide
in Noord-Amerika), werd in 1662 proponent en predikant te NewYork in Amerika , in 1670 de Wieringerwaard en te Zuid•Zype
in Noordholland , en vervolgens van de Engelsche kerk in Vlissingen , waar Thomas Pots hem 30 Mei 1677 bevestigde.
Den 23 Mei 1685 vertrok hij naar Dordrecht, waar hij
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itt 1700 emeritus werd en in 1706 stierf. Hij was een zeer
geieerd man.
Balen, Beschr. v. Dordr. bl. 195; Steven, Hist. of the
British Ghurrhes in the Netherlands , p. 300, 306; Vrolijkherd, Vliss.
Kerkhenzel. bl. 150, 151328; Schotel, Kerk. Dordr. D. I. bl.
llaghan, History of New Netherland ,
438, D. II. bl. 217 ; O'Ca
Vol. I. p. 439.
MEGEN (KAREL VAN BRIMEU, Graaf VAN). Zie BRIMEU
(KAREL VAN).
MEGEN (LUCAS ROELOF VAN) , hopman der 300 knechten
in 1572 te Middelburg tot verdediging en behoud dier stad
voor den koning van Spanje ingenomen. In Aug. van dit jaar
ontstond er onlust onder zijn vhandel omdat de betaling van
een reaal of 5 stuivers ter week voor hunne huisvesting (services)
niet aan alien gelijktijdig was geschied.

Zie 'sGravezande, Tweede eeuwged. d. Middelb. vrijheid , bl.
183, 258.

MEGEN (PIETER WILLEM VAN), werd in 1750 te 's Hage
geboren , en 7 jaren later , na den dood zijner ouders , in het
burger weeshuis , en in 1763 als kweekeling in de Renswoudsche stichting opgenomen , ontving van A. Scho u w man onderwijs in de teeken-, en van Dub o ulo is in de graveerkunst ,
later te Parijs dat van J. P. le B a s en J. G. W i 11 e. In
1779 keerde hij naar zijne geboorteplaats terug , waar hij in
1785 overleed. Men heeft van zijne hand een keurig bewerkte
Arent Le petit Oiselier , naar eene schilderij van P. A. Wi Ile
fol. Voorts La Tete Bachante, naar H. Goltz
1778 , ovaal fol.; het portret van Maria Duyst van Voorhout
van Renswoude, stichteres der drie fundatien te Utrecht ,
's Hage en Delft 1780. 2° dr.
Zie I mm erze e 1, Lev. en werk. d. Holt en V 1. Kunsts. D. It. bl.
211; Kramm, Lev. en werk. d. Holl. en Vl. Kunsts. D. IV. bl.
1093; Kobus en de Rivecourt.
MEGGELEN (JACOB JANSZ. VAN) dichtte

in bet laatst der

18° eeuw in den smaak van Pock enbroch o. a.:

Harlequin op de beurs van Amsterdam in het Dichtkundig
praaltooneel van Neerlands wonderen.
Zijne poezij is onbeduidend.
Zie v. d. A a, N. B. A. C. Woordenb. o. h. w.

MEGHELEN (RomBouT VAN) , bloeide als bouwmeester in
de tweedy helft der XVI° eeuw. Hij ontwierp het plan , waarnaar Karel V in 1528 het slot Vredenburg to Utrecht
stichtte. Dit plan berust in het provinciaal Archief to Utrecht,
en is afgebeeld in Geschiedk. en Oudheidk. beschr. van de pleinen, straten enz. der slad Utrecht. Utr. 1845.
Zie K r amm , Lev. en werk. d. Holl. en Vl. Kunstsch. D. IV. bl. 1093.
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MEGGRODE. Zie MEGGRODE.
MEGUS (PETRus) geb. te Antwerpen , eerst rector van het
klooster van Facons in Turnhout , werd in 1560 prior van Corsendonck aldaar , en in 1561 van het nonnenklooster te Bergen op Zoom. Hij was biechtvader van prins W i 11 e m I,
waarom hij verdacht gehouden werd bij A 1 v a. Hij vertrok
naar Keulen als balling , en overleed aldaar.
Zie Mr. L. van Gorkom, Beschr. d. stad Turnhout , bl. 48.
'

MEHEN (ELLARDUS VAN) , in 1570 te Harderwijk geb. , werd
in 1598 als predikant te Harderwijk beroepen , in 1619 door
Gelderland tot de nat. synode te Dordrecht afgevaardigd , in 1619
bij leening eenigen tijd predikant aan Utrecht gegeven. In hetzelfde jaar begeerde hem de gemeente van Amsterdam , doch de
gewestelijke synode en gemeente weigerden zijn ontslag. In 1637
werd hij hoogleeraar aan de hoogeschool te Harderwijk , tot
wier stichting , in 1600 , en verheffing tot academie van geheel
Gelderland , in I 617 , hij veel had toegebragt. Behalve de Godgeleerdheid , onderwees hij ook voor de komst van Thysius ,
de Hebreeuwsche taal. Hij overleed in Nov. 1639.
Wij vinden als vrucht van zijn pen vermeld :
21nker der zielen. Harderw. 1611. 8°.
.

Becht der Kerke , onder Christelijke overheit in t Kerkelijke.
Harderw. 1616.
Zie Brandt, Hist. d. Ref. D. III. bl. 428, 654, 967; Kist en
Royaards, Kerk. Arch. D. III, bl. 612, 660, XIV.b1.2, 3, 24,
26 , 224; Bouman, Gesch. d. Geld. Hooges. D. I. bl. 113, D. II.
bl. 647; H. Kroese, Kerk. Reg. d. pred. te Amsterdam , bl. 44; van
Rhenen, Kerk. Reg. bl, 33; Kobus en de Rivecourt; Cat.
de Groe , bl. 95; Aanh. en very. op Abcoude , Naamr. bl. 136.

MAHEUX of MAHEUX (JAcoBus) , leefde in de tweede
helft der 17° eeuw , en was om 1690 te Parijs werkzaam. Hij
graveerde o. a.:

Het portret van den bisschop van Senes en St Hieronymus ,
naar G. Ri b era it Spagnolett o. Onder zijne in mezzotint gegraveerde prenten , is eene kopij naar de prent .De Rot.
Zeman , door Cornelis Visscher gesneden.
Zie Kr a mm, Leu. en werk. d. Holl. en VI. Kunstsch. D. IV. hi.
1093.

MEHUS (LIEvEN) of MEUS , werd in 1630 te Oudenaarde
geboren. Toen hij Lien jaren oud was, ontboden zijne ouders ,
die ten gevolge der staatsberoerten naar Milaan waren geweken ,
hem derwaarts. Voor een wetenschappelijken loopbaan bestemd
betoonde hij daarvoor weinig aanleg en lust, maar des te meer
voor de schoone kunsten , toeri hij onder de leiding van zekeren Carlo, een te Milaan gevestigd Nederlandsch kunstenaar ,
die met veel talent veldslagen en landschappen schilderde.
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Naauwelijks 15 jaren oud , teekende hij niet slechts elk voorwerp naauwkeurig naar de natuur na , maar kreeg een zekere
vaardigheid in het groeperen en daarstellen van kleindere geschiedkundige tafereelen. Bij zijne meerdere ontwikkeling , en
Borst naar meerdere volmaking, ontstond welhaast het verlangen om Rome te bezoeken , en op zekeren dag trok hij , van
niets anders dan van zijne portefeuille en teekengereedschappen
voorzien , derwaarts. Te Pistoja, waar hij zich eenigen tijd
ophield , geraakte hij in kennis met een edelman die hem met
zich naar Siena nam en den hertog M a tt hi a s voorstelde. Deze
met het werk van den jongeling ingenomen, hield hem bij
zich , en nam hem mede naar Florence , waar de vermaarde
Pietro d a Cortona reeds eenigen tijd bezig was met het
schilderen der zalen van bet paleis P it t i voor den Groothertog Ferdinand II. Lieven viel het voorregt ten deel
onder de leerlingen van dezen meester te worden opgenomen.
Snel en groot waren de vorderingen die hij maakte , zijne
voortbrengsels vonden den grootsten bijval, en de schoonste
loopbaan was voor hem geopend , toen hij eensklaps het besluit nam Florence en zijnen edelmoedigen beschermer te verlaten en naar Milaan terug te keeren. Op zijnen weg derwaarts
raakte hij verdoold , en op Piemonteesch grondgebied. Hier,
waar men bezig was toebereidselen tot den oorlog te waken ,
viel hij in handen van wervers , en werd hij genoodzaakt dienst te
nemen. Eerst drie jaren later kreeg hij zijn ontslag , en keerde
hij naar Milaan en zijne ouders terug. Later kreeg hij te
Florence eene betrekking aan het hof, waar hij in 1691 in
den ouderdom van 61 jaren overleed. Zijn overschot werd
met groote staatsie in de kerk St. Jacopo tra fossi bijgezet.
Tot de eerste voorstellingen , die hij, na zich voor goed to
Florence neergezet te hebben , vervaardigde , behooren die in
den koepel van de kerk der madonna della Pace, in het klooster der Hervormde Bernardijnen , die voor meesterstukken van
deze kunstenaar worden gehouden.
Voor de Toscaansche stad Prato schilderde hij drie stukken ,
als : een H. Petrus van Alcantara, bezig zi/nde de II. Theresia het sacrament des altaars toe te dienen in de Kathedrale
kerk aldaar,, in de kerk van St. Silvester, de Moeder Gods met
het kind Iezus, de H. Joseph en twee Apostelen en de verloving
van St. Catharina in de St. Marcus-kerk. Men roemt ook
zijn Rust van Bacchus met Ariadne; het Manna, het gevecht
van Achilles, zijne tafereelen van Hagar en Ismael, en de
zegepraal der Onwetendheid, in het paleis Pitti. In de vorstelijke galerij en in het genoemde paleis zijn ook onderscheidcne
merkwaardige voortbrengsels van zijn penseel, onder anderen
zijn vier beroemde efaargetijden. In het Florentijnsch museum
vindt men zijn , door hem zelven geschilderd portret. Volgens
Kramm heeft hij ook geetst. Gund el lini schrijft hem toe:
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De dad en vesting Piombino en Een titelblad naar Vanni,
voor de Academie intronata van S i e n a.
Zie Immerzeel, t. a. p. bl, 211, 212; Kramm, t. a. p. bl.
1093 Bel g. Mus. 1).I11; Blommaer t, Ned. schrijv. te Gend, 131. 427.

MEIBOOM (MARcus), in 1630 te Tonningen in Holstein
geboren , was een grout geleerde met vreemde stellingen en een
lastig humeur. Hij maakte zich bekend door een werk over
de muziek der ouden , dat hij aan Christina. koningin van
Zweden , opdroeg. Deze ontbood hem aan haar hof, en liet ,
om een begrip van de oude muziek te krijgen , Grieksche
speeltuigen , naar zijne ordonnantie waken , om daarmede een
Grieksch concert uit te voeren. Meiboom zou eene Grieksche aria zingen en de hoogleeraar Nauclae us een .Griekschen
dans uitvoeren , doch toen de vergadering , die geen Grieksch
verstond , in lagchen uitbarstte , werd ieiboom woedend ,
mishandeld op de galerij in tegenwoordigwoordigheid der koningin den jongen Bourdelot, haar lijfarts en mignon ,
die hij voor 1de oorzaak hiervan Held , verwijderde zich
uit Zweden , en begaf zich naar Denemarken , werd hoogleeraar te Sora , daarna koninklijk raad en bibliothecaris to
Kopenhagen , en drong vervolgens den koning hem de betrekking van opzigter van den tol to Elseneur to geven. Daar
hij deze post , even als weleer zijn bibliothecariaaq, slecht waarnarn en zijne rekeningen niet in orde waren , zette de eerste
minister Gabel, tegen wiens zin hij met dit ambt bekleed
was , hem af. Hierop begaf hij zich naar Amsterdam , waar
hij in 1668 tot hoogleeraar in de letteren en geschiedenis word
aangesteld. Naauwelijks had hij die betrekking een jaar bekleed of hij werd ontslagen , wij1 hij geweigerd zou hebben
privaat onderwijs aan den zoon van een burgemeester to geven ,
zeggende dat hij gewoon was jongelingen , geen kinderen to
onderwijzen.
Hij stak naar Engeland over , waar hij een werk wilde laten
drukken onder den titel : Specimen secundum et pars' guaedam

tertii novarum in S. Codice interpretationum et explicationum ,
mits men hem daarvoor 1000 pond sterling voorschoot. Dit
mislukte. Hij schreef zulks toe aan Polus, wiens Synopsis
Critic. toen in het licht was verschenen. Uit Engeland begaf
hij zich naar Frankrijk en vervolgens naar Amsterdam. VFij1
hij zich beroemde een handschrift te bezitten , de Commentarien
van Ilieronymus op het boek Job , die Augustinus meende dat
verloren waren , en men in Frankrijk een nieuwe uitgaaf van
diens werken wilde opleggen , werd hij door den Franschen
gezant d'A v a u x aangezocht dit hs. to verkoopen , doch toen
hij er / 10,000 voor vroeg , moest de gezant er van afzien.
Naar zijn gevoelen was niemand beter in staat den bedorven
tekst van den Hebr. bijbel te herstellen , dan hij.
In 1702 was hij verpligt zijne bibliotheek to verkoopen. Hij
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stierf in 1711 in armoede. Men wil dat hij een beroep tot
hoogleeraar in de Hebreeuwsche taal to Leyden zou hebben
afgeslagen.
Hij schreef:
Observatt. ad loca quaedum librorum decem M. Vitruvii Pollionie de architectura , quae prodierunt in Jo. de Lad. edit.
Vitruvii. Amst. 1649. fol.
Dialogue de proportionibus ad .Fridericum III regem Daniae.
Hen. 1655. fol.
.Liber de fabrica triremium. Amst. 1671. 4°. in Graevii,
Thies. Antiq. Roman. T. XII. p. 553 , seqq.
Specimen secundutn novarum in S. Codice Helraeo interpret.
et explic. 8uarunt Amst. 1676. fol.
Specimen tertium novarutn in S. Hebraeo cod. etc. Amst.
1678. fol.
Davidis Pealmi decem (23, 25, 47, 48, 61, 65, 72, 95, 98, 150).
hebr., item sex sae. script. Vet. lestamenti integra capita , prise°
Hebraeo metro restituit omnia , et cum tribus interpretationibus ,
Graeca , Latina et Gernanica apparere voluit. Amst. 1690. fol.
Psalmi Davidis duodecim et totidem Sacrae Script. V. T. integra capita in prise° Hebraeo metro etc. Amst. 1689. fol.
.Epi8tolae de Scriptoribus variis .111usicis ad Marquardurn Gudium. d. 14. April 1667.
In Gudii Epist. Traj. ad Rhen. 1697.
Essay de Critique ou on tache de montrer , en quoi consiste
la poesie des Hebreux in J. Clerici Bibl. Univ. hist. T. IX.
1688. p. 218-291.
Musicae antiquae autores Septem Graece et Lat. restituit et
notis explicavit. Amst. 1652. 4°.
Opuscula mythologica , physioa et ethica , Graece et Lat. a
Thoma Galeo Contabrigiae. 1661 edita nunc cura Meibomii recusa. Amst. 1688. 8°.
Diogenis Laetii de vilis , dogmatibus et apopthegmatibus claror.
philosoph: libri X Graece et Lat. Amst. 1692. 4°.
.Epicteti manuale et sententiae. °delis tabula et alia ajinis
argumenti in linguam Latinam conversa. Traj. ad. Rhen. 1711. 4°.
Curd Adr. Relandi. Ibid. 1721. 4°.
Catalogus Manuscriptorum et librorum impressorum ex Bibliotheca viri quondam longe celeberrini Marci Meibomii , serenissimo Regi Daniae a consiliis superstitem. Hagae an. 1752.
Hij lid in hands. na :
Are Hebraeorum metricae restituta.
Notae in Diogenem Laertium.
Nova versio Polybii historicorum.
Cl. Ptolemaei et Bryennii harmonica cum Comm. et Versione sua.
Plutarchi dialogue de musica c. vers. Lat. et Gal.
Zie Biogr. Univ. ; JOcher, Adelung, Kobus en de Rivecourt, Morhofii, Polyh. Philosoph. C. I. § 10 p.469,T.II; Jo Fa-
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bricii, Hist. Bibl. P. III. p. 445. 445, P. Burmanus, ad Syll.
Epist. T. IV. p. 86; D'Orvilius, Orat. in Nat. Ath. p. 16 ; Cat. Bibl.
Bunay. T. I. Vol. II. p. 1431 ; Saxe, Onom. T. IV. p. 558, 559;
Carpzovius Introd. ad libb. historic. Vet. Ters, p. 443, seqq.; Ben
th em's Holland Rirch and Schulen staat. T. II. p. 375 ,,1 folg. ; M 01leri, Citnbr. liter. T. III. p. 375 , seqq.
-

-

-

MEIBOOM ( ) , beroemd wiskundige uit de 17 6 eeuw ,
vermeld bij van Schooten in zijnen Commentariue op de
Geometria van Descartes.
Zie Nieuwenhuis, o. h. w.
MEIER (JoliANNEs1 , werd in 1651 of 1652 te Blomberg ,
een klein stadje in het graafschap Lippe geboren. Zijn vader
Cars tin g Meier was kuiper , en bestemde zijn zoon voor
hetzelfde ambacht , opdat die hem in zijne sobere broodwinning
mogt ondersteunen, en toen Johannes meer lust in het lezen toonde te hebben , trachtte hij hem met geweld daartoe te
dwingen.
Een aanzienlijk inwoner trok zich bet lot van den knaap aan en
stelde hem in de gelegenheid zijn veelbelovenden aanleg to
ontwikkelen. Deze bezorgde hem huisvesting en onderrigt tot
dat hij in 1668 genoeg gevorderd was om met vrucht eerst
het lagere, naderhand het hoogere onderrigt aan het gymnasium
van Hamm te genieten. Hier maakte hij groote vorderingen
onder den wijsgeer Abraham G u 1 i c h en den godgeleerde
Adrianus Pauli, die hem het eerst liefde voor het Coccejaansch stelsel inboezemde. In 1673 werd hij kandidaat tot de
H. dienst en begaf hij zich naar Groningen , waar hij , 1674 , het
onderwijs en de vriendschap verkreeg van den beroemden J a c obus Alting, die hem hoog schatte en op wiens aanbeveling
hij met grooten toeloop openbare lessen gaf, terwijl hij in
1778 te Keulen in aanmerking kwam en in het volgend jaar
het plan vormde naar Engeland te reizen. Nog niet verzadigde
dorst naar meerdere wetenschap dreef hem intusschen naar Leyden , waar hij de gehoorzalen van den jongeren F. Spanheim
Chr. Wittichius en Steph. le Moyne bezocht. Zijne
geleerdheid , vooral in de Oostersche talen , maakte hem aan
de Hollandsche academie zoo gunstio. bekend , dat zijne lessen
over de Hebreeuwache , Syrische en Chaldeeuwsche
r'
lêtterkunde
een geruimen tijd bij de studenten zeer gezocht waren , en toen
de ijver van deze begon to verffaauwen , ontving hij van curatoren het aanbod om op hunne kosten eene reis naar Syrie te
ondernemen , ten einde zich daar meer to kunnen oefenen in
de kennis van de Oostersche gewoonten , zeden en letteren.
Gereed om van die vereerende uitnoodiging gebruik te maken
riep hem de onverwachte aanstellino. (1679) van buitengewoon
hoogleeraar in de godgeleerdheicr, de hebreeuwsche taal ,
wijsbegeerte en welsprekendheid in den Hamm.
Gedurende de vijfjaren , waarin hij deze betrekking bekleedde,
-
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troffen hem zoo vele onaangenaamheden en werd hem zoo
veel verdriet veroorzaakt , vooral door eene wijd verspreide verdenking van kerkelijke onregtzinnigheid , dat het hem , schoon hij
zicti door de steun der verstandigen en allengs zich door de stem des
voOis geregtvaardigd zag, niet onaangenaam was , toen hij in 1684
tof hoogleeraar in de godgeleerdheid en Oostersche talen te Harderwijk beroepen werd. Door Span heim den jongeren , zijnen
vroegeren leermeester en daartoe bepaaldelijk van Leyden overgekomen , tot doctor in de godgeleerdheid bevorderd , trad hij als
hoogleeraar op met eene Oratio de omni gend scientiti (Hard. 1685).
Reeds in zijne eerste ambtsjaren bekleedde hij het voorzitterschap in den senaat. Van 1685 tot 1687 , 1689 tot 1792
en later in 1697 , 1702 , 1707 , 1713 en 1719 werd hij tot
de bekleeding er van geroepen. Het was in die betrekking dat
hij in 1691 uit naam der Hoogeschool eene plegtige rede uitsprak ter eere en ter verwelkoming van koning Willem.

(Pro Wilh,elmi , Magnae Brittanniae regi8 , in Belgicam .Toed.
feliciasinzo adventu et imperil aeternitate). In hetzelfde jaar
werd hem het aanzienlijk ambt opgedragen van algemeen superintendent in het graafschap van de Lippe , en van eersten predikant
van Detmold. Curatoren deden hun uiterste best om door het
aanbod eener verhoogde wedde en de meest vereerende toezeggingen hem te bewegen in dat tijdsgewricht de akademie
niet te verlaten. Die pogingen gelukten en bewaarden voor
ons vaderland een geleerde , die het lange jaren versierd heeft.
Alom verspreidde zich de mare zijner geleerdheid en der trouwe
zorg , die hij voor zijne kweekelingen droeg ; zoodat velen ,
van nabij en van verre, naar zijne gehoorzalen gelokt werden.
Hij bevorderde vooral de Hebreeuwsche taalstudie en velen
oefenden zich onder hem in de Rabbijnsche letterkunde, met
welke hij zeer was ingenomen , en waaraan het althans voor
een deel mag worden toegeschreven dat hij zich het lot en de
belangen der Israeliten met warmte aantrok. Ook leverde vele
zijner schriften bet bewijs van zijne ingenomenheid met de
Oostersche letterkunde. Zijne klimmende jaren verkoelden zijnen ijver niet , en nog in 1722 begroetten hem de Bremer
geleerden op eene eervolle wijze als den oudsten van al de
hoogleeraren die destijds aan de Nederlandsche hoogescholen
onderwijs gaven. Zijn vaste gezondheid scheen hem nog
een lang Leven te beloven , toen een noodlottige val hem
eerst op een smartelijk krankbed , en de gevolgen daarvan hem.
den 21 April 1725 ten grave voerde. Hij vond in zijn ambtgenoot C r e m e r een warmen lot- en lijkredenaar.
Meier was een Coccejaansch doch verdraagzaam en vredelievend godgeleerde. Dit werd vooral door Jacobus Alting,
Roe 11 en Bekker, met vier meeningen hij niet instemde ,
maar die hij toch bleef hoogschatten.
Ofschoon van een driltig en oploopend karakter, onthield
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hij zich zoo veel mo„oielijk van het schrijven van twistschriften.
Alleen was hij met J. C. C 1 a si n g , superintendent te Lemgo
en met den Groninger hoogleeraar G e rd es in openbare twist.
Hij huwde Cornelia Constance van Middachten,
dochter van Henrich van Middachten, doch liet geen
kinderen na.
Hij schreef:
Quinque Dissect. exeget., sub. pram , de Sceptro Messiae. Gron. 1676. (Ook in Ik e n i i et Ha sae i, Thee. novo
theol. phil. T. I. p. 1).
Diss. Theologica de gysterio SS. Trinitatis , ex solius V. T.
libris demonstrato , atque ex veterum ac recentiorum Rabbinorum
praesertim cabbalistorum monumentis illustrato. Hard. 1700 , 1712.
4°. Vert. doorJohannes Heeremalleiserus, met den titel:
Twee pylaaren der Waarheyt. Amst. 1695. 8°., later met
een anderen titel (Waarheyt der Christelycke Gereformeerde
godedienst , bewesen uit het Oude en Nieuwe Testament Ivens
de Loden , Socinianen en andd. Amst. 1714. 8°. herdrukt.
Uxor Christiana , hoc de conjugio inter duos , deque incestu
et devortiis dissertt. tree , in quibus varia Theologorum ac Ictorum judicia , et ad dubios cams responsa , plurimaque Karadeorum placita hactenus non producta ex ravissimis turn impressis
turn 71188. libris citantur et expendantur. Amst. 1688. 4°.
origine et causis Festorum , Solemniumque dierurn , quos
olim Judaei in terra Canaan hodieque in exsilio agitare comeverunt diatribe. Amst. 1692. In 1724 verscheen dit werk veel
vermeerderd en verbeterd te Amsterdam in 4°. met den titel:
Tractatus de temporibus S. festis et diebus Ebraeorum cum
animadversioniaus in S. Spenceri libros Illegallath Taanith. etc.
Dissertations V. de templo Ezechielis, quibus propheticae visiones Ezechielis in ultimis ejus capilibus XL—XLVIll. contentae ,
nondum impletas , sed olim. inplendas ease demonstratnr. Hard.
1707. 4°.
Disquisitio de primo libro Mosaic° uncle Moses res , in Genesi
et in primis capitibus Exodi descriplas , dedicerit. Harderov.
1714. 4°.
De veritate ac divinitate historiae legum et prophetiae Mosis
cum dies. de regno millenario sanctorum Apoc. XX. .Harderw.
1715. 4°.
Seder olam Rabba siva.
Chronicon Hebraeorum maims et minus. Latina vertit et
commentario perpetuo , cui notae in Vet. Test. libros historico* et plerosque , prophetas , minoriis insertae aunt , illustray.
I. M. Accedunt ejus dissertatienes tres
I. de historiae S. divina origine et infallibilitate.
2. de ejusdem integritate advarsus. R.Simonis, Hist. Crit.
V. T. Lib. I.
3. de codice et calculo Ebraeo praeferendo Samaritano et
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Graeco. Cum Judecibus Copississimus. Amst. 1699 , 1706. 4°.
vero sense , Tikkun Soph,erim sive correction= scribarum
in XVIII dictinonibus in S. Scriptura adhibitarum: Harder.
16,89. 4°. Ook in Ikenii et Has aei, Thes. Z. c.
Systema Theologicum : sive fundamenta Theologiae Pract.
Harder. 1713. 8°.

Oralio de origine hujus universi habita d. XII Jun. Cum
fasces academicos deponeret. Harder. 1720. 4°.
Dissertt. de Vaticiniis Bileami Num. xxu-xx.rv.
De ortu et progressu Synedrii 70 virorum. 2 Chron. XXI : 12.
Hard. 1720.

De Epistola .Eliae ad Joramum.
.De Anno Jubilaeo.
De SuJitu ad Exod. XXX : 34 seqq. Brem. 1700.
Responsio ad quaestionem , an viduae licitum sit nubere de
functi mariti 8orori8 'Ho. Hard. 1710 , 4°.
De angelo foederis. Hard. 1702.
Verkeerdelij k wordt hem op het register van N e o c o r i

(L u d. K u s t e r i) Bibl. libr. nov. T. V zekere Dissert. de
PontzX ciis toegeschreven. Deze waren van Jo. Fr. M ay e r.
Antiquitates sacrae in quatuor partes distributae. Day. 1733.
na den dood des schrijvers uitgegeven door zijnen bloedverwant
den Twelloschen kerkleeraar H. B. R e u t e r.
Animadversions in dissertationes de unctione sacra .Exod. XXX.
Lemgoviae Anno 1717 editam. Harderov. 1718. 4°.

Joha,nnis Afeyeri modesta et realis defensio animadversionum
Joh. Con. Clasinghii , Superintendentis et V. D. M. de Unctione sacra Exod. XXX. Vindiciis ejus , quae non nisi conviciis et sesquipedalibus verbis refertae aunt , opposita. Hard. 1720.
Omura censurae sive veritas dqfensa , fallaciisque, errorribua et
mendaciis J. Con. Melva , superintend. illata ab Johan. .31e,yero.
Hard. 1722.
Zie J ö c h e r, Gelehr. Lex.; Rotermund, Fortz. etc.; B.S.Cremer,
Orat. funeb. in obit. Meieri, waarvan door den schrijver zelven een uittreksel is gegeven in Museo Brem. (1728) Vol. I. P. I. p. 296 seqq.; K oen e n,
Gesch. d..Tod. in Ned. b1.225; HoogstratenKok, V ad. Woordenb.
Ch al mot , D.I. bl. 244; Ypey, Gesch.
D. XXIV. bl. 18 very. en
d. ChristeL Kerk in de 18 eeuw , D. VIII. bl. 157 very. 494; B o um an ,
Gesch. d. Geld. Hooges. D. I. bl. 237 very. 339, D. II. bl. 16 very.
39, 189, 604, 605, 510; Glasius, Godgel. Nederl. o.b..w.; Hasa eus, Mus. Brem. T. I. p. 300; Bibl. Brem. T. I. p. 746, III. p.
1095, V. p. 145, 147, VII. p. 1058; Jac. Altingii, Opp. omn.
T. V. p. 84, 85, 90, 94, 109, 112, 121, 229; W. Tesschenmacher ab Elverfeldt, Anal. Cliviae , p. 496; P. Bondam,
Orat. de 0. C. BrOffel , p. 12; Buddaeus, Isag. hist. then 1. T. I.
p. 122, 123; Misc. Duisb T. I. p. 127 volgg.; Boekz. d. Gel. Wer.
1721, bl. 696, 713 volgg., 1723, D. I. bl. 92, 1732, D. I. b1.239
1736, D. I. bl. 97, 1751, D. I. bl. 77, 1759, D. I. bl. 78, 1761,
D. 2; Babas, Boekz. 1694, D. II. bl. 88; Neocori, Bibl. T. IV.
p. 304; Ree land in Praej; Anal. Rabb. p. 18.
.
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MEIER. Zie MEYER.
MEIERE (Gnus DE), pastoor van Vinderhoute , een der
vier pastoren onder het bisdom van Gent , die de hervormde
godsdienst hadden omhelsd , werd den 16 Julij 1567, volgens
anderen in Maart 1568, 's nachts gevangen bleef in weerwil der
pogingen om hem tot de Roomsche kerk terug te brengen volstandig , werd door den suffragaan van Doornik ontwijd en veroordeeld
om gehangen te worden, maar ten verzoeke van den M. a e s t r o
del Campo, aan wien die sententie al te zagt scheen , den
4 April 1568 op Veerle-plaatse te Gend levendig verbrand.
Zie Hist. d. Martel. bl. 240, 241 ; Gentsche Geschied. D. I. bl. 86,
116, 117, 118; te Water, Hist. d. Herv. kerk te Gend, bl. 31.

MEILING (HENEIcus) predikant te Gendringen (1672) ,
Burg (1698) Grol (1684), beoefende de latijnsche dichtkunst,
blijkens zijn gedicht voor de .Dierum Genialium. Decas prima.
Zutph. 1696, van Jo hann esLome ij e r. Hij overleed 1709.
Zie de Jongh, Naaml. d. pred. v. Gelderl. bl. 366.

MEILING (ZENo) , predikant , prof. Theol. en curator der
Hooge en lage scholen te Lingen 1729, hield en gaf in het
licht eene lijkreele op Fr e d e rik W i l h el m, koning van
Pruissen (6 Julij 1740). Hij stied 23 Jan. 1747.
Hij had vier zonen S am ue 1, eerst predikant te Diepenhelm , vervolgens prof. theol. en prim. predikant to Lingen (19
Julij 1752) , Jacob Henricus als proponent 31 Maart 1744
to Markel() bevestigd , in 1759 prof. antiq. en rector to Lingen
Ho seas, als proponent 1 Dec. 1747 to Gildenhuizen in
't Graafschap Benthem , en Sylv. Did. als proponent 1757 to
Oldenzaal bevestigd.
Zie Boekz. d. Gel, Wen 1740 b bl. 258, 1741a bl. 355, 1744b
bl. 231, 1785a b1.227, 1747a 14.455, 713, 1752b. 11,129, 1759 b
584; Overijsselsche Volksalm. 1841 bl. 215.

MEILING (FIENiticus), of MEILINGrUS, in 1602 als proponent beroepen te Ruurlo , in 1605 vertrokken zonder ontslag
en 1611 predikant to Arnhem, narn in 1618 zijn ontslag,
Men heeft van hem:
Remonstrantie aan de gedep. . . . van Over-iesel, door eenets
expressen van vreden na Zwolle 1619 , den 29 Aug. cif-Anonden van II. Meylingio, In dese remonstr. sal de laser redetsen
vinden, ten eersten: waeromme een .. . dienstknecht J. Chr.
'yonder guetsinge zynder conscientie, den acte van sick t'onthouden van alle kerckbedeeningen . . . met syne onclerteyckenin ► se
niet en kan besweren . . . ten tweede waeromme de overkeyden
van sulcken versoeck behooren te supersederen ende niemant te
persegueren . . . in druck uytgegev. door een leefh. der con-

scientien vryheit. Gedr. &Lila Borckeloe. N°. 1619.,
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Zie Tideman, Rem. Broed. bl. 275; Rogge, BibL v. Remonstr.
Geschr. bl. 166 ; De Jong, Naamreg. d. pred. v. Gelderl. bl. 366.

MEINARDUS (FRANctscus). Friesch regtsgeleerde , in 1610
hoogleeraar in de regten te Poitou. Waar hij geboren is , en
welke lotgevallen hij heeft gehad , is onbekend.
Hij schreef:
Regicidium dete8tatum , quae8itunz , praecautum. .dugu8ti Pictonum. 1610. 8°.
Disputatio de juribu8 Bpiscoporum, ad Cap. XVI de officio
Judith ordinarii. Pictavii. 1612. 8°.
Orations legitimae , August. Pict. 1614. 8°. (De vi8co Druidarum ; de temple 1u8tiniani Romae ju8titiae dicato ; de gennino
ju8titiae oculo.)
Zie Foppens, Bibl. Belg. T. I. p. 300; Str uvii, BibL Hist.
Meuselii, Vol. VII. T. I. p. 165. VIII. T. I. p, 228; de Wal,
de Clar. Fris. Jurisc. p. 192, 193.

MEINARD DE MAN, te Wormer uit een deftig geslacht
geboren , werd onderpastoor te Graft , vervolgens monnik ,
weinige jaren later pastoor , eindelijk in plaats van Hendrik
v a n U ytenhorst, abt van Egmond. Hij verbeterde de
abdij en hare bibliotheek , vermeerderde haren boekenschat. Hij
was bevriend met Erasmus en hervormde kloosters van Kirtenberge bij Afflighem en van Eyratten. Mogelijk zou hij
milks ook de abdij van St. Winox hebben gedaan , indien de
monniken zulks niet belet hadden.
Zie Joh. It Leydis, Chron. Egmond, p. 135 seqq. ; Bat. Sacra ,
T. IV. p. 134; Kist en Royaards, Ned. Archief voor Kerk. Ges.
D. I. bl. 455; Wagenaars Vad. Gesch. D. V.

MEIN ARDI (W.), secretaris der staten van de provincie
Groningen woonde 23 van ierfstmaand 1618 de synode te
Groningen bij , waar aan de benoemde predikanten en ouderlingen voile magt werd gegeven om in de nationale synode te
Dordrecht over de leerpunten der Arminianen te handelen.
Zie B r uch er us, Gesch. v. d. opk. d. Kerkh. te Groning. bl. 379.

MEINARDSZOON (LucAs), raad der stad Amsterdam ,
hield in 1566 met de onderschout Willem Maartens z.
Kalf, de magt bij de St. Anthoniepoort om alien het inkomen
der predikanten te weeren , 't geen hij echter niet kon beletten.
Zie Wagenaar, Beschr. v. Amst. D. III. bl. 173.
MEENDAERTS of MEIN ARTS (PETRUS JOHANNES), 7

Nov. 1684 te Groningen geboren , studeerde te Mechelen en
te Leuven , omhelsde de gevoelens van Petrus C odd e of
Coddaens, en werd in 1716 door Lucas Fagan, bisschop
van Meath in Ierland gewijd. In -zijn vaderland wedergekeerd ,
werd hij aardspriester van Leeuwaarden en deken van Friesland , en 2 Julij 1739 , in plaats van Theodorus van der

545
Cr oon tot aartsbisschOp van Utrecht gekozen en den 18 Cctobei van dat jaar door Varl e t , bisschop van Babylon , gewijd.
CI em en s X11 en 'Berle di ctu s XIV verzetten zich tegen
deze wijcling , doch M eind aerts beriep zich , gelijk zijne
voorgangers, op een toekomend concilie, en wijdde zelfs de
bisschoppen van Deventer en Haarlem , 't geen hem nieuwe
onaangenaambeden van de zijde van Rome berokkende. Hij
verdedigde zich in verschillende geschriften , zoo als in een
Memoire , 4°. in 1744 gevoegd aau zijn fide d' Appel ; Lettre
sur les afaires de l'ôylise , 4 Nov. 1753 , 12°.; ',dire a Benoit XIV , 13 Fevr. 1758; Mandpment sur la Mort de Benoit
XIV. In 1763 hield hij te Utrecht een concilie , dat yen
sehillende Fransche bisschoppen bijwoonden. De acta dezer
synode, in het latijn opgesteld, in het Franscb vertaald ,
(Acta du Concile Utrecht, 4°. et 12..) werden 30 April
1765 te Rome veroordeeld , en in 1766 door de vergadering
der geestelijkheid in Frankrijk gecensureerd. M e i ndaert s
appelleerde hiertegen in een Lettre a Clement XIII , 10 Oct.
1768 , 12°. gedrukt te Utrecht 1769 , 12°.
Men heeft nog van hem:
Recueil de temoignages en faveur de l'eglise & Utrecht , Utr.
1763 , 4°. en 12g.
Motivunt furls pro capitulo Harlemensi , Re futatio responsi etc.
,

.

e

Zie Biogr. Univ. i. v. ; Now. Biogr. genet-. i. v. ; Dupac de
Bellegarde, Hist. de reglise inOtropol (1' Utrecht , p. 356 suiv.;
Mein. hist. du P. Norbert , T. III. p. 40 suiv. ; Lettre d'un prgtre
Francais, Utrecht 1754; Nouv. Eccles. 16, 23 Mei 1768.

MEINDERTS (EELKE), was eerst schoolmeester te Westergeest
en later boer te Kollum , een geestig man, zeer ervaren in het landen oudfriesch , dien Pe trus Wierdsma daarover raadpleegde. Hij bragt dikwerf weken bij jonkheer Willem v an
Haren en zijne echtgenoot Cecilia Johanna van Heemstra op den baize Vogelzang to Veenklooster door, waar hij
door zijne geestige en nuttige gesprekken zich bevriend en
geacht maakte. Hij maakte Hollandsche en Friesche verzen ,
waarvan er twee op de blijde inkomst van den prins van Oranje
in 1773 en 1777 bin nen Leeuwarden zijn gedrukt (Blydschips
be0oeyinye oon zijn Troyloftige Ileeyheid Willint de Fyne ,
prins fen Ora* inz. bij yelegentheid dat Zyn Heegheid to
Liouwird ynhelle ?Arden is , dy 24 fen Julius 1773, met bijvoeging van den tweeden druk van een ander gedicht, getiteld :
Folk gelok in Wolkomst-winsk oon heer lroyloftige Heegheden
Willis de filfte, zijn Wijf in Bern ; op herre oonkomst ijn dy zelne
Hoof- in Heegsted op den 28 fen Rispsmoanne 1777). Deze
verzen, hoewel plat proza, zijn een bewijs , hoe men zelfs de minste
trekjes in bet menschelijk karakter meesterlijk kan teekenen zonder
35
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daarom een greintje dicbterlijk gevoel te bezitten. Maar zijn roem
heeft hij verworven door eon meesterlijk geschreven volksboek
getiteld : it libben fen Aagtjen lisbrants of dy Erieske boerinne
met eene voorrede , ook in het land-friesch. Ike schrijver heeft de
eerste uifgaaf in 1779 zelf geleverd. Sedert verschenen er drie nadrukken : de eerste in 1808 te Leeuwarden, de tweede in 1827
te Sneek , en de derde in 1861 door Waling D ij k s t ra , met
eene voorrede van den archivaris T. R. D ij k s t r a , uitgegeven.
Van zijne Ned. poezij gaf hij eene proeve in : de vernederde en
verhoogde Jozef..In zes boeken , 2 dln. Dokkum 1778 , 79. 4°.
Het Friesch genoots. bezit ook een hs. met verzen van hem.
Zie Witsen Geysbeek, Biogr. Anth. en Crit. Woordenb. D. IV.
400; Petrus Wierdsma, Petrus Brantsma en Eelke
Meinderts, doorJ.11.11albertsma, in deVrije Fries , D. IX. bl.
301 en volgg.

MEINDERTSZ. of MENYERTSZ. VAN BLEISDIJK (ND.
COLAAS) geliefdste leerling van David Jo riszoon , wien hij
zijn dochter ten huwelijk schonk , doch die later aan zijn leer
begon te twijfelen en tegen hem opstond.
Den 2 Jan. 1538 werd bij plakkaat door gansch Holland
verkondigd udat niemand David Jori sz o o n en Meynert
van E m b d e n , leeraers onder de Wederdoopers , souden herbergen , op poene van gehangen te werden , in syn eige deure.
Maer die hen aenbraght sou van elk genieten hondert gulden,
en van andere herdoopers veertig gulden." Hij heeft het leven van zijn schoonvader beschreven.
Zie B ran d t , Hist. der Ref. D. I. bl. 133 2 136; Rep. d. Plakk. bi. 37.

ME1NE (H.) , schreef:
Onderzoek der vrage , waerom de verrezen Heiland aan zijne
vrienden en niet aan riffle vijanden verschenen is. Amst. 1784. 8°.
MEINERS (EDUARD) , zoon van W i a r d Her in anni, burgerhoofdman te Emden, en van Christina Elisabeth Pears,
werd 22 Julij 1691 te Emden geboren. Hij studeerde te Leyden,
werd in 1712 te Groothuizen , in 1715 te Westerhuizen , in 1717
te Wener, en in 1723 te Emden als predikant beroepen. Hij
huwde in 1717 te Wener met T rij ntje Rosingh, dochter
van Herman R o si n g h , predikant te Wener , den 29 Mei
1746 overleden. Na nog des morgens gepredikt te heblsen ,
overleed hij reeds des avonds van den 19 Dec. 1752. Hij
was als godgeleerde en kerkgeschiedschrijver bekend door:
Praktijk des Christendom of praktikale Godgeleerdheid. Aunt.
1756, 0378. 8°.
Over den brief aan de Romeinen. Amst. 4 d. 4°.
Jesus de levendigmaker der uilverkoorne dooden , en
Christus dies in allen. Emden 1724. 3 d. 3° dr. 8°.,1735. 2 d.
Begenadigd bestier om verzekerd en getroost to leven en to
sterven. Gorinch. 1736.
,
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Lijkpredikatie over G. II. &carte.
— G. C. .Rene.
Ontwerp van den 0o8t-Frie8chen Calechimus. Embden 1727_,
1740. 4°.
De redelijke Goel8diena , als een vrugt gevolg van de geloofsleere
voorgedragen en aangedrongen, of eene verklaring van het XII,,
lire, XV kap. van den brief aan de Romeinen. Embden 1740.
Sohriftuurlyke wegwijzer voor onbekommerde en ,overtuigde
veloovigen. Emdden 1747. 3e dr. S°.
Het leven des geloofs ten tiide van beproeving. Laid. 1736.
Levembeschnjving van D. .Everhardi. Gron. 1735. 8°.
Oosivriesche kerkeliike geschiedenisee of een historisch en
soordeelkundig verhaal van hetgene nopens het kerkeliike in Oostvrieschlandt , en bijzonder in Emden is ,voorgevallen sedert den
tijdt der hervorminge , of de jaren 150 en 1520 , tot op den
huidigen day. Gron. 1738. 2 d. 8°.
Zie Boekz. d. Gel. Wereld 1761 b. bl. 459.; c h e r , Catech.
Hist. d. Geref. kerk , bl. 189 ; Arrenberg, Naamreg. v. boek.
Reersheim, Ostfr. reform. prediger Denier's. p. 45 , 71, 161, 186
Tiedens, Gel. Ostfr. B. III. p. 269, '291 ; Meusels, Lex. B. IX.

p. 39 ; Adelung en Rotermund.
MEINERTSZOON (CouNEms) , predikant te Hoorn , was ,
even gelijk zijn ambtgenoot Cleme nt M a ar tens z. de Remonstrantsche gevoelens toegedaan. Beide , mitsgaders eenige
ouderlingen te Hoorn , leverden een remonstrantie aan de Staten van Holland in , gekant tegen de handelingen van de
Noord-Hollandsche professoren en .dienende tat verschooning
van Corn elis Wiggerts z.", met verzoek »om in 't stuk
van de predestinatie niet te hoog gepeint werden." Ook°
gaven zij , nadat Cornelis W i g ge r t-s z. in 1595 van zijne
publieke dienst afstand had gedaan , in bet licht: seen kleyn
boexken , geintuleert : Apologia en ronde bekenteni8se van Clement Martensz. en -Cornelis lareynertsz., daerin 8,y haer gevoelen over 't verbond Gods, der verkiesingen en perseverantie
verklaren; sonder dat haer daerover eenige meeyten is wedervaren. dat men ?met, maer zyn Baer in gedult gewarden."
Lie Bor, Nederl. Hist. B. XXXII. bl. 75, 85; Uytenbogaert
Kerk. Gesch. M. 298, 299; Brandt, Hist. d. :ref. D. I. bl. 267,
268, 334, 362, 459, 530, 550, 770, 771, 793; Velius en Centen, Chron. v. loom, bl. 289, 290, 297, 299, 311, 342; Kok,
Vaderl. Woordenb. D IX. bl. 313 , '314 ; A bbing, Gesch. der stad
Hoorn,, bl. 57 , 59 ; Trigland, Kerk. Gesch,. bl. 268 , 270.

*MEINERTS (CLAAs). Zie MEYNERTS CL A IS.
MEINOLD VAN WINDESHEIM , Edelman aan Chet bof
van den UtrecIrtschen bisschop Flo r i s van Wevelinkh ov e n , overleed 1398. Kort voor zijn overlijden wijdde hij zich
met al zijne goederen aan de dienst der broederschap van het
Gemeene lever.
35.

548
Zie van Hattum, Gesch. v. Zwol, D. V. W. 194; Kist en
Royaards, Archief voor Kerkel. Gesch. D. VI. bl. 282.

MEINOLD of WEINOLD VAN WINDESHEIM , leefde
in de 2° helft der 14° eeuw. Hij was hofedelman van bisschop
Fred erik v an Blan k en heim, weldoender van de Zwolsche
school der Broederen van het Gemeene leven (het arm Kierkenhui8). Hij stelde geheel zijn vermogen ten dienste der Broederschap. In eigen huis verzorgde hij een kring van leergierige
jongelingen. Zij vonden bij hem voecisel en kleeding , en voorbeeld van een vroom leven.
Zie Delprat, Broeders. d. G. Groete , bl. 84.

MEINSERUS of MEINSERIUS , was een der eerste teekenaars van het verbond der edelen in 1566.
Zie Strada, de bello Belg. Dec. I. lib. V. p. 200; te Water,
Verb. d. Edel. D. I. bl. 91, 92; D. III. bl. 124.
MEIRE of MEERE (GERARD of GERAERT VAN DER) bij
(le Italianen Gerardo d a G a n d genoemd, bloeide in de XVe
eeuw te Gend. Aldaar werd hij geboren , was een leerling van
van Eyck en een der eerste olieverwschilders na dezen.
Zijne werken zijn met de meeste zorg uitgevoerd , zijne teekening is naauwkeurig , zijn coloriet levendi g . In 1817 was
zijne Lucretia nog in een kabinet in Holland. Under de leiding der van Eyck en, werkte hij mede aan de wereldberoemde schilderij van die meesters , He Gendsche altaarstuk.
In het museum te Berlijn ziju twee uitmuntende stukken van
hem , het Bezoek van Maria voorstellende , en de .danbidding.
der Koningin , vroeger aan Justus van Gend toegeschreven
in de galerij te Weenen Het laatste Oordeel.
De koninklijke galerij van Willem II bezat van hem
St. Franciecu8 van Assisi , boetvaardig yeknield voor een gekrui8ten Chri8t 118 .
Nog bezat W ill e m II van dezen meester eon Ordee geestelijke , waarby de duivel en een engel , en twee zijstukken ,
St. Margaretha , de 8tichtere8 , en de H. Petrus , waarbij de
stichter geknield ligt. In het museum zijn van hem een Tripticon: op het hoofdpaneel De krui8draging ; deur links De
opdragt in den tempel, en refits Jez118 onder de 8chriftgeleerden.
Chri8tu8 win het kruis. Christu8 in het graf , en een Dipticon : Mater Dolorosa en de Donatrice der schilderij.
In de H. Bavo to Gend bevindt zich nou een kapitale ordonnantie van dezen. meester, voorstellende t'Jezus tusechen de
twee miedadigers aan het kruis hangende. De kardinaal G r
mano bezat een oud gebedenboek , hetwelk hij voor 500 dukaten had gekocht , waarin de keurigste miniaturen van M emmelinck en van der Moire.
Nog vermeldt K r a in m van hem Bet lijk van Chii8tus ,
door Joseph vau Arimathea ondersteund. In een handschrift
,
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uit bet einde der XVe eeuw leest men : in dit jaer (1447)
is de salighe Colette gestorven , in 't clooster van de H.
Claren (te Gend); hare fighuratie in een tafereel gebraght door
Gheeraert van der Mee re n , discipel van meester H ubertus van Eyck, is in Picardien versonden." Hij stierf
in 1447.
Zie Immerzeel, Lev. en werk. d. Holl. en Vi. Kunstsch. D. II.
bl. 212 ; Kramm, Lev. en werk. d. Holt. en Vi. Kunstsch. D. IV.
bl. 1094; Catal. du Musée d' Anvers 1857, p. 25, 28; Kunstblad ,

1826, bl. 322; Messager de Gand, 1842, p. 213.
METRE (JAN VAN DER), broeder van den vorige , leerling
van de gebroeders van E y c k. Hij was zeer gezien bij K arel de Stoute, volgde dien vorst op zijne krijgstogten , en
schilderde voor hem de Intelling van ket gulden vlie8. Hij
zou in 1471 te Nevers zijn overleden.
Zie Immerzeel, Lev. d. Holl. en Vi. Schilders , D. II. bl. 2)2.
MEIS (ARNOLD) , werd 7 Junij 1809 te Koevorden geboren
maar kwam reeds jong met zijne ouders in Oost-Indie aan.
Zijn vader , een onderwijzer , ontviel hem toen zij nog pas 1.2
jaren telde en kort daarna , 1 Mei 1822 , werd hij eleve bij
de militaire school te Samarang. Spoedig tot kadet-sergeant
bevorderd , werd hij in Augustus 1825 als adjudant toegevoegd
aan den majoor Gey , kommandant der artillerie te velde ,
welke betrekking hij slechts korten tijd waarnam , daar de jeugdige adjudant den 8 November van dat zelfde jaar,, alzoo op
ruim 16jarigen leeftijd , benoemd werd tot 2e luit. bij het 5 6
reg. artillerie. In dezen rang nam Meis deel aan den javaschen oorlog , en werd in het begin des volgenden jaars , bij
het defile to Besangang op den grooten weg naar Magelang ,
door een geweerkogel in den linkersehouder gekwetst. Hoe
hij zich gedroeg bij onderscheidene gelegenheden kan blijken
uit eene missive van den toen tot luit.-kolonel bevorderden
majoor der artillerie G e y , dd. Samarang 15 Jan. 1826 , aan
den luitenant Meis gerigt , waarin de gunstigste getuigenis
gegeven wordt van het gedrag van dezen oflicier voor den
vijand bij onderscheidene gelegenheden. In het bijzonder wordt
daarin de bedaardheid hoogelijk geprezen bij en na zijne verwonding , in het oogenblik dat de vijand op onze geringe magt
voordeelen had behaald , en van de sektie ligte stukken die
hij kon3mandeerde , zes kanonniers en twee treinpaarden waren
gedood of gewond.
Bij koninklijk besluit dd. 10 Maart 1831, n 0 . 74, werd
M ei s benoemd tot ridder der Militaire Willemsorde 40 klasse,
terwijI ook de achtkantige medaille voor den javaschen oorlog
zijne borst versierde.
Na in 1832 benoemd te zijn als adjunct bij de 3° onder-

directie van het materieel der artillerie , werd hij in Dec. 1833
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bevorderd tot le luit.-adjunct bij de directie der artillerie. In
dezen rang maakte hij in 1834 de expeditie naar Way Oerang
in de Lampongs mede, waarbij hij kommandant was der artillerie , en voor welken veldtogt hem eene eervolle vermelding
te beurt viel. Na in December 1836 als le laiteadjudant bij
het personeel der artillerie to zijn overgegaan , werd hij den
13 November 1837 bevorderd tot kapitein , en kort daarna
benoemd tot adjudant bij den generaal-majoor,, kommandant
bij het indische leger, bij welke benoeming werd bepaald, dat
hij bij zijn korps in ancienniteit en bevordering zou blijven
rouleren. Deze betrekking nam hij meer dan 6 jaren waar
tot dat hem in 1844 de functien werden opgedragen van directeur van den constructiewinkel te Soerabaya. Een jaar la•
ter klom hij op tot den rang van majoor (8 Junij 1845) en
31 Maart 1846 werd hij benoemd tot luitenant kolonel-onderdirecteur in de voormalige 3e groote militaire afdeeling, nadat
hem kort te voren het onderscheidingsteeken van langdurige
nederlandsche dienst was toegekend. Nog in hetzelfde jaar
1846 droeg men M e i s de betrekking op van adjunct-directeur
der artillerie , met hepaling , dat hij de dienst van directeur
tijdelijk zou waarnemen. In 1848 versierde de koning hem
met de ridderorde van den Nederlandsehen Leeuw na van
September 1849 tot Mei 1854 de betrekking bekleed te hebben
van sous-chef der artillerie , werd hem eerst tijdelijk en later
definitief opgedragen die van resident en militaire kornmandant
van Palembang. In 1849 nam hij een werkzaam aandeel in
de 3e Balische expeditie , ontving den 15 April van dat jaar
in het geveeht bij Djagarag,a een gecompliceerde schotwonde
in de linkerzijde , en werd voor zijn gedrag bij deze expeditie
benoemd tot ridder der militaire Willemsorde 3* klasse.
Nadat M e i s van de betrekking van resident en .militaire
kommandant van Palembang eervol ontheven en van "voor
raemorie" terug gevoerd was , werd hij in Nov. 1850 bevorderd tot kolonel en chef van het wapen der artillerie. Ook
werd hij benoemd tot gewoon lid van den read van verdediging van Ned. Indie in Dee. 1851 , van welken mad hij lid
bleef tot 1854, toen gemeld ligchaam werd ontbonden. In
dat zelfde jaar werd hij bevorderd tot generaal-majoor,, en be iioemd tot kommandant der tweede militaire afdeeling op Java ,
welke betrekking hij biina 4 jaren waarnam tot 4 Sept. 1858 ,
Coen hem de hoogst gewigtige betrekking werd opgedragen van
civiel en militair gouverneur van Sumatraas Westkust. Ook in
dit zijn laatste ambt was hij met vrucht en tot tevredenheid
der regering werkzaam , waarvan de benoeming van Meis door
de Koning-graothertog tot groot-oflicier der orde van de Eikenkroon getuigt ; tot dat hij zich , geschokt door het kort op
elkander gevolgde verlies van twee volwassen kinderen ,
dochter en een noon , en overspannen door rusteloozen arbeid
,

,

55 1

the met de oogenblikken woekert , niet weer door het verzwakte ligchaam kon worden staande gehouden , hetgeen hem
dwong een tweejarig verlof naar Nederland aan te vragen. Den
1 . 0 Sept. 1861 arriveerde generaal M e i s, zwak en afgetobt , van
Fadang te Batavia. Zijn toestand verergerde en in plaats van
naar Nederland , zijn vaderland , door hem in zoo lange jaren
niet aansvhouwd , te reizen , werd hij opgeroepen naar het
andere betere , eeuwige vaderland.
Het leger verloor in generaal-majoor M e i s een uitstekend
hoofd-officier , de staat een voortreffelijk dienaar , de maatschappij
een hooggeacht burger , zijne betrekkingen een beminnend echtgenoot en vader, en zijne vrienden een welwillend en trouw vriend.
Zie Amsterd,amsche Courant van 7 December 1861.

MEIXNER (Doctor) of MEIXNER , raad van J an van
N ass au , werd door dezen en W ill emI van Oranje in gewigtige
taken gebruikt , en naar den rijksdag te Frankfort gezonden.
Zie Groen van Prinsterer, ,eirch. de la Maison d'Orange-Nassau ,
T. II. p. 355; T. IV. p. 113, 209 , 210, 360, 378, 378,381, S. 16.

MEISTER (L.), schreef:
Over de verbeeldingskracht. Woerden 1782. 8°.
Zie Arrenberg , Naamreg. v. boek. bl. 344.
MEISTER (C. G. L.) , schreef:
Alkenspraken met God in de morgen• en avondstonden op
elken dag der week , alemede op den laatsten avond en eerden
oglend des jaars 1777. Amsterd. (1778) 8°.
Leerredenen voor Chridelijke eektgenooten. Amst. 1779. 8°,
Zie Arrenberg, Naamreg. v. boek. bl. 344.

MEISTER (Mr. HENDRIK), wij weten alleen dat hij in 1575
lid van den landraad over Holland werd.
Zie Wagenaar, Vad. Hist. D. VII. bl. 23.
MEIKENS. Zie MYTENS.
VERWEY MEJAN.
MEJAN (G. W. VERWEY).
MEJONTSMA (PETRus vAN) werd den 30 Oct. 1699 aangesteld tot ontvanger der losrenten op eene wedde van f 800 ,
en den 31 Julij 1673 verkozen tot Grietman van Achtkarspelen. Hij woonde op de state Mejontsma te Buitenpost, en
stichtte deze plaats denkelijk zelf of gaf er zijn naam aan. Van
1660-1664 en in 1675 was hij lid der staten wegens Achtkarspelen. Hij huwde Ti ti a An dla, en overleed 30 Jan. 1677.
Hij was een geletterd man, aan wien H endr ik R i n tj es het
2e dl. van zijn Klioos Imam ig 1657 opdroeg , nadat hij in
't vorige jaar (I. 259 , een voor hem vervaardigd brullend lofvers had gedrukt , getiteld :
Mintriamf ter bruilofte van Mons. _Pieter Afejontsma en
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jufr.
van Andla, waarna H. 360 S. A. Gab be tit a
gal vier riersles gesneeden
Hal8ringen van de Zwaanen
van den heer Pieter Me jont8ma.
Zie v. Sminia, Nieuwe Naaml. van Grietm. 131. 110, 111; Geogr.
Woordenb. v. Friesland, bl. 23 ; Charterb. v. Friesland , D. V. bl.
635 seqq. 1103, 1108.

MEKER ( ), in de A. Konst- en Letter& 1807 , D. I.
bl. 73 vindt men van hem een opstel , getiteld :
Middelen ones de platina te zuiveren , eii dezelve 8meedbaar te
maken.
Holtrop, Bibi. med. et chir. p. 215.
MEKEREN (JAN vAN), met Adriaan van Eyntshouts
Elbert van Rotbergen, Gerrit van de Pol, medepligtigen van Jacob Mom, ambtman in Maas en Waal, die
in 1621 aangenomen had orn Tiel aan de aartshertogen te zullen overleveren. Ook hij werd , op last van Prins M a u r i t s, met
advys en voorweten der regerina van Utrecht , gevangen genomen en naar den Haag gevoerd. De drie eersten werden ter
dood veroordeeld , de beide laatsten kregen van den prins pardon , met toezegging dat hunne namen in de sententie niet
zouden genoemd worden.
.

Zie van Wijn, Bijv. en Aanmerlc. op Wagenaar, Vad. Hist.
D. X. bl. 109 volgg.; Vollenhoven, Broeders Gevangenissc , bl.
145, 146,

MEKEREN (JAN VAN), een geestelijk persoon , ontmoeten
wig in 1477-1479 als burger van Utrecht. Hem en den
priester Dirk van Huesden werd de stad ontzegd , wij I
deze buiten de Weerd•poort , ten nadeele der bezorgers der St.
Jacobskerk een kapel had gesticbt. Zij verzochten vernietiging
van het vonnis, en toen zulks werd geweigerd , beriepen zij zich
op de hooge regtbank to Keulen , of op den afgezant van den
paus in Neder-Duitschland , of op den pans of op het RoQnlsche
hof. Bisschop David weigerde den eisch op hooger beroep
toe to staan , en deed op den eisch van den procureur-fiscual,
W ill em Busen, de overste schepenen radon, en oodermannen en de geheele stad Utrecht in den ban. Op bevel van
den pans werden beide weder in 1480 op vrije voeten gesteld.
Zie Matthaeus, Fat. et Fund. Peel. c. 9; Bat. S. T. p. 177;
Burman, Utrechtsehe .Taarb. D. III. bl. 323-445.

MEKEREN (JAN VAN) , beoefende in de So helft der 18°
eeuw de poezij , die niet verzameld , maar verspreid is o. a.
v6Or R. Schutt e's Heil. Jaarb. Amst. 1779.
Zie Heringa, Lijst v. dicht. IA. 64.

MEKEREN (UDE VAN), Regter van den graaf van Gelre
in de Veluwe, legde in 1337, als zegsman bij het verschil
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tassellen de stad Deventer en het sticht Elten over de erfpagtspenningen van den Katentol.
Zie Dumbar, Kerkel. eu wereldl. Dev. bl. 468.
MEKKAMA (Jums) , lid van staat wegens de Ommelanden , woonde den 23 van Herfstmaand 1618 de vergadering to
Groningen bij , waarin aan de benoemde predikanten en ouderlingen voile inagt werd gegeven om in de Nationale Synode
to Dordrecht over de leerpunten der Arminianen en hare gevolgen te handelen.
Zie Brucherus, Gesch. v. d. opkomst d. Kerkherv. te Groningen,
bl. 265.

MEK'REN (Jos VAN) dichter nit het midden der 17° eeuw ,
die Heiblo cgs Farrago , Amst. 1662 , met zijne gedichten
versierde.
Zie Heiblocq, 1. c. p. 232; v. d. Aa, N. B. A. C. Woordenb.
o. h. w.
MEKERN (W.), was ridder der Mil. Willemsorde, 4b klas.
Twintig jaren oud zijnde , trad hij als vrijwilliaer in militaire
dienst , kwam in 1848 als sergeant in Ned.-Indie , en onderscheidde zich gedurende de expeditie tegen de Chinezen op
Borneo , bij den aanval en verdediging van Pamangkat , op den
11 0 en 126 September 1850 , onder den luitenant-kolonol Sorg
bij welke gelegenheid hij. eon schot in den buik ontving. Voor
zimn daarhij moedig betoond gedrag werd hij , bij koninklijk
besluit van 19 Jnlij 1851, met het ridderkruis der Militaire
Willemsorde beloond.
Naauwelijks van zijne wond hersteld , nam hij weder deal
aan de gevechten bij Pamangkat , 21 November 1850 , onder
den luitenant-kolonel le B r o n de V e x e 1 a.
Den 3 e December 1851 tot 2° luitenant bevorderd , welke
bevordering hij eerst verscheidene maanden later vernam , vergezelde hij , met slechts. vier man , den majoor And r e s e n op
zijnen verkenningstogt (Februarij tot Mei 1852) door de Dajaksche stammen van Sambas en de Chinesche districten SantiKioiuw en Thaij-Kong , en bewees toen goede diensten bij de
opname van die landstreken.
In de laatste helft der maand .461 1853 , de vijandelijkheden weder uitgebarsten zijnde, ondericheidde hij zich in de verschillende gevechten nabij Sepang , alwaar hij met een detachement vooruitgeschoven zijnde, herhaalde malen eenen overmagtigen vijand , die hem in zijne positie aanviel, met verlies
afsloeg.
Achtervolgens nam hij verder deel aan de gevechten bij
Soengie-Biroe en Kadouw , in de maand Junij 1853 , zoomed°

aan den moeitevollen marsch van Boentenay naar Sinkawang
en Montrado, en de op die plaatsen geleverde gevechten (Mei
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tot Augustns 1854) , waarin hij zich weder moedig gedroeg en
diet ten gevolge bij koninklijk besluit , dd. 21 October 1854 ,
eervol werd vermeld.
Den 19 Febr. 1856 werd hij tot le luitenant bevorderd en
naar Java teruggeroepen. Hij verkreeg evenwel vergunning om
op Borneo , waar hij zoo menigmaal over den vijand had gestaan , te mogen blijven , en werd in 1856 , ter belooning zijner vele diensten , aangesteld tot civielen en militairen commandant van Loemar,, alwaar hij 11 Jnnij 1856 zip korte ,
maar reeds roemvolle loopbaan eindigde.
Zie de Indier 11 en 15 Oct. 1856.

MEL (JAN DE) , graveur in de eerste helft der 18° eeuw.
Men heeft van hem afbeeldingen der Godin Nehalennia, en
van eenige penningen in de Batavia Sacra van van Heuss e n en van Rijn, D. IV. bi. 67.
Zie Kramm, Lev. en werken der Holl. en VI. Kunstschild. D. IV.
bl. 1095.

MELANCLIUS (MATTHIAS THEW.), niet gelijk sommigen
willen Melanesius, med. duct. te Antwerpen , vertaalde nit
het Grieksch :
De Melancholia auctoris anonymi libellu8 , ex Galeni , Rufi
et Anil Sicani libris collectum.
Gctleni libellus , drum foetus in utero sit animalis.
Stephani Magistri Medici Collysium oculare. Antv. 1540. 4°.
Zie Val. Andreas, Bibl. Beig. p. 370; Foppens, Bibl. Belg.
T. II. p. 881.

MELAR of MELAER Vlaamseh kunstgraveur,, was in 1650
te Antwerpen woonachtig. Met weinig goed gevolg bootste hij
de graveerstijl na van Paul Pon ti u s. Hij sneed vele portretten , b. v. dat van Hugo de Lionne , Mardi° Defresne,
Maria Theresia, gemalin van Lodewjjk XIV , voorkomende in
P. de Jode, near= Pontificum, Imperatorum etc. Antv.
1652, 4°. ; dat van Eranciscus de Moura, Christopl Bernard
en anderen. Afzonderlijk verscheen St. Michiel overwint den
draak, naar R u b en s. Andere proeven van zijn graveerstijl
(boekprenten) vindt men o. a. in P. H a z a r t , Kerkelycke historie der geheele wereld. Antw. 1668. 4 d. fol.
Zie K r a mm Lev. en werk, der Holl. en VI. Kunstschilders , D. IV.
bl. 1095.

MELART (LAuRENT), in 1578 te Huy geboren , later burgemeester aldaar een naarstig beoefenaar der geschiedenis en
oudheden dier landstreek. Volgens F o pp e n s was hij een kundig staatsman en een groot sieraad zijner geboortestad.
Hij gaf in het licht :
Histoire de la Vile et Chateau de Huy et de ses antiquitg8,
avec tine Chronologie de ses mates et des Eveques de Liege.
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Liege 1641. 4°. De schrijver van de Daices du Pays de
Liege prijst het als een naauwkeurig en volledig geschiethserhaal. Taal en stijl zijn echter hoogst ellendig en bijna onverstaanbaar.
Zie Foppens, Bibl. Belg. T. II. p. 809; Dewez, Hist. gener. de
la Belg. T. VII. p. 28; Adelung, i. v.; Le baron de Villenfagne, Mem. de Litt. et d'Hist. p. 218; de Wind, Bibl. van
Nederl. Geschiedschr. D. I. bl. 455 , 456.

MELCIOR of MELCHIOR (BROEDLAIN Of BROEDERLAIN) ,
komt in de Grafelijke rekeningen der hertogen van Bourgondie
*van 1382-1383 , 1385-1386, 1393-1394 voor als kamerdienaar en schilder van den hertog , voor wien hij een aantal
werken , zoo schilderde als versierde.
Zie le Comte de Laborde, Les ducs de Bourgogne, T. I. F.
p. 2 , 6 ; Krarilm, Lev. en werk. d. Holl. en Vl. Kunsts. D. IV.
bl. 1095.
MELCHIOR (ALBERT WILLEM), of , gelijk V r i e m o e t hem
noemt, Melchioris of Melchiors, werd den 12 Mei 1685
te Herborn , waar zijn vader , Joann es M elchior, hoogleeraar in de godgeleerdheid en predikant was , geboren. Zijne
moeder heette M a rgaretha N ee f. In prille jeugd (1689)
verloor hij zijn vader , en begaf zich zijne moeder naar Duisburg,
waar hij zijne eerste en ook zijne akademische opleiding , onder
toezigt van zijn halven broeder, , Johan Godfried Bac hman n, hoogleeraar in de godgeleerdheid , genoot. Het vroegtijdig ,afsterven van dezen was oorzaak dat hij zich naar Franeker begaf, waar hij de lessen van It hen ferd over het
oostersch en die van V i t r i n g a en Roe 11 over de godgeleerdheid hoorde , en den laatste bij zijne verplaatsing naar
Utrecht in 1704 volgde. Na in het volgende jaar eene Disputatio de Principiis religionis verdedigd en uitgegeven te hebben, werd hij in zijn vaderland onder de kandidaten tot de
H. dienst opgenomen en vertoefde te Duisburg vier jaren bij
zijne moeder , totdat hij in 1709 het predikambt te Mulheim
aan de R hoer aanvaardde. Na verschillende beroepen te hebben afgeslagen , nam hij in 1719 het professoraat in de theologie en philologie aan het gymnasium te Hanau aan , en opende
zijne lessen met eene Oratio de religion et verae religionis
criteriis. Vijf jaren later (1723) beriepen hem curatoren der
Hoogeschool te Franeker , in plaats van Cam p e g i u s V itring a , tot Hoogleeraar in de godgeleerdheid. Na eerst den
rang van Theol. doctor verworven te hebben, aanvaardde hij
den 22 Maart 1724 zijn ambt met eene Oratio de necessario
veritatis et pietatis conjugio (Franeq. 1723). In het volgende
jaar werd hem het onderwijs in de kerkelijke geschiedenis toe-

vertrouwd, Volgens Sepp gaf M e I ch io r aan zijne lessen
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een sterk apologetisch karakter , gelijk ons nog blijkt uit zijne

Digputationes de miraculis et apologia pro miraculis.
Het bier te lande bekend geworden Deisme (dus vervolgt hij)
dwong hem tot het verdedigen der wonderen des Bijbels , terwij1 zijne gemoedelijke leerredenen in de Waalsche gemeente
van Franeker voorgedragen , van zijn streven getuigden , om ,
gelijk hij bij zijn optreden verkondigd had , waarheidsliefde en
vroomheid des harten naauw verbonden te houden. Welk een
hoogen prijs men op zijn onderrigt stelde , kunnen wij eenigzins althans weten , zoodra wij ons herinneren dat prins W i lie m , gedurende diens verblijf in Franeker , in 1726 eii 1727
in de godsdienst de leiding van Melchior genoot , om bij
een volgend verblijf te Utrecht gelij ke lessen vane de hoogleeraren in de theologie , H. S. van Alphen en F. A. Lampe
to ontvangen.
Melchior mogt geen hoogen ouderdom bereiken. Hij
overleed 11 Aug. 1738. De hoogleeraar V ri emoet hield een
lijkrede op hem. Hij huwde Charlotte Pluckers, dochter van Joan n es Pluckers, koopman te Elberfeld , en van
Maria Siebels, die hem 4 kinderen naliet , van welke twee
hem overleefden, Johannes Albertus en Maria Elisabeth, gehuwd met Zachaeus Gerroltsma, J. U. D., secretaris van curatoren te Franeker.
Hij schreef:
Dissertatio de Cherubinis gloriae eorumgue mysterio. Hanov.
1724. 4°,
.Disputationes de miraculis. Hanov. et Fran.

Apologia pro miraculis Christi et expositionibus patrum alkgoricis , adversus Thou. Woolstonum. Ibid. 1731. 4°.
Dias. de patribus in Mayen, nube et marl baptizatis. I Cor.
X: 2. R8. Jo. Cluver. Franeq. 17 36. 4°.
Sicilimentorum variorum libri duo , in quibus de rebus variis
*rinds ad kges mosaicas de muliere Sota ac Goele disseritur.
Franeq. 1739.

°ratio in obitum Petri Latane. Franeq. 1726.
Selecta Sacra. 1 751.
Synopsis theologiae naturalis bleef onvoltooid in hands.
Zie Vriemoet, Ath. Fris. a. 794 ; Wielingii Frog. fun. in
ej. obitum in Miscell. Gron. T. II. Paw. I. p. 129; Glasius, Godg.
Ned. o. h. w.; S e pp, .7 oh. Stinstra en zijn tijd, D. I. bl. 39, 58 ;
BUIL Brem. Cl. I. p. 158 ; Cl. VII. p. 144, 1058; de Crane,
Over de familie Hemsterhuis, bl. 75; Jiicher, Adelung, Kobus
en de Rivecourt.
-

MELCHIOR (JoH. ALBERTUS), zoon van den vorige, den
11 Julij 1721 te Hanau geboren , stadeerde te Franeker en te
Groningen. 1n de eerstgemelde plaats verdedigde hij in 1738
eene Disputatio philologica, de Lucis gentilium sacris (Franeq.
1738) en in 1742 eene Disserlatio inauguralis de Aroctilucis
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(Ibid. 1742). Van 1748-1755 gaf hij te Duisburg privaat
onderwijs in de Philosophie en 'VI athesis , doch in 1756 werd
hij aldaar hoogleeraar en bibliothecaris. In ditzelfde jaar werd
zij ne verhandeling de argumentis guibus .Dei existentia probatur
a posteriori door het Stolp. legaat bekroond. Hij is vooral als
natuurkundige bekend en stied* 2 Oct. 1783.
Hij gaf in het licht :
Sicilimentorum variorum libri dub. (Harlingae 1739. 4°.)
van zijn vader.
Onder zijn toezigt en met een uitvoerige voorrede van zijn
hand zag de vertaling van het werk vdn zijn grootvader, J oh a n n es Melchior, hoogleeraar te Herborn , Kin,derbijbel
geheeten , het licht. (Amst. 1735).
Van dezen grootvader zijn waarschijnlijk ook :
Godgeleerdheit , vervattende de gronden van de hoogste waarheden uit het Latijn in het Nederduitsch overgebragt door di.
V. P. M. Amst. 1711, 1718. 12°. Uitgegeven door den Eerw.
beer J. van der Voorn , en door Zijn Eerw. met een voorrede
verrijkt. Amst. 1751. 8°.
Fundament der Goddel. waarheden, 1.4 0 ,
Verklaring van de voornaamste spreuken van het N. Testam.
Amst. 1740. 8°.
Zijne schriften vindt men in M e n s e 1 s Lex. IX. p. 64.
Zie Hanauisches Magaz. B. VII. S. 232 ; Acta Secular. acad. Duisburg., p. 131; Vriemoet, Ath. Fris. p. 727 ; Glasius, Godgel.
Nederl. o. h. w. ; Verh. van het Stolp. Leg. voor de Nat. Godgel.
Leyd. 1766 ; Kist en Royaards, Archief voor Kerkel. Gesch. D. V.
bl. 25 ; S e p p, Stinstra en zijn tijd , D. L bl. 40, 41; Bibl. Brem.
Cl. 1I. p. 892; Alg. Liter. Anzeiger 1800 p. 1641; Adelung u.
Roter ID und.

MELO KH (J. M.) , graveur in zwarte kunst , van wien in;
den Kunst- Catal. van Weigel, N°. 5907 , voorkomt : Rookende , dansende en spelende boeren, in den trant van 0 stad e.
Zie Kramm, Lev. en werk. der Holl. en Kunstsch. D. IV.
bl. 1026.
MELCK-WEYDT (CORNELIS CLAESZOON), was kapitein op
de vloot , die in het laatst van 1629 naar Brasilie werd gezon den.
Zie P. M. Netscher, Les Hollandais au Bresil , p. 43.

MELDER (CHRismAN) , te Utrecht geboren , med. doct.
te Dordrecht , werd in 1668 hoogleeraar in de wiskunde te
Leyden. In 1672 stelde hij zich aan het hoofd der vrijwillige
studenten- compaa nie , die ter verdediging der stad en bevestiging barer rust bde wapens opvatte. Van Oct. 1672 tot den aanyang van 1681, toen die post voor jaarlijks afwisselend verklaard werd , bekleedde hij bet ambt van secretaris van den
academischen senaat. Hij overleed 26 Nov. 1681.
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Hij gaf in het lieht :
Ruclidis elementorum libri VI priores cum notis. L. B. 1673. 1
Euclidis libri XV ex recognitione Ch. Melder. Ib. 1673. 12°.
Zie S oer ma ns, Acad. Req. bl. 64; Si egen b eek , Gesch. der
Leydsche Hooges. Toev. D. II. bl. 140; Montanus, Leven en bedrijf van Willem Hendrik , bl. 485 ; Poggendorf, HandwOrterb. zur
Gesch. d. exact. Wissens.

MELDER (GERARD) , denkelijk broeder van den vorige,
was fortificatie- en bataillonmeester der stad Utrecht. In 1658
gaf hij aldaar in kl. 8°. een werkje uit getiteld : Rorie en klare
instructie der regulaire en inregulare fortiflcatien met haere buytenwerken enz. met eene horte wederlegging der sustenu van den
.beer ilenric Ruse , over de hedendaagsche .fortificatie , opgedragen aan de regering te Utrecht. De hoofdinhoud van dit
werkje betreft de verdediging van het Hollandsche defensiestelsel, tegen de aanmerkingen van Head ri c k Ruse'( Verzlerekte vesting , uytgevonden in velerley voorvallen en geobserveert in dese laetste oorlogen. Amst. 1654. in fol. m. pl .)
Hiertegen schreef Ruse:
Aenavyzin,q der misv6rstanden van C. Melder , begaen in zijne
instructien van de l'ortificatien. Amst. 1658. fol.
Waarop Melder liet volgen :
Appendix aen de instructie van de fortificatien enz. Amst.
1664. Justus Meld e r, 14 April 1681 tot ordinaris ingenieur aangesteld , was denkelijk zijn zoon.
Zie J. C. de Jonge, Over II. Ruse, in Instituut, D. III. bl. 75,
D. V. bl. 142 ; Lev. v. H. Ruse, in Milit. Spect. 1848, D. XVI. bl.
71; Merkes, Verhand. over het belang der vestingen van den staat ,
Cat. d. Bibl. v. d. Mil Acad. te Breda , bl. 56, 57; Kr amm, t.a.p
bl. 1096.
e

MELDER (GERARD), mogelijk kleinzoon van den vorige,
in 1693 te Amsterdam geboren , was een uitnemend teekenaar
van landschappen , beeldjes , rivieren en gebergten in sapveraen
en O. I. inkt , uitvoerig , in den stip van Jan van der Meer
de jonge bewerkt. Vooral heeft hij zich beroemd gemaakt
door zijne miniatures op ivoor. Eerst kopieerde hij de schoone
miniaturen der beroemde Italiaansche kunstenares R osalib a,
die hij van Theodorus Wilkens, die ze uit Italie had
medegebragt , aankocht. Door vlijtige studie en herhaalde pogingen achter het geheim der kunst gekomen , bragt hij eenige
schilderijen van D o u , den ridder van der Werff en Ro t te n11 a m e r in miniatuur. Deze , en ook die van eigen compositie ,
werden zeer gezocht en claur betaald. Ook heeft hij de ets'maid met een bekwame hand gevoerd , blijkens zijn echt ArTadisch landschap in den stip. van Sal vator Rosa, J. F o 1icema graveerde in 1724 naar zijne teekening , eene allegorie
op een paar gehuwden met het opschrift Junctior nee expetit.
:Zijn portret komt voor bij van Goo 1. In 1728 huwde bij

,
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met Margaretha van Schalkwijk a Velde, eene ver
mogende jufvrouw to Utrecht, waar hij zich in 1735 vestigde,
en in 1754 overleed.
Zie Immerzeel, Lev. en werk. d. loll. en VI. Kunstsch. D. II
bl. 213; Kramm, t. a. p. bI. 1096.

MELDER (J.), waarschijnlijk van dezelfde familie, was graveur.
Hij vervaardigde een aantal gravuren voor de filgemeene Historie
van Sulker en V e r burg, en een menigte boekprenten.
Zie Kramm, t. a. p.

MELDES (GAUFROET vAN). Van dezen is ons niets bekend
als dat hij, volgens van Velthem, geschreven heeft over een
comeet, die zich in 1315 vertcond heeft.
Zie Spiegel .Historiaal, bl. 391 ; Navorscher, D. VII. bl. 200.

MELER ( ) , ingenieur in staten dienst , werd in den slag
bij Ranielies (1706) gekwetst.
Zie Bosscha, Neerl. Jieldend. te laud , D. II. bl. 395.

MEL1N (MATTUJAS), kunstdrijver, van wien men in het koninkEA kabinet op het Mauritshuis te 's Hage een stuk drijfwerk
vindt tot de geschiedenis van Spin ola betrekking hebbende.
Zie Kramm, Lev. en werk. der loll. en Vi. Kunstsbh. D. IT. bl.
1096.

MELTS STOKE. Zie STOKE (MELTS).

MELISZ. (ANTomus). Zie AEMILIUS (ANTomus).
MELISZOON (LAmmERT), een eenvoudig huisman , te Wormer geboren. Terwijl de Spanjaarden in 1574 de West-Zaners
door plundering , brandstichting en het moorden van weerloozen teisterden sleepte hij , schoon zijn krachten bijna bezweken ,
een berrie over het ijs. De vracht , die de Span jaarden , toen
zij hem inhaalden , beschaamd vrij lieten , was zijne moeder. De
Magistraat van Hoorn heeft deze daad boven de Westerpoort
doen uithouwen , waarop Ds. B e r g i u s deze regels vervaardigde:
Raadt! wiens eer 't Vaderlandt.Meer dienen sal tot baken ?
Of deses soons , die dus zyn goeder vryt uyt moordt:
Of once vaderen ? die 't Spaanse juk verbraken
Of deses Raadts , die dit tot spoor steldt aan Bees poort ?
Oak Tollens heeft deze daad bezongen. Deze Melis z.
liet een talrijk nageslacht na, waaruit de aanzienlijkste familien van Hoorn afstammen.
Zie V el iu s , Chr. van Hoorn, bl. 409; A bbin g, Gesch. v. Hoorn,

bl. 12; Soeteboom, Saenl. Arcadie 131. 486-487 2 (met de afb.);
Tollens, Nieuwe Gedicht. D. II. bl. 59; Navorscher, D. II. bl.
278; D. III. hi. 276.
een aanzienlijk Rotterdammer
MELISSANT (TRE0D.

leefde in de 17° eeuw , en beoefende de Latijnsche poezij. A 1--
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bertus Eu fr enus (Poem. p. 69) wekte hem op zijne .'mom in het licht te geven.
MELISSEN (Kapitein), gezaghebber van het fregat Juno ,
na het sluiten der preliminairen , met andere fregatten , onder
kapitein B u y s k e s naar 0. Indie gezonden. Deng 27 Julij
1803, bij het uitzeilen der baai van Amboin a , strandde zijn
fregat op den hoek van Alang , en werd verbrijzeld , met behoud nogtans der equipage.
Zie J. C. de Jonge, Gesch. v. h. Negri. Zeno. D. VI b. bl. 563.

MELKNAP (CLAES JANSZ.), schipper op het schip de
Morgenetar dat met de schepen de Zon en Afaan in 1599 onder
Steven van den Hagen naar Indic vertrok. Hij was
whipper op de Witte Lelie, toen hij in 1606 voor Malaka ,
op de vloot van Matelieff sneuvelde.
Zie Valentijn, Oud en Nieuw Oost Indien , D. I. bl, 178.
-

MELLEMA (ELcIus, EDOUARDUS LEON), geb. 1544 te Leeu-

warden , burger van Antwerpen , leeraar der Mathesis en talen
te Aken waarschijnlijk een soon van Leeuwe Melte in a
in 1544 burgemeester van Leeuwarden , en atdaar geboren. Hij
was cen man van groote kennis in taal- en rekenkunde , en
gaf in het licht :
Dictionnaire ou promptuaire Flameng-Francoy8 , trh-ample
tre8-copieux: de nouveau compo8O, embelli , augmentê et enrichi
d'un nombre presque infini de vocable8 , diction8, sentences , proverbe8 et phrases tree-utile8 et tre8-exqui8e8. Anvers 1589. 4°.
Rotterd. 1602. 4°. 1630. 4°.
De voorrede der 2e uitg. , opgedragen aan de regering van
Haarlem , is gedagteekend uit zijn studeerkamer te Leyden 1
Nov. 1602. Hierin meldt hij : pique les Francois avoient un
dictionnaire • assez copieux , jadis compos6 par du Puys, et le
pere Aval ,scavoir Latin-Francois, lequel puis apres estoit
rendu plus copieux en Flamen-Francois par M. Mathias Sasbout, jurisconsulte." Hij voegt er bij, dat hij goed vond de
laatste uitgaaf er van te later' herdrukken #apres en avoir oste
et comme desracine les dictions inusitees , plus adjoust6 une infinite quasi des autres plus idoines et familieres . de sorte
(dus eindigt hij) "clue je ne doute rien de la perfection de
cet oeuvre." Maar wij hebben voor ons liggen ook een tweede
werk en tegenhanger : Dictionaire ou Promptuaire Francoi8Flameng , &es-ample et tree copieux ; de nouveau compo8g, corrigg et richg etc. in 4°. gedrukt bij J. Walsbergue te Rotterdam 1602 , en ook opgedragen aan de regering van Haarlem
waar hij eerst onderwijzer was, gelijk daarna te Leiden, dewijl
de opdragt is gedateerd uit Leiden den 24 Aug. 1592. Mogelijk is dit werk hetzelfde als dat hetgeen wij vermeld vinden
onder den titel van : den Schat enz.
e

t1
.Den schaf der duytschen tale met de veridaringe in Francois
van nieuw grootelyck vermeerdert enz. Rottird. 1622. 4°.
Behalve in het vak der taalkunde gaf hij ook in dat der
rekenkunde:
Arithmetique compose de plusieurs inventions et problemes
nouveau, 2 vol. Anvers 1582 en 86 , 4°. en daarna :
Boeckhouder na de conste van ltalien , met twee partyen , als
Debiteur ende Crediteur. Allen cooplieden enz. oorbaerlijck ende
noodtwendigh. Ghecomponeert by Elcius Edouardus Leon
Mellema van Leeuwarden , der vryer Consten beminder , nu
ter Ufa resideretde binnen Harlem. Ghedruckt tot Franicker
by Gielis vanden Rade, anno 1590, in fol. met portret
in koper op den titel en spreuk : Fide Sed Vide.
Na de instructie volgt een Memoriael , Journael en Grootboeck A en B. waaruit blijkt , dat hij in 1588 onderwijzer was
te Antwerpen , in 1589 te Haarlem en in 1590 te Leyden , uit welke
stad hij 1 Nov. dit werk opdroeg aan de regering van Haarlem.
Het eindigt met een 'Besluyt des Autheurs tot zijn Discipulen."
Z.ijne werken zijn vrij zeldzaam en zijne lotgevallen weinig
bekend , waarom bet Friesch Genootschap deswege onderzoekingen
heft gedaan , waarvan de uitkomsten nu hierbij zijn opgenomen.
Zie Sweertii Atk. Belg. p. 110; Val. Andreas, Bibl. Belg.
p. 31; Paquot, Mem. T. I. p. 363; I3ibl. Hulth. No. 23336 en
23337; Muller, Cat. v. portr.

Paquot houdt hem voor denzelfden met Aelsius Ed oardus
L e o n. (Zie dit artikel.) Misschien was hij ook dezelfde met
MELLEMA (ED.) , tijdgenoot en vriend van B o r, wiens
Oorsprong der Nederl. oorloy. 1621 hij met een sonnet vereerde.
MELLEMA (HENDRIK) wend 1 Dec. 1702 ingenieur op
600; 29 Julij 1709 directeur der approches ; 7 Julij 1710
luitenant-kolonel titulair,, in 1707 was hij te Hulst en verder
in Vlaanderen werkzaam.
Zie Sypesteyn, Lev. v. Coehoorn , bl. 194.
.

MELLEMA (PoPPE vAN), anders R em mertsma, noon van
Hessel ► emmertsma en Bernsck Heslinga, werd,
in de plaats van zijn voorganger , die van de grietenij verbeurd
verklaard werd , 18 Febr. 1517 van wege Karel V tot grietman van Oost-Dongeradeel aangesteld , nadat hij in 1515 den
eed van huldiging had afgelegd. Hij huwde E e t s Gaukern a,
dochter van Ititske Gaukema en Geel Boetsma, en
woonde op Mellema state te Oostrum.
Zie Ferwerda, Wapenboek , Aebinga in Blya Gen. 5; Charterb. v.
Friesl. D. II: bl. 347; Occo Scarlens. , bl. 404; van Sminia, N.
.Naaml. v. Grietm. bl. 78.

MELLEMA (SIERK), werd in 1438 en volgende jaren door
de overheid benoemd om de Schieringers en Vetkoopers , toen
36
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met verdubbelde woede op 4kander aanvallende , te verzoenen ,
en had , na vele onderliandelingen , bet geluk hierin N
Hij was een bezadigd en vreedzaam. man , en behoorde tot de
partij der Schieringers. Hij werd in 1426 grietman van liennaarderadeel , en woonde ten tijde dat de rerzpeningskontrakten
opgemaakt werden in Oostergoo.
Zie Focke Sjoerds, Hist. Jaarb. bl. 190, 249-257 en van
.

Sminia, t. a. p. bl. 240.

MELLER (C.) Zie MELDER (C.)
MELLET (C. M. Louis DE), Franschman , kwam in Hollandsche dienst , tijdens de regering van koning Lode wij k ,
van wien hij aide-de-camp was. Den 1 Mei 1807 werd hij
brigadier des legers , en kort ,daarna ale zoodanig bij de garde
geplaatst , den 7 Aug. 1809 generaal-majoor , in 1808 kommandant van bet arrondissement Groningen , in 1809 kommandant-superieur van Bergen-op-Zoom , tot de overgave aan de
Franschen in 1810.
Partic. berzgt.

MELLING (LAMBEET), krijgsoverste aan de zijde der Hob•
landers , in den oorlog met Utrecht , 1481. Toen de Hollanders
bij de vaart door die van Utrecht geslagen waren en naar Ijsselstein vluchtte , lag Melling met eenige miters buiten IJsselstein
en veuhinderde die van Utrecht het vervolgen hunner vijanden.
Zie Burman, Utrechtsche Jaarb. D. III. bl. 526.

MELLE ( DE) , een der onderteekenaars yan het verbond
der Edelen in 1566 , nopens wien niets meer bekend is. T e
Water gist dat hij welligt kan behoord hebben tot het geslacht van M e 11 e , 't geen den naam kan ontleend hebben
van eene heerlijkheid in den omtrek van Antwerpen.
Zie Boomgoard der wapenen d'or a trois aigles de sable);
T.4 e C#rpentier, Hist. de Canthr. P.III.p.610; to Water, Verb.
d. Edel. D. III. bl. 121, 556.

MELLINGA (S no), vriend en reisgenoot van Viglius ab
Aytta door Frankrijk 1528. Er is nog een brief van Viglius
aan hem.
Zie Hoynck van Papendrecht, T.II.P.I. 10.
MELLINGA (EcoNiUs), J. U. doct. en Litt. eand., was een

beminnaar der latijnsche poezij en bevriend met den geleerden
Neuhusius, rector te Alkmaar, in wiens roee i n er u s N
mata juvenilia, A mst. 1644 , eenige gedichten aan hem voorkomen , o. a. :
Econio Mellinga, SS. LL. Cand. cum Ill. D. D. Ordinum
Legato ad Magnum Moscoviae I)ucem pro/ecturo.
Zie Neuhusius, 1. c. p. 236, 344, 355. •

MELLINUS (ABEANAN Pimps), zoon van Philips Pi et e r s e n Melt in us , werdte Vlissingen geboren , studeerde te
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Leyden , waarna hij predikant te St. Antonilolder en Cellershoek werd. Aldaar schreef hij het Groot regtgevoelende Kristen Martelaeraboek , genoegBawn vervattentk een kerkelijke gewhiedenis vim' den opgang ,voortgang en ondergang der tervolgingen Paz. enz. area uit de H. Oudvader. en getrouwe kerkelyke
Aistoriesckrijvers , bijeenvergaderd en in ordre Eerste
deel. Dordrecht 1619. fol.
Dit eerste deel , waarin groote g,eleerdheid doorstraalt , loopt
tot 1520. De regering van Dordrecht , wie hij het had op..
gedragen , gaf hem een gesehenk van f 120. In Dec. 1622
nam Balthasar Lydius, predikant te Dordrecht , op verzoek der classis van Z.-H., aan , om bet ander deel vim dit
Martelaarsboek te voleindigen , doch hij werd door den dood
verbinderd sijn belofte te volbrengen. M ellin u's vverk , dat
grooten opgang maakte, wekte Boornschgezinde tegenschrijvers
op , o. a. A. van Geluwen, Ontledinge van dry verwheyden
nieuwe Gliereform. Martelaers boecken, 3 air,. m. pl. in 40.
Antw. 1656, waarin hij poogde te bewijzen dat de martelaars
de eerste duizend jaren niet gereformeerd , maar roomsch-katholijk sijn. Behalve dit werk heeft men nog van
Mellinus twee dissertatien , door hem als student verdedigd.
Dined. Logi= de Categoria Quantitati8. L. B. 1600 , en de
dina2y8i S'yllogismorwn. L. B. 1601.
Boxhorn gewaagt nog van andere schritten , door hem
vervaardigd , die hij echter niet noemt.
Hij trad 20 Februarij 1610 te Vlissingen in ondertrouw met
Gelandine Willems Poussins. Nazijnoverlijdenkeerde
zijne weduwe naar Vlissingen terug , en hertrouwde 22 Nov.
1625 met Mr. J acob us Miggr od i u s , predikant te Middelburg. Mellinus werd 9 Nov. 1622 te Vlissingen begraven.
,

Zie Vroliikhert, Vliss. Kerkh. voorr., bl. XVII; La Rue,
Zeel. bl. 125 ; Boxhorn, Chron. v. Zeel. D.I.bl. 465 ; Pars,
Naanarol d. Bat. schrijv. bl. 246-248 ; G. Voetii Podt. Pecles.
P. II. p. 139 ; Schotel, Keric. Dordr. D. I. bl. 219-281; de
Wind, Bible v. Neerl. Geschieds. D. I. bl. 502; Kobus en de Ri-

ve court.

MELO (BARTHOLOMEUS DE), uit Vlaanderen geboortig, ves•
tigde zich te Parijs, waar hij omstreeks 1670 bloeide en lid
der Koninklijke Academie van schilder- en beeldhouwkunde
was. Van dezen beeldhouwer vermeldt Immerzeel:
Het martneren grafteeken van Mickel de Marolle8, abt vats
Villeloing , in de kerk van St. Sulputius te Parijs.
Bet snarmeren gra/teeken van Claude Ckrcelier , in de St.
Bartholomeuskerk aldaar.
De :tandbeelden van St. Bartholomew en St. Catharina, in
den voorgevel van de kerk.
Et* ttandbeeld van Mercuriuts, van manner , in het park van
36*
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Versailles , een kopij naar bet antieke beeld van de villa Ludovisi to Rome.
Zie Immerzeel, Lev. en werk. d. Boll. en VI. Kunsts. D. II. bl.
212, 213.
MELORT (ANDRIES) , te Dordrecht geboren graveerde op
glas. Men vond o. a. van hem in de kunstverzameling van
A. D. Schinkel te 's Hage , een tafereel , voorstellende de
Eman8gangere , naar de bekende Arent van Rembran d. Hij
overleed in 1849 te 's Hage , in den ouderdom van 70 jaren.
Zijn zoon , S. J. M e 1 o r t , beoefent de etskunst.
Zie Kramm, Lev. en werk. d. 11911. en VI. Kunsts. D. IV. bl.
1096, 1097.

MELOTTE (ANToNiE), te Luik geboren , beoefende de
beeldhouwkunde. Hij bloeide in het laatst der 18° eeuw.
K ra m m vermeldt van hem de Preldslagen van Alexander,
naar Lebrun. in basrelief gebeiteld.
Zie Kramm, t. a. p.
MELS (MARGARETHA) eene Dortsche dichteres nit de tweede
helft der 170 eeuw , tiAgenoot van Balen, voor wiens Be8ehrijving van Dordrecht , zij een gedicht plaatste, Bij hare
nakomelingschap worden nog gedichten van Naar bewaard.
,

Zie S ch el t ema, Gesch. en Letterk. Mengelw. D. III. St. III. bl.
168; Schotel, Gesch.. en Letterk. iivondst. bl. 161, 142; van der
A a, N. B. A. C. Woordenb. o. h. w.

MELUN (ROBERT DE) , burggraaf van Gent , gesproten uit
een zeer edel geslacht , was de zoon van Hugo de Melun,
eersten prins van Espinoy , en van Iolande v an Werchen,
vrouwe van Roubai x. Hij teekende het verbond der Edelen ,
dat hij nog eenigzins aankleefde onder het bestuur van J a
van 0 o s t e r w ij k daar hij in 1577 een der legerhoofden
over het krijgsvolk der Algemeene Staten was. Ook liet hij,
in het geheim met den prins van Ora* handelen. Kort
daarna is hij echter , gelijk een groot aantal andere bondgenooten , openlijk afgevallen tot de Spanjaarden. Dit zag men
duidelijk in 1579 en vervolgens , zoo uit het being dat hij
stelde in de verzoening der Waalsche gewesten en van E mman uel van Lalaing, baron van Mentigny met koning
Philips, als omdat hij nu geheel trad iii de maatregelen van
Parma, en zich meester maakte van Lieikenshod. Geen
wonder derhalve dat hij nu rijkelijk decide in de guest van
den Spaanschen koning. Niet alleen werd hij bevorderd tot
generaal van de ruiterij en beveihebber van Artois , mar de
heerlijkheid Roubaix werd ten zij nen gevalle , den 1 April
1579 , door Philips tot een markiezaat verheven en hij zelf
ridder van 't Gulden Vlies gemaakt. Hij overleed echter voor
het ontvangen van het ridderlijk teeken en liet het leven bij
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het beleg van .AntOverpen in 1585. Uit zijn huwelijk met
Anna van Rollin geen kinderen verwekt hebbende , kwam
een aanzienlijk deel aan zijne zuster Mari a, gehuwd met
Lamoraal, prins van Ligne. Zijn portret bestaat in folio.
Zie Christinaeus, .Turispr. Heraica, P. I. p. 258, 262, 263;
G6nealogies de la maison de Mailly , p. 127; Quartiers Genhal. T. I.
p. 51, 233, 272, 345 ; Recueil Genial. des Famil. Orig. des P. B.
p. 143, 145, 180, 331, 335 336; Nobil. d P. B. T. I. p. 64;
Supplem. au nobiliaire des P. B. p. 239 , 254; le Carpentier, Hist.
de Cambray , P. III. p. 782, 783; Hooft, Ned. Hist. B. XXI. bl.
6, B. XXII. bl. 93 ; J. B. de Tassis, lib. V. Comment. de tumult.
Belg. p. 395, 407, lib. VI p. 437, 441; Strada, de bello Belg:
dec. I. lib. V. p. 206 ; W age n aar, Vad. Hist. D. VII. bl. 166 ;
te Water, Verb. d. Edel. D. III. bl. 221 volgg.262; Groen van
Prinsteren, Archives de la maison d'Orange Nassau , T. VI. p. 67,
107, 522, 672, sv.; J. C. de Jonge, Unie van Utrecht, bl. 85,
86; Hoynck van Papendrecht, Analect. T. II. P. II. p. 395,
407, 437, 441, 471; Kobus en de Rivecourr.
-

-

-

MELUN (HuGo DE) , een van 's keizers gezanten bij den
vrede van Kamerijk 1509.
Zie Lettres du Roy Louis XII, T. I. p. 153; van Mieris, Ned.
Vorst. D. I. bl. 413.

MELUN (FRANc0IS DE), door keizer Maximiliaan tot
bisschop van Utrecht verheven in 1509.
Zie Leodii, Chron. Belg. p. 577; van Mieris, Ned. Vorst.
II. bl. 425.

MELVILL (PIETER) , baron van Carnbee , ') kommandeur
der Militaire Willems-orde , vice-admiraal in kon. Ned. dienst ,
zoon van James John Melvill en Maria Velsenaer,
werd 2 April 1743 te Dordrecht geboren. Na het eindigen
zijner leerjaren trad hij in Hollandsche dienst , en werd op
den 22 Febr. 1757 aangesteld als zeevolontair op 's lands oorlogschip Delft , onder kapitein D. Pichot, met welken hij
twee reizen deed in de Middellandsche zee, tot Venetie en
Napels om op de Algerijnen te kruissen , met welke de Republiek toen in oorlog was.
Den 6 Sept. 1758 werd hij aangesteld op het fregat de
Castor , kapitein J. H. van Our ij k , stevende met hetzelve
onder ,het eskader van den schout-bij-nacht J. S e 1 s naar Algiers, en keerde na het treffen van den vrede , langs de voornaamste havens der Middelandsche zee, terng. Den 20 Maart

1 ) De titel baron van Car n b é e is oorspronkelijk van Richard
Melvill, wiens zoon Robert, in den jare 1300 de barony van
Carnbee verkreeg en gewild heeft, dat zijne afstammelingen dien titel
zouden voeren, waarvan diploma's in de Schotsche archieven voorhanden zijn. Van dezen sir Richard stamde Pieter Melvill of
in de XVI generatie van eene regte nederdalende linie.
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1759 tot buitengewoon luitenant bevorderd, , heeft, hij, nog in
dat zelfde laax awlermaal een reis naar de Middelandsehe zee
gedaan met 's lan,ds schip Schiedam kapitein W, C r all, en
under het eska4ler van den commandeur P. H. B eyliatr, de
presenten naar Algiers overgebragt en wederom de meeste havens 'der Middelanctsehe zee aangeclaan, or a. Tunis.. Den
Ve):Pr. 17,61 aangesteld zijncle, op 't cxmlogsehip Schiedam ,
ir44.. J. IL an Oar !weft hij met, hetzelve eene raja ge" ►
dawn naar de West4ndie.
9 Fehr. 1762 aangesteki sijnde op het sehip Dordrecht ,
kap. E. H a e ft e n , doeh op den 18 Maart daaraanvalimde
tot ord. hit. bevorderd wordende „ is hij overgeplaatst op het Irma
't Welvaren van 't laud r kap,, J. J. v an HQey ,, en heeflonek
hetzelve ails eerste efacier eene kruistogt gedaan in het kanaal
en bogt van Biseayen:, en vervolgens in 1763 ander het esk.,
geeomm. door den comm. R ey n s t, een reize naar de Middelandsche zee.
26 Febr. 1765 werd hij aangesteld als eerste luitenant op 'a lands
fregat de Pollux , kap. J. van Gennep, doch het ongeluk
hebbende in de. msand Junij , daag& my het uitmeilen ,. met, betzelve te vervallen op den Ooster,, en schiphreuk te Eiden , beeft
nadat het schip door den kapitein, en de equipage verlaten was , no een dag !anger met 30 man het wrak bezet gebouden , waarvoor hij van den hOoge zeekrijgsraad een e zeervleijende resolatie heeft ontvangen. Vervolgens met de equipage
op het fregat 't Hof St. Janskerk overgegaan zijnde , deed
met hetzelve , wider het eskader van den kommandeur N. d e
Reed e, eene reis near de Midd. zee , en bragt hij; de gewone
presenten naar Algiers over.
•
22 Jai
i 1766 tot kommandeur ter zee gepromoveerd , hij
het jaar daaraanvolgende, op den 15 Sept. aangestekl op 'a lands
fregat Bellona., kap. J. J. van Hoey, en deed met hetzelve
onder het eskader onder den comm. J. Bink es, wederom de
reize naar de Midd. zee gedaan legde de gen. kommissie te
Algiers of en kruiste vervolgens in 1768 op de Oost-Ind,
retourvloot.
In 1770 , 1774 en 1775 naar da Midd, zee.
17 Nov. 1777 kap. ter zee , is hem bet kommando opgedragen van 's lands fregat de Castor van 36 stukken, waarmode hij een reis naar Suriname deed , en in 17&0 naar
Algiers.
Bij het uitbreken van den Engelschen oorlog in 1780 ward
bij gezonden orn to kruissen tusschen Livorno en Ville
Franco en daarna. met kap. 0 o r th uis gezonden. naar de
Vlaamscbe eilanden am op de Oost-Indische retourvloot te
gaan kruisen' en die behouden in het vaderland to brengen
doch op den 30 Mei 1781 raakten omtrent bet naauw
van de straat Gibraltar , op de hoogte van Kaap St. Marie ,
,

,
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met. de Eng. fregatten. de Flora en de Crescent in een bloedig
gevecht: zette den strijd met beide gedurende een half uur
vocirt, tit daarna nog den tijd van` omtrent twee urea alleen
met de Flora, voerende 44. sttikkett zwaar kaliber. Eindelijk
geratikte ajn schip'.in staat van *ken , zijne meeste stukken
waken- gedemonteerd , genoegzaam al zijin tuigaadje was verloren an woord , hij was te eenemale zoo. reddelOos gesehos
ten dat hij rrenoodzaakt was zich over te geven , met het verder
gevolg dat °door H. H. N.E. eene resolutie , in dato 9 Nov.
des zelfden jaars werd • genomert , waarbij aan de gansche
equipage voor !mine betoonde bravoures in deze reneontre
eene som van 50 is toegelegd, terwij1 de erfprins van
Oranje,* stadhouder,, bij besluit van den 10 December daaraativolgende, aan M el vi heeft toegestaan te mogen voeren
benevens 2 gedistingueerde epauletten een wide pluim op de
hoed , en hem vereerde met eene gedistingueerde sabet et port
d' 6p6c.
Op den 11 April 1783 werd Ittel v i 11 in commissie gesteld
met 's lands schip Hercules , van 66 sttikken en deed met het•
zelve onder het eskader, gecommandeerd door den viee-admiraal
P.
Rey n s t, eene rein naar de Middelandsche zee. In den
bekenden geweldigen storm uit de golf van. Narbona , in
welken kapitein 8 rn issaatt op 's lands schip Drenthe ,
van 66 stukken , met man en muis te gronde ging (den 3
en 4 Februarij 1784) had hij het ongeluk masteloos te
worden en met een gebroken roer en verdere zware schaclen te
Port Mahon binnen te loopen. Zijn bodem hersteld zijnde , is
hij P. Sept. deszelven jaars te Vlissingen binnen (revallen ,
waarna hij met dat zelfde schip ter kruistogt is uitgeloopen in
de Noordzee , inzonderheid voor Oostende , mu die haven te
blokkeien gedurende troubles* met den Duitschen keizer. In
April 1785 werd bij afgedankt.
In 1785 vertrok *hij op de Dordrecht van 68 stukken , aan
het hoofd van een evolutie eskader naar de Sond , en in 1786
stevende hij wederom naar Algiers om de gewone geschenken
over te brengen en voornamelij k om de gerezen geschillen met
den Puha van Tunis en den keizer van Marocco bij te leggen
en .:te vereffenen , waarin hij gelukkig slaagde. Hij werd op
den 16 Dec. 1789 aangesteld tot schout bij nacht van Hon.
en West•Friesl. , en op den 15 Dec. 1792 tot tweede vlagofficier van het corps scheepsartilleristen.
Reeds vroeg in het voorjaar van 1793 werd hij gelast om
de binnenlandsche defensie te water van Zuidholland op zich
te nemen, bij den inval der Franschen onder D urn o u r i e r,
die reeds het land van Zevenbergen bezet hadden. Ten dien einde
verzamelde hij. eene scheepsmagt van. ongeveer 60 vaartuigen
van velerlei caliber doch meest kanoneerbooten , voornamelijk
in de Dordsche Kil, het Hollandsch Diep en het • Bergsche
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Veld , • bezette daarmede alle de practicabele avenues anrr deze
zijne , defendeerde bet beleg van de Willemstad te water en stopte
(le Roovaard door middel van zinkschepen , waardoor het overkomen en landen der Franschen voorgekomen werd.
Na afloop van een en ander werd Melvill als commandant
gesteld over een eskader van 8 schepen , en zijn vlag geheschen aan boord van de St.-Gen. van 76 st. In het voorjaar
van 1793 liep hij in zee , en na een convooy van 90 koopvaarders voorbij de Fransche havens geescorteerd te hebben , werd
hij gelast zich met dat eskader naar Algiers te begeven en to
yens als gezant van den staat over den vrede met de regering &Maar to handelen en dien te sluiten. Daarin geslaagd
zijnde , is hij in 1794 in het vaderland teruggekomen , waar
hij terstond bevel kreeg om andermaal de binnenlandsche de
fensie te water op zich te nemen.
De Franschen , thans reeds in de Mijerij van 's Hertogen
bosch doorgedrongen zijnde , werd een goed aantal kanoneerbooten en ander klein vaartuig gewapend , in divisie verdeeld
en daarmede de rivieren bezet van beneden Dordrecht tot boven Crevecoeur op de Maas , en tot Tiel op de Waal , waardoor
aan den vijand het verder doordringen belet werd. Vervolgens
werden , onder medewerking van den Engelschen generaal A b e reombie, den 11 Oct. de schans St. Andries stormenderhand ingenomen 1 ), door de onzen bezet en den vijand verjaagd
tot achter Herwaarden. In dezer voege hebben zij hunne positie gehouden tot in het laatst, van December , wanneer door
het invallen van een geweldigen vorst de rivieren zoodanig met
ijs zijn bezet geworden , dat het verder werken met de kanoneerbooten ondoenlijk werd gemaakt , en de linie van defensie
to water moest opgebroken worden.
Van zijne verrig tinges rapport doende aan Z. H. den pries
erfstadh., behaagde bet den vorst hem de toezegging te does
hem eerlang een rang te doen avanceeren , 't geen ten gevolge
der daarop plaats geliad hebbende gebeurtenissen geen gevolg bad.
Na de revolutie van 17 9 5 word Melvill in Februarij door
het nieuwe bestuur gelast zich bij het eskader te Vlissingen te
vervoegen , doch het grootste gedeelte der equipage verloopende
zijnde , kwam er orde het verder to ontwapenen , en kort.
daarop , en wel op den 27 Febr. werd volgens een staatsbesluit,
het geheele corps der marine ontbonden.
Vervolgens is Mel vill door de nieuwe besturen herhaaide5) Bij deze gelegenheid werd de oudste zoon van den admiraal, de
le luit. ter zee, James John Melvill van Carnbee, later sch.
bij N., wegens zijne betoonde dapperheid en het eerst planten van
den vlag op de vijandelijke vesting, buitengewoon bevorderd tot den
rang van kapitein-luitenant ter zee, hoewel hij toenmaal haauwelijks
den ouderdom van 18 jaren bereikt had.
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lijk aangezocht zich wederom in dienst te willen begeven en
zich als admiraal en chef der marine te stellen , zoo als kort
na. de revolutie , na de actie van Kamperduin in 1797 , na de
affaire onder de Vlieter in 1799 , door bet staatsbewind in
1803 en een en andermaal door koning Lodewij k , doch hij
heeft zich verder van alle verdere dienstverrigtingen versehoond ,
totdat in November 1813 de uitzigten tot het verdrijven der
Franschen gunstig wordende, hij bij de beraadslagingen daarover gehouden , tegenwoordig zijnde , zich weder de zaken der
marine met vernieuwden ijver aantrok en commissien onder
zijne handteekening werden uitgegeven.
Eindelijk is hij door de souvereinen vorst der Nederl. op'
den 11 Julij 1814 wederom in dienst genomen en tot eersten
vice-admiraal aangesteld geworden , welke gunstbewijzing gevolgd
is door zijne benoeming tot kommandeur der Militaire Willemsorde , op den 8 Julij 1815.
Hij overleed 27 Mei 1826 te 's Hage.
Van het jaar 1813 tot aan zijn dood nam hij als vice-admiraal en staatsraad in buitengewone dienst een werkzaam deel
aan de zaken , het zeewezen betreffende , en werd in belangrijke aangelegenheden door het ministerie van marine immer
geraadpleegd.
Hij huwde in 1773 jonkvrouwe Albertine von Dehne,
bij wien hij zeven kinderen naliet. Zijn drie zonen waren 1 J allies John die volgt, 2 I s a c A u g u s t , raad en rekenmeester
van het collegie van domeinen te 's Gravenhage. Na bet uitsterven van de oudsten tak in den mannelijke lijn ging de titel
van baron op hem over, met regt van overerving op zijne wettige mannelijke nakomelingen bij eerstgeboorte, krachtens koninklijke vergunning van den 22 Jan. 1844. Bij zijn dood,
17 Mei 1845 ging den titel derhalve over op 3 Pieter M elvill de Carnbee, die volgt. Hij huwde Johanna J acoba Wilhelmina Louise, baronesse de Salis, bij Welke
hij een zoon verwekte. De derde zoon was Mr. Pi e t e r M elvill van Carnbee, in leven raadsheer van het hoog geregt shof , ongehuwd overleden.
Zie Tijdschr. v. h. zeew. van Tindal en Swart , 1846; Vervolg op
Wagenaar, D. III. bl. 301, 302, 303, 335; D. XIX. bl. 413, 410,
422; J. C. de Jo nge, Gesch. v. h. Ned. zeew. D. V. bl. 510, 568,
571; D. IVa. bl. 365, 381, 396, 417, 430-433, 459, 493; Bosscha, Ned. heldend. te land, D. III. M. 39; Schotel, Ill. school ,
bl. 154, 233; Hoeufft, Peric. poet. p. ' 15; Kobus en de Rivecourt. Zijn portret staat v6Or zijne levensschets, in het Biogr. Mus.,
in steendruk door Desguerrois et cornp., naar de teekening van
L. Hucart.

MELVILL VAN CARNBEE (JAMES JoHN), oudste soon
van den vorige , werd in October 1794 wegens betoonde dapperheid en het eerst planten van de vlag op eene vijandelijke
vesting, op den voo• jeugdigen leeftijd van 18 jaren buiten-
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gewoon bevorderd tot den rang van kapitein-luitenant ter zee.
Gedurende de jaren , 1823-1827 was hij Commandant en Di'recteur van 's Konings zeemagt in Oost-Indie met den rang
van sehout bij nacht , en in het laatst van 1827 tevens waarnemend raad van Nederlandsch Indie. De titel van baron was
bij diploma van den 6 Mei 1822 op hem overgedaan. Hij
overleed den 4 Jan. 1833, een zoon en eene dochter nalatende.
Zié J. C. de Jonge, Gesch. v. h. Nederl. zeew. D. bI.
MELVILL VAN CARNBtE (PIETER baron), zoon van
Isaac August baron Melvin. van Carnbee en Johanna Jacoba Wilhelmina Louisa, baronesse de Salis 1 ), werd den 20
Meie1816
te 's Hacr
ra
geboren.
Op vijftienj
b
arigen ouderdo. als adelborst
op het kon. instituut voor
de marine geplaatst , onderscheidde hij zich, en volgde hij met
vq,e1 vrucht de lessen van P i 1 a a r , aan wiens opwekking hij
vooral dankbaar dien lust voor de wetenschappen toeschreef,
welke hem , tot het laatste toe , onwankelbaar is bijgebleven.
Drie malen begaf hij zich naar Oost-Indie, en elk van de
drie tijdperken van zijn verblijf aldaar was een aanwinst voor
de wetenschap , en de tusschenruimten , gedurende welke hij;
zich in het vaderland of op buitenlandsche reizen beyond, waren voor hem geene loutere verpoozing , maar krachtige toewijding altijd aan de door hem. geliefkoosde wetenschappea,
am de belangen van de aardrijkskunde en zeevaart aan die
van het vaderland in het algemeen.
Zijne eerste reize naar Indie (1835-1837) deed hij, als
adelborst 1° klasse, gedeeltelijk aan board van de Bellona, op
welk fregat Z. K. H. Prins Hen drik der Nederlanden eene
reis naar die gewesten deed.
Zijne tweede reize, als luitenant 2C kl., in 1839, en hij
verbleefi alstoen tot 1845 in Indie, ook in straks te vermelden ambtsbetrekkingen.
Van 1845-1850 in het vaderland of op reizen in de amliggende landen , was hij ijverig werkzaam, als gedetacheerd
bij het departement van marine, als hoofdleider van den lifoniteur deb bides , en met. anderen wetenschappelijken arbeid..Zijne derde reize naar Indie ondernam bij in 1850; hij was
reeds bevordert tot luitenant 1 klasse en vertrok als adjudant
van den vice-admiraal van d e.n B o s oh, opperbevelhebber
van Zr. Ms. zeemagt in N.-Indie.
Niet king mogt hij dien vlootvoogd behonden , die in zijne
1 ) Vier zijner zusters huwde W. baron van Reede van Oudtshoorn, jonkheer von D ohne, P. baron d'Escury en jonkheer
Mr. van Teylingen. Een broeder, James, is luitenant der infanterie, een ander brooder, Robert, was luitenant ter zee, en de
derde broeder, Rodolf, overleed in Oost-Indie.
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armen bezweek , en hij ging nu tot het sedentair zeewezen
over. Een pear maanden voor M e 1 v i II's overlijden. was hij:
benoemd tot kapiteia-luitenant ter zee en tot direeteur.vaa het
maritiem etablissement te Onrust.
Eene schoone. toekomst scheen hem nog . toe te lagchen.,
voor wat wetenschappelijke roem en: rang betreft, maar zijn
hart was sedert. twee jaren zwaar getroffen. door het vroegtijdig
verlies van eene geliefde gade en een sprait nit zijn, huwelijk ;
hij was in 1854 met jonkvr. de Ko c.k , dochter van den
raad van Indie , baron de Kock, in den echt getreden , en deze
nog geen jaar daarna overleden , werd weldra door hun kind
het. graf gevolgd.
Het. is voaral. in de cartographie „ bepaaldelijk van Neerlandsch•Indie dat s roem onvergetelijk zal blijyen. En. naaaw daarmede verbo.nden is zijne omvatteade
kennis van de oudere Nederlandsche reisbeschrijvingen , de
geschiedenis • van de: beroemde ontdekkingen van een F ri e s ,
mast, Sc h aap, T a a man en zoo vele anderen, yank in
bet stof begraven ;, aan, die kennis paarde zich at wat landgenooten en vreemdelingen vroeger en later., merkwaardigs
dit gebied .geleverd hebben , beschrijvingen kaarten..., opmer,
kingen., enz.
Reeds op. Ajne, eerste, reis naar Oost-Indie, in 1836-36
had den adelborst dat. alles levendig voor de oogen geschemerd,;
reeds, toen zag de aankomende zee-officier het gebrekkige van
de kaarten dozer zeeen in, hield, hij. vele aanteekeningen en
verzamelde; hij bouwstoffen voor zijne latere werken., In 1839
voor de .tweede raaal, als luiten.ant 2°' Indie, aangeko,
men., vond hiji. zich meet en. meer aancr eprikkeld gevolg:
geven: sea zijne voornemens. tot, verrijkingbder kennis. van den
archipel.„ Daartoe • kwami de. gelegenheid hem .bijkonder ..te•
stade.,. daar: hij bij• het hydographiselt bureau te Batavia werd,
geplaatst. Innig had het hem gegriefd te beinerken„ dat: ooze
zeelieden , en dat wel sedert eene .halve.. ee.uw verpligt waren,
zick van: -gebrekkige Engeleche zeekaarten, voor de Oostindische
wateren. te bedienen ;• en. hij wilt, door studie en: latere bevinr
ding,. dat. te Batavia zelve nog zeer vele hulpbronnen ter verbetering daarvan bestonden, ten gevolge der vroegerel menig,
vuldige: en, goede opnemingen ,. nog tijdens het, bestuur der.
O. I. compagnie bewerkstelligd.. Die bouwstoffen:,. meest koipijen van oude kaarten , waren zelfs zoo vele, dat. een groot
Fransch geograaplr, B ea u.t.e mp.s Beaupre, aan, een. onzer
zee,officieren. geliefde te zeggen:. Si la Hollande rims.
fail pour 8a glare, cela seul suffirait. Gewoonte , vooroordeel
misschien , had aan de latere Engelsche kaarten de voorkeur
doen geven. toeh , hoe. vele schipbreuken waren daardoor
veroorzaakt; hoe veel menschen daardoor bezweken, hoe vele
kapitalen: voor den handel verloren gegaan. M el v i.11 W ft8 van
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dit alles diep doordrongen , en achtte het mogelijk en dringend
pligt hierin verbetering te brengen ; uit de oude Hollandsche
stukken , toegelicht door nadere opnemingen en beschrij vingen ,
betere kaarten zamen te stellen. Hij zette zich met den ijver
en de naauwkeurigheid , welke hem kenschetste , aan het
werk. En zoo zag reeds in 1842 de kaart van Java, in
vijf bladen , met een daarbij behoorende zeemansgids , bij de
Amsterdamsche firma Hulst van K eul en , het licht , die
in 1849 een bijgewerkten herd ruk beleefde. Dit werk vestigde
Mel v i 1 s naam. Het werd op last der Fransche regering
gedeeltelijk vertaald door den luitenant ter zee Halphe n. De
voorrede tot den tweeden druk is zeer lezenswaardig. Daarin
en in het werk zelf spreidt de zamensteller niet minder zijne
belezenheid en degelijke kennis dan zijne zucht tot waardering
van anderer verdiensten tot het verkrijgen van de meest mogelijke naauwkeurigheid ten toon.
Hij besloot de voorrede van den tweede druk met deze woorden :
,Verschillende kaarten en heschrijvingen , onlangs ook van
eilanden buiten Java , uitgegeven , verdienen voorzeker grooten
lof , en onder deze bovenal die van den verdienstelijken luit.
ter zee Smits over de straten van Banka en Gaspar en de
eilanden en vaarwaters beoosten Java ; even als de voornoemde
kaarten , uitgegeven van wege de Indische commissie , aan het
licht gebragt door den Neer Jacob Swart; doch wie zal
ontkennen , dat er ten deze nog veel , zeer veel te doen overblijft , dat de gedane werkzaamheden , hoe geschikt ook om
een langdurig verzuim to doen vergeten , evenwel slechts eerste
stappen waren ter vervulling van de dure , hier geheel op Nederland rustende taak , om de zeevaart te behoeden voor rampen , die , helaas 1 nog maar al te vaak in de Indische zeeen
plaats vinden , en zoo nadeelig werken voor den handel en alle
ontwikkeling van de beschaving der volkeren en der bronnen
van welvaart in dat gedeelte der wereld. Want , wel verre dat
wij ons door eigenwaan zouden laten verblinden , erkennen wij
Hever , dat , ondanks al onze inspanning en die van anderen ,
noch onze kaart , noch die welke andere deelen van den archipel behandelen , nog zijn wat wij zoo gaarne wenschten voor
den roem en de belangen van Nederland , en ten behoeve der
zeevaari in het algemeen. Beseffen wij het wel , dat , na een
bezit van kolonien gedurende twee eeuwen , het in alle opzigten
onze roeping, eer en baat is, ze in elk opzigt wel te kennen.
Wij wenschen van harte , dat de overtuiging spoedig algemeen
worde, dat de kosten tot het doen van opnemingen , het zamenstellen en uitgeven van kaarten benoodigd , altoos zeer
gering blij ven in vergelijking met het verlies van rijk geladen schepen , dat daardoor in groote mate kan worden voorrekomen."
Later kwamen van hem uit zoodanige werken en kaarten van
,
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het zuidelijk gedeelte der Chinesche zee , als ook die van
Riouw , ;Singapore- en Linga , die zelfs door de Engelschen zoo
zeer werden gewaardeerd , dat zij vertaald werden.
In den 111aniteur des Index (1845 49) kwam weder een
geheel nieuw stel van kaarten van zijne hand voor , van al de
Overzeesche bezittingen en kolonien van Nederland , die algemeen op prijs gesteld werden.
Doch het was er nog verre af, dat zijne taak in dit opzigt
afgeweven was. Gestadig zijnen blik gevestigd op het groote
doel , dat hij zich voorgesteld had , was hij in 1850 intusschen
tot luit. ter zee le kl. bevorderd , eerst als adjudant van den viceadmiraal van den Bosch, daarna bij het sedentair zeewezen
in Indie overgeplaatst , en toen bijzonder in de gelegenheid naar
de verwezenlijking van dat doel meer en meer te trachten. De
genoemde opperbevelhebber van Zr. Ms. zeemagt in Indie was
zelfs te groot beoefenaar van de wetenschap , dan dat hij den
arbeid van Melvill niet zeer op prijs zou hebben gesteld ; te
meer , daar hij in dien jeugdigen oflicier mede het innig besef
vond van de behoefte aan de ontwikkeling van het stoomwezen in Nederlandsch Indie. Spoedig werd echter die band
door den dood losgerukt maar van den Bosch had de
bouwstoffen voor de verdere werkzaamheden van den heer M e 1v i 11 nog vermeerderd. Deze zag zich , kort na diens overlijden , op nieuw belast met het beheer over het depot zeekaarten
alsmede benoemd tot lid en secretaris der cornmissie tot verbetering der kaarten van de Indische vaarwateren.
In die hoedanigheid werd in 1854 door hem afgewerkt en
uitgegeven eene kaart van de Java-zee en aangrenzende vaarwaters, door wijlen zijnen vriend den luit. ter zee 1 8 kl. Smits
aangevangen. Deze kaart bevat alle hydrographische verbeteringen welke in de laatste jaren in de vaarwaters tusschen
Java en Borneo en de straten tusschen laatstgenoemd eiland
en Sumatra bekend zijn geworden , en is verrijkt met een groot
aantal aan boord van Zr. Mr. schepen gedane loodingen.
Melvi 11 volbragt tevens in 1854 de zamenstelling van
eene kaart van de Oostkust van Celebes en aangrenzende vaarwaters.
Maar zijn doel, jaren lang , was geweest het bewerken en
uitgeven van een algemeenen Atlas van Neerlands Indie. Daartoe had hij vele aanteekeningen van zich en anderen verzameld ;
daartoe wilde hij alle hem beschikbare hulpbronnen dienstbaar
waken , die thans meer en meer door reizigers te land en ter
zee toevloeiden. Zonder ondersteuning der regering ware
zulk een omvattende arbeid echter niet mogelijk. Zij 'verleende die en droeg Melvi 11 de uitvoering van die taak
op, welke hij althans voor de haft mogt ten uitvoer brengen.
Atlas zou toch een veertigtal kaarten omvatten , waarvan
Mel vill er reeds een twintigtal moet hebben in gereed-
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held gebragt , en twaalf het Halt zagen. In 1855-1856
verschenen eerst de bladen betreffen.de de residentie Batavia en
de Minahassa van Menado , 'daarna die der afdeeling Krawang ,
van het e•and Nieuw Guinea , van Noord• en Oost-Celebes ,
van Amboina en eenige aangrenzende eilanden , van het zuidelijk gedeelte van de. Moluksche eilanden en van de afdeeling
Buitenzorg , gevolgd naar de typografische opnamen in de jaren
1851-52. Prof. V e t h noemde deze onderneming in zijne
aaskondiging daarvan (Gids , 1855) , een Herculeus labor. En.
wel mogt hij dien - arbeid zoo heeten , niet alleen wat de zamenstelling , maar 'ook wat de uitvoering betreft , daar de
drukproeven der kaarten heen = en weder van het moederland
naar Batavia gezonden , door den auteur zorgvuldig nagezien
werden. Zij werden hier te lande door de kaartgraveurs B ogaerts te Breda en H e y se te 's Hage gegraveerd , en streyen den voortreffelijksten arbeid van dezen aard in het buitenland op zijde. Melvil s pogen was hier een werk te leveren
zoo volmaakt-, als het in onze dagen kan vervaardigd warden
tot roem van onzen leeftijd , van het vaderland en van de
regering , onder wier bescherming en voorlichting dit uitgevoerd
zou warden.
De kapitein Netscher, die in de kaartbeschrijving zoo
zeer uitmunt , bragt aan M e 1 v i 1 s werk in den Konst- en
Letterbotte een regtmatige hulde. Hij mogt echter dien
reuzenarbeid niet voltooijen. Doch tot . in zijne laatste uren
gaf hij nog de meest heldere aanwijzingen en wenken om
dien te volbrengen ; hij deelde de noodige inlichtingen mede ,
ten einde zoo vele bouwstoffen , door hem te zamengegaard ,
niet zouden verloren gaan. Deze arbeid is sedert een paar jaren voltooid , en bevat 60 kaarten ; 25 daarvan zijn van de
hand van Melvin; de overige vervaardigd door den kapitein
der genie W. F. V erstee g.
Melvill's vaardigheid en tact in de zamenstelling van
kaarten van minder algemeen bekende streken waren ongemeen
en steunden op eene veel omvattende kennis , door vlijtige
oefening en eigen waarneming verkregen. Geenerlei opmerking
van vroegere of latere reizigers ontsnapte zijne aandacht en hij
kwam , ook waar nog geene nieuwe bepaalde waarnemingen
hadden plants gehad , vaak tot verrassende resultaten. Hij
waagde zich niet aan louter gissing , maar steunde zijne opgaven en aanwijzingen steeds op een of ander feit , in zijne aanteekeningen zorgvuldig opgeteekend of wel in zijn krachtig
geheugen levendig. En dit was nog te meer van waarde in
tijden , nog niet zooverre af, toen de hulpbronnen , aithans
over sommige eilanden , nog niet zoo ruim waren ; toen Schwaner noch, zoo menig ander ontdekker in den Indischen Archipel de aardrijkskundige wetenschappen hier groote vorderingen
had doen ondergaan. Door Melvil s gave van onderscheid
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tusscben opgaven , virtarop niet was staat te rnaken ,
ouderdom der opgavo doet daarbij niets of — hebben de gewesten , door hem voorgesteld , vaak eene geheel andere geda,ante , clan bij sommige voorgangers ; men denke b. v. aan
de westkust van Borneo , aan de Geelvinksbaai , enz. Hij
iegde er zich ook , op bet voetspoor van M o 11, van Wij c k
en L ant s (de laatste een zijner leermeesters , dien hij hoog
schatte), op toe de namen der plaatsen door Neerlands oude
zeevaarders het eerst bezocht en benoemd, to herstellen en ook
aldus den roem des vaderlands te staven. Nog een punt ! De
aardrijkskundige, die overzeesche bezittingen wil in kaart brengen , stuit daarbij vaak op staatkundige onzekerheden van
grenzen , van verdragen , enz. Deze bezwaren zijn niet anders
te boven te komen (!an door eene aaneenschakelirig van nasporingen in oude geographische en historische werken en archieven ,
en dat Riles getroostte M el v ill zich gaarne , om tot de meeste
zekerheid te geraken en om der Nederlanderen regten niet
verkort to zien. Hij was op dat, om zoo te zeggen , politiek
terrein van den geograaph diep ingedrongen , en zijne kaarten
verdienen bijzondere opmerking.
GIs aardrijkskundig schrijver deed hij zich ook gunstig kennen door zijne omvattende heschrijving van de eilanden Bali
en Lombok (in den Mon. des Ind. le en 2° jaarg.), te weer
van aanbelang op een tijdstip , toen die eilanden nog minder
algerneen bekend waren.
Van 1846-1850 in zijne betrekking bij bet departement
van marine , was hij speciaal belast met het zamenstellen van
de gesehiedenis der bydrographie van den Ned. Indischen archipel, en stelde hij deswege belangrijke stukken.
Was hij in 1843 reeds tot redder der orde van den Nederl.
Leeuw benoemd , eenige jaren later zag hij zijne hydrographische arbeid ook door de Fransche regering onderscheiden ; hij
werd tot redder der orde van het Legioen van Eer benoemd
en ontving bij die gelegenheid een hoogst vleijenden brief van
den hertog van Monte-Bello.
Deze eenvoudige herinneringen aan zijn arbeid op dit gebied,
wettigt zeker den roem , dien hij reeds bij zijn leven deswege
heeft ingeoogst en de hulde , die men hem na zijn overlijden
bragt. Zijn naam blinkt nit met die van een Smits, Gr egory, Jansen, v. d. V elde en zoo vele anderen der Nederlandsche zee-officieren uit de school van Pilaar voortgekomen. Maar het was niet alleen in dit opzigt, dat hij zich der
wetenschap verpligtte.
Op het gebied der sterrekunde, zoowel wat waarneming als
bespegeling betreft, bewoog hij zich gaarne.
Verdienstelijk maakte zich Melvill omtrent de lengtebepalingen. Die van Batavia (tijdbal) geschiedde door den luit.
ter zee Gregory en hem, door middel der waargenomene
'
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eclipsen van de 10 en 2e satelliet van Jupiter, in 1847 (708chrift 'v. Ned. Indie, 7e jaarg.) In den eersten jaargang van
den Monit. d. Indes gaf hij de vertaling hiervan, alsmede,
under den titel Observations geo-hydro,graphiques, bij de alge•eene kaart der N. I. bezittingen aanmerkingen en tabellen ,
-aanwijzende de breedte en lengte van de voornaamste punten
fen de oppervlakte) van den Indischen archipel. Hij zette dien
arbeid voort (in den 3e jaarg.) op uitgebreider schaal , onder
-ded titel van discussion sur la longitude de Batavia et de quelques autres points principaux de Pile de Java, waarin hij toonde
geheel op de hoogte der vrofgere en latere waarnemingen te
zijn , en hulde bragt aan zoo vele verdienstelijke Nederlandscbe
zee-officieren , die de belangen van de steeds drukkere vaart in
de Indische wateren door betere observatien en opnemingen in
de hand hadden gewerkt, en waartusschen hij zijne opmerkingen invlocht. In dat stuk vond hij ook gelegenheid , terug te
komen op, en door nieuwe bouwstoffen , door hem ingezameld ,
te verrijken zijne vroegere nasporingen , betreffende den Nederlandschen sterrekundige Johan iaurits Mohr, die . in de
vorige eeuw belangrijke sterrekundige waarnemingen te Batavia
had gedaan , welke in het bijzonder ook gediend schijnen to
hebben tot de bepaling der geographische Jigging van deze
plaats. J. Horsb u r g h spreekt daarvan , Cook gewaagde in
de beschrijving zijner eerste reize rondom de wereld , van het
feit adat de eerwaardige beer Mohr eene sierlijke • sterrenschouwplaats gebouwd heeft , welke zoo wel van werktuigen
voorzien is als de meeste schouwplaatsen in Europa')." Cook
bezocht Batavia in 1770. Die aanwijzingen ontvonkten M e Iv i 11's zucht , om dit alles tot meer klaarheid to brengen; hij
spoorde te Batavia zooveel mogelijk den levensloop van M 6h r
op , die predikant in Indie was geweest en een groot beminnaar der sterrekunde, zoo zelfs , dat hij voor eigene rekening
de bedoelde sterrewacht had gesticht; M elv i 11 rustte niet
voor hij de plaats daarvan , ja eenige overblijfselen ontdekt
had. De plaats is op ongeveer 1900 Nederl. ellen Zuidelijk
en 500 Nederl. ellen Oostelijk (dat is 1' Z. en 16" 0.) van
het gebouw de Uitkijk , alwaar sedert 1839 een tijdbal is opgerigt. Hij gaf van een en ander een lezenswaardig verslag
in den 6 6 jaargang van het Tildschrift van Nederl. Indie; het
was hem gebleken , dat Mohr in het laatst van Oct. 1775 te
Batavia was overleden 2 ). Er bleven echter nog nasporingen
1) Zie lets over den Nederl. sterrekundigen Mohr , door Leupe, in
Bijdragen tot de Taal en Volkenk. v. Neerl. Indie, D. VII. 160---168.
2) Hij was o. a. van 1745 tot 1753 rector van het Seminarium
Theologicum. Zie over dit seminarium Dr. W. R. v. H ore vell,
Geschiedk. Overzigt der beoef. van Kunsten en Wetenschappen in Ned.
Indie , in den lien jaarg. van het Tijdschrift van Nederl. Indie.
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nopens den arbeid van Mohr te doen over, char de staat•
kundige omstandigheden op het laatst der vorige eeuw zijne
sterrewacht niet alleen hadden doen in puin vallen , maar zijne
waarnemingen grootelijks verstrooijen. Eene gelukkige vondst
voor den heer Melv ill was het dus , na zijne terugkomst in
Nederland , eenige van Mobr's waarnemingen , en daaronder
de voorbijgang van de planeten Venus en Mercurius voorbij
de zonneschijf (in 1769) in het 12e deel der Verhandelingen
van het Haarlemsch Genootschap , in het 59e deel der Philos.
trans. en de deelen over 1799 en 1772 van de werken der
Fransche academie des sciences aangeteekend to zien. Hij
zette zich nu tot de analyse van die aanteekeningen , en gaf
daarvan de vruchten in opgemelde Discussion , etc.
Hij was een degelijk statisticus en zijne opgaven betreffende de oppervlakte , de bevolking , enz. van N. Indie hebben eene erkende
waarde , en vooral mogten zij van vlijt en geest van opmerking getuigen in eenen tijd , toen de hulpbronnen hieromtrent
schaarsch en vaak zeer oppervlakkig waren. Wij willen bier
alleen wijzen op zijne bijdrage (in het Tiidschr. van N. I.,
1843 , 5 e jaargang), ten opschrift voerende : Oppervlakte der
voornaamste eilanden , gelegen in den Ned. Oost-Indischen Archipel; en vele opgaven in den Moniteur des Indes.
Bij herhaling met de zarnenstelling van den kalender en wat
daartoe behoort in den Indischen Almanak belast , verbeterde
en verrijkte hij dien met onderscheiden nuttige mededeelingen , in de jaargangen 1856, 1857, ook betreffende den Javaanschen en Chineschen kalender. Hij leverde voorts in het
lijdschr. v. Ned. Indie (1843) twee stukken onder den titer,
het een : Jets over de Mahomedaansche Tijdrekening op Java;
het ander: Over de Mahomedaansche Tijdrekening in het algemeen , daar het hem , ook door de mededeelingen van den heer
Winter, gebleken was, dat er bier en daar verschil in de
Mahomedaansche tijdrekening op Java , in zwang met de algemeene Mahomedaansche bestond.
Ook bier en daar elders zijn nog eenige bijdragen door ahem
geleverd , die van zijnen ijver en zijn onderzoek getuigen. Onder anderen deelde hij in 1847 , aan de redactie van de verhandelingen en berigten betrekkelijk het zeewezen aanteekeningen mede over den dienststaat van zijnen grootva dr (den
op 27 Mei 1826 , in 83jarigen ouderdom te 's Gravenhage
overleden vice-admiraal P. baron Melvin van C a r n bee,
naar wien hij genoemd was).
De aard zijner werkzaamheden gaf aanleiding tot veep nasporing, en zoo vormde hij zich van lieverlede tot een geoefend bibliograaf van Nederlandsch Indie en in het bijzonder
wat de aardrijkskunde en geschiedenis der kolonien betreft. Hij
legde deswege uitvoerige aanteekenboeken aan , die misschien
onder de volledigste mogen geteid worden , die deswege bestaan,
37
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Zijne zorgvuldigheid verliet hem daarbij niet, daar hij geen
boek of vlugschrift wilde in- en omschrijven, of hij moest dit
werkelijk voor zich hebben.
bit reeds noopte hem tot het aanknoopen van vele betrekkingen en gaf hem een omvattenden blik in de geschiedenis
der letterkundige en wetenschappelijke vorderingen in en over
Ned. Indie. Hij droeg in den Moniteur des Ades door menige opzettelijke bijdrage of aanteekening bij tot verspreiding
van die kennis, waarbij hij het een streelende pligt beschouwde
de verdiensten van anderen in het licht te plaatsen , hulde te
brengen aan de mannen , die in Indie werkzaam waren geweest
of nog waren op de onderscheiden gedeelten van een onafzienbaar veld. Wat een Bleeker en Myer, een van Ho even en Junghuhn en Zollinger, een de Lange, van
de Veld e, Smits en andere zijner merle officieren in den
jongsten tijd hadden gewrocht , het was hem een lust , dit voor
den roem des vaderlands te verkondigen. Waar hij zich op
zijne reizen beyond , in Indie of in Europa , met mond en pen
deed hij de verdiensten van die alien gelden , bond hij nuttige
betrekkingen aan , ten behoeve van het belang der wetenschap
hield hij de ffnationale zaak" op bet oog.
Om daarvan eenige proeven te geven : Na 1°. Januarij
1844 zijne ambtshetrekking te Batavia te hebben nedergelegd ,
keerde M el vill naar Europa. Hij deed zijne terugreis over
sommige der Engelsche Oost-Indische bezittingen en Egypte ,
en hield van die , in menig opzigt belangrijke reis, aanteekeningen , die zijn medegedeeld in bet Tijdschrift van Neerl.
Indio (7° jaargang). In zijn. voorwoord voorzag hij met zijn
scherpzinnigen blik wat de overlandweg worden zou. 'Het
zoogenaamd reizen (zeide hij) tusschen Java en Holland , zal
van lieverlede meer algemeen worden. De reisweg van Indie
door' de Roode- en Middellandsche zeeen Levert , in vergelijking
met dien rondom de ICaap de Goede Hoop , belangrijke voordeelen op, en zulks zal nog meer het geval zijn , zoodra eene
geregelde gemeenschap der stoombooten zal zijn ingesteld tusschen Batavia en Singapore, en Singapore en Ceylon , of beter,
regtstreeks tussehen laatstgenoemde eilanden en Java's hoofdplaats. Alsdan zal men den duur van den overtogt vooraf tot
op eenen dag kunnen berekenen, en alzoo meester zijn, om
zijne reis in te rigten of te beginnen gelijk men verkiest. De
ondervinding heeft sedert deze verwachting grootelijks vervuld,
en het voorwoord geeft nog deze en gene weak voor de stoomvaartverbinding tusschen Batavia en de naaste Britsche bezittingen. Men vindt in de aanteekeningen der opgemelde reis o. a.
een fiksch overzigt van den handel en de statistiek der bevolking van Singapore. Vervolgens heeft men eene niet onbela,ngrijke beschouwing over Malakka en Poeloe Pinang; het
eerste wekte natuurlijk de herinneringen van den Nederlander
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op , en niet minder Ceylon , alwaar M el vi 11 op een e heusche wijze door eene oudhollandsche familie ontvangen werd ,
die hem gaarne op de hoogte stelde van hetgeen dat gewigtig
eiland belangrij ks , ook voor den gewezen landgenoot oplevert.
Op het vaste land van Britsch-Indie legde hij zich toe op
de kennis van de inrigtingen , den staat van zaken aldaar,,
vooral ook uit een wetenschappelijk oogpunt. Even als hij te
Singapore (vooral door den heer Logan, een jeugdig Engelsch geleerde) de aanknooping van wetentchappelij ke betrekkingen met het Bataviaasch Genootschap en andere geleerde
inrigtingen op Java had bevorderd , was hij tot hbetzelfde
einde in Calcutta krachtig werkzaam. #Het is opmerkelijk ,
schreef hij , 1 ) dat de heer Logan in korten tijd zoo groote
vorderingen in de Nederlandsche taal heeft gemaakt , dat hij
reeds vertaald en in de Asiatic Researches van Calcutta eenige
der belangrijkste stuk ken uit de Ned. Indische tijdschriften
heeft doen opnemen. Te Singapore kwam ik in betrekking
met den kapitein der genie Elliot, die door de Britsche regering naar Indie was gezonden , om , gedurende eenige achtereenvolgende jaren , en op groote schaal geregelde magnetische
waarnemingen in dit gedeelte der wereld te doen. Te Calcutta,
eindelijk , mogt ik er in slageri , de aandacht van de Asiatic
Society te vestigen op het groote belang , dat er voor de twee
gewigtigste wetenschappelijke inrigtingen van Azie zou gelegen
zijn in eenen broederband , door eene geregelde briefvvisseling
onderhouden."
Het voorstel werd met geestdrift aangenomen ; en ten blijke
van de opregtheid barer bedoelingen , gaf de Asiatic Society
aan het genootschap te Batavia de belangrijke verzameling harer werken , sedert hare vestiging uitgegeven , ten geschenke."
Mel vill had bij deze soort van wetenschappelijke verbroedering het dubbel oogmerk , om zoowel de kennis over
en weder te vermeerderen , alsook de vooroordeelen weg te
wisschen , die vooral in Engeland bestonden , alsof de Nederlanders weinig voor de uitbreiding der wetenschap in Indie
deden ; iets waarin men zoo zeer op het dwaalspoor was geraakt.
De door M el vill aangeknoopte betrekkingen zijn , zoo wij
wel onderrigt zijn , tot den huidigen dag , met vrucht over en
weder , blijven bestaan.
Zoo zeer hij op die edele verbroedering van personen en
volken gesteld was , en de vrijheid van wetenschappelijke ontwikkeling niet minder dan die van den handel in hem een
warmen voorstander had , zoo zeer wist hij voor de regten en
belangen zijns lands op te komen , indien hij die op onregto
vaardige wijze aangerand en belaagd vond. Die verdediging
1)

Monit. d. Indes , I. p. 221.
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was een der bestanddeelen van den Moniteur des Index ; zijn
volbardend pogen , hetzij hij zich in Britsch Indie , hetzij in
Engeland of in Frankrijks hoofdstad beyond. Waar hij de
nationale zaak voorstond , hij deed het op een toon en met
bewijzen , die zelfs den tegenstauder tot de erkentenis bragten ,
dat hij waarheid had gesproken.
Behalve de aardrijkskunde en hydrographie , de zamenstelling
van kaarten en de statistiek van Neerl. Indie , was er een onderwerp van M. gezette onderzoekingen , nl. de bergmetingen van
den Indischen Archipel. De kennis der hoogte van bergen
is , in vele opzigten , van uitgestrekt nut en wel inzonderheid
in een archipel , waarvan het grootste gedeelte uit eene aaneenschakeling van bergketenen , en als het ware uit eene opvolging van hooge bergtoppen is zamengesteld. Java alleen
bevat meer dan 50 bergtoppen boven 5000 voeten hoogte,
waarvan zes boven 10,000 en drie boven de 11,000 voeten
hoogte verheven zijn. De omliggende eilanden hebben mede
zeer hooge , ja eenige nog hoogere toppen. Het was , vOcir
M e 1 v ill' s komst in de Indien , nog zoo lang niet geleden ,
dat de berg-hoogten in den archipel met eenige zekerheid bekend waren. Eerst sedert verscheidene natuurkundigen de Indische bezittingen en wel vooral Java , in alle rigtingen doorkruist en de wetenschappen met hunne belangrijke waarnemingen
verrijkt hadden , was deswege meer bekend geworden. De
adelborst , de jeugdige luitenant , kon den lust niet wederstaan ,
ook zijn aandeel aan de vermeerdering van die kennis toe te
brengen ; het herinnerde hem , dat er zijns achtens niet an
geographisch werk bestond , waarin eene eenigzins volledige
opgave van de hoogte der bergen in deze gewesten te vinden
was , en hij besloot met ijver aan het werk te tijgen , tot verzameling der verspreide opgaven van zijne voorgangers , en tot
het doen van eigen waarnemingen. Ruimschoots deed hij dit ,
zoodat hij alleen op Java de hoogte bepaalde van zestien der
aanzienlijkste bergen (onder anderen den A rdjoeno , door hem
op 10,655 Rijnl. voeten gesteld); een zevental op Sumatra,
drie bij Straat Sunda , vier op Banka , een drietal op Bali en
Lombok (de Rindjani , op laatstgemeld eiland , stelde hij op
13,378 Rijnl. voeten) , andere op Soembawa , Flores , Celebes ,
enz. Hij bragt de door andere en hem verkregen uitkomsten
tot een geheel , en leverde in 1844 (in den 6e jaargang van
het Tiidschr. v. Nederl. lndie) deswege een hoogstopmerkelijk
stuk , getiteld : Over de hoogte der bergen in den Oost-Indischen
2frchipel. Hij stipte daarin de onderscheidene m.ethodes van
bergmeting , deed uitkomen waaraan de onzekerheid daarvan
veelal is toe te schrijven en ; om in een oogopslag een overzigt over de verschillende bergen van den Archipel te geven ,
voegde hij daarbij eene schets , waarin aangegeven werd de
betrekkelijke ligging der bergen van het westen naar het oos,
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ten , voorts of het volkanen zijn of niet; de hoogte boven de
zee , van een aantal plaatsen , als steden , dorpen , enz., sow.
mige meeren , warnie bronnen en andere bijzonderheden (dem
echter alleen voor Java en Sumatra). Hij vulde , in 1851 ,
ingevolge de sedert (vooral door P. K on i n g , adelborst 10 kid)
gedane waarnemingen , die opgave aan , en leverde Noy ids,
enz., in het natuurkundiy Tijdschrift v. Ned. Indie (II , bl.
50). Dit , in verband met eene bijdrage van den luit. ter zee
Smits, voorkomende in het Tijdschrift v. N. I. , 60 jaarg. ,
kan beschouwd worden als een gevolg op en een geheel uit te
maken met zijne eerste verhandeling. 1)e hoofduitkomsten
plaatste hij , als eerie gewone bijdrage , ter verbetering , gaande
weg , in den Alnzanak van Ned. Indie, en in den eersten jaargang van den Moniteur des Indes (1846-1847) komt van
hem voor de Carte hypsometrigue de l' Archipel des lndes,
zijnde eene bijgewerkte uitgave van de schets , bij zijne eerste
verhandeling over de bergen. Dit alles , niet zonder gewigt ,
betrof echter maar eene geliefde bijstudie en hij had gaarne
de vruchten van zijne oefeningen over de bergen in den Arehipel tot meer rijpheid gebragt , ook in verband met de volkanische werkingen aldaar. Hij moest zich bepalen tot het bovenstaande en de aanwijzingen op zijne andere kaarten ; hij
gevoelde , dat hij in de geologic te kort zou schieten , had hij
de taak geheel willen volvoeren , zoo als hem die voor den
geest zweefde ; hij liet die dus aan anderen over , en zijne
eigenlijke roeping won er door. Toch , en dit was een eigenaardige trek van hem ook op ander gebied , hij hielp hier den
eersten stoot geven , die in de jongste haren zoo vele gewigtige
bijdragen en werken tot de vermeerdering van de natuurkunde
betrekkelijk Indie aan het licht heeft doen komen. Hij behoorde in 1850 onder de oprigters van de natuurkundige ver
eeniging in Neerlands-Indie , die weidra door haar tijdschrift
toonde , wat krachten zij in zich opgesloten hield. In het volgende jaar,, na het vertrek van Dr. S c h w a n e r naar Borneo ,
die de slagtoffers voor de wetenschap zou vermeerderen , viel
aan Melvill de eer te beurt , dat de vereeniging hem tot
haren voorzitter ,verkoos ; verschillende redenen , die men eerbiedigde , noopten hem echter, die leiding niet lang te voeren.
Maar het was altijd eene hulde aan zijne onverflaauwbare zucht
voor de wetenschappen gebragt 1 ).
Een woord nog tot kenschetsing van den schrij ver. Melvill
had een eenvoudigen helderen stijl. Hij veroorloofde zich geen
sieraad , als het onderwerp het niet medebragt , dan verloochende
zich in hem de geenszins wiskundige. Doch het was er ver
of , dat hij het bevallige en boeijende in den stijlniet waardeerde ,
1)

Zie Natuurk. Tijdschrift voor Ned. Indie, 1851.
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zich dien niet eigen had gemaakt, om dien waar het pas
gaf te bezigen. De prachtige natuurtooneelen van Indie , hoe
kon het anders , hadden den geestdriftvollen jongeling getroffen ;
de indruk ken daarvan bleven hem bij , hij kon die ook wedergeven. Wij zullen eene enkele proeve bijbrengen , uit zijne
aanteekeningen op zijne terugreis in 1845 , boven vermeld.
vNimmer (schrijft hij daar), zal ik den indruk vergeten ,
dien het prachtig en onvergelijkelijk schoon gezigt van Pinang
op mij maakte , toen ik voor de eerste maal , den 25 Oct.
1837 , aan boord van 's Konings fregat I3ellona , de noord- en
oostkusten van dit eiland langs zeilde. Vooral was ik als opgetogen van verrukking , toen zich , bij het naderen der reede ,
een panorama aan het oog vertoonde , dat in heerlijkheid elders moeijelijk eene weergade zal vinden. Onze fraaije Bellona,
door een flaauw doch voordeelig brieschje voortgestuwd, naderde
statig de ankerplaats , nabij het fort Cornwallis , dat op den
uithoek van Pinang aan den oever der zee opgerigt is. Deze
rotsachtige punt is zoo nabij den lagen overwal van Quedah ,
dat zij aan dezelve schijnt aan te sluiten , en eene baai vormt ,
alwaar men voor alle winden beveiligd ligt , en het water slechts
zelden in eene ligte golving geraakt. De stad Georgetown ,
beoosten het fort , ligt romantisch , half achter boschgaadjes van
waringien- en palmboomen verscholen , en de witgepleisterde
Europesche woningen , de moskeen met hare zonderlinge daken ,
en marinets , steken voordeelig of tegen het verschillende groen
der groepen van vrucht- en andere boomers , welke van het
zeestrand tot aan de hoogste hellingen der Bergen amphitheatersgewijs zich verheffen. In de spiegelgladde oppervlakte van
de zee kaatste zich dit bekoorlijk tooneel terug en toen wij
het mastenbosch naderden en tusschen de schepen , praauwen
en jonken , even verschillende van vorm als de natien, waartoe
zij behoorden , doorzeilden , weergalmde een donderend saluut
van het fort en der Engelsche oorlogschepen door de baai en
begroette den doorluchtigen zeeman , dien wij aan boord voerden. Even als te Singapore en Malakka werd Z. K. H. Prins
H endri k hier door de Britsche overheden , met de meeste
eerbewijzen en onderscheiding ontvangen , en gedurende het
verblijf der Bellona te Pinang, nam Z. H. zij nen intrek in het
hotel van den gouverneur , den edelen S. G. Bonham, die
alles in het werk stelde om Z. H. al het merkwaardige van
het eiland te doen bezigtigen en zijn verblijf aldaar te veraangenamen."
De bijzonderheden der reis van Z. K. H. naar Oost-Indie
zijn , voor zooveel onze O. I. bezittingen betref1, bekend gemaakt in een werkje , naar wij meeuen door den kundigen
J. P. Cornets de Groot, geschreven. Melvill had zich
opgewekt gevoeld , om het vervolg van die reis door de Engelsche O. I. bezittingen te schrijven , waarin nog menig bewijs
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van die warmte van stij1 voorkomt. Doch dit is in handschrift
gebleven. De veelvuldige andere werkzaamheden des overlededenen beletteden hem de uitgaven daarvan te bezorgen, gelijk
zijn dood de verwezenlij king welligt van nog zoo menig nuttig
ontwerp.
Doch hetgeen hij gedaan heeft is reeds veel; wekt reeds
tot dankbaarheid het verklaart de onderscheidingen van eigen
en vreemde regeringeu , van geleerde genootschappen van naam
hem te beurt gevallen. Vriendschap en hoogachting van boogeren en minderen wist hij te winnen, en zoo laat zich de
algemeene deelneming bij zijn overlijden beseffen , zoo de oproeping bij zijn graf gedaan , om hem d,r een herinneringsteeken te stichten. Hij heeft zich eene onuitwischbare herinnering verzekerd in de harten van velen , want , het is ons
wan Java te regt toegesproken.
"Behoorde hij door geboorte tot de edelen van Nederland ,
ook in zijn levenswandel was hij een edel mensch , goedhartig
en huiplievend , een steun en raadgever voor zijn evenmensch.
Hij was in zijn lezen een trouw vriend , een opregt kameraad ,
een voorstander van wetenschappelijke ontwikkeling en verlichting , van nijverheid en van vrijen handel 1 )."
Tiet verlies van zijn gade en eenig kind schokte dermate
zijn ligchaamsgestel, dat hij , alleen door zich nog met grootere inspanning op de voltooijing van zijn Atlas toe te leggen ,
dit verdriet meende te boven te komen. Die arbeid ondermijnde zijne gezondheid nog meer. En toen hij daarop in
Augustus 1856 tot kapitein•luitenant bevorderd en benoemd
werd tot kommandant van het maritieme etablissement op het
eiland Onrust, was hij niet bestand tegen het niet zeer gezond
klimaat van dat eiland , en sleepte eene ziekte, waardoor hij
in het begin van October werd aangetast, hem in drie weken
tijds ten grave.
Hij was lid van de groote aardrijkskundige genootschappen
te Parijs, Londen en Bergen in Noorwegen. Van de Fransche regering ontving hij in 1849 het Legioen van Eer, bij
welke gelegenheid hem eene prachtige verzameling van zeekaarten , begeleid van een zeer vereerend sehrijven van den
Franschen minister van marine, den hertog de Montebello,
werd aangeboden.
"M elvill ," zoo lezen wij , was niet alleen een kundig,
maar ook een beminnelijk mensch. Men vindt in hem wat
zoo zelden wordt aangetroffen: "L'accord d'un beau talent et
d'un beau caractere." Vrij van die overdreven ingennmenheid
met eigene verdiensten, aan de ronde gulheid van den zeeman
de fijnere manieren parende van de haoge wereld, inschikkelijk
1)

Java-Bode.
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en voor zijne vrienden ten alien tijde tot opoffering bereid,
was hij buitengewoon gezien in elken kring , waarin hij zich
bewoog. Zacht en •toegevend van karakter, was hij evenwel
vol energie en voortvarendheid , gelijk geheel zijn leven getuigt.
Ook in zijne laatste oogenblikken gaf hij daarvan een, treffend
bewijs, daar hij toen nog, niet alleen tot in de geringste bij zonderheden alles regelde wat zijne particuliere en dienstbetrekkingen betrof, maar nog veelvuldige aanwijzingen deed omtrent
al wat tot voltooijing van zijn atlas moest geschieden."
Zie Java-bode van 5 Nov. 1856; het Dagblad van 's Gravenhage
van 6 en 7 Jan. 1857 ; het Handelsblad van 12 Jan. 1857; Algem.
Konst- en Letterb. 1857 , bl. 126 ; Hand. van het Ind. Genootsch. te
's Gravenhage , 4e jaarg. ; Das Ausland, n e . 11; Biograph. album , met
portret; Astrea , 1856, p. 128; Kobus en de Rivecourt.

MELYN (GERARD), werd in 1657 te Antwerpen geboren,
tra,d, 17 jaren oud , in de orde der Aua ustijnen, en doorliep,
na zijne gelofte gedaan te hebben , aan de
b hoogeschool te Leuven alle academische graden , tot dat hij , 30 Aug. 1689 , de
doctorale waardigheid verkreeg. Hierna keerde hij naar zijn
klooster terug, waarover hij drie of viermaal prior werd , en
dat hij veel weldaden bewees. Hij gaf er ook langen tijd onderrigt in de godgeleerdheid. Hij was in 1732 definitor zijner
provintie , toen hij , in plaats van P. P i e te r v an A c k er
tot provinciaal werd benoemd. Hij overleed 3 Dec. 1734 in
het 780 jaar van zijn leven.
Hij liet eenige redevoeringen na, bij verschillende gelegenheden uitgesproken zoo als een in 1703 voor een kapittel in
het klooster zijner orde te Tirlemont gehouden.
°ratio Fancy yrica in laudem D. Nicolai Tolentinati8 , Eremitae Augustinianae ejusque miraculo8i san9uini8 solemniter exaltati Antverpiae in Tempt° P. P. Augustinianorum die 6 Ana
1707 , quam dixit F. Gerardu8 Melyn , Eremi .dntverpien8i8 , Prior
et in Univ. Lovaniensi S. 7h. Doct. et Prof. Antv. 1707. 12".
T9'iumphu8 B. Mariae Virgini8 , sive centum annorum Memoria
Imaginis B. Mariae de Bono Successu in Scotia olim per sex
saecula miraculis clarissimae Patribu8 Augustinianis a Sereni88imd Infante 18abellci donatae , et 3 Maii 1626 solenznissime.
ex Tula translatae ; sereniesimae .drchiduci Mariae Elizabethae
reverentinime oblatus et dedicatu8 per eolemnem Apparatum
equestrem ; populo a studiosa juventute Archiducalis Gymnasii
S. P. Augustini , Bruxellis Symbolice exhibitus 5 Maii. Brux.
1726. 4°.
Zie Paquot,

Mem. T. III. p. 655, 656.

MEMHARD of MEMMERT (JOHANNES GREGoRius), een
bouwrneester, wiens geboorteplaats, volgens N a g l e r, in Holland, onbekend is, doch die reeds vermaard moet zijn geweest,
toen hij in het gevolg der prinses Louise Henriett e van
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Oranje naar Berlijn kwam. Hij was de eerste , die in de
moerassen van Frederichswerden met bouwen een aanvang
maakte. Ook is het plan van den Oranjeburg zijn werk , en
is hij de aanlegger van den schoonen trap aldaar. Hij overleed tusschen 1675 en 1679.
Zie K ram m , Lev. en werk. der Hal. en Vl. Runstsch. D. IV.
bl. 1097.

MEMMELINCK (HANs of JOHANNES). Zie HEMLING
(HANs.)
MEMMIUS (ABRAHAMUS), welligt de zoon van Petrus
Memmius, (lie volgt , werd in 1564 te Utrecht geboren ,
doctor medicinae , in 1594 professor in de physica , en in 1596
en 1600 rector te Koningsberg.
Hij overleed 18 Sept. 1602 in den ouderdom van 38 jaren
aan de pest.
Men heeft van hem eene Dissert. de ventriculi inflammation.
Zie das geliihrten Preussen, P. IV. T. III. ; B ur man n i , Traj.
erud. p. 228; JOcher.

MEMMIUS (CoENRAAD) , een geschiedscbrijver, , die in het
laatst der 16e eeuw leefde. Hij gaf, onder den naam van
Jac. Francus in het Licht:
Jekova eindex s. de rebus gallicis anni 1588 et 1589,

narratio prima et secunda; historica relatio quinguennalis; continuatio relationis historiae semestralis.
Dist. rel. quing. Francof. ad Moen. 1546. 4°. m. pl.
Zie Richer, Adelung en Rotermund, 1. v.

MEMMIUS (ISAAC) , zoon van P e t r u s Memmius, die
volgt , werd te Utrecht geboren , jur. utr. doctor en 1614 stifts
syndi cus te Hamburg. Hij huwde Johanna Smith en was
een tamelijk Latijns dichter. Tot zijne vrienden behoorden
Janus Douza en G r u t e r u s. Behalve eenige gedichten bij
Gruterus, Del. Poet. Belg. T. III. p. 548-549, en in
Posthii , Parerg. Poet. part. Il. p. 330, 331, gaf hij de
volgende in het licht :

Blegia ad Arn. Bonnum, senatorem Lubicensem de aitu Jani
Gulielmi juvenis doctissimi , Rostock. 1515. 4°.
Scazontes in nuptial D. Lucae Bacmeisteri sen. 7heol. Roe.
toch. cum Cathar. Beselinia , Rostoch. 1585. 4°.
Lucius in obitum Eugenii Colonii, adolescentis nobitis Megapolitani. Rostoch. 1587. 4°.
Odc alcaica in rectoratum academ. .Rostock. Augusto, duel
Brunsvicensi. commissum , in Mart. Goskii, Arboret. Aug.
A°. 1650 et 1693. fol.
Zie Molleri, Cimbr. Litt, T. II. p. 550; JOeher, Adelung
u. Rotermund, 1. v.; Hoeufft, Parn. Lat. Belg. p. 93-94;
Peerlkamp, de PoOtis Lat. p. 164; Sweertius, Ath. Belg. p.96.
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MEMMIUS (PETRUS), bijgenaamd Mirabellus, werd te
lierenthals in 1521 geboren , legde -zich op de geneeskunde
toe en practiseerde een geruimen tijd te Utrecht werd in
1561 stads doctor te Lubek , omstreeks 1581 hoogleeraar
te Rostock en stierf , volgens A d e 1 u n g , 17 Julij 1589 , volgens B u r mannus den 17 Julij 1578 , minder waarschijnlijk ,
wijl hij , volgens Vale ri us Andreas, in 1581 nog in !even was.
Men heeft van hem :
.De recto Medicinae um lib. I, Delphi8 1564 typis Herm.
Schinckelii.
Commentariu8 in Hippocrati8 Coi jusjurandum, cui acce88ittractatu8 qua ratione Med. vita et are 8anct? conservetur.. Rost. 1577. 8°.
Di8putatio circulari8 de temperament° Rostochii 1572.
Di8putatio de purgandi ratione. Ibid. 1575. 8°.
Disputatio de ilatibus , e libri8 Hippocratici8. Ibid. 1578. 8°.
.Elegia in nuptia8 Nath. Cythraei , in diens Poemata , lib. II.
p. 264-266. Rostochii 1579. 8°.
-

Zie 'Richer, Adelung, Rotermund, Molleri, Cembr. Lit.
lib. II. p. 550; Val. Andreas, Bibl. Belg. p. 748; Hoeufft,
Parrs. Let. Belg. p. 93 , 94; B urm a n , Traj. erud. p. 228 ; G r uteri, Chron. Eccles. T. II. p. 1283; Lindenius, de Script. Med.
i. v. ; Epist. Joh. Cuschi ad Arnisacum in Burchardi Mediae studior.
Vindice, p. 127; Sweertii, Belg. p. 624; Foppens, Bibl.
Belg. T. II. p. 992; Dodt van Flensburg, Over den Utr. arts
Memmius enz. in v. d. Monde, Tijds. 2 S. II. 75; Dodt, "it-chief,

D. VII. bl. 389, 390.
MENALDA (ELBO), noon van Elbo Men aid a, een aanzienlijk en magtig edelman te Schildwolde. Hij huwde omstreeks
1284 Ida van Menterwolde.. Na een jaar met haren
man geleefd te hebben , ontvlugtte 1 d a heimelijk , keerde naar
de ouderlijke woning terug en trad kort daarna met Folpert
F o 1 p e t r a in den echt. Zoodanige schending der huwelijkstrouw konden de Men a l d a' s niet gedoogen. In den nacht
omsingelden zij met huniie bondgenooten het kasteel van D
derik Folpetra, den vader, en namen hem met de jonggehuwden gevangen. In 1295 ontbrandde het oorlogsvuur,,
dat intusschen voortgesmeuld had , tegen de He n a 1 d a's op
nieuw , ter take van nieuwe twistpunten met de vroegere twisten
in verband staande. E 1 b o Menalda, de jonge , had een
bloedverwant van Aelius Tad ama van Oostwold om het
leven gebragt, en joeg daardoor genoemden T a d a na a, diens
halfbroeder Ulf° en andere bloedverwanten van den verslagene
tegen zich in het harnas. Hierbij imam dat Rodmar E e nr) bij het Schildrneer gedood was ,
o o g (Lucius Rod mar)
waarvan M e n a l d a al mede verdacht werd. De bloedverwan •
ten van Rodmar trokken dus mede tegen de Menalda 's
ten strijd en versterkten het kasteel van den verslagene. Elbo
-
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M e n a 1 d a , de oude , een man van beleid en doorzigt , was
niet in staat de gemoederen zijner tegenstanders tot bedaren
te larengen. Bij al deze gevaren dreigde de Menalda's nog
een nieuwe vijand , t. w. El b o Ha ij en g a van Sloehteren ,
die bij Lunscroeth met de M e n a 1 d a 's in een gevecht geraakt was. Hierbij voegde zich nog anderen. De Mena1da's
boden aan alle bestaande geschillen over te geven aan de uitspraak van den abt van Bloemhof te Wittewierum , Wrethero Folricha , Aylward Snelger en Aylbard Walberta , doch deze aanbieding vond geen ingang. De verbondenen trokken tegen de
Menald a's op. Deze trokken hen onverschrokken te gemoet
en joegen hen op de vlugt. Be vijandelijke benden verzamelden zich op nieuw , doch werden wederom door de Menalda 's
verslacren , die daarop het kasteel van Dodo J e 1 d i n g a to
Schildwolde belegerde , en het tot overgaaf dwona. Door tussohenkomst van den abt van het Bloemhof werd den vrede gesloten.
Zie Westerdorp, .Taarb. D. II. bl. 30, 64; Gron. Volksalm.
1841, bl. 78, volgg.

MENALDUS (SYBRANDUS), een Fries , waarschijnlijk geb. to
Menaldum , studeerde eerst te Franeker aan de Latijnsche school
onder den rector Revius, vervolgens sedert 1621 aan de academie aldaar onder Lubbertus, Maccovius en Amesius.
Na tot proponent aangenomen to zijn , onderteekende hij 30 Aug.
1626 den Catechismus en de Nederlandsche geloofsbelijdenis , en
word in 1628 , in plaats van den overleden leeraar Gualth erus Joan n is A, St eenkist, predikant to Winaldum. Den
12 Jan. 1633 werd hij, in plaats van M e i n a r d us S ch o t s,
hoogleeraar in de godgeleerdheid te Franeker , doch overleed
reeds den 29 Junij van dat jaar. Johannes Bogerman
volgde hem op. Of er eon lijkrede op hem werd gehouden
en of hij iets uitgegeven heeft , is onbekend. Hij ligt in 't oosteinde van de Martinikerk to Franeker begraven.
Zie Vriemoet, Ath. Fris. p. 263, 264; Greydanus, Naomi.
d. prcdik. in de cL v. Franeker, bl. 117; R. Neuhusii Poem.
Juvenil. p. 56.

MENANDER (SIBRANDus) , genaamd Appelman , een Amsterdammer, leefde in 1593 en was bevriend met Isaacus
Pontan u s, in wiens album hij een gedicht' schreef.
Zie J. Isacii Pontani, Poem. p. 254-255.
MENARD (FRANS). Zie MEYNARD (FRANS).
MENASSEH BEN ISRAEL. Zie MANASSEH BEN
ISRAEL.
MENCO, 3e abt van het klooster te Witte-Wierum, vervolgde de
kronijk van zijn voorganger E m o, eerste abt van dat klooster. Die
E m o loopt van 1204-1237 (het jaar van zijn dood) , die
van Menco tot 1273 , in welk jaar hij schijnt gestorven te
zijn. Beide worden om hunne waarheidsliefde zeer geroemd ,
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doch hun stijl is onleesbaar , ellendig en bijna een rampzalig
monnikenlatijn , opgevuld met schriftuurplaatsen en zedekundige
uitweidingen. Ubbo E m m i u s heeft er veel gebruik van ge.
maakt bij het opstellen van zijne geschiedenis. Beide zijn het
eerst uitgegeven door prof. Matthaeus, in het 2e deel zij ner Analecta, waarbij deze nog een vervolg van een onbeken de gevoegd heeft , dat tot 1280 loopt en minder belangrijk
is , wijl het slechts de lotgevallen van het klooster betreft.
Later zijn zij ook uitgegeven door C. L. Hugo, in T. I.
Monum. Hist. Dipl. 1728.
Zie Alting, Not. Germ. Inf. P. II. p. 1; Oudh. en Gesticht. van
Gron. bl. 3 06 ; W e s t e n d o r p, Jaarb. d. Pro v. Gron. D. I. bl. 224,
235, 361 en volgg. ; de Wind, Bibl. d. Ned. Gesch. bl. 35 ; Bruc h er us Gesch. d. Kerkherv. in de Prov. Gron. bl. 2; Collot d'E scury, roem, D. A IV. (1) bl. 54; Bat. Sacra, D. IV. bl.

MENARDUS. Zie MEYNARDUS.
MENDOZA (Don BERNARDINO DE), Spaansch bevelhebber ,
die onder Alva den krijg in de Nederlanden niet zonder roem
heeft gevoerd. Meermalen wend hij als gezant naar den hove
van Frankrijk en Engeland gezonden , en hij bekleedde in
1581 die betrekking aan dat van Elizabeth, tom zijn toeleg op Vlissingen mislukte (zie Huygens (C hristiaa n) en
drie jaren later (1584) poogde hij den koning van Frankrijk
te bewegen de Nederlandsche gezauten , die hem de heerschappij
over de Nederlanden kwamen aanbieden , niet in beseherming
te ontvangen , wijl hun als muitelingen zoo veel eer niet toekwam. Hij stied in het begin der lie eeuw in hoogen
ouderdom.
Hij sch reef :

Commentarios de to sucedido in los Payses Baxos desde el
aiio 1567 hasta el de 1577. Madrio 1592, in 4°.
Te gelijker tijd met den oorspronkelijken tekst verscheen
.eene Fransche vertaling door Crespet, die echter zeer gebrekkig is. Baer, doch niet onvoorwaardelijk te prijzen , is
de overzetting van Loumilz, onder opzigt van den colonel
Guillaume geschreven. Met deze vertalino- (Commentaires

° la guerre des
de Bernardino de Mendota cur lee êvenementsde
Pays-Bas 1567 1577. Traduction nouvelle par Loumier. Avec
notice et annotations par le colonel Guillaume, T. I. Brux. 1860)
is de Collection de Memoires sur Histoire de Belgique verrijkt.
Mendozas Commentarien zijn vlijtig gebruikt door Bentiv o-

.

glio, Strada, Grotius en Thuanus, doch bezitten weinig nieuws.
Ook heeft men van hem:
Theorica y Practica de Guerra. Madrid 1577. 4°.

La Harangue au roi tree Chretien faite a Chartres par
monseigneur l'ambassadeur pour le roi d'Espagne vers. sa Majade. 1588. 8°.
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Los seia libro8 de la polilica de Juslo Lippo. Madrid.
1604. 4°.
Zie R'eyd, Ned. oorlog. B. IV. bl. 71; Meteren, Ned. _Hist.
B. X. f. 181; Hooft, Ned. Hist. B. XVIII. bl. 777; Bor, Ned.
Oorl. B. XIX. bl. 53 (525); Thuanus, .Hist. sui temp. Lib.LXXXL
p. 7, 8; Wage naar, Vad. Hist. D. VII. bl. 376 volgg. ; D. VIII.
bl. 56 , 57 ; van Wijn, Nalez. op Wagenaar , D. I. bl. 288, 289 ,
297, 301; Hoynck van Papendrecht, Anal. T. II. P. II. p.
323 , 189 , 445 ; Biogr. Univ. te Water, Verb. d. Edelen , D. IV.
bl. 181 D o d t van Flensburg, Pogingen cm een mcer grondige
beoefening der geschiedenis van Nederland voor te bereiden, bl. 55 ;
R- Fruin, in Konst-,en letterbode , 1860 , N°. 29; N. Antonio, Bibl.
Hisp. nov. ; Capefigue, Hist. de la Reforme de lu ligne Nouv. Biogr.
0716% i. v. ; Cat. _Harlem. T. III. p. 53.
;

MENDOCA (FRANcisco DE) , meer bekend onder den naam
van Admirant van Arragon , omstreeks 1545 a 1550 geboren ,
werd in 1596 door Philips II het opperbeleid des oorlogs tegen
de afgevallen Nederlanden opgedragen , maakte zich 1598 meester
van Orsoi , dwong Wezel , Rees en Emmerik spaansche bezetting
in te nemen , nam IJsselburg , waar hij verscheidene burgers om
liet brengen , in , bemagtigde Deutechem doch trok , door den
hongersnood gedrongen , met zijn leger na het huis te Schuilenburg, in 't graafschap Zutphen , vermeesterd te hebben , over
de grenzen Duitschland in , en overwinterde te Rees. Zijn leger trok vervolgens grootendeels door Munsterland in 't graafschap Reklinghuizen , daar Velasko Dorsten bemagtigde ,
voorts door het hertogdom Berg en het graafschap Mark , alwaar verscheidene steden ingenomen , geplunderd en met moord
en vrouwenkracht vervuld werden ; ook veroverde het in en
omtrent wintermaand Kalkar,, Goch en Xanten. Tegen dezen
moedwil werden in Duitschland eerst geen andere roiddelen
gebruikt dan bezendingen en brieven , die Men do ç a met
trotschheid beantwoordde. Eindelijk zond de Keizer er twee af,
een aan hem en een aan de Vereenigde Staten , aan beide
bevelende den bodem des rijks te ruimen. Toen de admirant
bemerkte , dat de Duitsche vorsten zich gereed maakten om zich
te wreeken over het schenden van hunnen bodem , spaarde hij
giften noch kuiperijen om hen, zoo mogelijk , onderling te
verdeelen. Zelfs bragt hij te weeg dat de kardinaal Andreas
gezanten zond op eene bijeenkomst der vorsten te Keulen ,
waar hij zijn gedrag in een wijdluftige rede verschoonde en ophemelde. In de lente van het volgendc jaar (1599) verliet de
admirant Duitschland en legerde zich voor Schenkenschans ,
viel vervolgens in den Bommelerwaard , bemagtigde Hedel en
Crevecoeur en kwam voor Bommel, deed een aanval op de
buitenwerken der stad , doch werd met groot verlies afgeslagen
en trok eindelijk met stillen trom af. Graaf Ernst v a n.
Nassau belette hem in den Tielerwaard te dringen en M a ur i ts wierp eenig yolk in den Bommelerwaard , op het eiland ,
.
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daar Herwerden ligt , verschanschte er zich , wederstond er den
vijand , die 2000 man derwaarts gezonden had , en noodzaakte
hen met zwaar verlies te wijken , waarna de admirant , een weinig lager post vattende , even boven Rossum de schans St. Andries stichtte.
In het volgende jaar viel hij in den slag van Nieuwpoort , van
zijn paard geworpen zijnde , de onzen in handen. Daags na
den slag zei Maurits tegen hem op een maaltijd , waaraan hij
genoodigd was , hij nu gelegenheid hebben zou om Holland
te zien, waarnaar hij reeds meer dan vier jaren verlangd had."
Gedurende zijn gevangenschap deed hij opening tot vrede en
werd 19 Mei 1602 tegen al de gevangenen van dezen staat in
Indie , Spanje , Portugal en de Nederlanden uitgewisseld en losgelaten. Wij ontmoeten hem voor het laatst bij 't beleg van
Grave , van plan een groot deel yolk te brengen, dat Maurits
hem verhinderde, waarop hij met stillen trom naar Venlo week ,
en naar Spanje terugkeerde , waar hij door den Koning en de
grooten met weinig gunst werd ontvangen.
Van W ij n vond in zomermaand 1797 , bij gelegenheid dat
hij het slot Persijn , een uur van den Haag , waar de admirant
eenigen tijd gezeten had , bezocht, zijn afbeelding ffdragende een
ronden grijzen baard met knevels en een prachtig met goud ingelegd harnas , waarover een roode 6charpe met gouden koortjes en
takjes van de rechte naar de linksche zijde afhangt , staande in
den rand , dat dit gedaan was in het vijf en vijftigste jaar zijnes ouderdoms , het tweede zijner gevangenis , en na de geboorte
des Heilands , 1601." Hij is op onderseheidene wijzen afgebeeld.
Terwijl hij op het huis Persijn bewaard werd , nam hij
gezelschap van Maurits, zijn broeder en meerdere Duitsche
edelen , de Franschen ambassadeur B uz a n v al , de keizerlijke
en andere gezanten , deel aan de bekende reis van Scheveningen
naar Petten , langs het strand , met den zeilwagen doer Simon
Stevin vervaardigd. Hugo G r o t i u s, die dezen togt bijwoonde
heeft hem in Latijnsche verzen bezongen. Hij stierf in Spanje
1 Maart 1623.
,

Zie Bor, Ned. Hist. B. XXXII. bl. 122 (151), B. XXXV. bl. 48
(482), 54, 55 (491) 56 (492), 68 (508, 509), B. XXXVI. bl. 15,
16 (533, 535), 26 (536), 31-33 (553.-555), B. XXYVII. bl. 34
(656), 53 58 (668 674), Spaausche en Arrogaansche spiaghcl , 1599;
Grotii, Hist. Lib. VII. p. 328, 329, 351; Lib. VIII. p. 359, 361
van Meteren, Ned. Hist. B. XX. f. 385, vers 387, 388, 389;
B. XXI. f. 403 vers; B. XXIV. f. 452, 453. 454 , 455- Reyd,
Ned. list. B. XVI. bl. 365, 366. 374, 375, 379, 386, 371; B.
XVIII. bl. 445; Wagenaar, Vad. Hist. D. VIII. bl. 427; D. IX.
bl. 15, 25, 26, 34, 39, 45, 46, 49, 50, 84, 86, 118, 119; van
Wijn, Bip. en Nalez. op Wagenaar , D. IX. bl. 19, 21, 22, 44;
Nalez. D. I. hi. 314; H. de Groot, Verq . de Gemeenebesten door
.Meerman , D. I. bl. 129, 130, 131, 356, 357, D. II. bi . 200, 203,
D. III. bl. 229; Dez. Pam. p.157, 264, 266, 269, 076; Bosscha,
Neer/. Heldend. te land, D. I. bl. 337 340, 355; Chr. v. h. Hist.
-

-

-
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Genoots. D. VII. bl. 380 ; Bilderdijk, Vad. Gesch. D. VII. bl.
d'Escury, Boll. roein , D..A..III.b1.213-214; Muller, Cat. v. pOrtr.
193; ConOt

MENEVORTIUS (THoMAs), kanunnik van Westminster , door
den bisschop de Castro in Aug. 1570 aangesteld om beneyens den secretaris Laurens Mock, van alle persoonen ,
poorters en ingezetenen van Middelburg en Arnemuiden, te
oontvangen en to visiteren alle boeken, en die zij bevinden zouden dat gecorrigeerd moesten worden, onder zich to behouden."
Zie 'sGravesande, Tweede eeuwf. d. lifidd. vrifh. bl. 134, 135.

MENG (Jou.) , luitenant , in 1799 , bij gelegenheid der landing van de Engelschen in Noord-Holland, gekwetst.
Zie Bosscha, Neerl. Heldend. te land, D. III. bl. 171.

MENGER (WILLEm) , werd den 15 Mei 1806 te Utrecht
geboren en beoefende de teekenkunst. Met juistheid en getrouwheid wist hij versehillende voorwerpen op een bijna ongelooflijke kleine schaal voor te stellen. Hij teekende een aantal
voorwerpen uit de natuurlijke geschiedenis en tot de ontleedkunde betrekking hebbende oudheden af.
Hij beoefende ook de heraldie , en stierf 18 Jan. 1860 in
zijn geboortestad. Zijn zoon Johan is sedert 1857 bij het
topographisch bureau te 's Hage géplaatst en evenaart zijn vader
in alien deelen.
Zie Immerzeel, Lev. en werk. d. Boll. en V. Kunstsch. D. II.
bl. 215 ; Kramm, Lev. en werk. d. Holt. en Vl. Kunstsch. D. III.
bl. 1099.

MENGER (JACOB TONNING) , kapitein bij de vierde halve
brigade derde bataillon der brigade van den g;.eneraal-majoor
van Z uy le n van Nyevelt, gekwetst in de actie van 19
Sept. 1799.
Zie Bosscha, Neerl. Heldend. te land, D. III. B01. I.

MENHEERE (CORNELIS LAURENSZ.) zeeschilder nit let
begin der 18e eeuw , to Vlissingen woonachtig. In vele zijner
stukken vindt men voorstellingen dozer dad , zoo als doze zich
aan den zeekant vertoont.

Zie Immerzeel, t. a. p.
MENHERR (M. VALENTIN) een rekenmeester nit, de XVI°
eeuw. Hij gaf in 1550 een rekenboek in het Hat , getiteld :
Arithmetigue par M. Valentin Menher de Kempten, waarop
zes jaren later volgde :
Arithmetique 8econde par M. Valentin Mennh,er de .Kempten.
Inprim6 en "Inver* par Jan Zoe, l' An. de nostre seigneur 1556
le 20 iour d' kl. 8°. zond. pag. met houtsnede en portret
met het omschrift Frum Fri8oh Frey 1556.

592
Zie Schotel, Kerk. Dordr. D. I. bl. 75.
MENIL (VINCENT ELIE) , in 1790 te Amsterdam geboren ,
studeerde aldaar in de godgeleerdheid en legde het vooral
onder den hoogleeraar Will met op de Oostersche talen toe.
Van zijne vorderingen gaf hij in 1816 te Leyden ,in 4°. eene
proeve in de uitgave van bet prijsgedicht van den ouden Arabischen zanger A n t ara Ben Scheddad (Antarae Pavia
Arab. Moallakah cum integris Zouzenii 8cholii8. E. Codice
M. S. edidit, in Latinam eermonem tran8tulit et lectionisvarietatem addidit. V. E. M en il. Observatione8 ad totem poem
8ubjunzit J. Willmet). Deze geleerde arbeid , met grooten lot
zoo in Duitschland als Nederland ontvangen , was reeds twee
jaren vroeger door hem voorbereid en beloofd in zijne 1)ieeertatio de Antara ejueque poemate Arabic° Moalla Kah. Amst.
1814. 4°. Ook corrigeerde hij met ongeloofiiike moeite en
inspanning , en opoflering van tijd en gezicht de proeven van
den bijbel in het Maleisch met Arabische letters , op last van
het Nederlandsche bijbelgenootschap uitgegeven. Van 1818 tot
1825 was hij predikant bij de Waalsche gemeente te Schiedam , en hij overleed in zijn geboortestad den 6 April van
dat jaar aan een uitteerende ziekte in den ouderdom van 34
jaren.
-

Zie Aanhangsel op Nieuwenhuis Woordenb. o. h. w.; Kobus en de
Rivecourt, Boekz. d. Gel. Wer. 1825 a. bl. 239; Glasius, Godgel.
Nederl. o. h. Nv.; Algem. Hall. Litt. Zeit. Jan. 1817. N°. 25, 26.

MENKEMA Jr. (J.) leefde in het, laatst van de vorige
eeuw , en was lid van Kunstmin spaart geen vlift, in welks
werken er afzonderlijk van hem voorkomt
lie Hoefemit, blsp. met zang , n. h. Fr. van auetan t.
Amst. 1784. kl. 8°.
Zie Cat. d. Maatsch. v. Ned. Letterk. D. I b. bl. 31, 145.

MENKEMA Senior, leefde in het laatst der vorige eeuw , en
was lid van Kunstmin epaart geen vlift.
Hij gat* in de werken van dit kunstgenootschap en ook afzonderlijk in bet Licht :
Zaire, trsp., naar De Voltaire. Amst. 1777.
Zie Cat. d. Maats. v. Ned. Letterk. IL I b. bl. 31, 145.

MENKEMA (H. A.) , luitenant bij de zevende halve-brigade
eerste bataillon van de divisie van den quit.-generaal D u m o nc eau , werd gekwetst in de actie bij Bergen van 19 Sept. 1799.
Zie Bosscha, Neerl. heldend. te land, D. III. Bijlage bl. 5.

MENKEN ( ) , bekwaam teekenaar en etser , beoefende
de kunst voor uitspanning. Kramm bezit van hem eenige
kleine prentjes met koeijen en paarden en land8chappen. Hij is
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echter van oordeel dat hij dezelfde is met J. M. Mensken,
van Bremen.
Zie K ram m, t. a. p. bl. 1092.

MENNENS (WILLEm) , zoon van W ill em Mennens en
Mechteld van Doorne, werd in 1525 te Antwerpen geboren. Hij beoefende de poezij , natuurkunde , god5,releerdheid ,
geneeskunde , chemie , en was een der zoekers naar
la benoite pierre ,
pent seul enrichir tons les Rois de la terre.
Hij overleed !28 Dec. 1608 in den ouderdom van 83 jaren.
Men heeft van hem , behalve eene uitgaaf der gedichten van
Ad riaan Schoreel (zie dit artikel):
Aurei Vellerie , sive sacrae Philosopkiae vatum eelectae ac
unicae , Mysteriorumque Naturae et Artie ildmirabilium
libri tree. Antv. 1604. 4°., opgedragen aan Karel, hertog
van Croy en Aerschot.
Paquot schrijft nopens dit werk : #Cet ouvrage est une
histoire all6gorique , symbolique , physique , chimique et alchimique de Gedeon et de Jason : ou , si vows voulez , e'est
un ramas de visions , qu'on a insere avec divers autres de cette
trempe dans le Theatrurn Chernicum. Argent, 1622. 1659. 12°.
Zie Sweertius, Ath. Belg. p. 315; Val. Andreas, Bibl. Bel g.
p. 329; Foppens, Bibl. Belt'. T. I. p. 415; Mercklini, Linden.
renov. p. 381; Paquot, Mem. T.II.p.671, 672; Moreri, JOcher.

MENNENS (FRANs). zoon van den vorige , werd 19 Maart
1582 te Antwerpen geboren en door den bekenden hertog van
Alencon ten doop gehouden. Na de Grieksche en Latijnsche
talen geleerd te hebben , begaf hij zich op reis om die van
vreemde landen te leeren. In Spanje hield hij zich cenigen
tijd in Ossone , een kleine stad in Andalusie , op , waar hij
zich aan de aldaar in 1549 gestichte academie, in de regtsgeleerdheid oefende. Te Antwerpen wedergekeerd , was hij eenigen tijd onzeker welk een stand te omhelzen , doch zijn vader
en moeder verloren hebbende , begaf hij zich 1608 in den geestelijken , en werd kanunnik te Lier,, waar hij omstreeks 1635
overleed. Mennen s was een bijzondere vriend van den bibliograaf S we e r t i u s, en beoefende de heraldie.
Men heeft van hem:
Deliciae Equestrium, sive Militariunt Ordinum et eorundem
origenee, etatuta, eymbola et insignia, iconibue additie genuinis. Hac edition rnultorum ordinum et quotquot extitere, acceesione locupletata, serieque temporunt dietributa, studio et
industries Francleci Menenii. Antv. 1613. 12°.
Ook in het 2° boek van het Chronicon Chronicorunt Ecclesiaelicurn, door Janus G r u t e r u s (Francof. 1614. 8°.) p.
46-245. M e nn ens gaf zelf eerie Fransche overzetting van
38
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dit werk , te vinden in Les Estats , Empires , et Principautez
du monde de Pierre Davif.y. St. Omer 1621. 4°. Anderen
zetten het in het Spaansch en Italiaansch over en voegden er
vermeerderingen bij,

De equitibu8 flurei velleri8, eorumque insignibus.
Et'dyEvcapeTslioyix (de nobilitate et virtute) in qua Dueun
Principum, Marchionum, Comitum, majorumque gentium per
Franciam, Hispaniam, Germaniamque dominia, stemmata et insignia breviter recensentur ordine alphabetic°, ex
melioribus Aristographis.
. Zie Sweertius, Ath• Bag. p.246; Val. Andreas, Bibl. Belg.
p. 233; Foppens, Bibl. Belg. T. I. p. 300; Pautot, Mom. T.
ir. p. 672; Moreri, Richer.
-

MENNERS (JAcos) , med. dr. en stads geneesheer te Bergen
op Zoom vervaardigde gelegenheidsdichten , b. v. Op de inteijding der herbouwde kerk yen Bergen op Zoom plegtiglijk ge8chied d8n XV October 1752.
Zie v. d. Aa, N. B. A. C. Woordenb. o. h, w.

MENNES (OTTo), mr. zilversmid te Doetichem , een rijme.1aar nit het laatst der 18e eeuw , b. v. bij gelegenheid van de
overgave der vaandels aan de Doetichemsche schutterij in 1786.
Zie Polit. Kruger , D. VII. bl. 627; H e r i n g a, Lijst d. Ned.
dicht. bl. 64.

MENNINCK (ADRIAAN M1CHIELSZ.) of MENNINGH, te Delft
geboren, en verwer van zijn ambacht , was een vermaard watergeus.
V'olgens zijn vonnis was hij een beeldstormer, had predikanten gehuisvest , was een lid des kerkeraads , en gewapend bij de predikanten tegenwoordig geweest. B o r en H o o ft verhalen dat hij
en Derek joo sten te 's Hage stoutelijk eischten dat men
de beelden uit de kerken zou wegnemen , en op de vraag van
den president S uys , wie hen daartoe last gaf, met het slaan
op de borst antwoordden dat zij diet' (Mr hadden. Brandt
evenwel meldt het alleen van Derck Joosten. Wie het
ook .deed , zij deden het met bezadigdheid en kracht , geholpen door werklieden , van wege het hof to 's Rage tot de wegneming der beelden gegeven. Reeds eer Alva kwam , was
M en n inck verbannen met verbeurdverklaring zijner goederen,
bij eene bijzondere sententie van wege het geregt van Delft,
5 Maart 1567. Pooh reeds toen was hij de straf ontvloden ,
en welligt op lien zelfden dag tegenwoordig bij de nederlaag
der geuzen onder Jan van Blois, Jan van Marnix en
Pi et e r H ae c k bij Oosterwiel. Zoo kon hij ook bij den aanslag der genoemden op Middelburg in Februarij tegenwoordig
zijn geweest. Ten minste Men nin c k had reeds in Januarij
eh vroeger te Dambrugge en elders omtrent Antwerpen yolk
roor Brederode gewonnen , waarraede hij in het Stick van
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Utrecht was getrokken. Waarschijnlijk hielden zijne soidaten
aldaar slecht huis , wij1 zij door de huisluiden en maarschalken
verdreven werden. Zij kwamen 12 Jan. 1567 te Vianen , waar
zij geld 'en last eischten van den beer van Brederode, en
toen zij hem er niet vonden , scheurden zij het vendel van
den stang en gingen uit een. Gelulte de bevrijding des vaderlands toen niet , later zag hij zijne pogingen nog beter bekroond. Hij was een der hoofden van de watergeuzen ; toonde
zijn ijver en stoutheid op de wateren der Noordzee , en zwierf
met zijn spitsbroeders rond tot hij te Rochelle vernam dat bet
vaderland zijne ballingen in den Briel had ontvangen en
zijn hulp te Vlissingen werd ingeroepen. Hij zeilde met
Tseraerts, Tongerloo, Jeannin en andere hervormden naar Vlissingen , hielp die stad bevestigen , de vloot
van Medina Celi verslaan en werd de vice-admiraal van de
Rijk , admiraal van Veere , waar hij cenigen tijd in bezetting
lag , want , schoon hij het bevel voerde over eene heude
(een soort van transport of oorlogschip op de Zeeuwsche stroomen in gebruik) was hij tevens hopman van een vendel soldaten dat van de stad Veere betaald werd. Hij was een moedig
strijder in de Zeeuwsche strijden en zeker bleef hij , zoo al niet
langer , tot 9 Aug. 1572 te Veere , doch in Sept. van dat jaar
werd hem en Lancelot van Brederode door Oranje bet
bevel over de vloot opgedragen als overstep en kapiteinen generaal over de schepen van oorloge , liggende voor de Ooster- en
Wester Eems. 1)it geschiedde om de afwezigheid van den
admiraal Lumbres, en was een blijk van het vertrouwen dat
Oranje in hem stelde. Kort of lang daarna , denkelijk toen
D u c o M a r t e n a admiraal werd , moet hij de zeedienst hebben
verlaten , want wij vinden hem , eenige jaren later , als overste
luitenant van den stadhouder van Friesland , den beer van
Me rode, bevel voerende over diens regement , dat met het
regement van W i g b old van Eusum, heer van Nyenoord
in de oorlogen tegen Rennenberg grooten lof van moed en
trouw behaalde. Hij hielp het zoo moedig verdedigde Steenwijk ontzetten , nadat hij een deel der troepen van Rennenberg
bij Winsohoten verslagen en verstrooid had. Hij zelf kwam
binnen Steenwijk 'en hielp de maatregelen van Corput doordringen. Na Steenwijks ontzet trok hij wederom naar Friesland en beschoot de Lemmer en Sloten , welke plaatsen hij bij
verdrag inkreeg. Veel moed en beleid toonde bij in den hevigen kamp in Friesland en Groningen gestreden , en stelde
zijne pogingen in bet werk om met den Engelschen bevelhebber No rrit s de stad Gronincren te belegeren , gelijk hij daartoe zijn ijver bij Frieslands gedeputeerde staten om de noodige
bouwstoffen aanwendde. Hij wilde namelijk een brug over het
Reiddiep slam om zich met No r ri t s te kunnen vereeni-

gen. Doch , echoon de ltennenbergschen door Nyenoord wer38*
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den geslagen , gelukte zulks niet. Van de verdere lotgevallen
van M e n n i n c k staat Diets verder geboekt. Mogelijk was hij
Deensche edelman Stein M alin 1581 of 1582, toen
tesen hem als overste luitenant van Merode opvolgde ,
reeds overleden.
•
Zie behalven B o r en Hooft, Brandt, Hist. d. Ref. D. I.
bl. 361; 'sGravesande, Tweede eeuwged. d. Middelb. vrijh. bl.
65; Schotanus, bl. 871; Winsemius, Chr. bl. 684, 702; Fresinga, Memor. bl. 419, volg. 458, 483 ; Thuanus, Hist. sui
temp. L. LXXI. p. 457; Sent. v. Alva „bl. 247; van Meteren,
Ned. Hist. B. II. bl. 42 • van Groningen, Geschied. der Waterg.
bl. ; Wagenaar, Vad. Hist. D. VI. bl. 186, 308-322.

MENNINGA_ (SJoERD), woonde te Swichem en onderteekende op Woensdag na St. Vitus van 1392 , als Grietman van
Leeuwarderadeel met zijne mederegters een akte opgemaakt in
de leppa (gaarlegging) van zijne grieterij met Tietjerkiteradeel ,
Smallingerland en Idaarderadeel, waarbij de stad Leeuwarden ,
in het regt nom naar bevind van zaken lijfstraffen van alle
voorvallen en misdaden uit te oefenen , op nieuw werd bevestigd , en zulks zoowel met toestemming van de Schieringers
(die anders de stad zeer vijandig waren) als van de Vetkoopers
in gemelde vier grietenijen.
Zie van Smin ia,, N. Naaml. v. Grietm. bl. 12.
-

MENNINGH (A.), schreef:
De kleine weereld. 1730. 4°.
Zie Abcoude, Naamreg. bl. 242.

MENNINGH (GERARDus) werd den 12 Februarij 1791 te
's Gravenhage geboren , volgde de loopbaan zijns vaders en trad
den 20 Maart 1804 , dus op dertienjarigen ouderdom in dienst
als kadet bij het 3° bataillon der 10 alve brigade Bataafsche
infanterie. Op zeer jeugdigen leeftijd woonde hij reeds den
veldtogt van 1805 in Oostenrijk bij , werd den 2e Maart
1807 aangesteld als 2° luitenant bij het le regement hollandache infanterie en maakte als zoodanig de veldtogten van 1807
in Pruissen en van 1808 en 1809 in Noord-Duitschland mede.
Gedurende die krijgsverrigtingen was hij tegenwoordig bij de
insluiting van Colberg en bij het innemen van Straalsund. Na
de vereeniging van het Hollandsche met bet Fransche leger
werd hij den 20 Julij 1811 aangesteld tot 2° luitenant bij het
112e regiment Fransche infanterie van linie. Hij nam vervolgens deel aan de veldtogten van 1812 en 1813 in Polen en
Daitschland , werd den 28 October 1813 bij Hanau krijgsgevangen gemaakt, en ten gevolge van deze ongunstige lotsbeschikking, door Oostenrijk naar de niet ver van de Servische
grenzen verwijderde vesti r,o. Peterwarnden in Hongarije gevoerd.

Na dezen omkeer van zaken in ons vaderland uit de krijgsge-
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vangenschap ontslagen , werd Menningh den 16 Maart 1814
benoemd tot le luitenant bij het 9e bataillon infanterie landrnilitie , en den 27 Mei 1815 tot kapitein bij het 35e bataillon
militie. Na de gebeurtenissen van 1830 (tijdens het uitbreken
van den Belgischen opstand , behoorde hij tot het garnizoen
van Yperen) , maakte Men n i n g h als kapitein den tiendaagschen veldtogt mede, en werd dientengevolge benoemd tot
ridder der Militaire Willemsorde 4e klasse. Gedurende de jaren
1832 en 1833 was hij in de vesting Maastricht , dienende als
toen bij de 8e afdeeling infanterie , en werd den 20 Januarij
van het laatstvermelde jaar benoemd tot kommandant van het
2e bataillon reserve-schutterij , in welke betrekking hij gecontinueerd werd , toen hij 4 J ulij can datzelfde jaar went overgeplaatst bij de 9e afdeeling infhnterie. Daarop volgde den 16
September 1836 zijne benoeming tot majoor , en den 31 Maart
1841 die tot luitenant-kolonel bij het 6e regement infanterie.
Van Julij 1848 tot Januarij 1849 was hij , in laatstgenoemden
rang geplaatst , aan het hoofd der mobile colonne , die bestetnd
werd , om do rust in Limburg te herstellen. Hij mogt zich van
deze tank tot 's konings bijzonder genoegen kwijten en ontving als belooning voor de bewezene diensten , de ridderorde
van den Nederlandschen Leeuw. Den 13 October 1849 benoemd tot kolonel en kommandant van het 7e regement infanterie , bleef hij aan het hoofd van dat korps , totdat het Z. M.
behaagde hem , bij besluit van 12 Januarij 1853, te benoemen
tot generaal-majoor-komrnandant der 3e brigade infanterie, tevens
belast met de funetien van provinciale kornmandant van Friesland , Groningen en Drenthe.
Hij was kommandeur der orde van de Eikenkroon net de
ster,, en overleed 24 Februarij 1856.
Zie Algem. Handelsbl. van 3 Maart 1855.

MENNO SIMONS werd in 1492 te Witmarsum geboren ,
en in 1524 roomsch priester of althans kapellaan te Pingjum ,
nabij zijne geboorteplaats. Met voorbeeldige trouw vervulde
hij zijne herderlijke pligten , zocht met ernst de waarheid en
het Neil zijner ziel , en ging in het lezen der H. Schrift , en.
daardoor in kennis en geloof, voort. Vervolgens begon hij
eenige oude kerkvaders en daarna ook de sehriften der nieuwe
hervormers te lezen. Allengs ontstonden er bij hem twijfelingen , en bijzonder de bedenking of het mogelijk ware
dat bij en door het uitspreken van het priesterlijk formulier ,
wijn en ouwel in het waarachtige ligchaam en bloed des Heeren veranderden , ook rezen bij hem twijfelingen op omtrënt
de schriftmatigheid van het bedienen van den doop. Onder
deze en andere twijfelingen verwisselde hij het stille Pingjum met het aanzienlijker Witmarsum. Daar begon hij bedektelijk zijn betere inzigten to verspreiden , en ontdekte aan
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sommigen de roomsche dwalingen , ofschoon (waarover hij zich
later bitter beklaagde) hij niets tot betering van hun leven bijdroeg. Toen hij aldaar =trent een jaar gewoond had (waarschijnlijk in 1532) werden in die ornstreken de eerste wederdoopsche bewegingen bespeurd, doch Menn o, daar men
wegens de harde vervolgingen zich verborgen moest houden ,
werd er weinig mede bekend. Na de overmeestering van Munster kwamen zij voor den dag met hunne leer van afzetting
der overigheid, verdrijving der roomsehe geestelijkheid en oprigting van een nieuw geestelijk rijk. Toen M e n n o met hunne
gevoelens bekend werd en ontdekte, dat ook in die omstreken
vele vrome harten zich lieten verleiden , begon hij zich in het
openbaar en in het verborgen tegen hen te verzetten. Doch
hoezeer hij walgde van het woeste, losbandige en de meat
overschrijdende , dat den wederdoopers eigen was , hoezeer hij
van hunne overige dwalingen overtuigd was , in een punt
dwaalden zij , volgens zijn gevoelen , niet , namelijk in de
verwerping van den kinderdoop. Maar noch deze overtuiging ,
noch zijne instemming met de gevoelens der gematigde Zwinglianen konden hem doen besluiten zich van de R. kerk of
te scheiden. Eerlang ecliter drong hiertoe den gemoedelijken
man een bloedige gebeurtenis. In het laatst van Februarij
1535 namen 300 mannen met vrouwen en kinderen het naburige Oudeklooster in , en hielden daar huis tot den 7 April.
Toen werd het klooster door den stadhouder van Friesland
J u r i a a n Schenk , overweldigd en alles doodgeslagen wat
zich te weer stelde ; doch 62 mannen en 70 vrouwen met
hare kinderen werden gevangen genomen , van de eerste nog
39 ter dood gebragt en vele vrouwen verdronken , terwi jl men
de overige , als door eenvoudigheid bedrocren , vrij liet. Onder
hen , die daar omkwamen bevonden zich ook , die tot de weinigen behoorden , aan welke hij zijne gevoelens gedeeltelijk
had doen kennen , en nu rezen bij hem de vragen op , of deze ,
zoo hij geheel vrij tot hen gesproken en rondelijk zijne 'peening verklaard had , zich wel onder de oproerigen zouden hebben geschaard ; of hij wel gehandeld had, gelijk het hem als
man en Christen betaamde ; of het geen pligt was opentlijk op
te treden? Hij gaf in 1535 een tractaat uit onder den
titel •
Bewys dat Jcsus Christus de reyte beloofde David is, tegen
de blaspicemie van Jan van Leyden, en verliet de Roomsche
kerk.
Volgens getuigenis zijner eigen dochter was Donderdag 12
Januarij 1536 , negen maanden na de inneming van 't Oude
kkoster , de dag van zijn Puitgang uit Babel, en oeffende hij zich
een jaar in der stilheydt in des Heeren Woordt met lesen ende
sehryven ," deelde die kennis aan de heilbegeerigen mede en
vervulde derhalve het ambt van vermaner , 't zij dan onder
e
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zijne dorpsgenooten te Witmarsurn 't zij elders , waarheen hij
geweken mogt zijn.
Tn Dec. 1536 of Jan. 1537 werd bij door 7 of 8 geloofsgenoten , na langdurige weifeling , bewogen het ambt van oudste
of bisschop te aanvaarden , waarin hij eindelijk door 0 b b e
F i l i p s te Groningen bevestigd werd. Hoc weinig hij toen
noo. buitenaf als leeraar bekend was , en hoe weinig hij tells
in r'de eerste maanden zijner ambtsbediening bekend werd , blijkt
uit de bekentenis van J an van Batenburg, in Febr. 1538
gevangene op 't slot te Vilvoorde , die een lange naamlijst van
leeraars onder de voorstanders van den sloop op belijdenis aan
de inquisitie verried , maar niet M e n n o Simon s. Tronwens,
deze had niet eens deelgenomen aan de groote vergadering te
Boekholt in Aug. 1536 , waarheen de vier hoofdpartijen der
voorstanders van den loop op belijdenis , de Munstersche lactie , de Batenburgers, de Melchioriten en de Ubboniten hunne
afgevaardigden hadden gezonden om eene algemeene verbroedering te beproeven. Juist het resultant dezer vergadering was
echter waarschijnlijk de eerste aanleiding voor de straks genoemde 6 a, 8 broeders om zich "van wege vele godtvruchtighen" bij M e n n o te vervoegen. Versehillende bier en daur
verspreide bijzonderheden wijzen ons op de stad Groningen als
de, eerste plants zijner werkzaamheid van 1537-1541, terwiit
hij bovendien eens of tweemaal 's jaars een uitstapje naar
Friesland deed. Met ter woon had hij Friesland verlaten ,
zoodra hij tot oudste was aangesteld , derhalve in 1537, gelijk
blijkt uit een brief van 19 Mei 1541 , door 's keizers raden in
Friesland , aan de koningin-landvoogdes Maria geschreven.
Door een vierjarig verblijf in Groningen , was Men no ook
later aan de gerneente aldaar meer dan aan eenige andere verknocht, en hij wijdde twee zijner werken : het Klaar berigt en
schriftelijke aanwijzing van de excomnnnicatie en de Belydinge van
den drieeenigen God , haar in 1549 en 1550 toe. Prediken en
doopen was niet het eenige , ja zelfs niet het voornaamste,
waarmede Menno zich bezig hield. Te regt begreep hij , dat,
zou hij voor zijne geloofsgenooten nuttig werken, en ook buiten den beperkten kring der Groninger gemeente invloed en gezag oefenen , hij als schrijver moest optreden , gelijk zijn mededinger David Joris met uitnemend gevolg reeds gedaan
had , en nog dagelijks deed. Was zijn eerste werkje het
genoemde Bewijs enz. geweest , nu volgde Eene klare onderwijzinge uit des Heeren Woord van de geesteliike verrifzenisse en nieuwe of hemelscke geboorte. Misschien gaf hij
omtrent dezen tijd ook nog uit Van de nieuwe Creature ,
omstreeks 1557 op nieuw door hem aan het lieht gebragt, met bijvoeging der Lieffeliike vermaning en Van het
Christen preloove , dat, bij de latere omwerking van 1556, toen
its en a o er zijn gesebil met G. Faber wegens de lima-
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wording Christi, in bragt , niet getvonnen heeft. Deze traktaten
waren de voorloopers van een uitvoerig geschrift , dat M e n n o
ook in lateren tijd voor zijn hoofilwerk hield , en , onder den
titel van Fundamentboek, in 1539 verscheen. Toch schijnt M en no
het niet gewaagd te hebben dezen eersten druk (die zeer veel
van de tweede , door hem tusschen 1557 en 1559 bezorgde
bewerking verschilt) op zijn eigen naam in 't licht te zenden.
In 1539 verscheen zijne Meditatie over Psalm 25 , en in 1541
zijn Lief vermaning of onderwijzing nit Gods Woord , hoe
dat een Christen zal geschikt zijn , een zij ner beste tractaten, door
verwarring met het Klaar aerial van de excommunicatie tot,
1549 gebragt. Den 7 Dec. 1542 (Ting in Friesland een plakaat uit , /Mat niemand den beer M en no Simon s, bij verbeurte van lyf en goed , mogt logeren , tracteren , favoriseren ,
noch met hem converseren of zijne boeken hebben , zullende
ter contrarie diegene , die hem apprehendeerde en overleverde
aan 't hof van Friesland , genieten een premie van 100 Carolus gulden." Doch Men n o had reeds de wijk naar Holland
genomen en hield zich van Bien tijd niet meer in Friesland
op. Tot in 't late najaar van 1543 bleef M en no in Holland , in welk tijdperk niets van hem in het licht verscheen ,
welligt alleen zijn kort vertoog over de Kindertucht uitgezonderd ; maar hij breidde door leering en doop de gemeente
te Amsterdam uit. In Jan. 1544 geraakte M e n n o te Emden
in Oost-Friesland , in kennis met Jo h a n n e s A Las co , en
hield een mondgesprek met hem dat vier dagen duurde. De
uitkomst was , dat beide meenden hune partij overwonnen te
hebben. A L a s c o schreef naderhand , dat zij het omtrent drie
punten niet eens Madden kunnen worden , namelijk over CHRISTUS
menschwording , den kinderdoop en de beroeping tot bet leeraarsambt. Echter scheidden zij in der minne van elkander.
Men n o beloofde binnen den tijd vat, drie maanden zijn meening schriftelijk uitvoeriger aan de Emder predikanten toe to
zenden , ten welken einde A L as co hem twee syllogismen of
sluitredenen overhandigde. Hij voldeed aan zijne belofte , en
zond .Eene honk en klare belydiuge en schriftelyke aanwyziny enz.
Niet lang daarna en bij dezelfde gelegenheid schreef Men no
nog twee werkjes : do Korte verklaring des Chrisitelyken doopsels , en Oorzaak waarom ik , Menno Simons , niet ajlaat
leeren en te schrgven. In 1 5 45 schreef A L as co tegen
M e n n o over de menschwording , hetgeen deze later beantwoordde. Uit Emden vertrok M enn o naar Keulen , en van
daar in 1546 waarschijnlijk naar het Holsteinsche , waar hij in
dat jaar te Lubeck een zamenspraak hield met eenige Da v id
J or i s t en , en in bet volgende jaar woonde hij een kleine
synode der Doopsgezinden te Emden en later te Goch bij.
Omtrent het jaar 1550 zond hij zijn Vermanende belydinye
van den Drieéenigen eeuwigen en waren God , met een bike
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voegden brief aan de broeders in Groningen en Groningerland
Menno hield aan dit leerstuk vast , maar zeide , dat in de Ianden , zuidwaarts gelegen , groote moeite over de Godheid CHRISTI
en des H. (Ieestes was. Hoogstwaarschijnlijk moet bij dit stukje
gevoegd worden dat , hetwelk ten opschrift draagt : her volgen
nog sommige vragen , met welke zij one menigmaal bemoeid hebben. Van 1547 tot zijn dood hield Menno zich in de
streken langs de Oostzee op , behalve dat hij eenige maanden in 1554 te Wismar, in het Mecklenburgsche , woonde, in
1556 een refs naar Keulen deed en van tijd tot tijd alle plaatseu , sen waar Doopsgezinden woonden bezocht. Aan zulk
een bezoek hebben wij waarschijnlijk te danken zijn Lieffelijeke vermaning hoe een Christen zal geschikt zijn ; en Van
het schouwen of a/8nijden der valscher Broederen en Zusteren.
In 1552 stelde hij Een droefekke supplicatie der arme en
ellendige Christenen aan de overheden; Rene klaaglijke ontschuldiging der ellendige Christenen aan de Overheden, en Eene
grondeliike en klare bekentenis van de RegIvaardigmaking , Prediken, Doop , Nachlmaal en Eedzweren , op.
Niet lang daarna kreeg M e n n o aanleiding om over bijna
dezelfde onderwerpen op nieuw een boek te schrijven. Ge Ili us
a b e r namelij k , vroeger hervormd predikant te Norden in
Oost-Friesland , thans te Emden , gaf in 1552 een werk uit
tegen de Doopsgezinden. Hiertegen vatte hij de pen op en
gaf in het begin van 1554 Eene klare beantwoording over een
schrift Gellii in het licht. Op den 6 en 15 Februarij van het
laatstgemelde jaar hield hij twee disputatien met M a a r t en
Micron, vroeger predikant bij de Nederlandsche hervormden
te Londen , later te Norden ; M e n n o maakte er het eerst
openbare melding van in een werk tegen a Las c o , kort
daarna uitgegeven ; Micron gaf twee jaren later , in 1556 ,
een Waarachtig verhaal et van uit , Men no daartegen in het
zelfde jaar nog een Antwoord, tevens een welmeenenden doch
scherpen zendbrief ;. Micron daarop in 1558 eene Apologie
of verantwoording. Den eersten dag spraken zij elf urea lang ,
zonder eten of drinken , en zetten zich daarop broederlijk aan eenen maaltijd. Negen dagen later, bij de tweede
disputatie, scheidden zij als onvrienden , en klaagden de Hervormden zelfs , dat zij door de Doopsgezinden het huis uitgesloten
waren , dat door Men no echter weersproken werd. Terstond
na de disputatie schijnt Men no zich neergezet te hebben om
te schrijven : Eene klare bekentenisse en aanwijzinge nit de H.
Schrift dat de geheele Christus Jezus , God en mensch, menech
en God , Gods eeniggeboren Zoon is . . . met eene . .. beantwoording der tegenspreuken van Jo. is Laseo. De laatste jaren
van zijn leven woonde M e n n o op eene plaats, genaamd het
Woeste veld (Widen felde), nabij het dorp Oldesloo in de
Heerlijkheid Fresenburg in het Holsteinsche , tussehen Ham-
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burg en Lubeck. Te Oldesloo had hij een eigen drukkerij
opgerigt , en waarschijnlijk zijn van die pers gekomen Een
gan8ch duiddyk en 6e8cheyden antwoord, op Martin( Microns
kere en verhaal van het ge8prek, anno 1553, tueschen hem en
nrij gehowden. Mel no een hartgrondelyke 8cherpe sentbrief aan
denzelven„ been herdruk van het Reale Christen geloof dal
des menechen karte omkeert (verandert en vermeerdert), en
Van de nieuwe Creature, thans met bijvoeging der .Lie,fielyke
vermaning , een klein , maar stichtelijk stukje, alle na 1556.
Ook schreef hij een nieuw werk over den ban , en gaf dit in
het begin van 1558, te gelijk met een nieuwen druk van het
Fundamentboek in het licht. Een zijner Iaatste werkjes is ,
volgens sommigen , het Zuiverlijk onderwijs, hoe alle vrome
ouder8 hare kinderen, schuldig zullen zOn te regeren , en in een
vroom , deugdzaarn en godtzalig Leven op le voeden. Hij overIced 13 Januarij 1559 , in den ouderdom van 66 jaren, en
werd in zijn eigen tuin op. het Woesteveld begraven.
Hij was, even als andere hervormers, gehuwd geweest. Zijn
echtgenoot droeg den naam van Geertruid en zijn huwelijk
bleef niet ongezegend. B l a u p o t ten Cate heeft in ziju
Geschied. der Doom. in Friesland. bl. 102, een geslachtlijst
zijner nakomelingschap gegeven. ► eermalen is hij afgebeeld.
Groot is het aantal schriften , welke M e n n o vervaardigd heeft
en die allengskens het lick zagen. Zij getuigen van zijne
kennis erg ijver evenzeer als zij zijne bijzondere meeningen in
een helder licht stellen r en de moeijelijkheden aantoonen met
welke hij te worstelen had. De eerste , hoewel onvolledige verzameling zijner werken , alle oorspronkelijk van bet plat. dnitsch
(overlandsch of oosterseb) gesehreven , doch site zeer slecht
overgezet, zag het licht in 1562 in 8°. te Amsterdam bij
Ni c. B ie r kens, onder den titel:
Ben Fundament ende dare aenwysinghe van de 8alichmakende
ieere J. Christi wt G. Wood enz. 't Bevat 8 tractaten , en
werd met uitzondering van bet 6° in 1575 en 1579 bij denzdfden uitgever , en in 1630 bij J. E. Cloppenburgh te
Aunt. herdrukt. Een hoogd. vertaling van den eersten druk ,
verseheen in 1576. Eene 2° verzameling, die 10 tractaten bevat, en in 2 deelen is gesplitst, heeft tot titel:
Sommarie, ofte Byeenvergadering van eommige schrijtelijcke
Bekentenissen des Gkeloofs, miteg. eenighe waerachtige verantdingen op .sommige 8chriften van Gellio Fabro en Joanne a Lasco
voorgestell. ghedaen door M. S. 1" samen in een vervaet ende
in druck vernieut enz. Men vindl 8e te coop by Jan Janezoon
Boeckverc tot Hoorn. A°. 1600. Achteraan staat Ghedruckt
tot Alckmaer by J. de 11fee8ler 1601. De 8 tractaten van
1562, net de 10 van 't Sommarie (1601) vereenigd en met 4
nieuwe vermeerclerd kwamen vervolgens nit in een bundel ,

getiteld:
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Opera Memo Simone, oft Groot sommarie, dat vergaderinyk van dyne boecken en schriften. z. pl . 1646. 4°.
Eindelijk verscheen in 1681 een herdruk dezer laatste uit•
gaven , maar met acht tractaten vermeerderd , zoodat deze de
volledigste (helaas ! oak de slordigste) verzameling is , met het
opschrift :
Opera Omnia Theologica , of Alle de Godigeleerde wercken
uitgey. door Ii. J. Ilerrison. Amst. J. van Veen, 1681.
fol. Met portr. door L a i k en.
De afzonderlijke uitgaven der verschillende werkjes van
Men no zijn meet uiterst zeldzaam. Eenige daarvan worden
op de stadsbibliotheek te Hamburg , op de boekerij der Doopsgezinde gemeenten te Amsterdam , en elders bewaard. Ziehier
eene chronologische opgave zijner voornaamste geschriften met
de oudstbekende drukken.
1. 1535. teyen Jan van Leyden (zie boven.)
De oudste druk is van 1627. kl. 8°. Zie G. van Hem ert ,
Brief aan Maatschoeu. bl. 31.
2-4. 1536 a 1539. Van de yeestelyke verrifrenis; van die
uieuwe creature; van he reale Christengeloove. In de eerste
bewerking niet meer voorhanden maar veragderd en herdrukt
door M e n n o , op zijn eigen drukkerij te Oldeslo na 1556 en
v66r 1559 z. pl. of j.
5 , 6. 1539. Dat .fundament des Christelycken leers , door
M. S. op dat alder corste gesckreven. .1111DXXXii.
(Ongepagineerd , 284 blz.), Daar achter: Voele goede and
chrystelycke lezinglien op den 25 Psalm, 60 bl. Hierin staat
de bekende betwiste plaats , die in de latere uitgaven is weggelaten. Zie: S c hij n , Hist. D. L bl. 405; G. van H emert, Brief aan ltiaatschoen, bl. 234. Een letterlijke herdruk (echter alleen van het _Fundament) verseheen in 1616.
Maar M e n n o zelf bezorgde een geheele omwerking van het
Fondamentboek , en drukte het te Oldesloo tusschen 1556 en
1559 onder den titel :
Bin fundament unde klare anwisinge van de heylsame unde
Godsellyghe leers Jesu Christi, waar achter : Eyne seer lieflijcke
meditation... up den 25 Psalm.
7. 1541. Ben liefelikke vermaninyhe ... hoe dat een Christen sal geschickt zijn. 38 blz. De beide oudste bekende drukken zijn ongepagineerd en zonder jaartal, maar van omstreeks
1560. De eene is te Harlingen bij Yge Ygesz.
8. 1543. De .Kindertucht (zie boven), 't eerst in den bundel van 1562 gedrukt.
9. 1544. Ben corte ende dare Beliielinge ende schriftlycke
aenwijsinghe. Ten yersten van der Menschwerdinah,e van one
liefs Heeren Jesu Christi. Ten tweeden, hoe dat beyde, de
leeraers ende de Gltemeynte Christi enz., gheschreuen
Loam , met samen :pen medaulperen
aess .
Johan
,

a
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binnen Embden. z. pl. en j. (15 70 ?) anoniem uitgegeven.
Een andere druk is kenbaar aan het 20 woord op den titel ,
hier met hoofdletter , Corte enz. kl. 8°. van denzelfden tijd of
iets later.
10 en 11. 1544. Tot dit jaar behooren waarsehijnlijk ook :
Verclaring der Christelij ken doopsels en oorsaeck van Men210' 8 8C11,1:001 , die wij alleen uit den bundel van 1600 kennen,
12 en 18. 1549. Claer bericht van de excommunicatie met
Beantwoordingh van sommighe vragen , uit denzelfden bundel
bekend.
14. 1550. Belydinge van den Crie-.Eenighen Godt , voor het
eerst gedrukt in 1597.
15 17. 1552. Supplicatie der arme Christenen ; Ontschuldinge der verdructe Christenen ; en Bekentenisse van de arme
Christenen , in den bundel van 1600 te vinden.
18. 1553. Ontschuldinge over de leugens , evenzoo.
19. 1554. Beantwoordinghe over een schrift Gellii Fabri ,
evenzoo.
20. 1554. ..Fyne klare onwedersprekelike bekentenisse dal
die geheele Christus God ende mensce is , nit eine confutation
van Johanne a Masco, zonder pl. of j. 120 biz.
21. 1555. Brief aan de broeders to Franker eerst gedrukt
achter de bij N°. 7 vermelde uitgaven en herdaukt in 1681 ,
tot aanvulling der Herrisonsche uitgaaf.
22. 1556. Van 't cruyce Christi , achter de nieuwe bewerking van het Fondamenthoek.
23. 1556. Fen gans duytlijck ende bescheyden antwoort ,
Anno 1556 , wt waerheyt ende cracht der H. Godtl. Schrift ,
grondelijck vervaetet , op Martini Mikrons Antichristissche
leere , ende onwaerachtighe vain& verhael, van den Handel
oft gesprec Anno 53 minder petal tusschen hem ende my , van
die Alderh. Menschwerdinghe ons Heeren Jesu Christi voor vele
yetuygen gheschien. Met noch een hardtgrondtlicke scherpe seatdebrief oft vermaeninge an hemselven enz. z. pl . of j. maar gedrukt op zijn drukkerij te Oldeslo. Het werd tweetnaal te
gelijk met N°• 9 herdrukt. Het lokte Micron 's Apologie
op XX articulen 1558 nit en strekte tot antwoord op :
Een waerachtich verhael der t' samensprekingen tusschen Menno
Simons ende Mart. Mikron , van de Menschwerdinghe Jen
Christi. Met eener kleyner verklaringhe op den seluen ende andere
twistinghen iirtijckelen enz. waarschijnlijk te Emden gedrukt.
De voorrede is onderteekend : _Te Noorden. .dnno 1556.
uitgaaf is van 1603 te Dordrecht.
Junij 10. Een latere uitgaaf
ghem, te Embden , waarvan geheel
24. 1556. Brief aan
hetzelfde geldt als van N°, 21.
25. 1558. Ben gang grontlycke onderwijs van de excommunicatie 1558. 1 junij , zonder pl. maar te Oldesloo gedrukt.
26. 1559. Een seer grontlijcke antwoort . op Zijlis ende
-
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Lemmekea
faemrooven. Voor 't eerst gedrukt in den bundel van 1600 , maar met afzonderlijke paginatuur en signatuur
en achter het register.
In 't begin der 17e eeuw vervaardigde een onbekende, misschien Pieter Jans z. Twisk, uit fragmenften van N°. 18
en 19 een geschrift , waaraan hij den titel gaf
' Wtganck ofte 6ekeeringhe van Menno Symons enz. Hoorn,
by Zacharias Cornelisz. voor de tweede (9) maal gedrukt 1621
en nagedrukt onder bijvoeging op den titel : Gedr. nae de
copie tot Haerlem. By Thomas Fonteyn (16 . .?), later to
Harlingen 1633. Ook vert. in het Hgd. Der .Ausgang oder
bekehrung M. S. Herrison berdrukte het voor de foliouitgave der werken van Menno (1681) , vermeerderd met
eene Beschriiving van de zware vervolging en laatste levensda•
gen van Menno.
Nog verdienen als bloemlezingen uit de werken van Menno
vermelding :
Menno Simons in 't kleine , door J. Deknatel. Amst. 1738 ,
in 't Hoogduitsch vertaald , als :
Kurzer "lumy von M. S. schriften. Badingen 1758. 8°. en
J. Mannhardt, Stimmen aus der Reformationszeit : aus
Menno's nachgel. schrillen gesammelt. Dantzig 1861.
Een lied van M. S. in Sommighe stichtelijke liederen. Hoorn
1618, 1632 en in Soetjen Gerrits , E'en geestelyck Liedt-boecxken.
Hoorn 1618 , 1621, 1632. Enkb. 1607. Alkm. 1609. Ook
in 's Herten vreucht , inhoudende eenige nieuwe liedekens nit den
0. en N. Testamente , bijeenvergadert door P(ieter)G(rypspeer)
ook medegedeeld door ten Cate in de Gesch. d. Doopsgez. in
Friesland, bl. 261. Een ander lied komt voor in Lusthof der
Sielen, P dr. bl. 155-157 en bij Cramer, bl. 163.
Zie Herm. Schij n, Gesch. der Mennonieten , D. I. bl. 214 very.
G. Brandt, list. d. Reform. D. I. bl. 139 very.: Ypeij en Dermoat, Geschied. d. Ned. Herv. kerk , D. I. bl. 147, very.; Godtf.
Arnold, Historic der Kerken en Ketteren D.II.b1.532; Mosheim,
Kerk. Gesch. D. VII. bl. 2 51 very. ; L;vens van beroemde manner en
vrouwen, D. I. bl. 165, 167; Levensschetsen van merkw. Triie.sche Mannen en Vrouwen, 1830; Y p e ij , Geschied. d. System. Godgel. D. III.
bl. 127, very.; Kerk. Gesch. d. XVIII eeuw , D. IX. bl. 72 91;
Plantinus. Leven van Menno Simons in Vaderl. Letteroef. voor
1818, Mengelw. bl. 733 746; A. M. Cramer, Het Leven en de
verrigt. van M. S. Amst. 1837; Meiners Oostfr. kerk. gcsch. D. I.
bl. 254-361; Schagen, de kerk d. Necierl. Doopsgez. bl. 58; Dez.
Vermakelijkheden, D. II. bl. 589; D. III. bl. 577; N. M,eindertsz.
van Blesdijk, Vita Davidis Georgii ed. .T. Revius, p. 135; Obbe
Philips, Bekentenisse, bl. 25; G. de Bres, Wort. d. Herd. B. I.
C. II. f. 11 vers.; P. J. Twisck, Chr. v. d. Onckrgangh der Tyrannen, D. II. bl. 1075, 1201; van Braght, Martelaarsspieghel,
uitg. 1660; D. II. bl. 129, uitg. 1685, D. II. b1.50; Wagenaar,,
Vad. Hist. D. V. bl. 71, 100; J. H. V. P. N. of Carel van
Gent, Geschied. v. d. Oorspr. en vervolg der Doopsgezinden , 61.121;
-
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Fo-eke Sjoerds, K. G. 428 ; van Huysen, Hist. verh. v. d.
Opk. en Voortg. d. Mennon. ; Beniuga, Hist. v. Oostfr. bl. 813 ;
D r e a s , Naomi. d. Predikanten van de Dokkanter kl. bl. 131, 132;
Gabbema, Verhaal van Leeuw. , bl. 388 enz.; Brucherus, Ges.
v. d. Opkomst d. Kerkhero. in de Prov. Gron. bl. 88, 89 ; F. Halma,
op Pictet. Zedekunde , bl. 562 ; Ten Cate, Geschied. d. Doopsgez. in
Gron. Friesl. enz. D. I. bl. 23 , 49 , 122 , 134, 182, 242, D. It. bl.
80 , -88 ; Hofstede de Groot, Gesch. d. Broed. Kerk te Gron. bl.
24; Diest Lorgion, Nederl. Kerkherv. 5 St.; J. H. Halbertsma,
De Doopsgez. en Auntie herkomst ; Glasius, Godgel. Nederl. 0. h. w.;
Dez. ,,Schetsen en beelden uit de Nederl. Hero. Gcsch., bl. 24; Kist en
Royaards, KerkeL Arch. le Ser. D. VI. bl. 65, 66; 2e Serie,
D. I. bl. 5, 56 ; D. IL bl. 72; D. IV. bl. 282; D. V. hi. 4, 63 ;
D. VI. bl. 181 ; W ill ems, Oud Victamsche Liederen , Inl. bl. XLVII;
Collot d'Escury, loll. roem , D. V. bl. 86,.87; Doopsgez. Bijdr.
1864, bl. 124; J. G. de Hoop Scheffer, Eenige opmerkingen en
mededeelingen betreffende M. S. ; Dez. de Doopsgez. broeders. bl. 18 ;
Starck. Gesch. der Taufe und Taufgesinnten , S. 251 ff.; R o o s e n,
Menno Simons geschilderd , Leipz. 1848; Hunzinger, das Religions
Kirchen und Schulwesen der kiennoniten , Speier 1830; Aschbach,
21//g.Kirchenl. i. v.; 3 Ocher, Adelang en Rotermund, Conyers.
Lex. ;B aur , H. B. Worterb. Li. v.; Hirsching, list. Lit. Handb.
i. v. ; Herzog, Real Ency clop fur protest. Theol. ; Wall , History
of Paedobaptirme, door Schlosser overgezet; Diet. Univ. i. v. ;
Noun. Btogr. Oar. i. v.; Biogr. Univ. i. v. ; Gregoire, list. des
Secten relig. T. I. p. 240 ; Musee des Protest. Mares , T. III. p. 89
suiv.; Oetinger, Bibl. Biogr. Univ. i. v. Bibl. Brent. Cl. VI. p.
100, 128; Jo. Mollerus, Cimbr. Litter. T. Il.p. 835; H. Schijn,
plenior. deductio Hist. Menn. C. VI. p. 116; Venema, H. E. VII.
p. 441; Gerdesii, Hist. RCIZOV. Euang. T. III. p. 112, etc.; MolIeni Cimbr. .Litt. T. IL; F. G. Kettner, Dissert. sistens historiam
Ventionis dusque asseclarum, Lips. 1696 4 9 .; an Til, Compered.
TheoL revel. p. 214; Cat. d. Moats. v. Ned. .Letterk. D. II. bl. 446,
511; Cat. J. v. roorst , T. I. p. 113, 129, 144; Cat. d. Bibl. d.
Doopsgez. Gcm. te Rotterd. ; Cat. d. Bibl. d. Doopsgez. Gem. te Amst.
Cut. d. Rem. te Amsterd. bl. 81, 86; Muller, Cat. 27. Godgel. bock.
bl. 98 ; Navorseher , D. VII. bl. 863 , 264 ; D. VIII. bl. 52 ; Luis.
cius, Nieuwenhuis, Kok, Woordenb. d. Zamenlev. Kobus en
de Rivecourt, Muller, Cat. v. portr. ; Charterb. v. FriesL D. II.
1. 871; Schotanus, Gesch. v. Friesl. fol. 6 70; F. Sjoerds, Alg.
Gesch. v. .Friesl. D. II. bl. 808 ; Eekhoff, B. Gesch. v. Priesl. 134
165 , 167; Dez. Levens van M. S. in Fr. Volks•alm. 1839. 131. 60.
-
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MENS (WILLEm), te Westkerke , in het land van Tholen
geboten, gaf in 1829 le Gorinehem in het licht:
gin- en zaakrijk verhaal of bekeeringsweg .schriflekk inrifin
gesteld door den auteur Wilktn Mew; welks gemeenmaking in
den drank dienen .kan, dal de gedachlenis aan dienreglvaardigen
b ono in ogening hlifven sag : daar h j , in deze ziine schrift
ten nog Jot one epreekl na dal hij gestorven is, als een -die
doer 'Gods gaged., zijne roeping en verkiezing hadde vastge.
?natal., heetaande in twee slukjes ; mei een gouden.kelen van viji
en twintig woorden aangaande Jezus Mensd-wordinge , geplaaht
:

,
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aan het hoofd des tweeden stub., in druk gegeven, met een
mord, bid wijze van voorrede, door C. Teuling.
Men vindt een verslag van deze rijmelarij bij van der Aa,
N. B. A. C. troorden6. 1). IL bl. 4 [1.
MENS (H. J. VAN) , van dezen heelkundigen vindt men een
Veralag van een zeer aanzienlijke vastgegroeide liesbreuk door
operatie hersteld, in Hippocrates, Magaziin toegewijd aan geneesk. D. III. St. II. bl. 178.
MENS (J. F. vAN) , med. dr. en vroedmeester te Breda ,
lid van de Prov. Geneesk. Commissie van Noord-Brabant ,
stierf 7 April 1846 te Breda.
Hij schreef:
Verlos- en geneeskundige waarnemingen van een peritonitis
puerperalis in Hippocrates. St. I. bl. 52.
Ziekte-Geschiedenis van eene door de natuur wonderlijk herstelde phthisis hepatica, of levertering , in ndschriftter bevordering van de Physiol. Genes• en Heelkunde. 1830. D. IV.
St. II. bl. 59.
Lie Holtrop, Bibl. med. chir. p. 116; Statist. Gcneesk. Jecarb. voor
d. Nederl. 1847. bl.

MENSAERT (G. J.) , schreef:
Le peintre-amateur et curieux, on Description des .Tableaux
des plus habiks maitres , qui font l'ornement des Eglises , convants .Abbages, Pricures et Cabinets particuliers , clans
dire des Pays-Bas ilutrichiens. Brux. 1763. 8°.
Hij was ook schilder , en schilderde o. a.: Bet keen van
Maria in 7 tafereelen , voor de Jezniten•kerk te Brussel.
Zie Bibl. Hullt. T. II. p. 183; Kramln, t. a. p. bl. 1099.

MENSE (WILLEM), bouwman te Klundert, lidmaat en diaken
der Hervormde gemeente , geraakte in gesohil met Philipp us
van D u e r e n , predikant in de Fynaart , waarop hij door den
kerkeraad van tie Klundert onder censure wend gesteld. Zie :
Waaragtig verhaal van het voorgevallene tusschen Philippa
van Dueren, predikant in den .Fynaart en Willem Meuse, lidmad on diaken in de Klundert met den aankkeve van dien,
door een vriend der goede orde (1792) waarvan een tweede
druk verscheen enPhilippus van Dueren, naauwkeurig verhaal eener Briefwisseling enz. Dordr. 1792
MENSERT (WILL* , chin, doctor te Amsterdam en ridder
van de orde van den Nederl. Leeuw. Hij was een hoogst bekwaam oogoperateur. Zijne in het yak der oogheelkunde
den dag gelegde bekwaamheden , zijne talrijke operatien, welke
aan velen het ouwaardeerbaar genot des gezigts weerschonken ,
wijzen hem een eervolle plants aan onder de eerste genees- en

beelkundigen van ons vaderland. Hij overleed 22 Dec. 1848
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te Amsterdam in den ouderdom van 68 jaren zijn portret bestaat in
steendruk met fats. in folio.
Hij schreef :
Verhandeling over de horenvlees-steek. Amst. 1816. 8°.
Geschiedkundig overzigt omtrent de heerschende en voorkomende
oogziekte in Nederland. Amst. 1827. le stuk gr. 8°.
Geschiedkundige verhandeling over de operatie tot vorming van
een kunstigen oogappel. m. pl. Amst. 1828. gr. 8°.
Verhandeling aangaande de uitvinding , het gebruik en het
inisbruik der brillen , benevens algemeene aanwijzingen om eenen
bril te kiezen , en wat men vooral bij het gebruik van dezelve
heeft in acht to nemen. Amst. 1831. 8°,
Over het misbruik der brillen en het verkeerde denkbeeld aangaande de versterking derzelve voor het zwakke gezigt, in Werken van het Batay. Genoots. v. Kunsten en Wetens. 1811.
D. VII. St. 2 bl. 211.
Waarneming wegens een cataract , welke door uitwendige middelen genezen is , in Geneeek. Illagaz. door Stivriaan Luiscius ,
Ontijd en Macquelyn 1815. D. V. St. 3 bl. 11.
Verhandeling over de Keratongxis (punctio corneae , hoornvlies.
sleek), eene onlangs uitgevondene kunstbewerking om de blind.
heid , welke door cataract ontstaat , te genezen , benevens eenige
proeven en waarnemingen , aangaande deze nieuwe methode. Amst.
1816. 8°.
Nadere beschouwing der Keratongxis (hoornvlies-steek) , ter
betoog en ter aanwijzing der bepaalde waarde dezer kunstbewerking , in Geneesk. Bijdr. door G. Pruge van der Hoeven. 1838.
D. HI. St. 2 bl. 174.
Waarneming nopens een allerzonderlingste beleediging of verwonding van het oog, gelukkig hersteld, in Hippocrates , D. IV.
St. 3 bl. 217.
Voorloopige madedeeling omtrent eene nieuwe ',zanier tot vorming van eenen kunstigen oogappel , in illy. Kunst- en Letterb.
1827. D. II. bl. 373.
Geschiedkundige verhandeling over de operatie tot vorming van
een kunstigen oogappel (pupilla artiflcialis) benevens de beschriiving eener nieuwe en zekerder manier om dezelve door eene tweevoudige of dubbele schaar te bewerkstelligen. Amst. 1828. 8 e
2 pl. In 't Fransch overgezet. Amst. 1829. 8°. 2 pl.
Geschiedkundig overzigt omtrent de heerschende en voorkomende
oogziekte in Nederland. Amst. 1827. 8 ° . 1 stuk. in Tijdschrift
voor genes- heel- verbs- en ktterk. Wetens. uitgegev. door het
Genoa& vis unita .fortior. 1834. D. I. St. 2 bl. 87; St. 3
bl. 80 ; 1825. D. II. St. 1 bl. 52; St. 2 bl. 33.
Het nut der vaccine betoogd nit het nadeel der kinderziekte
voor de welgesteldheid der oven. Amst. 1809. 8 ° .
Betoog ter overweging aangaande eene voorgestelde geheele
vereeniging , zoo wel als van het doelmatige van de bestaande
.

.
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echeiding , doch skate in de beoefening der bijzondere acten van
genes- en heelkunst, Amst. 1842. gr. 8°.
Weee loch voorzigtiq met de oogen en doe er niet te veel
aan , eene raadgevende waarschuwing tot behold en bewaring van
het gezigt. Amst. 1842. 8°.
Beechouwingen en mededeelingen betreffende de oogheelkunde,
benevene een overzigt aangaande de inrigtingim van onderwaje ,
met betrekking tot dit vak in Duitschland. Utrecht. 1844. 8°.
Bedenkingen en mededeelingen aangaande den oogsfierdoorenifding (myotomia ocularis), ter verhelping van net echeelzien.
Benevene eene vertaling van de geschiedk. kritiek: llias poet
Homerum, van Neves mann , voor gown- en niet geneeekundigen.
Amst. 1845. gr. 8°.

Hoe men het gezigt, het edelete zintuig van den nwnsch, het
beet tegen de dikwerf ongepacte aanwending van den bril behoeden en bewaren kan. A mst. 1846. 8°.
Verhandeling aangaande de verhouding , het gebruik en misbruik der brillen. A mst. 1846. gr. 8°.
Nog jets over de brillen. Benevene nadere aanwYzing bij de
keuze en aanwending van een bril enz. 2 ° dr. voorzien van eene
voorredc, waarbif het verhaal van Willem Kottner , .Mijn Grootmoedere bril wordt bijgebragt. Amst. 1848. gr. 80.
Ben ernstig woord aan alle zwakzigtigen over de deeds algemeen heerschende zucht tot brillen te dragen. Amst. 1848. 8°.
Zie Brinkman, Naaml. v. boek. Holtrop, Bibl. med. chir. p.217
Statut. Geneesk. Jaarb. d. Nederl. 1849 1850, bl. 188; Geneesk.
Cour. 31 Dec. 1848.
-

MENSINCK (DIRK) , te Deventer geboren , studeerde te
Keulen in de Godgeleerdheid. Na omstreeks 20 maanden het
priesterambt te Glaeu , de begraafplaats van den beroemden
Johann es van Neercassel, bisschop van Castorien en
cans apostolicus van Holland , bekleed te hebben , vertrok hij
naar Zwolle als vicaris van den pastoor V o l c k er van He rkinge, die den 2 Dec. 1662 overleed , en zijner opvolgers ,
Cornelis Stakenburch, die naar Utrecht vertrok, Bernard van Someren die den laatsten Aug. 1679 te Zwolle
stierf , Jan D o b b i u s, die Carthuiser werd en A l a r d
Block ho ven , die 21 Julij 1710 overleed. Hij werd later
pastoor te Jutfaas en omliggende dorpen , voorts te Oldenzaal.
Mensinck was een bewonderaar van Neer c a s s el, en
vernam diens dood , toen hij bet volgende werk uitgaf :
Tractatue insignia contra pluralitatem confeseorunt in regimine eororum ; omnium eanctimonialium virginumgue devotarum
Rectoribue perutilie ac neceeearius ; a Frederico ab fleyloo,
Preebytero proJeaeo in conventus risitationis Beatae Mariae
Virginia grope Harlemum, ac Patre Confeeeore eororum in
Beverovico, Leydd et Warmunda, aim in menzbrand conscriptue
39
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(primum) orbi inclarescit ab Y. M. D. Coloniae
..dgripp., Fidua et Herede8 Joannis Antonii Kinckii. 1687. 24°.

WOW pries

Voorts schreef hij in het Nederduitsch :

De ICatholyken Mondstopper.
De 12 profeteerende Tongen, enz.
En in de Latijnsche taal een kort begrip der predikatien
van St. Bonaventura.
Zie van lieussen, Hist. Episc. Daventr. p. 120, 121; Paquot,

1‘m. T. M. p. 584; Bat. Sacra, T. II. p. 143, 303; VI. p. 315;
Kobus en de Rivecourt.
MENSINGA (JOHANNES) zoon van M e n s o M e n s i n g a
en Lammetta Hovin g', werd in 1635 te Groningen geboren ,
ontving aldaar eene wetenschappelijke opvoeding op de Latijnsche
scholen en werd in 1653 student aan de Hoogeschool, waar
hij de lessen van Joochim Borgerius en Thomas Andreae in de wijsbegeerte en oude letteren bijwoonde. Vervolgens bezocht hij de Franeker-Academie om W i s s e n ba c h,
de Deventersche om G ronovius, en de Leidsche om Co c cej us
te hooren. Ook bezocht hij als gouverneur der zonen van
Jr. Johan Sick inga, de acaaemien van Heidelberg en
Straatsburg. In 1663 werd hij tot hoogleeraar in de welsprekendheid , geschiedenis en het Grleksch aan het gymnasium te
Duisburg en later tot A. L. M. et phil. doctor , honores causa
aan hetzelfde gymnasium benoemd. Vier jaren later werd hij
tot professor eloquentiae in zijne geboorteplaats Groningen aangeSteld. Den 16 Sept. 1669 hield hij er de inwijdingsrede.
Weldra droegen de curatoren hem ook het onderwijs in de geschiedenis op , en in 1682-1683 werd hij met het rectoraat
bekleed , eene eer welke nog niemand , Ra v e n sper ger uitgezonderd , had genoten.
Hij was om zijne geleerdheid en redenaarstalenten zeer gezien, ook onderscheidde hij zich als latijnsch dichter. Hij
huwde in 1675 Elizabeth G el d orp, dochter van Dr. H.
Geldorp te Amsterdam , en overleed den 3 Maart 1698.
De hoogleeraar Pagenstecher hield een lijkrede op hem.
Francius, Broekhuizen en Hoogstraten vervaardigden lijkzangen.
"'jai schreef:

.Ekgia de Heidelberga deleta et vastata Palatinatu.
Lachrymae Belgarum et Teutonunz in mortem principis
lielmi Frederici. Cron. 1664.
Groninga triumphan8, sine ()ratio de Groninga obsessa ab
.Epi8copie Coloniensi et Mona8terien8i, a IX Julii ad X1 7 11
Aug. anni ciwouxxii cum carmine uno et altero ejusdein arqumenti. Gron. 1673. 4°.
Ager Groningo- Ommelandicus inundatua et carmine deploratus.
Gron. 1686.
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Ode in Organa adios et Martinianae et Marianae. Ode in
dedicalionem 4caciemiae Fredericanae Hallae ilagdeburgictze,
celebr. calendis Julii 1694.
Ode Seculois in Groningam liberatem etc. Gran. 1694.
Elegia in in-cessum acerbum et luctuosum Seren. Priticip.
Renrici Casemiri Nassay. pie defundi 15 Marta 1665.
Ode in paces Rysovicanam.
Orat. funeb. in Miran Andreae. Gron. 1676.
Orat. funeb. in obitum Jacobi Oiselii. Gron. 1686. fol.
Groningen Triumphant. Gron. 1673. 4°.
Lijkreclen over H. Mentes. 4°.
Nog een gedicht op den togt van Willem III naar Ingeland en in mss. Paraphrasis Psalm. Davidis, Parodiae Hori.
tionae, andd.
Zie Muntinghe, Acta Saec. 1114 p. 129; Gedenkb. d. Hooges. te
Cron. bi. 45 , 46; Broeckhusius, Praef. Propertii ; Progr. funeb.
A. A. Pagenstecher, Orat. funeb. in obitum Joh. Mensingae , Gron.
1698 ; P. Francii, Poem. p. 84; Broeckhusii,, Poem. p. 288;
H o o g s t r a t e n, Garin. p. 63 ; de Crane, Bijzonderh. betreff. de
familie Llemsterhuis , bl. 35 37; Abcoude, Aanh. en very. v. Ned.
boek, bl. 138; Adelung u. Rotermund, Kobus en de Rivecourt; Nanorschsr , IV. 'bl. 261; Bilderdijk, Gesch. des Vaderl.,
D. X. bl. 218.
MENSINGA (JOHANNES ADRIANI), wiens naam eigentlijlc
was Ad r i a n i, maar zij ne ouders vroeg verloren hebbende en
opgevoed zijnde door ziin moeders broeder. Johan n es Itte nsi n g a, prof. in de gescliiedenis en welsprekendheid te Groningen , nam hij diens naam aan bij den zijnen. Hij werd den
29 Nov. 1684 te Groningen geboren, kwam , na de Latijnsche
scholen .doorgeloopen te hebben op de .academie ,aldatkr, werd
8 Maart 1707 proponent, studeerde daarop nog eenigen tijd :te
Leyden , werd daarop in 1709 adjunct-predikant te Londen ,
bleef er 2 jaren en 3 maanden , en werd van daar berolpen
op den Ham en Fransum , daar in 1712 bevestigd , in 1713 pred.
te Acluwert, in .1717 te Usquert , ,waar hij .18 ,Dec. 17413 avericed. H j buwde 6 Mei 17.14 Jo ban n.a ,J,ae o b,a van.clse:r

Seh ue,r.
Hij ..vertaalde nit het Engelseh ,Feamera ..Kerkreden, en
I. W Kist's eNederigheit vertoont in het yoorbeeld van den
Paulus. (iron. ,1745.
IClayte op .44 arsterven van Lammighien

Gron. 1!134.

Zie Boaz. d. Gel. .wer. 1749 a bl. 568.

'MENSINGA (JAcosus), was predikant te Barneveld , en sedert 1778 lid van bet Utrechtsch Genootschap Tendimus ad ides
Tandem fit .ourculus arbor. In welks Opuscula T. II. (Ultraj. 1782)
van hem voorlcomt Disquisitio de vocibus "IVA et nin rapt et
vrvetiog, crapitisco; et 9r.vEtipwrigg.
39*
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MENSO (JonAN HENDRIK) , kapitein-titulair,, was bij de belegering van Breda 1793.
Zie Bosscha, Neerl. heldend. te land, D. III. bl. 23.

MENSO (Majoor), maakte zich verdienstelijk gedurende den
Belgischen opstand in 1830. Toen de ontvvikkeling der yolksberoering in Luik van Boecop op het kasteel in een moeijelijken toestand bragt , omdat hij alle levensbehoeften uit de
stad moest bekomen , en onder de weinige troepen die hem
waren overgebleven , zich vele Luikenaars bevonden wier stemming hem weinig goeds deed voorspellen voor het geval hij
geweld zou moeten gebruiken , rukte de majoor M e n s o 13
Sept. aan het hoofd van het bataillon der dertiende afdeeling,
dat niet verder dan tot Tongeren was teruggetrokken , met
slaande tram in het kasteel binnen. Kort daarna werd hij met
300 man tot bedekking van een konvooi geld en levensmiddelen van Maastricht komende , nit het kasteel gezonden , doch
deze zending mislukte.
Zie Bosscha, NeerL heldend. te land , D. III. bl. 589, 830.

MENSONIS (PAuLus), van 1631 tot aan zijn dood in 1666
predikant te Lekkum en Miedum , gaf in het licht :

Tien 8tigteliike of 8inryke predicatien over eenige texten der

H. Sehrifture. Leeuw. 1658. 12°.
Chrietelycke en 8tichtelycke Meditatien. Leeuw. 1660. 12°.
Tivintig bedenkingen. Leeuw. 1673. 8°.
Zie Greidanus, NaamL der pred. in de cl. van Leeuw. en .Franeker , bl. 130 ; A b co ud e, Naaml. bl. 242 ; Aanh. bl. 138.
MENTEN (H.) , vervaardigde een kerkelijke rede op de ver-

faring van Koning Willem HI. 4°.
Zie Abcoude, Naamr. Aanh. bl. 138; Maurik, Naaml. v.

Godgel. Schrijv.; La arman, Naaml. v. pred. te Leeuw. bl. 38.

MENTES (ThEonoRus), zoon van Hillebrand Mentes,
predikant te Bergum en later te Visvliet , en van Lamm e g h i e
A d r i a n i (op wiens afsterven een .Klagte bestaat van J. A. M e nsinga, Groningen 1734), werd als proponent in 1736 te Rauwerd en Irnsum beroepen , na eenigen tijd de dienst roar Ds.
B o u daan to Amsterdam to hebben waargenomen. Hij beoefende de Nederlandsche dichtkunst en huldigde in eenige
berijmde regelen sommige zijner tijdgenooten.
Zie Engelsm a, Volglfist der pred. onder de cl. v. Zevenwouden,
bi. 287; Boekz. d. Gel. Wereld , 1736a. bl. 718, b. bl. 121, 146 ;
B. Keppel, Naamr. v. pred. bi . 103; van der Aa, N. B. A. C.
Woordenb. opMensinga (J.); Reinalda, Naamreg. te Sneek , b1.37.

MENTES (HILLEBRAND) zoon van den vorige , 10 October

613
1740 to Rauwerd geboren , werd in 1763 predikant to Langweer en Teroele, 1779 te Amsterdam ; stied 24 Oct. 1811
te Leeuwarden.
Hij was lid van het Haagsch genootschap ter verd. van de
Christ. Godsd., welks vergaderingen hij (1787-1800) dikwerf
opende met redevoeringen , die in de werken er van zijn gedrukt, o. a. :
..elanspraak over den welgeplaateten ijver voor de waarheid in
de zaak van yeloof en godsdien8t (1800).
Zie Kist en Royaards, Archie,' voor Kerkel. Geschied. D. V.
bi. 302.

MENTHEDA. Zie ENTES (BARTHOLD).
1VIENTHIESZ. (GERBREN) komt voor als grietman te Aengwirden , onder de gevolmagtigden op den landsdag van 17 Jan.
1550, en onderteekende in de zelfde kwaliteit, vijf jaren later,
de akte van huldiging aan Philips II. Nadat hij omtrent
34 jaren grietman was geweest , deed hij afstand ten behoeve
van zijn zoon.
Lie Charterb. D. III. bl. 185; Win semiu s, Hist. bl. 4; van
Sminia, N. Naaml. v. Grietm. bl. 336; JOcher.

AIENTON (FRANs) , werd in 1550 te Alkmaar geboren , en
was een leerling van Frans Flo r i s. Hij legde zich op het
schilderen van portretten en historiae onderwerpen toe. Daar
zijne portretten zeer gezocht waren , verwaarloosde hij de laatste ,
't geen te bejammeren is , wij1 zijne historiestukken met veel
zorg zijn voltooid.
Hij etste ook met veel smaak o. a. vier voorstellingen uit
de geschiedenis van Loth, naar zijne compositie , die zeer
zeldzaam zijn. Hij overleed in I 615.
Zievan Mander, Schilderb. bl. 161; Houbraken, Lev. d. Schild.
D. II. bl. 15; Immerzeel, Lev. d. loll. en Vl. Schild. D. III.
bl. 215; Kobus en de Rivecourt; Biogr. Univ.

MENTZ (DIRK), geboren te Utrecht in 1781 van burgerouders , verstrekte hij de fundatie van Renswoude aldaar,, in
welke hij , bij het vroegtijdig gemis hunner zorgen , wegens
eenen bijzonderen aanleg voor de wiskundige wetenschappen
werd geplaatst, weldra en achtervolgens meer en meer tot eer.
Reeds in 1802 werd hij door het departementaal bestuur 's lands
van Utrecht , en in 1804 door het hof van justitie van Holland als landmeter aangesteld en geadmitteerd. In 1806 werd
hij opziener bij de Mydrechtsche droogmakerij , in 1808 adsistent landmeter van het koningrijk Holland , bij keizerlijk decreet
van 2 Febr. 1811 gewoon ingenieur 'en bij dat van 12 Maart
daaraanvolgenden ingenieur der le klasse , in 1813 fungerend
hoofd-ingenieur in het departement van de Zuiderzee , in 1816
boofd -ingenieurder 2e klasse over NoOrd-Holland en Utrecht ,
in 1823 hoofd-ingenieur der le klasse , in 1829 inspecteur van
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het 2e Waterstaats•district des Rijks, bevattende de provincien
Friesland., Noord• en Zuid-holland , Utrecht en Zeeland.
In 1823 werd hem door de Hollandsche Maatsehappij van
Wetettschappen te Haarlem de gouden eereprijs , eene door
Z. M. bepaalde premie , en het lidmaatschap toegewezen voor
eene verhandelinc over de afdamming van het IJ. In 1826
werd hij lid van het Bataafsch genootschap van proefondervindelijke 'wijsbegeerte te Rotterdam voorts lid van de le klasse
van het Kon. Ned. Instituut , en van het provinciaal lJtr. genootschap. Z. M. benoemde hem in 1834 tot ridder der orde
van den Nederl. Leeuw,, en schonk hem in 1843 een bijzonder
blijk zijner gunst. Hij overfeed te 'a Hage 23 Febr. I 847.
Zie Kong- en Letterb. 1847, D. I. bl. 193 volgg. ; Verslag der
,

''

.

vergad. van het Prov. fJtr. Genoots. ; Verslag van de alg. vergad. van het
Kon. .Ned. Inst. 1847 ; Krone v. h. filet. Genoots. D. III. bl. 111, 112, 127.
MENTZ (HARTOG ULMAN VAN) schreef:
Moog over het aanwezen Gods en de8zel,f8 eigen8okappen.
Amst. 1769. 4°.
I7erdediging , in welke zijne leer en eer verdedigd word& Amst.
1769. 4°.

Zie Arrenberg, Naamr. v. boek. bl. 217.

MENYN (JoosT DE) , of Joost van Meenen, naar zijne
geboorteplaats Meenen , in Vlaanderen , genoemd , verdient onder de toorstanders der godsdienstige en burgerlijke vrijheid in
den bloedigen kamp tegen Spanje , maar ook als staatsman en
geleerde vermelding. Hij bragt zijne jongelingsjaren in Frankrijk door , verwierf zich aldaar een algemeene , schier alle vakken van wetenschap omvattende kennis en keerde , na te Orleans
tot meester in de regten bevorderd te zijn , naar zijn vaderland
terug , wij1 hij , als een der warmste aanhangers de gevoelens
van Calvij n bekend , veiliger achtte de landen van koning
Karel, die weer en meer zijne neiging openbaarde om zich
bij de vervolgers der Protestanten te voegen , te verlaten , clan
zich , hetzij te Parijs of in eene andere voorname stall als regtsgeleerde near te zetten. In Vlaanderen teruggekeerd , spande
hij eerst alle krachten in , om zijne geloofsgenooten geheele
vrijheid van godsdienst te verzekeren , door het bewind tot toegevendheid en zachtmoedigheid aa:n te sporen , en toen deze
pogingen mislukten urn , zooveel mogelijk, door raad en daad hun
lot te verzachten , en tot onwankelbare getrouwheid en standvastig' geduld , bij de krenkingen hunner godsdienstige en burgerlijke voorregten aan te sporen. Deze ijver,, werkzaamheid
en Volharding , vielen spoedig in het oog, en maakten hem bij
de geestelij kheid en vrienden van Spanje verdacht. Hij wachtte
A 1 v a 's komst niet of , maar nam de wijk naar Italie , waar hij
tot 1572, toen de zaken bier te lande een beter aanzien begonnen te krijgen , vertoefde. Te 's Hage aangekomen , Iegde
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hij opentlijk belijdenis of der hervormde godsdienst , en trad in
dienst der staten , die hem weldra naar Henegouwen zonden om
den prins van Oranje , die aldaar zijn verhlijf hield , dringend
te verzoeken om naar Holland over te komen , of iemand derwaarts te zenden tot beteugeling van den woesten en bloeddorstigen graaf van d er M arck, die met zijn ruwe krijgsknechten
straffeloos de grofste buitensporigheden pleegde. M en yn kweet
zich , tot genoegen van zijne tenders, van dezen last , en verwierf de gunst en achting van Willem I dermate, dat deze
hem in het jaar 1570 tot advocaat fiscaal hij het hof van
Holland , op eene wedde van 200 Philipsguldens , en kort
daarna tot raad in het hof aanstelde. Ofschoon het eerstgemelde ambt hem veel work verschafte wijl hij al de collegien ,
die naderhand elk eenen advocaat-fiscaal kregen , ten dienste
moest staan , nam hij echter de tank op zich , om van tijd
tot tijd eenige voorlezingen te houden aan de pas gevestigde
Leydsche Hoogeschool , bij welker plegtige inwijding hij als
hoogleeraar in de regten tegenwoordig was. Niet lar,g mogt
bij de waardigheid van advocaat fiscaal bekleeden. Reeds in
1579 droegen (le Staten dit ambt op aan Corn elis v an
N y en stadt, boogleeraar in de regten te Leyden , en liken
M en y n alleen dat van raadsheer behouden , wijl zij oordeelden
dat bet to gelijk bekleeden dezer waardigheden naar ,tiranny"
zweernde , doch , volgens een brief van Men yn aan 01 de nb arne veld, zou Paulus Buy s, toen 's lands advocaat , deze
splitsing , door zijnen invloed te weep gebragt hebben om
Ny en st ad , die met zijn dochter gehuwd was , te bevorderen.
Omstreeks 4 jaren later hood de regering van Dordrecht hem,
het pensionaris-ambt, door het overlijden van Ad ri as n Wen ss en opengeraakt , op een wedde van f 1400 , aan. hit aanbod was geenszins naar den smaak der staten , die hem gaarne
tot andere einden wenschten te gebruiken , maar M e n yn z66
welkom , dat hij , na den 4 April 1584 eene overeenkomst met
de stad gesioten te hebben , reeds den daaropvolgenden i Mei
in dienst trad. Het blijkt dat hij de stad Dordrecht als pensionaris gewigtige diensten bewees , en het vertrouwen zijner meesters had , zoodat er niets gewigtigs werd besloten of uitgevoerd
under den raad of de hulp van Men y n.
Bij plegtige gelegenheden moest hij , in naam der stad , het
wooed voeren , en meermalen werd hij als daartoe het best
geschikt , uitgekozen om vorstelijke personen , die de stad bezochten , en met eerewijn beschonken werden , te verwelkomen.
Zoo hield hij bij aankomst van L eyee s ter te Dordrecht
31 Dec. 1586, een deftige harangue , en beg,roette diem zelfden
staatsman na zijn terugkomst uit Engeland (15871. Oak zond

hem de regering meermalen naar den graaf , wanneer zij dezen ,
of eer. bewijzen , of eene zaak , waarbij zij being had, Wilde
aanbevelen,
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Ook 's lands hooge regering wist de uitstekerade gaven van
den Dordschen pensionaris te benutten. Hij behQorde tot de
beroemde eerste zending die aan koningin E l i s a b et h de opperheerschappij dezer landen aanbood , die den 18 Junij 1585
in zee stak , en den 6 Julij daaraanvolgenden te Londen aan
wal stapte. Me n y n was boven alien werkzaam ; hij was het ,
die , toen al de gezanten den 9 Julij ten gehoore bij de koningin
werden toegelaten , bet woord voerde.
In 1587 werd hij wederom naar Engeland gezonden om met
Eli sa beth over het aanvaarden der heerschappij dezer landen
onder zekere voorwaardeii te handelen , de terugroeping van
Leycester en meerdere hulp en krijgsvolk te verzoeken.
M enyn voerde bij die gelegenheid wederom het woord , maar
hoe treffend de aanspraak ook was , zij mogt het gewenschte
doel niet treffen. De afgezanten ontvingen een bitsch en scherp
antwoord van de koningin , die in eene onvergenoegde gemoedstemming was wegens het regtsgeding der koningin van Schotland. Mislukten zijne pogingen bij E l i z a b e th, die , welke
hij aanvaardde om de vriendschap en het vertrouwen tusschen
Leycester en de staten te herstellen , hadden , volgens zijn
eigen schrijven , in den aanvang goede gevolgen. Of hij evenwel den graaf, indien deze langer aan het bewind ware gebleven , met de staten geheel verzoend zou hebben , is zeer te
betwijfelen , ook bleef de belooning , die hem , na de bewerkstelling der verzoening was toegezegd , achter. Na het vertrek
van L e y c e s t e r bleef hij nog eenigen tijd in gunst en dienst
der staten , die hem naar den Engelschen gouverneur van den
End zonden , om dien tot de afkondiging van Ley c es t e r 's
afstand , waartoe hij niet had kunnen besluiten , te overreden.
Minder gelukkig slaagde hij om de muiterij der bezetting te
Geertruidenberg, waartoe hij mede verkozen was , te dempen.
Hij bragt het met Will o u g h b y wel zoo ver, dat zij nog
een maand naar betaling behoefde te wachten , maar hij kon
niet verhinderen dat zij de stad kort daarop aan Parma verraderlijk overleverde.
In 1594 werd hij naar Denemarken gezonden om de ode
verbindtenissen met C h ris ti a an IV te verlevendigen , of, gelijk van M e ter e n zich uitdrukt "om de oude tractaten nopende de Navigatie en Trallique to vernieuwen ," en , blijkens
een brief van G. Buytenwech aan J. Lipsius, om eene
huwelijksverbindtenis tusschen Maurit s en 's konings zuster
tot stand te brengen. B o r , die in zijn Vervolyh der Nederl.
Oorloyhen, B. XXXI. fol. 38 vs. en volgg. een breedvoerig
verslag van dat gezantschap geeft , sluit zijn verhaal met de
vermelding der goedkeuring die hunne handelingen bier to lande
mogten- wegdragen. Niet alleen toch werden hun de gedanc
onkosten vergoed , maar aan elk hunner 'een vergulde cop ,
houdende de wapenen van de generaliteyt , van drie honderd
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vyftigh ponden voor haerluyden extra ordinaris costen in dezelve
legatie ghedaen," geschonken. Van het verdrag , dat ten gevolge dezer zending gesloten werd , vertrouwde M en y n een
afschrift toe aan jonkheer Arend v an Do rp, eenen ouden
staatsman , die te dier tijde te 's Hage ambtelo )s leefde. Deze
zeker niet meer dan onvoorzigtige handeling wikkelde M e n y n
in een regtsgeding , wordende hij verdacht gehouden , even als
v an Do rp met den vijand te heulen. Van de Wall heeft
in zijne Handresten en privilegien van Dordrecht , bl. 1480—
1485 , de goede trouw van Al en y n genoegzaam verdedigd.
Intusschen had de regering van Dordrecht hem in den aanvang
van 1595 zijn ontslag gegeven , waarvan de waarschijnlijke reden en , door S c h o t e l in zijne Letter- en oudheidk. dvondst.
bl. 16 en 17 worden opgegeven. Men y n werd hierop, bij
besluit der staten , tot historieschrijver van Holland aangesteld
tegen eene bezoldiging van f 1200 , waarbij de stad Dordrecht
nog f 300 voegde , met bevel om de geschiedenis dezer landen
sedert de overdragt van K a r el V in de Latijnsche , Fransehe
en Nederduitsche talen te beschrijven , te 's Hage te wonen en
de staten of gecommitteerde raden van Holland daarenboven
ten dienste to staan in andere 's lands zaken. Volgens G r otius werd hij tot dit ambt bevorderd "non tam spe ullae favoris , quam ut otium yid , valentis ingenio an literis , honesta
imagine velaretur ," en Buy ten w e c h sebreef aan L i p s i u s,
dat hij dacht dat het werk van Men y n wel te gelijk met den
bijbel van A 1 d ego n de het licht zou zien.
Het blijkt echter dat hij een deel der hem opgedragene tank
vervuld beeft , wijl hij in 1599 het eerste stuk van zijne kronijk in het Latijn , Fransch en Nederduitsch overgaf, en verklaarde tot den jare 1568 gevorderd te zijn , "schoon hem syn
besoigne seer hadde veragtert de resumtie van de memorie gemaeckt by Emanuel de M a e s t r e, daartoe de Heeren Staten hem last' gegeven hadden." Of dit werk van M e n y n
nog in wezen is, ligt in het duister. Mogelijk is het hetzelfde
met hetgeen de secretaris C o e n r a a d v an R e c h t e r en aan
B o r vertoonde. "Oock heeft my (meldt deze) de secretaris
van de Staten van Hollandt , C on ra ed t de Recht er e ,
verthoont sekere onghedruckte geschriften van de beginselen der
Nederlantsche oorloghen , die by seyde, dat de heere Men y n
hadde , dan zyn noyt in druck uytghecomen."
Ook B o r hield Men y n voor den opsteller van het verhaal
van den vermaarden slag bij Turnhout , in 1591 tusschen
Maurits en V aracx geleverd en zonder den naam van den
schrijver in het licht gegeven. Van de W all maakte in zijne
aanteekeningen op de Privilegien van _Dordrecht , gebruik van
een Recueil van het gepa8seerde over 't stapelregt te
burg en Zierikzee , loopende van 1569 1588 , door Menyn
opgesteld en nog in hands. aanwezig , en Dr. Scho t el heeft
o
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t. a. p. doen afdrukken Den Oratie ofte propositie , gedaen van
Joust de Menyn, door last van myn heeren de regeerders der
stele van Dordrecht, voer alien den Magistraien ende de Deeckens van Ghilden ende gemeene noringe der stele van Dordrecht
to hunnen vergaderinghen , in den Doulhuyse van heele haecx ,
tot den opbenr van XV (lie XV I duyzent Carolus gulden, by
maniere van verpondinge ofte hondersten penning, over den huysen der vermoghensten binnen dese stele , op ten 11 Maert
anno 1586; en
Tegensendinghe en Verwelkcorninge gedaen Syne Ex. van
.Leycester , comende varen naar dece stele van Dordrecht.
Er bestaan advysen , door hem gegeven in hands. o. a. in
Sententie ten voordeele van Zweer van Cuylenborch, legens Jan
Aertzen Gudder,, refit. over d'executie van voorgaande sententien
met advy8 van regtegeleerden annex. a. 1587.
M e n y n was zeker een der voortreffelijkste mannen van zijn
tijd , en oogste niet alleen als staatsman , regtsgeleerde en geschiedvorscber,, maar ook as letterkundige roem in. Van zijne
grondige kennis van oude en nieuwe talen zijn proeven voorhanden , en hij was bevriend met Dousa, Bonaventura Vu Icanius, Franciscus Nansius, Cornelis Rekenare,
Adriaan van Blyenburg, Justus Lipsius en andere
geleerden. Martin us Pylius wijdde hem zijn
Carmen gratulatorium in honorem Lucae Trelcatii , 8ummi
Theologi postquain illustr. Senat. Acad. a profession extraord.
Atha met ordinarius.
In 1584 huwde hij Catharina van der Hagen, bij
welke gelegenheid de stad Dordrecht hem 150 stoop wijn , en
de Latijnscbe dichters hem gedichten vereerden. Hij was
in 1599 nog in leven en niet, gelijk B al e n en Gond oever
willen , in 1596 gestorven.
Zie Bor, Ned. Oorl. B. XX. bl. 63; B. XXII. bl. 14; B. XXIII.
M. 23; B. XXXI. bl. 866 , 885, 886, 888, 890; de Groot, Hist.
D. I. bl. 56 ; Hooft, Ned. Hist. • B. XXV. bl. 1125; Resol. v. Holl.
17 Junij 1580 fol. III. 187, 229 ; 28 April 1588, bl. 110-116,
130; 1595, fol. 248, 313, 314, 338, 356; Brandt en Cattenburgh, Lev. v. H. de Groot, D. 1. M. 56; Brandt, Hist d.
D. I. bl. 737; B al e n , Beschr. v. Dordr. bl. 864, 867; Remonstr. v.
Oldenb. in de 'Waaracht. list. bl. 176; Act. publ. Angl. T. VI p. IV.
p. 182-183; Wagenaar, Vad. list. D. VIII. bl. 90, 91, 192,
193, 232, 260-405, 406; van Wijn, Bijv. en alez. op Wagenaar , D. VIII. bl. 73, 88; D. IX. bl. 23; van de Wall, Perov.
v. .Dordr. bl. 1480 1484; Siegenbeek, Gesch. Leyds. Hooges.
D. II. bl. 50, 51; °Hers, Beschrijv. v. Leyden , bl. 89; Alma
Acad. Leyd. L. B. 1614; Mr. J. C. de Jonge, Verhand. en Onuitg.
stukken, D. I. bl. 131, volgg ; 'sGravesande, de Unie van Utr.
herdagt , bl. 145; Burmanni, 411. Epist. T. I. p.166, 681, 693;
J. Douzae, Poem. p. 143, .144; Scheltema, Staatk. Ned. D. II.
bl. 105, 106; Collot d'Escury, Boll. roem, A. I. 174; Schotel
Letter- en Oudheidk. Avonds. hi. 1 volgg.; Mr. J. de W al , in Gids
-
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1843; Bilderdijk, Vad. Ges. D. VII. bl. 132; D. X. bl. 3&3
Vreede, Hoog. raad, St. III. bl. 30; Kron. v. h. Hist. Genoots. D.
IL bl. 35; Kobus en de Rivecourt.

MEPPEL (JAN CORNELISZOON), te Hoorn geboren , werd in
1658 of 1659, in plaats can den gesneuvelden Pieter Fl orisz oon tot vice admiraal bij de admiraliteit van bet Noorderkwartier benoemd , en vertrok in Mei 1659 met het eskader
van den vice-admiraal de R u y ter, dat bestemd was de vloot
van den luitenant-admiraal van W a s s e n a a r in de oostzee to
versterken derwaarts. De zomer verliep echter zonder dat er
iets werd uitgevoerd , en in November keerde Meppel weder
met W a s s e n a a r terug , terwij1 de R u y t e r in Denemarken
achterbleef.
Het gemeenebest was intusschen in eenen oorlog met de
Barbarijsche roofstaten gewikkeld geworden : am hen te bedwingen werden de vice-admiraal d e It uyter en onder zijne
bevelen Meppel naar de Middelandsche zee gezonden , die
daar vele roofschepen vernielden en den handel beschermden. Na den vrede keerde de vloot, in het voorjaar van 1663 ,
naar bet vaderland terug, doch werd weder in Mei 1664
naar zee gezonden , toen de zeeschnimers den vrede verbroken
hadden. Van de op haar dienende bevelhebbers A e r t van
Nes, Meppel, Willem van der Zaen, Ysaac Sweers
Joest Cornelisz. Zwart en Jan van Nes, legt deFransche gezant d' Es t r a d es het getuigenis af, dat zij elk waardig
waren eene vloot te bevelen.
Men kent de geschiedenis van die scheepsmagt , die nu onder de Ruyter vertrok den last , dien hij bij het uitbarsten
der vijandelijkheden met de Engelschen ontving om naar de
kust van Guinea te stevenen zijne krijgsbedrijven aldaar , zijne
mislukte aanslag op Barbados, en hoe hij eindelijk , kort na
den ongelukkigen zeeslag bij Lowestoff, tot vreugde van het
vaderland , den 6 Aug. 1665 , met buit beladen , te Delfzijl
binnenliep. Dadelijk werd de intusschen tot luitenant-admiraal
van Holland en West-Friesland benoemde de R u y ter met het
opperbevel over de groote vloot belast en M e p p e 1, den 29
Januarij bevorens , tot luitenant-admiraal bij het Noorder-kwartier benoemd , onder zijne bevelen gesteld.
Toen de vloot in het voorjaar van 1666 in zee liep, behoorde
Meppel tot het 3e eskader , dat , onder de bevelen van den
luitenant admiraal Cornelis Tromp geplaatst , in den beroemden vierdaagschen zeeslag de achterhoe,de uitmaakte. Op
den vierden dag brak hij , met den luitenant-admiraal Tj e r k
Hiddes de Vries, de vice admiralen Banckers, Schram
en Coenders en den schout bij nacht Bruinsveld, de
Engelsehe linie op de helft der slagorde door, en htagt daardoor niet woinig bij tot de glansrijke overwinning die 's lands
vloot behaalde. In den daaropvolgenden ongelukkigen zeeslag
,

'
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van Augustus van dat jaar behoorde Me p p e l weder tot dat
gedeelte der vloot , dat onder bevel van den luitenant-admiraal
A ert van Nes den mond van den Teems en de rivier van
Londen bewaken moest. Den 2 6 Aug. 1667 werd M e p p el
met vijf oorlogschepen en twaalf branders afgezonden om den
vice•admiraal S p r a g g aan te tasten , die hem evenwel niet
afwachtte , maar tot onder G r a v e s a n d week , verscheidene
branders der Engelscben werden bij die gelegenheid vernield.
Den 5 Aug. had de vloot nog een scherp gevecht met de Engelschen onder Jordan, doch bleef daarin overwinnaar.
De Bredasche vrede werd spoedig daarop gesloten en M e pp e 1 's naam niet meer genoemd. Hij stierf in Julij 1669 te
Hoorn , alwaar hij een huffs had laten bouwen , en nog zijn
portret en degen bij de familie B e r c k h out bewaard wordt.
, Ziju fac- simile vindt men in de Gesch. v. h. Ned. Zeew. van
J. C. de Jong e. Zijn portret is door Reinier a Perz ij n
naar eene schilderij van C h r. Pierson gegraveerd.
Zie Brandt, Lem v. de Ruyter , (uitgay. van Engelberts)D.I.
bl. 377, 404; D. II. bl. 366; D. III. bl. 119; Wagenaar, Vad.
Hist. D. XIII. hi. 140; A bbing, Bekn. Gesch. v. Hoorn, bl. 38,
39; Dez. Vervoig op Velius, .bl. 67, 89, 92, 95, 97, 105; J. C. de
Jonge, Gesch. v. h. Ned. zeew. D. II b. bl. 104; D. Ma. bl. 416;
Kobus en de Rivecourt, Navors. D. VI. bl. 135, 320; Muller, Cat. v. portr.; Kron. v. h. Hist. Gen. D. VI. bl. 254, 371.

MEPPELE (CoNRAnus VAN) , wordt opgegeven als de stichter van Meppel. In 1325 moet Meppel uit eerie enkele hoeve
of hofstede met aanhoorigheden bestaan hebben , die toen aan
Coenraad van Meppele toebeboorden.

.

Zie de Aardbol, D. III. bl. 397 ; Navorscher,, D. IV. hi. 190;
D. V. bl. 45.

MEPPEN (JOHANNES ALEXANDER VAN) of MEPPENSIS ,
geboren te Meppen , leerling uit de fraterschool te Deventer,
onderwees in de school der broederschap te Osnabrug in de
XIVe eeuw door Hendrik A buys gesticht. Deze stichting
genoot slechts een kort bestaan.
Zie Lindeborn, Hist. Episc. Daventr. p. 134; Hamelman,
Oper. T. I. p. 211; Delprat, over de broederschap van G. Groete,
p. 1s6, tweede uitg. bl. 194; Kist en Royaards, Kerk. Archief,
(eerste serie) D. IX. bl. 511.

MEPPEN (LUBBERT ALEXANDER VAN), of MEPPENSIS ,
broeder van den vorige , was leerling van A l e x a n d e r eg i u s, onderwijzer aan de school der broeders van bet Gemeene
leven te Deventer. M u r rn ellius noemt in eene opdragt vOcir
zijne Latijnsche spraakkunst , Herman St r u vi us en v a n
Meppen als door letterkundige bedrevenheid niet minder dan
door zeden en kerkelijk ambt hoogeerwaardig.
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Zie Ham el m an , Oratio de doctis Westphal. viris , Op. T. I. p.
99, 102, 105, 172; M. Adam, Vitae Philosoph. p. 15; Delprat,
t. a. p. bl. 7 7 ; Dumbar, Kerkel. en Wereldl. Deventer , bl. 306.

MEPSCHE (JoHAN DE) werd in 15. . te Groningen geboren. In vroegeren en lateren tijd was hij zeer bevriend met
Viglius van A yt ta , bij wien hij zich te Ingolstad ophield.
Volgens Vigil us was hij in het begin van 1551 te Spiers. Uit
de • geschiedenis van het Rijks-kamergerigt blijkt , dat hij vijf
jaren , van 1542-1558 , van wege Bourgondie zitting had.
Op dit jaar 1552 leest men in den naamlijst der regters van
hem : ffM e p s c h e Frisius abiit in aulam caesaris."
In 1554 werd hij kanselier bij het nieuw opgerigt geregtshof te Vollenhoven in Overijssel; doch had hiervan weinig genoegen daar het tegen zin en begeerte van de Staten en het
yolk was. In 1557 werd hij , in plaats van M a e r t e n van
Naerden, die voor die betrekking had bedankt, eerste hoofdman of luitenant van den stadhouder in Groningen. Van deze
keus voorzagen de Staten weinig goeds , dat later werd bevestigd. Toen de kracht van het Verbond der Edelen door den
beeldenstorm geknakt was , drong hij , een ijverig Roomschgezinde , met kracht op de handhaving der plakaten , dreigde met
meerdere bezetting en volvoerde weldra zijne bedreigingen. Zestig personen liet hij met vrouw en kinderen nit de stad zetten
en liet later den soldaten toe straffeloos en ongestoord de burgers te kwellen. Tot welk een jammer en ellende deze ongebondenheid steeg , ziet men uit de Supplicatie der Groninger
ballingen, in 1570 aan den Rijksdag overgegeven , en bij G e rd e s in Scrinio dintig. T. VIII. p. 723-750 bewaard.
Na de overwinning te Heyligerlee viel hij Alva te voet ,
vleide hem allezins en sprak verschrikkelijke woorden nit zijn
naam tot de staten. Bij het aanwezen van Caspar de R obles met de Walen legde hij zich evenmin toe om 's yolks
gunst te winnen , 't geen ten gevolge had dat hij bij de omwenteling van Groningen op 23 November 1576 in verzekerde
bewaring genomen , en door Popke U f k ens opgevolgd werd.
Naar Friesland vervoerd , werd hij , ten gevolge van het zoogenaamd Eeuwig Edict van Don. Jan , ontslagen. In het volgend
jaar beschuldigd met Robles zaamgezworen te hebben tot
overrompeling der schans te Oostmahorn of Delfzijl , werd hij
op nieuw gevangen genomen , en niet dan op voorwaarden in
December ontslagen. Bij overleed in 1585. Hij huwde waar•
schijnlijk Ailc k e th o Nansu m. Volgens sommigen was deze
echter de vrouw van Johan de Mepsche op den Ham,
die mede in 1577 een der gevangene Ommelandsche regenten ,
was. Uit een brief van "G ran velle aan koning Philips II
van 16 Sept. 1558 blijkt dat Johan Mepsche schoonzoon

was van Arnout van Sig hem, burgemeester van Keulen.
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Zie tloynck an rapendreeht, Anal P. IL T. I. p. 355;
Chron. Chronic. lib. IL p. 515 seqq.; Papiers d'état etc. uitgeg. door
Weis T. V. p. 212; Saeitems , $taaik. Nederl. o h. w,.;
V. h. Hist. Gen. D. III. bl. 35, 36; Wagenaar, Vac', Hist. D.
XIII. bl 342; Brucherus, Gedenkb. v. Stad en Lande, bl. 251;
Wvordenb. d. Zamenlev. ; Kobus en de Rivetourt, Navors. D.
VI. bl. 256, D. VII. bl. 54, 117.
*
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MERA. (PIETER) , Ieefde in de tweede helft der 16° eeuw,
Meld zich lang te Venetie op , en arbeidde als schilder voor den
kardinaal Lodew ij k (A I exande r?) d' Este, overigens is
niets van hem bekend. Zijn afbeelding is door Alien s,e vetvaardigd.
Zie Kramm, t. a. p. bl. 1099.

MERBEKIUS (ToEus). Bij Thomas 1VI'Crie Life of
Andrew Melville , .5 th. Ed. Edemb. 1833 vindt men Vol. IL
p. 496 een lijst van vreemdelingen die in de jaren 15.88 tot
1611 aan de Schotsche hooaeschool te St. Andrews studeerden,
waarop deze Nederlander (Belga) voorkomt.
,

Zie Kist en Royaards, dirchief, (eerste serie) D. VI. bl. 274.

MERCATOR (FRA.Nciscus) of CREMERS , te 's Bosch
geboren , pastoor van St. Michiels parochie te Leuven , tijdens
het bele°. , waarvan hij ooggetuige was.
Hij gaf in het licht :
'tables .ac Glades .Franco-Batava, sive Th,enarum excidium ,
Obsidionisque Lovaniensis anno 1635 a duplici exercitu FrancoBatavo perpessae compendiosa et vera narratio. Lovanii 1635. 4°.
Hij overleed in 1636 aan de pest.
Zie Val. Andreas, Bill. Belg. p. 233 ; Foppenis, Belg.
T. I. p. 300 ; de Wind, Bibl. v. Nederl. Gesch. D. I. bl. 420;
va.n G I 1 s., Cath. Meijer. Memor. bl. 189,; van Gils en Coppens ,
N. Beschr. v Bosch, D. II. bl. 320; Hermans, Conspect. Onom.
lit. p. 14; jiicher.
:

.

MERCATOR (BARTHoLomEus) , geboren te Leuven , broeder, volgens JOcher zoon van .G e r a r d us M e r c a t o r, schreef
in ,zijn jongelingsjaren :
.Notae breves in sphaerarn Joan,. de Sacro Bosco , Geographine
algae ilpstronomiae rudimenta suggerentes. Colon. 156.3. 8°stierf 1568 in den ouderdom van 28 jaren.
,Belg.
"Zie Val. Andreas, 13ibl. Belg. p. 108; Fo,ppens,
T. I. ,p. Ji3cher, i. v.; Sweertius, .nth. Belg. p. 156.

MERCATOR (GERARous), broeder van F r an.cis c its , word
den 6 Maart 15L2 te Rupelmonde ,geboren. Hij woonde neyens zijine °Wets , lieden van .geringen stand , zijns vaders
broeder, die aldaar pastoor was. Deze, in den knaap een
.viluggen en leerzieken geest bespeurende , zond hem naar
's Bosch .order M ae ro p ed i.0 s om in de tact), en voorts
naar Leuven, nm in de vdskunde :onderwezen .te warden. Hier
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verwierf hij den rang van meester in de vrije kunsten. Om
een weinig ruimer bestaan te bebben dan zijn oom hem kon
bezorgen , nam Gerard us middelerwijI bet plaatsnijden bij
de hand waarbij hem , daar hij zich inzonderheid op het vervaardigen van landkaarten toelegde, de wiskunde zeer te stade
kwhm. Ook liehtte hem Gemm a Frisius, met %lien hij
kennis geMaakt en vriendschap gesloten had , van tijd tot tijd
voor en gal hem bet noodige onderrigt. De eerste vrucht van
aijnen arbeid was een kaart van het Heilige land , die weldra
gevolgd werd door een kaart van Vlaanderen en verscheidene
andere gewesten. Hierdoor verkreeg hij zulk een roem , dat
keizer Karel V hem bet vervaardigen van verscheidene wiskundige werktuigen opdroeg.
Na verloop van tijd vervaardigde hij een wereldkloot, waarbij
hij eene beschrijving van het nut en gebruik er van voegde.
Intussehen was Mercator te. Leuven in het huwelijk getreden en werd eerlang te rade van wocnplaats te veranderen. Hij
zette rich in de nabuurschap van Duisburg neder,, waar hij
voortging met voor den keizer te werken , en vervaardigde voor
hem twee wereldgloben , niet grooter dan de bal van een hand ,
een hemelglobe van cristal en een aardglobe van bout. Overigens ging bij voort met bet vervaardigen van algemeene en
bijzondere kaarten van Europa , en verheterde de kaarten van
P tol em Rens tot opheldering der aardrijkskunde en tot beter
verstand der oude sehrij vers. In 15543 ontwierp hij een zoo•
genaamde wassende zeekaart , van welke een Engelschman , Ed.
ward Wright, in 1590 de mare theorie ontdekte in zijn
Correction of errors in navigation. In zijne snipperuren
oefende hij zich in de tijdrekenkunde en godgeleerdheid , en
gal hierover verschillende schriften in het licht. Hij mogt de
uitgaaf van zijn Atlas niet beleven. Deze werd., na sign dood
door Hondius voltooid en in 't licht gegeven.
Hij overleed 2 Dec. 1594 te Duisburg , niet te Keulen , bij
zijne vrouw Barbera Schell eken kinderen nalatende. Men
vindt zijn epitaph/iv= bij F.o ppen s.
Hij was cosmograaph van den hertog van Med', volgens zijn
.

Epitaphium: imperatoris domesticus.
Hij schreef:

Chronologia a mundi exordio ad an. 1668 ex eclypeibus et
observatt. astronomicis, ac bibliis sacris OpU8'Onuphrio Panyinio
probatum. Colon. 1568 fol. Basil 1577. 8°. S c al iger had
veel op met dit werk , volgens Len gl et D uft e sn oT is 'het
duidelijk maw- droog.
ilarmonia Evanyelidarum, adversus Carol. Molinaeunt. Duisb.
1591. 4°. H. 1603.

Ratio scribendarum literary= latinarum., quae italicas cumriasque vocant. Antwerp.
De usu annuli distronotnici. Leovan. 1562.
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Tabulae Geographicae ad menlem Ptolomaei reetitut. Colon.
1570 , 1584 fol. Ook in 7heatro Geographiae veteris duobus
Togas distinct° , edente Petro- Bertio Bevero. Francof. 1605 ,
Amst. 1619 fol. maj.
Globi terrestris sculptura , an. 1541.
Globi caelestis sculptura. Loy. 1551.
Atlas , sive Grographicae meditationes de fabrica mundi et
fabricati figura. Duisb. 1585 et 1589. Sic. pars Dusseldorpii 1595 fol. Duisburg 1595 4°. oblong ; auctus a Jacobo
.Hondio et cum nova description P. _Vontani. Dispensis civic
Nicolai. Amsterd. 1606 ; 2° edit. 1602; 5° edit. 1623 met
,

156 kaarten ; Amst. 1628 in fol. atlant. met 175 kaarten;
10e edit. 1630 ; emend. et novis tabulis auct. Amst. 1632 in 4
obl.; Hgd. mit illuminirten charten , 2 Bande. Amst. 1633 fol.
Per P. Uffen bach, Amst 1629. 4°. ; in het Nederd. door
Ernst Brinck, Amst. 1630, 4°.; G. Mercator et J.
H o n d i u s , Atlas ou representation du monde universel et des

parties d'icelui , faicte en tables et descriptions tres-ampler et
exacta. None. edit. augur. d'un-append. Amst. 1633. 2 v. fol.
De oratio de creatione ac fabrica mundi , die vooraf gaat, is
op den index geplaatst. DComme renfermant sur la peche original des propositions contraires aux sentimens de l'Eglise."

(Biogr. Univ.)
Atlas minor. G. Mercatoris, Jodoci Hondii pkrimis
aeneis titulis illustratus novisque delineationibus emendatus.
Ook in 't Nederd. (dams minor. ofte een korte beschryvinghe
der vile& werelt , met veel caerten , door J. H o n d i u s. Amst.
1630 (1628) 4°. Oblong. Amst. (1617) 4° obi. fug. 1628 ,
form. atlant. cum tabul multicis Geogr. asri encii8.
Bij C r e n i u s Animadv. -Philol. P. VII. p. 235 komt een
brief voor van Mercator aan Ortelius. A. Pin chart
gaf Lettres touchant G. Mercator , in Mess. Belg. T. XXII.
p. 273.
Zie Sweertii, Atli. Belq. p. 283; Val. Andreas, Bibl. Belg, p.
280; Foppens, Bibl Belg. T.I. p. 356-58; Moreri, Pope Blount,
Cens. p. 543, 770, 771; P an ta 1 eonis, Prosopographia, Part. III. p. 443;
Vossius, de Scientiis mathematicis C. XXXVI. § 24 p. 193; C. XLI.
§ 8, p. 231; S. CXLIV § 19, p. 256; Conringius, Saec. XVI.
C. II. p. 164, C. N. Krantzii, Fol.; Magirns. Eponym. p. ;
Adami, Vitae Philol. p. 505; Boissard, Bibd. Chalcographica ;
Saxe, Onom. T. III.p.236; JOeher, Adelung u. Rotermund;
Biogr. Univ. T. XXVIII. p. 340, 341; Diet. Univ. T. XI. p. 444;
Noun. Biogr. giner. T. XXXV; Teissier, Eloges; Fleurieu,
Voyage de Marchand, T. IV. p. 17; Baumgarten, Nachr. von
einer Hallischen Bibl. T. IV. p. 267 folgg. Zijn leven door W. tarotin s, vindt men aan het hoofd eeniger uitgaven van den Atlas.
Boissard geeft er een uittreksel van In het IV deel zijner Bibl.
calcogr. met een schoon portret gegraveerd door T h e o d. de Bry.
Dit portret is veel voortreffelijker dan dat door Larmessin gegra.
veerd voor de Eloges des hommes illustres van Bullard, T. II. p.
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205,

dat ook bij F oppens voorkomt; Cat. Bibl. Bonay. T. I. Vol.

p. 1458; Hartzheim, BibL Colon. p. 99, 110; Bibl. Bulltha n,
Ng. 141b4, 14185, 14189, 14192, 14348, 14349, 14350, 14351,
14352, 14354, 15105; Bibl. raisonnee , T. ill. p. 70; Luiscius,

Hoogstraten, Kok,Nieuwenhuis,Kobus en de Rivecourt,
Muller, Cat. v. portr.

MERCATOR (REGNERUS) of CRAEMER , werd te Emmerik
geboren , priester en S. Theol. licentiaat , studeerde te Keulen
in het Hollandseh collegie van Leona rdus Masiu s. Hij
was eerst kapellaan te Gouda, later (1631) pastoor te Leyden en werd door den aartsbisschop .R o v e n i us tat aartspriester van Rijnland aangesteld. Hij overleed 20 September 1636
te Leiden aan de pest.
Hij schreef:

Examen veri Catholicismi , oppositurn Thesibu8 Tremoniani8
Christophori Scheibleri Lutherani. Coloniae. 4°. Tegen Spranc
h u y s e n , pred. te Delft.

Scholia in 17 libros Moy8i8 et 8equente8 S. Scripturae libros
usque ad Ruts. ms., weleer in bezit van van H e u s s e n.
Zie Val. Andr. Bibl. Belg. p. 788; Foppens, Bibl. Belg. T.
IL p. 1058; 'Richer, Gelehr. Lex. i. v.; M oreri.

MERCELL (A.) , op Cat. der handschriften van J. S chouten , bl. 53 , komt van hem voor

Beschrijving van de warier om zonder behulp van een zeilsteen
de magnetische kracht aan ijzer en 8taal mede to cieelen. 1732. 4°.
MERCERUS (GuiLIELmus), werd 28 Jan. 1572 te Ath in Henegouwen geboren. Zijn vader, Jan Merchie r, was lid der
regering aldaar, zijne moeder heette Maria Louchie r. Hij
studeerde te Leuven , eerst in de philosophic, later in de tbeologic en onderwees de laatste gedurende acht jaren in de abdij
van St. Geertruid , vervolgens na in 1605 tot doctor verheven
te zijn , gedurende 28 jaren in de openbare scholen. Later werd hij
regent van het godgeleerd collegie van Houterlay,, het Mindere
genoernd , en in 1625 van het pauselijke collegie, in 1628 deken
der St. Petruskerk te Leuven , en overleed aldaar 6 Aug. 1639.
Hij muntte als redenaar, dichter,, geschiedkundige, wijsgeer,
godgeleerde , mathematicus en musicus uit , en schreef:

Commentarii in tertiam partern summae D. Thomae a Quae8tione LX. .De sacramend , Censuri8 , Irreaularitate , Indulgentiis , Purgatorio et extremo Judicio. Lov. 1630. fol.
Zie Val. Andr. Bibl. Belg. 30; Foppens, Bibl. Belg. T. I. p.
329, 416; 'Richer, Gelehr. Lex. i. v.; Rotermund u. Adelung,
Faquot, Moreri, Hoogstraten.

MERCK ( ) , schreef:

Bestierinq des yemoeds. Amst. 1734. 8°.
Zie Abeoude, Naamr. bl. 243.

40

626,
MERCK (J. VAN) schilder uit bet midden der 17. eeuw,:
Men heeft o. a. van hem het portret van Daniel Hein si us
door J. Suyderhoef gegraveerd dat van Johann es H e yd an u s, zoon van A b rah a m , borststuk levensgroot in 1661
vervaardigd en van diens echtgenoot Cornelia van Sehi 1per oort 1660. Kr amm acht deze stukken vrij goed , ja
stout gesehilderd.
Zie Kramm, t. a. p. bl. 1099.

MERCKELBACH (C. M.) J. U. D. praeceptor aan het
gymnasium te Groningen , schreef over
.De zekerheid der Goddelijke Natuurtoetten , aangetoond, uit de
benhouroinge der orde van dit heelal. Gron. 1770. 8°.
Zie Bal. Hag. T. V. p. 779.
MERCKT (HENDRICK VAN DER) , uit een Zeeuwsch geslaeht
wiens vader lange jaren comniissaris der admiraliteit op Texel
was , diende van zijn jeugd of bet land getrouw , en woonde de
zeeslagen van den laatsteri Engelschen oorlog en ook den togt
mar Nieuw-Nederland onder Bin c k es hij. Hij behoorde tot
bet eskader dat in 1677 tegen de Duinkerkers werd uitgerast ,
under den admiraal Th. V l ug h en den sehout•bij-naeht C.
Evertse n. Toen Vlugh in Augustus van dat jaar, een
zijner, kleinste schepen , de Tonyn van 10 stukken en 40 man
voorzien , onverhoeds, door drie Duinkerksehe kapers zag
gegrepen , verdedigde zich de Amsterdamsche commandeur
enrick van der Merck t, mannelijk , dock in het hevigst
van het gevecht, geraakte zijn sehip in brand en vloog ity de
luck, waarop hij , en alien die zich daarop bevonden , elf uitgezonderd , de slachtoffers van hunne pligtsbetrachting werden.

Zie J. C. de jong e, Nederl. Heldend. ter zee , D. III b. bl. 262 ;
Smal legange, Citron. v. Zeel. bl. 488 ; Navors. D. VI. bl. 191
en 352 , D. XIV. no. 4 op den omslag.
MERCKT (JOHAN VAN DER) , geb. te Amsterdam , verdedigde 11 Sept. 1703 te Leiden onder Ja cob Gronovius
eene Dis8ertatio de stab hornimun.

MERCT, (J&coB VAN ERR) of MERCKT , gecommitteerde
Read van Zeeland , uit Middelburg , van Aug. 1704' tot Aug.
1710 toen hij stied.
MERCKT (NICOLAAS VAN DER), bevelhebber, der O. I. comp.
uit Middelburg , in bet midden der 17° ecutv, Zijn portret ,
op koper gesehilderd , berust bij Bodel Ny en b u i
MERCX ) bloeide in het laatst der XVIe eeuw. In den
Cat. de P. Touters , Chanoine a Lierre. Brux. 1791. p. 299
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komt Voor: Arcs de Triomphe grigi* en faveur de* Thies de
Brabant, Fir P. van Aelot de Bruyn, Mem, van lie4t1 etc.
Zie Itranim, t a. p. bl. 2099.

MhE DE DIEU (GASPARD DE LA) , te D0örnik igkien ,
trad in de orde der on geschoeide karrnelieten , bekleedde eenitte
ambten in zijn orde , en stierf in weinig gevorderden Otidefdata
te Bergen in ilenegouwen in 1647.
Hij sch reef:
Le conseiller spirituel des prólats RegutlierS, coinpOse par

le R. P. Alphonse de Jesus Maria , Géngral des Cannes Dechaussez et mainlenant traduit d'Espaghol en Francois k
R. P. Gaspard de la Mere de Dieu. Anvers. 1643. 4 De
Spattnsclie titel is Manual de Prelculos Alcala 1621.
Sentences spirituelles tirimS des Oeuvres de la Siraphique
Vierge S. Therese et du venerable Pere Jean de la ctoie
distribuees pour tous les jours de l'annge: par le P. Ange de
josepk , Catme DeschauSssO, tradnites du Lapin en' Francois par le P. Gaspard de la Mere de Dim Itet ooriprony
?

kelijke verscheen te Munchen in 1612.

Les Maximes pernicieuses, qui destruiseng la fierjectiOn

pa ice religieust ; tomposgs par k B. P. Alphonse de ledu;t‘
Gditiral des Cannes Deschaussez , et nouvelletnent &deka d 'Ee
pagnol en Francois par le B. P. Gaspard de la Mere de Dieu
Rel4ieux du mesme ordre. Mons. 1645. e.
Les Remedes des Maxims perniciekses
composd poi, le
B. P. Alphonse de Jesus Maria .... et ... traduit
en
Francois par Gaspard de la Mere de .Dieu. lbid. 1618'. 4 °.
,

Speeitl. Carl it: T•.
V'irg.Mar
Zie
p. 1110;
Ciient'as de Villiers, Bib Carmel. T. 1. pi 45, 07; Paclitc44,
MAIL T. III. pi 417.

MIRE DE DIEU (JEAN DE LA), omstreeks' 1578 te
did geboren , trad in de orde der ongeschoeide karmelieten en
werd door zijne overstep naar de Nederlanden gezonden wanneer omstreeks 1609 deze orde tich aldaar vestigde: Itij
kleedde er belangrijke betrekkingen bij, wars prior, van versthillende huizen , definitor , eh in 1622 , 1646, 1652,E 1658 eii.
1665 provintiaal. Ook was bij koninklijk6 prediker to Brussel ,
vervolgens biechtvader van , den kardinaa• Ferdinand van Oostenrijk , aartsbisschop van Toledo en gouverneur der Nederlanden. In 1656 vergezelde hij koningin Christina naar Home,
eti predikte , bij gelegenheid dat dem vorstin tot de R. C. kerk
overging. Hij overfeed 3 Julij 1673 te Brussel-, en schreef:
Sermon en las honras de la Serenissima Seiiora, D. Isabel
Clara Eugenia, Infanta de _Espana, que celebraron lodes see
Criados en en Cofradia y hernzandad de el glorioso S. Retorts°
40*
*
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que la tienen en la Iglesia de Santiago , por otro nombre Cobergas. junto a Palacio; predicado por el Padre Fray Juan de
la Madre de Dios , Prior de los Carm4itas Descalcos de esta
villa de Brusselas , er presencia de todos los Saores , Grandee
y Mamas de la Corte , a be L de Marco 1634, : y dedicado
al eer. Sennor Infante D. Fernando , Cardenal y Arcobispo de
To'edo etc. En Brusselas 1634. 4°.
Een andere lijkretle , in (I zelfde taal, door hem gehouden bij de
begrafenisplegtigheid van Charles Philippe de Croy, L) u c
d'H avrech, Marq. deRenti etc. verscheen Bruxell. 1642. 4°.
,

Zie Martialis it S. Jo. Bapt. p. 248, 249; Cosmas de Villiers, T. II. p. 55 ; Paquot, Márn. T. III. p. 47.

MIRE DE DIEU (JEROME DE LA.), omstreeks 1590 te Sa
ragossa geboren , was in zijn jeugd in krijgsdienst, doch trad
in 1613 in 13elgie in de orde der ongeschoeide karmelieten. Hij
stierf in 1661 te Antwerpen.
.Hij schreef:

Bouquet de Fleurs , contenant des poisies Espagnoles , recueillies de* meilleurs poêles. Anvers 1629. 12°.
Entretien* ilnyeliyues entre la S. Vierge et un Picheur.
Anvers 1634. 12°.
Relation de sa miraculeuse conversion, in la vie d'Isabelle de
S. Dominique door Michiel Batiste de Lanuze, Chap.
28 gevoegd. A l deze werken zijn in het Spaansch.
Zie Nic. Antonii, Bibl. Hisp. Nova, T. I. p. 446; Cosmas
de Villiers, T. I. p. 652; Paquot, MM. T. III. p. 47.

MtliE DE DIEU (MARGUERITE DE LA) , werd in 15g7 uit
eene deftige farnilie te Formeshem of Farmsum bij I)elfzijl geboren. Haar vadcr was uit Brabant, en heette Sebastiaan
Vannoct, hare moeder Geertruid Bernates. Twintig
jaren oud , nam zij , 8 Dec. 1607, het kleed der karrnelieten
aan , en stelde zich onder het bestuur der eertv. moeder A. n n e
de Jesus. Zij overfeed 11 Maart 1646 , in den ouderdom
van ruim 58 jaren in den roep van heiligheid. Men schrijft
haar de gaven toe van wondereu te verrigten en der profetie.
Zij schreef hoar leven in het Vlaamseh , op bevel van haar
biechtvader Gratien de la Cr oi x , door haar biechtvader
Jean Chrysostome de St. Matthieu in het Fransch
overgezet met den titel :
La vie de la Soeur Marguerite de la Mere de .Dieu, Carmelite converse de Bruxell9s. ms.
Ook liet zij in hands. na :
De l'oraison, de la contemplation, et des faveurs, dont Dieu
l'avoit gratifies. Waarschijnlijk een vervolg op het vorige
werkje.
Zie Cosmas de Villiers, T. II. p. 332, 333; Paquot, Mem.
,

T. IL p. 558.
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MERE DE DIEU (PIERRE DE LA), omstreeks 1635 te
St. Omer geboren , trad op vijftienjarige leeftijd in de orde der
ongeschoeide karmelieten. Meermalen bekleedde hij het ambt
van definitor en was de eerste prior van het klooster to Valenciennes. Hij was een goed prediker , en verstond het Vlaamsch ,
Fransch , Spaansch en Engelsch. Hij overleed 1 April 1705
te Douai in den ouderdom van 69 jaren.
Hij schreef:

Pie de Ste 17Mrese , Douay 4°.
Pratigue de decotion envers Ste Therese.
lettres de Ste Therese avec les remarques du P. Pierre de
Annonciation ; traduites de l' Espagnol par le P. Pierre de la
.Mere de Dieu. Lille 1698. 2 vol. IS°.
Volgens Paquat zijn er nog vier of vijf ongeschoeide Carmelieten geweest van dien naam.
Zie Mem. T. III. p. 115, 116.
MERE DE DIEU (PIERRE DE LA) of Abraham Bertius,
broeder van Caesar de S. Bonav en to r a, zoon van den beroemden Petrus Bertius , werd 15 Maart 1610 te Leyden
geboren , ontving zijne opvoeding te Parijs , trad in 1627 in
de orde der ongeschoeide carraeliten te Charenton , legde den
naam van Abr a ham Be rtius keerde naar zijn vaderland
terug en stichtte te Leyden eene missie, die hij van den 28 Junij
1654 tot den 4 Oct. 1683 bestuurde. Hij overleed toen in de
genoernde stad , in den ouderdom van 74 jaren.
Hij schreef:
La connoissance de l' Amour de Jesus Christ. Paris 1647. 4°.
La connoissance de l' Amour de la Sainte Vierge. Paris 1647. 4°.

Les vertus Rogales , qui conviennent

a

un jeune Prince.

Paris 1647. 4°.

La maniere de convertir lee Beretiques. Paris 1650. 8°.
Explication du symbole des Apdtres , de l' °raison Dominicale , et de la Salutation zingelique. Rouen 1653. 12°.
Les Flews du Carmel Franvois , ou la vie de plusieurs
Cannes Dacha= , edam's par len,. Piete. Paris 1670. 4°.
Claire Demonstration des articles de la Religion Catholique ,
Apostolique et Romaine , contre Mutes les Sectes de nostre temps.
Anvers 1671. 8°.

Brief Catechism. Anvers 1671. 16°.
Na zijn dood verscheen:

Raison tres-puissantes pour affermir les Catholiques dans
leer croyance.
Hij liet in hs. na:

Historia Missionis Patrum Carmelitarum Discalceatorum in
Hollandid ms.
Succeeaio .Eliae Prophetae in ordine Carmelitarum, et S. Theresiae Reform. a Gallic° idiomate in Latinum versa in ms. Het oar-
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spronkelijke werk is van P. Louis de Ste Therese , Carmelite deehausse, en werd in 1662 te Parijs in fol. gedrukt.

Letire cur la mart du P. Vincent de S. Louie Cartng Deckaueee, Mieeionaire en Hollande in ms.
Zie Daniel b. Virg. Maria, Specul. Carmel. T. II. p. 1132;
Martialis b. S. Joanne Bapt. p.331; Niceron, Mem. T.XXX.
p. 90, 91; Cosmas de Villers, T. H. p. 301, 302, 587, 588,
866; Louis Jacob, Meth. pour &tidier l'Hist. T. HI. p. 149;
Supplem. p. 39, de Veda. in 4°.; Pa quo t, Mem. T. III. p. 115.

MERJCINUS (PETER). Zie MARTINI (PETER).
MEREK (J.) Zie MERCK (J. VAN).
IVIEREN (GILLES VAN DER) van dezen kunstenaar is niets
anderi bekend dan dat hij te Rome is geweest en den bentnaam eVoor de Wint" had. Nagler noemt hem E g i d. v a n
der Meeren.
,

Zie Itramm, t. a. p. bl. no o.
MEREN (JAN VAN DER)

,

in 1505 lid der Broederschap van

St. Lucas te Antwerpen , schilder en vormsnijder. Van hem
ziet het licht Rene paseie bij Dodo Pe tr i in 1523 te Amsterdam gedrukt.
Zie le Baron de R ei ffe nberg, de la Peinture sur verre aux
Pays-Bats p. 48 ; Heller, Gc$ch. der Fornisch. S. 149 ; Kramm,
t. a. p.

MEREN (JOHAN BAPTISTE VAN DER) werd in 1700 geboren , vertrok in ver gevorderden ouderdom naar Venetie , waar
zijne werken niet gewild waren.
Hij schilderde zeegezigten en veldslagen , van welke B o udoin (A. F. B o u d e w ij n s) somwij len de achtergronden schilderde. Hij zou omstreeks 1768 overleden zijn.
,

Zie Kramm, t. a. p.

MERENS (MAARTEN) , ook Jan M a r s z o o n genoemd ,
soon van Claes Mae rtens z. werd in 1544 te Hoorn
geboren , en aldaar ontvanger. Hij was •een schoon man
met geel hair, en zeer rap en fluks , sloeg een bal over een
kerk heen." "In 1568 , "volgens dezelfde ms. aanteekening, word
hij , omdat hij op 't Keeren (nu genoemd de Geusendaal) ter
predicatie geweest was en • niet ter mis of biecht ging , door last
van Due d'Al v a gezocht , loch gewaarschuwd zijnde , ontkwam
hij ter naauwernood zijnen schelmschen arm op een Buis, van
waar hij naar oogzigt , de stad uitgevoerd is. Als hij ontkwam heeft hij 2 jaar in Engeland , sub een Italiaan , zich
onthouden , is 3 jaar heimelijk op zolder geweest. Zijne onroerende goederen , tot zijns vrouws luurmand incluys zijn geconfiskeerd en verkocht , hoewel de priesters hem , om zijn
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jonliteid, gepresenteerd !widen te verschonen , indien hij maar
blootshoofd over den Rooden Steen had willen gaan. Hij heeft
nevens zij nen neef, Jan T h a a m s S c h a f t, kapitein ten oorloge , de stall helpen Geusch maken , is ook ten tijde van den
slag op de Zuiderzee als een der voornaamste vrijwilligers geweest. De prins van Oranje heeft hem ook de hand gegeven
en zijne constantheid geprezen. Hij was ook bij den graaf
van Bo ssu zecr wel gezien en dikwi ils zijn gast. Heeft eerie
obligatie op den prins, uit Heide gescheurd , en werd geloofd
ongelukkig geweest te zijn omdat hij in zijne jeugd een ooijevaar gesehoten had." Hij was ook bij de inneming van den
Briel en overleed in Dec. 1573. Hij huwde 1562 Mary Th eunis V e r d u y n s, gehoren 2 Februarij 1539. Zij hertrouwde
met burgemeester C. B e r khout.
.

.

t

Zie van Groningen, Gesch. d. Waterg. M. 279, 467, 468;
A b bin g, Very. op Velius, Inl. bl. 31, 32 , BVt. bl. 112.

MERENS (JAN MAARTSZ.) zoon van den vorige , 14 Jan.
1574, vier weken na zijns vaders dood , te Hoorn geboren.
Hij woonde van den 7 October 1594 tot den 18 Junij 1597
te Lissabon , van den 11 November 1599 tot Mei 1680 to
Calais. Toen door Frankrijk , Italie, Duitschland over Friesland te Hoorn gekomen , is aldear in 1603 vroedschap getvot.den , in 1612, 1614 en 1617 burgemeester , den 12 Mei 1618
bewindhebber der 0. I. comp. en van wegen dezelve, near
Engeland van 1628 tot in Oct. 1634. "In 1618 werd hij
door prins Maurits, nevens elf anderen van de principaalste
regeerders verlaten , omdat zij de tolerantie en de vrijheid van
het land voorgdstaan hadden." In 1620 wed hij , corn eenige
zegswoorden by wyn gevallen , in den Hage gesleept , en had
veel moeyten eer by weder naer zyn hays niogt keeren."
hlij huwde te Hoorn 20 Julij 1603 met (1) A a 1 tj e
Ewouts Beverwyk, dochter van Ewouts Adriaanse
Be v e r wyk , president-sehepen , zij overleed 24 Nov. 1603 ,
oud 23 jaren , nalatende twee dochters, A lida en Maria; (2)
te Hoorn, 3 Maart 1613, met Maria van Segwaert, geboren te Dordrecht 26 Julij 1586 dochter van Mey nert van
Segwaert en Antonia Wenssen. Bij haar had hij
Meyndert, Jan en Anthonetta. Jan stierf kinderloos,
Anthonetta huwde Johan Sweers en had kinderen;
Meyndert volgt.
Hij was neef van den pensionaris Ho o g e rb e e ts , van wien
drie brieven aan hem zijn uitgegeven door B e e t s, S i e g e nbeck en Abbing.
Zie Velius, Chr. v. Hoorn, Mr. Johan Beets, .Dicitk. van
verscheide stollen, Hoorn 1669; Siegenbeek, &deo. en verhandel.
M. 334, 353, 364; Abbing, Very. op Velius, Inl. bi.31, 32, Big.
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hi. 106, 110, 112, 115, 116, 117; van Groningen, Gesch. d.
Waterg. M. 467, 468; Bal en , Beschr. v. Dordr. bl. 1224.

MERENS (Mr. MEYNAERT), zoon van den vorige, was burgemeester van Hoorn , gecommitteerd ter vergaderiug van de
stater,-generaal. Hij huwde Brigitta d e G root, dochter
van nu Allard d e Groot , burgemeester van Hoorn , ont•
vanger van de gemeene middelen en bewindhebber der O. I.
compagnie ter kamere aldaar, en liet na 6 kinderen, Ma r i a,
Allard, Eva, Anthonetta, Herman en Petronella.
Zie Balen, Beschr. v. Dordr. bl. 1224; Abbing, Very. op
Velius, Bijl. bl. 116.

MERENS (ALLARD), zoon van den vorige, in 1663 te Hoorn
geboren , werd burgemeester van Hoorn , lid van de staten-generaal en van de rekenkamer,, gevangenis-raad en bewindhebber der O. I. compagnie. Bij huwde Co rnelia van Neck
die hem vier kinderen schonk , M ey na rd , B rig ett a S usann a, Elisabeth en Lucas.
Zie Abbing, t. a. p. bl. 116.

MERENS (MEYNARD) , zoon van den vorige , was ontvanger
generaal van het regt van paspoorten , en sedert 1704 commies
ter kamer van de generaliteitsfinantie. Hij overleed den 8 van
Louwmaand 1757 te 's Hage in hoogen ouderdom.
Zie .Ned. .Taarb. D. XI. bl. 64.

MERENS (LucAs) , broeder van den vorige, 26 Julij 1698 ,
te Hoorn geboren , was eerst kapitein bij de dragonders van
den luit.-gen. du Porta il 1719 , doch verliet de dierist in 1729 ,
later werd hij schepen (1731) burgemeester zijner geboortestad
en raad ter admiraliteit van W.-Friesland. Hij huwde 19 Dec.
1728 Eva Maria v an Foreest, en liet na vijf kinderen,
Allard, Dirk, Eva, Cornelia en Meynard.
Zie Venus, Chr. v. Hoorn, (Sent. van Burgrm. enz.) bl. 60;
Abbing, Very. 6p Velius, Bi.j1. bl. 355, D. VIII. bl. 324 , D. X.
bl. 369, D. XI. bl. 363, D. X111. bl. 656, D. XV. bl. 275 ; D. XVI.
bl. 399.

MERENS (DIRK), zoon van den vorige , weesmeester,, oudschepen , in 1753 burgemeester van Hoorn , in 1757 beeedigd
hoofd-participant der O. I. comp. ter kamere aldaar, 1762 raad in
den hove van Holland, Zeeland en Friesland. Deze werd in
1787 met Jhr. Willem Gustaaf Frederik grave van
B en tin c k door Will em V tot commissaris benoemd om
de regering in de steden van Holland te veranderen. De schrijvers van het Very. d. Vaderl. Hie& van J. Wayenaar deelen
het volgende van hem mede:
#M e r ens stak in jaren , kunde en ondervinding verre boven B en tin c k uit, en in zoodanig licht dat hij , dezelfde ge.
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bleven zijnde, geen ongeschikt persoon tot dit tbans besloten
bedrijf zou geweest zijn. Hij toch was de man, die voor het
uitbarsten der staatsverschillen , de regten der burgerlijke regeering; en hooge justitie in aanspraken en vertogen tegen de
stadhouderlijke inkruipselen zoo mannelijk verdedigd had , die
als commissaris van het Hof , tot onderzoek der zoo veal ge rucbtmakende Haag sch,e vrolijkheid , in 't laatst van 1782 ,
zoo sterk geijverd hadt , dat niets zijne opmerking ontsnapte ;
die tot het onderzoek der hooggaande Rotterdamsche oproerigheden in 1786 zou benoemd geweest zijn , indien bij er on.
der de hand niet voor bedankt , en den raadsheer Mollerus,
als een man, op wiens eerlijkheid men kon rekenen daartoe
aangeprezen had ; die in vorige jaren niet zelden zamenkomsten
van vaderlandsgezinden bijwoonde. Vreemd komt bet voor dat
zulk een man , in hooreklommen jaren , een last aanvaardde,
van welke hij te voren den grootsten afkeer zou betoond bebben. Dan niets wisselbaarder dan de mensch . niets wisselbaarder bovenal dan een • staatsman. Verandering van tijden
doet vrienden in vijanden veranderen , en vervreemding van
volksgunst , haat tegen hetzelve opvatten; en het schijnt men hier
in te moeten zueken dat Merens een post aanvaardde, die
anders niet voor hem berekend scheen , en die , gelijk men to
regt heeft aangemerkt , bem , wanneer hij sommige regeringsled,en
onder het oog kreeg , menigmalen over zijn daden heeft moeten
doen blozen." Men meent dat bij in plaat uitgaat, en medaillon. 8°.
.

Zie Very. op Wagenaar, D. XX. bl. 231, 238, D. XXI. bl. 6 ,

31; Ned. .Taarb. D. VII. bl. 355, D. XI. bl. 431.

MERENS (Mr. MEYNARD), broeder van den vorige, was
schepen , secretaris en pensionaris van Hoorn , huwde 19 Mei
17 G6 met Cornelia Gallis, en had bij bur zes kinderen.
Zijn oudste zoon Lucas overleed in 1795 ale secretaris der stad,
en liet bij Maria Elisabeth de Vicq een zoon na , die volgt.
Zie A bbing, t. a. p. bl. 116, 168; Ned. .Taarb. D. XIII. bl.
655, D. XV. bl. 129; Very. op Wagenaar, D. XXI. bl. 81.

MERENS (LucAs), te Hoorn 5 Julij 1795 geboien , studeerde
te Leyden , werd in 1816 prop. te Utrecht , was van 1817-1819
pred. te Woudenberg , in 1819 te Edam , van 1820-1822 te
Delft en vervolgens te Utrecht , waar hij 9 Aug. 1863 overleed.
Hij was ridder van de Ned. Leeuw,, voorzitter van het prov. kerkbestuur en praetor van den ring. Zijne lijkrede werd gehouden en
uitgegeven door zijn ambtgenoot W. J. Joriss en , en bij die
gelegenheid verscheen er ook een gedicbt tot zijne nagedacbtenis.
Zijn portret is in kl. 8° gegraveerd. Hij heeft een zoon nagelaten , die in 1866 te Vlissingen was , en geschreven heeft.
Hij gaf in het licht :

Leger predicatie over Spreuk. XV 1 vs. 32b.
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Redevoering :op de algemeene vergadering van het .Ned. Zendelingyenootschap 1845. gr. :8°.
,

Zie Jorissen, Leerrede over Hand. II: 24 27 ter qedachtenis
van L. Alerens gehoudeni A bbin g, t. a. p. bl. 117 ; Boekz. d. Gel.
Mr. 1863 b: bi. 219 ; Heringa, Kerk. Raadgever en Raadvrager,
-

D. I. bl. 185.
MERIAN (MARIA SIZYLLA), word 12 April 1647 to Frankfor"t aan de Main geboren. Haar vader was de boekhandelaar,
graveur .en aardrijkskundige .M at t h ia s M e ri a n, geb. in
159"6 to Bazel , gest. in 1651 te Schwalbach. Hare moeder
was eene dochter van Dirk de Bry, oak als graveur bekend.
Reeds vroeg gal zij blijken van hare overhellende neiging tot
het penseel , en genoot bet onderwijs van A b rah am Mi neon , beroemd bloemschilder, leerling van haren behuwd-vader
J a co b M u rel. De neiging tot de kunst nam met hare jaren
en haren roem toe. Den 16 Mei 1665 trad zij in bet huwelijk met Johannes An dries Graff, een goed schilder en
nog beter bouwkundige, blijkens zijne naauwkeurige afbeelding der
St. Pieterskerk te Neurenberg, bestaande uit negen grootehladen,
in 1696 door John Ulrich Kraus in koper gebragt. Niettegenstaande Naar huwelijk bleef M a ri a haren vaderlijken naam
behouden , wijl die van M e ri a n bekender was dan die van
haren ecbtgenoot. Het huwelijk belette haar intusschen niet
om de liefde tot de kunst aan te kweeken. #1-let was haar niet
genoeg de natuur,, ten aanzien der menigvuldige diertjes , met
hare eigene kleuren op perkament na to bootsen , maar zij legde
zich tevens toe om hunne veranderingen en de wonderbare hervorming der rupsen en gevleugelde uiltjes , witjes enz. benevens
de menigvuldige wijze van voortbrenging , en het voedsel, waardoor zij bestaan , op te sporen." Om bare keurige afbeeldingen
en vlijtige navorschingen te gereeder verkrijgbaar te maken ,
liet zij ze in koper brengen en met bijvoeging barer naauwkeurige waarnemingen , door den druk gemeen maken. In 1684
vestigde zij zich in Frankfort , en vertrok kort daarna naar
Holland met hare beide dochters en trad in de vereeniging der
Labadisten. Op 53-jarigen leeftijd besloot zij tot eene reis
naar de West•Indie , en bleef omtrent twee jaar (1698-1701)
op Suriname, alleen om alles, wat tot haar oogmerk diende,
naauwkeurig naar het leven of te teekenen en in den grond
na to sporen. De vrucht van haar reis gaf zij in 1105 na
bare terugkomst , in het licht onder den titel van lifetamorpho8is Insectorum Sterinanten8ittm. In dit verwonderlijk werk ziet
men al de bloedelooze diertjes, op dezelfde gewassen , bloemen
en vruchten, waarop zij ze heft gevonden , zoo natuurlij k afgebeeld dat zij voor het leven naauwelijks behoeven te wijken.
Ook vindt men in hetzelve een berigt omtrent de voortteling
der kikvorschen, padden , hagedissen , slangen en spinnen , al le

685
welke Omen zij in 41e hrandeade hlehtstreek van Amerika attar
he leven heeft geteekend.
Bebalve deze heck zij .nog andere ,werkjes in het licht Vieyen. Dat zij ill het Nederduitsa seryeren was tkiiikt :pit bet
vierregelig very in het Stamboek vas Afej. itmeteril.
1735. Ook ontmoet men data N€derdaitsche gedichten van
hare doehters Johanna Maria Helena et Dorothea,
Maria Henrietta, welke zij zelve in bet bloemschikteren
heeft onderivezen en waarvan de laatste , die bear op de ivis
naar Suriname vergezelde , behalve in deze kunst , oak in bet
Hebreeusvech bedreven was. De eerste , in 1668 to Frankfort
geb. , huwde eon koopman te Suriname Ho r olt, de haste,
in 1678 te Frankfort geb. „ buwde een Russisch schilder, genoemd Xsell, cloth beheld den naam van haren moKler
gtierf in 1745. Hare rooeder woonde sedert bare tern rkonuet
uit Suriname (1701) te Amsterdam , wear zij Jan. of Maart
1717 , in den ouclerdom van 70 jaren overleed.
Zij sell reef :
Der .naupen wunderbare Verwandelung und sonderbare .Taman
nahrumg , worinnen durch eine ganz neue Zrfindugg der Rat* e ,
/Firmer , SommervOgelin , Molten , Iliegen and andere dergleichen
Thierlein , Speisen und Verlinderungen , sammt ihree Zeit , Ort
Eigenschaften, den Naturkundigeu, Kunstmahlers und Gartenliebhabern zu Dienst fleiszig unter4401 , kiirc‘ig4 ke8c4rieben, nach
dem Leben abgemalt. i Kupfer gestochen and eelb41 verlee van
Maria Sibylla Graehin , Matt& Merl-cm sea lathier. Numb.
1679. kl. 8°. met 50 pl. Het tweede gedeelte verscheen to
Frankf. 1683. 4°. met 50 pl. Beide deelen zijn in het Latijn
overgezet (Erucarum °Huts , alimentum et parculovi metamorphosis. 1705. 4°. en in bet Nederduitsch (Der rupsen begin , voeds
sel en wonderbaare verandering , waarin de ooreprong , spifs en
gestallenverwisseling , ale ook de tijd , plants en eigenschappen der
rupsen , women , kapellen , uil4jes , vliegen en andere diergeliike
bloedelooze beesjes vertoont worden) onder haar opzigt uitgegeven.
Me r i an had 50 platen voor het derde deel gereed teen tie
dood haar wegnam. Hare jongste doehter eindigde het en gaf
het uit te Amst. z. j. 159 kopere pl, vervolgens berdrcikt met
den titel : De Europesche inseam , naauwkeuriq onderzogt ,
naar 't Leven geschildert , en in print gebragt door M. 3. Merian , wermeerdert door J. Marret. Amst. 1730 fol. Ook verscheen er een Fransche overzetting van de drie deelen met den
titel : Ilistoire des Insectes de Europe , dessinee d? apras nature , et expligue e , par M. 8. Merian , on ?on traite ale la
gagration , et des diferentes metamorphoses des insectes et des
plantes dont ils se nourissent. Ouvrage traduit du Hollemobis en
Francois par Jean Marret. Docteur en Medicine. Amst. 1130. fol.
Metamorphosis insectorum Surinamensium of verandering der
Surinaamsche Insecten , met 60 platen. Amet. 1605. fol,
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P. G avers bezat een exemplaar door haar zelven afgezet , dat
op de verkooping zijner boeken (Rott. Mnart 1776). f 305 gold.
Over de voortteling en wonderbare verandering der Surinaamsche
insecten , benevens een aanhangsel van de veranderinyen van visschen
in kikvorschen en kikvorschen in visschen. A mst. 1730 met pl.
2 d. fol. Ook in het Latijn (Metamorphosis lnsectorum Surinamensium , ad vivum naturali magnitudine pieta atque descripta a M. 8. M. Amst. Sumptibus authoris 1 705 gr. fol.
mete 60 prachtige pl. Ook met den titel van Dissertatio de
generatione et metamorphosi insectorum Surinamensium. Ibid.
1710. Hagae vomit. 1725 in fol. (Fransch-Latijn) met 74 pl.
Men sehrijft deze overzetting aan C. C r o m m elin toe.
De beide laatste verschenen werken in het Fransch met den titel :
Histoire des insectes de l'Europe et de l' "Imerique, dessings
d'aprês le nature?, erpliguês et enrichis de 93 planches. Amst.
1730 fol. form. d' Aticlas.
Dissertation sur la gëniration et la transformation des insectes de Surinam , lee indes etc. acluellement complet en 76 pl.
in fol. Compris trois planches de tables pour expligue lee noms et
couleurs des planches a Paris. 1768. Lat. Paris 1770. fol. max.
ilorum Fasciculi III ad vivum depicti. Nurernb. 1680 in
fol. met 20 pl.
Zie Descamps, Vie des Peintres, flam. etc. T. III. p. 200-202
avec le portr. de l'auteur ; Moreri (1760) Litt. II. p. 481-485;
Paquot, Mem. T. I.p 635, 636; Jiicher, Adelung; Nagler,
Neues Allgem. Did. Univ. i. v. ; Kiinslerlexikon IX Bioqr. Univ.;
Brunet, Man. du libraire ; Nouv. Biugr. Univ. T. XXXV. p. 57;
Hoogstraten; Kok, Nieuwenhuis, Kobus ende Rivecourt
Abcoude, Naamr. v. boek. bl. ; Arrenberg, Naamr. v. Ned.
boek. ; Heringa, Naaml. v. Licht. bl. 64; Cat. Bibl..T. Gevers, p.65.

MERIAN (CASPAR), gaf in het licht :

C. M. of liever Marten Zeiller , Topographia Gallica, dat
Landt en Plaete.beschryving van het koningkrijck Frankreich. afgedeelt in vier deekn, uyt het Latyn vertaelt en doorgaens met konstige platen, coo der landen steden als andersinsvergiert. Amst. 1661. fol.
Zie JOcher en Adelung.

MERICA (HENRieus DE), of v an der H e y den , werd in
1414 of 1420 to Oirschot geboren. Nog jong aanvaardde hij
in 1436 den kloosterlijken staat als kanunnik regulier van St.
Augustinus-orde in het klooster van Bethlehem bij Leuven ,
hetwelk hij als prior, van 1450 tot het jaar van zijn dood
bestuurde.
Hij overleed in 1473 of 79 , in den ouderdom van 59 jaren.
Hij schreef:
Tract. de desolation civitatis et cladibus Terrae Leodiensis
lack a Carob Awlace, Burg. dace. an, 1469.

687
Xpistolae ad diversoe.
En twee Lat. redevoeringen door hem in het algemeen kapittel te Windesheim gehouden.
Zie Val. Andreas, Bibl. Belg. p. 364; Foppens, Bal. Belg.
T. I. p. 457; van Gils, Cath. Meyer. Memorieb. bl. 457; van
Gils en Coppens, N. Beschr. v. d. Bosch, D. IV. bl. 162;
Jacher.

MERICOURT (L. DE MONTIGNY Sgr. DE). Zie MONTIGNY.
MERIUS (ABRAHAM), geb. te Bergen op Zoom , beoefende
de Latijnsche poezij, blij kens zijn gedicht voor Bergen op Zoom
in 16 beleyert en ontzet door L. de Rycke, N. V ay en
Job du Rieu.
MERIUS (JoH.) (DE MEER), R. C. pastoor te Spanbroek ,
overleed in 1652, in den ouderdom van 63 jaren. Zijn portret bestaat naar en door Corn. Visscher, in fol.
Zie Muller, Cat. v. portr.

MERK EN of MERCK (J.), was een stadsgezigt-schilder ,
die waarschijnlijk te 's Hage woonde , zijne
Twee gezigten in den Haag, he eene de Gevangenpoort , en
het andere het Binnenhof , bragten op de verkooping van A.
Borwater te 's Hage 1756 f 51. Op die van Gerard
H o e t, de Jonge, in 1766 aldaar gehouden , komen voor Negen
sinks , alle gezigten om en in den Haag, Rotterdam en Delft,
door hem geschilderd.
Eene herberg , waarvoor verscheidene heeren met Aurae paarden pkisteren, werd ook te 's Hage in 1768 , op de verkooping van den raadsheer J. van N i s p e n voor I 16 verkocht.
Zie Kramm, t. a. p.
MERKEN (LUCRETIA WILHELMINL VAN), volgens sommige
een achterkleindoehter,, volgens anderen een kleindochter van
den beroemden Geeraert Brandt, dochter van Jacob
van Merken en Susanna Wilhelmina Brandt, werd
den 21 van Oogstmaand in 1721 te Amsterdam geboren. Zij
ontving eene uitmuntende opvoedince , gaf reeds vroeg hlijken
van dichterlijk genie , en geraakte bekend met de voornaamste
dichters en geleerden van dezen tijd , zoo ale A. Blok, Fe itema, Fontein, F. de Haas, Hoogvliet, N. S.
van Winter en anderen , door %vier gestadigen omgang haar
dichtvuur niet weinig aangewakkerd en levendig gehouden werd.
Nog was zij Been negentien jaren toen zij haar Feestzang op
het eerste eeuwgetij der Nederlandsche vriiheid (Amst. 1740. 4 0.)
in bet licht zond. In 1743 verscheen bar treurspel drtemines , onder de zinspreuk : La vertu pour guide, dat te Amsterdam
verd opgevoerd en veel genoegen gaf. Dat werd eerlang door
verscheidsne gelegenheidsverzen gevolgd , o. a. door een op de
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Ferheging van Willem Karel Hendrik Prim, pins van Ora 'e ,
tot stadhouder, dat zij, in gezelsehop barer vrienden., op het
huis to Voorn zelve aan den prim' overhaudigde. &hake
daze sawed zij nog in dichtmaat eenige brieven , als van
Charlotte *in Bourbon aan Willem I; Marie de Mediois , aan.
kitten Loon Lodeu4k XIII ; Louse de Coligny aan haven zoon
Frederik Hendrik; Johanna Gray aan Maria van Riektiotid;
Leife adan haren wader Erik, eerste bevolker tan G-roenland ;
Claudius Civilis aan Julius Brigantinus en van Elisabeth van
Int/eland aan Hendrik den Grooten, welke alle, benevens nog
eenige van- anderen Bard , zoo als Beurtzang der herders , van
de krib'be des Heiland8 wederkeerende; de Vergankek kheid des
levens ; Nachtgepeinzen enz. achter het Nut der tegenspoeden,
Brines andere gedichten geplaatst, en in 1762 to Amsterdam
bij: P. 11I
M eijer in 4° zijn uitgegeven. Het laatstgemeld diehtstuk was een lierdicht en noel het beste dat wij tot nog toe
bezitten. W its en Geysb eek noemt het onschatbaar. In
de overige gedichten , ofschoon hare uitgave een' offer aan den
umiak van haren leeftijd was , heerscht bevalligheid , fijn gevoel en juiste rede•aveling. In 1767 verseheen het uitgebreid
diehtstulc: .David tumuli,' boekett, teen , van die weinige" nuttigeJ en behoorlijke werkerr, welke in , een aantal brave, godsdienstige en , kunstlievende huisgezinnen , te- regt de genoegelijirste urea van voorlezing en aangename stichting verschaffen.”
dichtstuk, 't' geen' mew den , naam vane heldendicht ontzegt , maakte zoo veel opgang , dat er binnen acht maanden
eene tweede‘ druk (Avast. rifig 45 ) werd opgelegd, die onniiddelijk, door dieu van het Nut der' tegenspoeden were gevolgd,
Drjna^ gelijktijdig . vervaardigde zij, De ware geluksbecieeting ; het
onderscheid tusschen Leven en Zijn, en Amsterdam. Bach
keeren wij tot den David terug. Een beoordeelaar van dit
wiEtriti rneende . /Mat, zoo de uitheemschen , dit werk kondeh lezen ,
zij mildew modem erkennen , dat ons Holland , dat ons Amsterdam,. eetr dichtstuk geleverd had , waarbij Engeland , Frankrijk
Germanie; den hoed moetem nederleggen , en dat eene Hollandsche. diatoms, de buitenlandsche zangers naar de' kroon
stale'
liorendige plant* en. kerraktersehilderingent met kraehtige ilearaft gtmongd met gepast6 wijsgeevige en mensehkundige opgienkingen trek men er in aan. Den 26. Sept 1762 huwde
zif mCtr harm' kunittriend N i cal a als Simon van , Win ter.
&dor vtr.ohenew van , 'mar in diehtmatit een brief van Salami
awn\ Daniel de Bait en achtereenvolgens de treurspelen
ireleo der sta yden- (date haar het bnrgerregt van, de gad
Coniwarder, Jacob Simonsz.
bezurgde);:
Itijk, Maria
Otitt ht1114176),Ciii; , Waarbij nog' eenige kwamen' van haren
genoot,„: welke beidett in 1772 beslotem om ze gezamentlijk uit
getZij voogden‘ die. bijeen,,
oordeelden. dat-,
,

)
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nu de boogste wijsbeid hunne barten, en handen.vereeniga bad.,
bunne poezij, niet moest aescheiden. w-orden. Naauwelijks was
dit han besluit bekend. of P'bestuurders van. den. Amsterdamschen
schouwburg deden beiden een dringend,aanzoek mai hunne
tre.urspelen aän hun, of te staan , doch ontvingen een beleefd
weigerend antwoord , waarop zij, hun door eene comrnissie
ten berigten,, dat men., wanneer hunne treurspelen alsdan het
licht zouden. zien, den schouwburg met dat van Jacob Sixonv
zoon de Bilk zoude openen. Pit geschiedde elan ook in. 17.74
onder groote toejuiching. Later is het meermalen , zoo te
Amsterdam als elders met grout genoegen opgevoerd. Ook te
Rotterdam verkoos men bij. het openen van den nieuwen,sohouwburg een barer stukken , en wet Maria van, Bourgondie , dat
mede de hoogste goedkeuring verwierf, vervolgens in het Hoagduitsch v.ertaald en door een gezelschap van Hoogduitsche tooneelspelers in de Diemermeer bij Amsterdam, uitmuntend werd.
uitgevoerd. In 1786 verschcen een tweeds deel.„ behelzende
,

Menzikoif Louize. d' Arlac; Sibille van Anjou., gernalinne. van
Gui van: Lusignan , koninginne van. Jerusalem en , Geolonide.
Slechts twee - dezer. treurspelen , Monzongo. en Menzikoif zijn
door van Winter, de overige door haar vervaardigd.Ails deze stukken hebben , uitstekende verdiensten ,. en. zijn
mogeliik de eenige , in welke, als wij, het zoos noemen mogen ,
een oorspronkelijke kunstgeest heerscht, daar de. meeste eigen
vindingen onzer tooneeldichten. naar Fransehe of Duitsebe• modellen. gevormd zijn.
In 1779 gal van Wint er's. eelitgenoot baron, Oermanicua
in 16 boeken in het Licht.. Dit gedicht verwierf de vollegoedkeuring van deskumligen, o. a. ontving:zij van twee Roomseh-Kathol.
Fransche geestelijken deswege een. zeer vleiienden brief. met
eenen lauwertak , waarvan. hij berigten dat op, bet graf
van V irgilius geplukt was,, en. het was op aanmoediging
van deze, dat zij naderhand de. vertaling van, dit keurig dichte
stuk , in Fransch proza ondernam en. in 1787 in 12°. ultgaL.
. Ofseboon W i.t se.n C.e ysbeek dit diehtstak: over het alger
meen prijst en een helderedielit noemt , dat baron. David verre
overtreft , oordeelde. bij eater dat nosh - de. stof, noel) de held
van den karat des g.evoels. eenige belangstelling
Intussch.en bragt onze diehteres , op. rand van' geneesbeeren ,
sedert 1775 den zomer buiten Leyden-,, met harem echtgenoot,
op een aangenaam buitenverblijf (Bijdorp) door', wear beiden
met hunn.e vrienden dichtmatige briefwisseling. hielden. err al,de
genoegens, smaakten, die deze narde. voor deugdzame harten,.nit
de reinste en edelste bronnen ople.vert, en welke genomens. de
uitmuntende dichteres. bezon,g in haar Bijdorp, .achterle Ware
Geluksbedeeling. (bl. 169.).
Hier sloeg. zij ook de hand aan eene nieuwe: berijping..der

rsallaen. ea. kerldiederea der: Lut6recle- gemeentei t nartos
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beiden dringend verzocht werden en waaraan Lucas Pa ter ,
Pieter Meijer, Pieter van den Bosch en Johannes
Lub link de Jonge , insgefijks arbeidden. Van Merk en
werkte in weinige maanden 40 Psalmen af, doch haar echtgenoot , meestal bedlegerig en pijnlijk , konde toen daaraan Been
deel nemen , maar verbeterde naderhand een vijftigtal der oude
liederen. Ook bragten beiden veel toe tot de berjming der
Psalmen , onder de zinspreuk van Laus Deo , Salu8 Populo,
waaraan de dichters Lucas Pater, Bernandus Bosch,
Anthony Hartzen, Pieter Meijer, Henri Jean Hibouilleau en Hermanus Asschenburg mede gearbeid
en dat geheele werk voltooid hebben.
In 1783 gingen de beide echtgenooten tot bevordering harer martelende gezondheid geheel te Leyden wonen. De ongesteldheid van v an M e r k e n nam in den strengen en langdurigen winter van 1788-1789 aanmerkelijk toe. Zij feed veel
door benaauwdheden en bezetting van slijm op de borst, gepaard met toenemende waterzucht , waaraan zij eindelijk in den
ouderdom van 68 jaren overleed. Haar overschot werd te Amsterdam in de oude kerk, in eene grafstede nabij het orgel
bijgezet.
NV an Merk en bezat een schoon vernuft, eene rijke dichterlijke verbeetdingskracht en eene verbazende bekwaamheid ;
terwijl nederige en standvastige godsvrucht en minzaamheid ,
zaclitmoedigheid en verdraagzaamheid in den huisselijken en
gezelligen omgang haar karakter kenschetsten , en zij den roem
harer kunne en van hare geboortestad uitwerkte."
Dr. Bo wrin g alleen oordeelde minder gunstig over hare
poezij. Volgens hem was zij een schoolvossige geleerde , eene
schrijfster die soms de proef van eerie hooge vlugt op looden vleugelen nam. Lulo fs heeft haar echter verdedigd
en Toll ens eene nieuwe uitgave der dichtwerken van beide
echtgenooten beproefd , waarvan in 1852 het eerste deel der
Tooneelpoezij in pl. te 's Haze bij Fuhri verscheen , doch die uitgave is gestaakt. Haar portret is meermalen ook voor deze
uitgaaf en in het Very. op Wagenaar in het licht verschenen.
In 1792 gaf van Winter het schoone diehtstuk De Ware
Geluksbedeeling , Brieven en Nagela€ene gedichten van zijne
echtgenoote , benevens zijne Gedickten en Fabelen versierd met
beide afbeeldingen in het Licht.
Na haar dood verscheen een bundel lijkdichten ter barer
gedachtenis. Men kwam ook op het denkbeeld om haar op
kosten van het Leydsche dichtgenootschaps een gedenkteeken op
boven hare begraafplaats op te rigten ; de toestemming der
Amsterdamsche regering werd verzocht en verkregen , en eene
teekcning , naar Welke het monument door den beeldhouwer A.
Z i e s e n i s zou uitgevoerd wor(!en , was gereed maar de oprigting is door de ongunstigheid der tijden achterwege gebleven.
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Hare dichtwerken en treurspelen beleefden verschillende drukken , o. a. verscheen het Nut der Zegenspoeden in 1818 in kl. form.
In 1769 verscheen te Amsterdam in 4°. De Waare held,
Lierdicht aan Juffr. L. W. v. M. bij de tweede uitgave van Karen
David toegezonden. Het komt voor op Cat. M. v. Goen8 (1776)
T. I. p. 582 , met deze aant. Celle brochure a etó 8uppriniêe commie
&vie:, en het heeft tot meerdere pennestrijd aanleiding gegeven.
Zie ms. verhand. van He lmers, Over de verdiensten van L. W. v.
Merken ; Siegenbeek, Gesch. d. Ned. Letterk. bl. 267 , 268 ; van
Kampen, Verh. v. Teylers Tweede Genoots. XV . St. bl. 404; Dez.
Gesch. d. Ned. Lett. en Wetens. D. II. hi. 122 , 127 , 131 ; de
Vries, Gesch. d. Ned. dichtk. bl. 262 ; Witsen Geysbeek, B.
A. C. Woordenb. D. IV. bl. 401 volgg. D. V. bl. 523 volgg. ; C o 1) o t d'Escury, Holl. roem A. IV (2) hi. 542-550 , 587-597 , 705
717, IV(2) bl. 313; B o w r i n g , Jets over de Holl. taal en letterk.
tit. 64; Mr. Lulofs, Toelicht. en Bedenk. bl. 62; Snellaert,
Schets eener Gesch. d. Ned. Letterk. bl. 179 181; Vad. Letteroeffen.
D. VII. St. I. bl. 194, Alg. Vaderl. Letteroef. D. II. bl. 85 ; Very.
op Wagenaar Vad. Hist. D. XIII. bl. 43 : D. XXIII. bl.
Very. op Wagenaars Beschrijy. v. Amsterd. hi. 555 fol. ; P. Huizinga Bakker, Gedichten, D. III. bl. 100, Bijv. op J. Kok,
Vad. Woordenb. D. III. bl. 206; Nieuwenhuis, Kobus en de
Rivecourt, Abcoude, Naaml., Aanh. bl. 103; Arrenberg, Naaml.
oordenb. d. Zamenl. Konst- en Letterb. 1828. D. II. bl. 306; Muller, Cat. v. portrett. ; Cat. d. Bibl. v. Ned. Letterk. D. I. b1. 260b,
145; D. III. bl. 89, 120; Cat. Schouten (mss.)
-

MEKERN (EvERHARDUs), een niet onverdienstelijk hoof&
officier van het korps ingenieurs , mineurs en sappeurs , werd
den 18 Augustus 1798 te Gorinchem geboren. Na de oprigting van de artillerie en genie-school te Delft in 1814 , verkreeg hij aldaar den 12 December van hetzelfde jaar eene
plaats als &eve voor het wapen der genie , en zulks met het
gunstig gevolg dat hij den 2 Julij 1818 tot 2e lilit.-ingenieur
werd aangesteld. Hij doorliep achtervolgens de verschillende
graden als volt : den 11 Maart 1825 l e luit. ; den 20 Maart
1831 , 20 kap. , en den 19 Februarij 1835 10 kap. ingr. Tij dens de Belgische onlusten deed hij dienst in het 4e en 5°
district van de provincie Zeeland , waar hij zich zoo verdienstelijk maakte dat hij bij Zr. M S . besluit van den 2 November
1831 tot ridder van de Militaire Willemsorde 4e klas benoemd
werd. Na dit tijdsverloop betrok hij onderscheidene garnizoenen , zoo als o. a. te 's Gravenhage (1840-1843); te Grave
(1844-1849); te Naarden (1850-1853). Tijdeus zijn verblijf in laatstgenoemde vesting werd hij bij besluit van den 4
Maart 1851 benoemd tot majoor ingenieur. :Die jaren daarna
(1854) naar Groningen verplaatst zijnde , ontving hij in dat
zelfde jaar, bij Zr. Ms. besluit van den 4 December, zijne
benoeming tot luit.-kolonel. In deze stad vertoefde hij zes
achtereenvolgende jaren , en wel tot op het tijdstip , toen hij bij
besluit van den 14 November 1859 benoemd werd tot kolonel

41

642
en inspecteur van de tweede inspectie van fortificatien. Deze
betrekking bragt hem te Dordrecht in garnizoen , alwaar hij is
verbleven tot aan zijn plotselijk overlijden in 1864, hetwelk
plaats had tijdens hij zich op reis beyond , en wel ten huize
van een zijner vrienden.
De kolonel M e k e r n was , behalve ridder van de Militaire
Willemsorde , versierd met het Metalen Kruis (1830-1831),
en de Luxemburgsche orde van de Eikenkroon.
Part. berigt.

MERKERCK (HENDRIK VAN) , zoon van N i c o l a a s van
Merkerck en Mechteld Geubel, geraakte in 1648 in
de regering te Utrecht, en belioorde tot die regenten , die de
aanstelling van burgemeesteren enz. als een onvervreembaar regt
van de vroedschap erkenden en bezworen. Zijn moed en standvastigheid bleek in 1674, toen hij , wanneer de regering op
last der Staten Generaal geschorst was in het bewind , bijna
de eenigste was die in mannelijke taal zich tegen deze aanmatiging van magt verklaarde. H ij werd toen van zijn ainbten
ontzet en niet wederom aangesteld. Bij C e r i sier vindt men
een gedeelte van den deftigen brief door hem destijds aan de
gemagtigde van Hunne H000. Mod;. gezonden.
Hij huwde An ne van t'B ottyke n. Het jaar van zijn
overlijden is onbekend.
Zie Historisch verhaal van de onwettige behandeling , de provintie en
stad van Utrecht aangaande van de jaren 1672-1674, BUlage C.;
C erisier, Geschied. der Nederl D, VII. bl. 477 volgg, ; Martinet,
Vereenigd Nederl. bl. 70 ; v. d. Water, Plakaatb. D, III. bl. 185;
Scheltema, Staatk. Nederl. o. h. w.

MERKERE (GERARD VAN), of MEECKERE , admiraal van
Vlaanderen , werd in 1533 door de landyoogdes tot admiraal
over de Hollandsche vloot aangesteld tegen de Oosterlingen.
De vloot geraakte in Herfstmaand van dat jaar in zee, zette
koers naar de Sond , die zij eenigen tijd gesloten hield, vergunnende geen andere dan Nederlandsche schepen door dezelve
uit en in de Oostzee te komen.
De Lubeksche vloot , onder Markus Me ij er , hield zich ,
omtrent de Elve, ver genoeg buiten schoots. De Hollanders
keerden eerlang naar huis , en in de lente des volgenden jaars ,
werd er een bestand met de Lubekkers en een verbond van
koophandel voor den tijd van dertig jaren gesloten.
Zie Aert van der Goes, Register, bl. 194, 195, 197, 198,
199-215; Reigersberg, ChrOn. v. Zeel. D. II. 1)1, 443; Wagenaar, Vad. Hist. D. V. bl. 60-61, 129; J. C. de Jonge, Gesch.
v. h. Zeew. D. I. bl. 161, 164, 575.
MERKES (LEONARD AREND) en MERKES (FRANS CHRISTIAAN) , zonen van een oud rentmeester te Nijmegen , hadden

zich, na zich door een catechiseermeester in de gronden van
de Hervormde godsdienst te hebben laten onderwijzen , in 1752
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bij hunnen wijkpredikant M. J. B r o e n aangegeven om tot leden
der Hervormde kerk te worden aangenomen. Dit werd den
eerstgenaelden geweigerd , alleen omdat tot het gengotschap der vrije metselaars behoorde, en den leatstgeneelnden
omdat hij niet Wilde beloven zich nooit in dat genootselaap te
=lien begeven. Beide leverden een beklag over die weigering bij den kerkeraad van Nijmegen en de staten van. Gelderland in. Deze laatste begrijpende dat de predikant en de kerkeraad te ver gegaan waren , en geen voldoende reden v,an bun
gedrag gegeven Madden , gebeden dal deze twee personen om
die reden naet langer van het lidmaatschap der kerk zouden
geweerd worden. De broeders M e r k e s verzochten nu den leeraar
om vervordering van hunne zaak , overeenkomstig dit staatsbesluit , doch deze vend goed den minnelijken weg niet to bewandelen , hun ten minste geen bescheid te geven , maar kerkeraad te beleggen , in welken men besloot zich tot den magistraat der stad te vervoegen , met verzoek om handhaving en
bescherming. Dit bewoog de gebroeders Merkes den kpredikant en den voorzitter van den kerkeraad geregtelijk dagvaarden. Deze dagvaardigingen kwamen te gelijk net een verzoekschrift des kerkeraads tot den magistraat van Nijmegen.
Tot be,seh.eid gekregen hebbende norm in deze zaak ,H aar rade
te doen deden zij er versing van aan de breeders , met bijvoeging van zich rte vervoegen waar het behoorde. Na eenigen
tijd teevens vonden de breeders zich gedrongen den weg van
regten in te slaan , en ten Hove een verzeeksehrift aan te bieden , om , ingevolge van het vroeger gegeven ganstig staatebesluit , waaraan men zich onttrok , behandeld to worden. De
Staten geven andermaal bevel om de broeders M e r k e s niet
langer weerep , en dat , indien zij mogten goedvinden zich
elders te laten aannemen , de ipredikant , wien dit §ttiatikesluit
werd vertoond , zuiks zou hebben te 'doen , •en daarvan een behoorlijk getuigsehrift te geven , welk getuigschrift ,de kerkemad
van Nijmegen gehouden zou wezen te aanvaarden. Hiervan gayen zij verslag aan den predikant Broen, met betuiging dat
zij den zaehtsten weg hun aangewezen , .ont zich ibuiten ,de stad
te,doeniaannemen , zouden inslaan , hem verzoekende geen •ieuwe
zwarigheden to 'Timken of te helpen maken , wanneer hij zich
met dit getuigsehrift bij den Nijmeegsohen kerkeraad ,vervoegden. Geen zeer minzaam antwoord van Broen ontvangen
hebbende , zetten zij hunne zaak wort bij den predikant te
Beuningen on Ewijk , die een getuigschrift gaf, , overeenkomstig
met het vertoonde staatsbesluit. Zij leverden het bij den kerkeraad in , doch het leed een geruimen tijd dat zij 'er niets
van vernamen. Dit verwijI moede , verzochten zij een besluit
van den kerkeraad , geen eindelijk in herfstmaand kwam ,
behelzende : #dat de namen der heeren L. A. en F. C. M er,

-

k.e a in 't ledenmaten-boek der kerke aangeteekend , en voor de
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gemeente , naar gewoon gebruik , afgelezen waren." Deze zaak
maakte toen veel gerucht.
Zie Ned. .Taarb. 1752 ,
II. bl. 411-413, 1198, 1268, 1270,
1276; Kok, Vad. Woorde6.
n (Bijv o. h. w.

MERKES(JoHANNEs GERRIT WILLEM), zeer waarschijnlijk van
hetzelfde geslacht, woonde de veldtogten van 1787, 1793 en 1794
bij , wordt met lof onder de verdedigers van de Willemstad in 1793
vermeld en ontving van den prins van Ora* voor zijn dapper gedrag een fraaijen stok met massief gouden knop met inseriptien.
Hij diende bij het regetnent grenadiers van de la Calm ette, en
heeft nabij prins Frederik te Werwick , te Marche-a.u-pont en
elders gestreden. In later tijd werd hij burgemeester to Gendt
in de Over Betuwe , en is als zoodanig in 1838 gestorven. Hij
huwde Margaretha Sybilla Cock.
Zie Hand. d. Maats. v. Ned. Letterk. 1860-bl. 197; Bosscha,
Ned. Heldend. D. III. bl. 659.

MERKES VAN GENDT (Jhr. JOHANNES GERRIT WILLEM),
zoon van den vorige , werd den 21 Februarij 1798 te Gendt
in Over-Betuwe geboren , en ontving het eerste onderwijs te
Gendt, vervolgens te Elst, eindelijk aan de Latijnsche school
te Nijmegen, terwiji hij in de wiskunde het onderwijs van zijn
vader en op het wiskundig collegie genoot. Reeds op viiftienjarigen leeftijd trad hij het werkzame leven in , en wij vinden
hem van 1813-1815 als adspirant ingenieur werkzaam bij den
verificateur van het kadaster en de Triangulatien , en tegenwoordig bij de inneming van Arnhem in Nov. 1813. In het
laatstgemelde jaar werd de artillerie. en genie-school te Delft
opgerigt , en Merkes, wiens neiging en aanleg hem zoo wel
tot den krijgsmansstand als tot de beoefening der wiskundige
wetenschappen riepen , zette aan die inrigting zijne eerste
schreden op de loopbaan , die hij later met zooveel eer zou
vervolgen. Hij werd in 1815 tot kadet , en reeds in het,
volgende jaar, in den ouderdom van 18 jaar , tot 2° luitenantingenieur en adjudant bij den generaal-majoor der genie
J. G. Sid er i us aangesteld. Den 15 April 1821 werd hij tot
10 luitenant bevorderd. 1-lij was toen sedert Brie jaren in de
Zuidelijke Nederlanden , waar hij een werkzaam deel nam aan
den opbouw der vestingen , die bestemd waren om de grenzen
des rijks tegen Frankrijk te beschermen. In dit tijdperk trad
hij het eerst als schrijver op, en wel met de beantwoording
eener prijsvraag door het gouvernement uitgeschreven Over de

be8te wijze om in verschillenden aard van gronden reve'tement8muren te fondeeren. Deze werd door den toenmaligen commissaris-generaal van oorlog bekroond , onder toekennino- van een
e)
vet.eereprijs van f 200. In 1825 werd hij naar Gorinchem
plaatst, en meer en meer ontwikkelde hij eene buitengewone
werkzaamheid , en een groot aantal geschriften , die hij in de
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volgende jaren , in weerwil van de drukke bezigheid aan zijne
dienstbetrekking verbonden , in het licht gaf, getuigden van
zijnen rusteloozen ijver en van zijne zucht om kennis to verspreiden in bet leger, om de krijgswetenschap te dienen , waaraan hij zich met hart en ziel wijdde. Merkes behoorde tot
die jonge officieren , die niet alleen velen hunner tijdgenooten
vooruit waren in wetensehappelijke ontwikkeling, maar die ook
hunne kennis trachten merle to deelen , zoo werd hij in 1831, toen
door van It ij neveld het eerste tijdschrift voor het Nederlandsche leger (de Militaire Spectator) werd opgerigt , terstond
een der arbeidzaamste medewerkers, en leverde zoowel daarin
als in de later opgerigte Nieuwe Spectator tot aan zijn dood
een meuigte artikels , die hoofdzakelijk op de vestingbouwkunde
en op de landsverdediging betrekking hebben. Is bet niet te
loochenen dat verscheidene zijner werken uit een letterkundig
oogpunt beschouwd , niet tot den eersten rang kunnen gebragt
uorden , dat zijn stijl soms dat heldere en vloeijende mist,
dat, afgeschciden van het onderwerp , den lezer aantrekt en
boeit , zoo is toch in alien eerie krachtigen kern te vinden die
de oneffenheden van den bolster doet vergeten , wanneer hij
tot die kern doordringt. Vrijer,, levendiger en helderder evenwel was zijn stij1 als hij zich op historisch terrein bewoog. Tot
zijn beste werken , die hem een blijvende naam bezorgen , behoort , Ontwerp van eene bevestigingsmanier , waarbij de voornaamste der algemeen erkende gebreken van het geba8tioneerde
81e18el warden ontweken. In dit geschrift ontwikkeld hij vele
nieuwe denkbeelden , en met het volste regt kan men zeggen
dat hij daardoor de vestingbouwkunst een gewigtige schrede
voorwaarts heeft doen gaan. Even als zoo vele andere zijner
geschriften werd ook dit in den vreeinde met belangstelling
ontvangen , en werd er eene fransche vertaling van uitgegeven.
Ditzelfde was ook het geval met zijn Algemeen overzigt van
verscheidene, zoo oldi air nieuwe praktijken, betrekkellYk het
bouwen van bekleeding8muren enz. dat door den kapitein der
genie Gaubert vertaald en met goedkeuring van het, ministerie
van oorlog, in Frankrijk uitgegeven werd. Verseheidene daarin
ontwikkelde denkbeelden zijn later bij den aanbouw van nieuwe
fortificatien , zoowel in Frankrijk en Duitschland als in ons land ,
gevolgd geworden. FHet was echter niet alleen op theoretisch
gebied dat M e r k e s zich onderscheidde, de omstandigheden
hebben er hem ook toe geleid zich in het praktische krijgsmansleven als een bij uitstek bruikbaar officier te doen kennen.
Nadat hij van 1823-1830 te Gorinchem als kapitein ingenieur
was werkzaam geweest, werd hij in het laatstgernelde jaar near
Meenen verplaatst , en beyond zich binnen die vesting, toen
de Belgische opstand uitbrak. Kort daarna werd hij in de
vesting Grave geplaatst , waar hij zich bij de restauratie en
bewapening der vestingwerken verdienstelijk maakte en zich
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tweemaal onderseheidde bij het leiden van uitvallen near Boxmeer en Gennep , waarbij de uit Venlo aangerukte Belgen verdreven , en eenige vaartuigen naar Grave rnedegevoerd werden.
In het volgende jaar met onderscheidene commission belast ,
woonde hij den Tiendaagschen Veldtogt bij. Nadat hij in 1832
tot 1* kapitein•ingenieur was bevorderd , werd hem in 1834
het afwerken van een gedeelte der topographisehe kaart opgedragen , en wel van het terrein tusschen de Maas en den
straatweg van Grave naar Breda. Tot het jaar 1838 was hij
daarrnede bezig , en werd in het volgende jaar tot adjudant van
den Prins-veldmaarschalk benoemd , die , nadat hij in 1840 als
Willem II den troon had beklommen , hem in die betrekking
handhaafde. Tot aan den dood van Bien vorst, aan wren hij
innig verknocht was, bleef hij steeds diens voile vertrouwen
genieten , en was hij zijn raadsrnan en vrnagbaak bij de vele
plaanen, welke hij in bet belang der landsverdediging ontwierp
en ten uitvoer deed brengen, zoodat het weliigt niet gewaagd
zou zijn , te beweren dat de Utrechtsche waterlinie en de verschanste legerplaats bij Vught , voor een groot gedeelte door
hem voorgesteld of altbans naar zijne denkbeelden ontworpen
zijn. Na, den dood van Willem II werd Merkes, even als
tie overige adjudanten in dezelfde betrekking gehandhaafd bij
onzen tegenwoordigen koning doch eenige maanden later tot
adjudant in buitengewone dienst benoemd , en in verband daarmede wed& in werkelijke dienst bij bet wapen der genie hersteld. Den 8 Februarij werd hij bevorderd tot luitenant kolonelingenieur , en voorloopig belast met de functien van inspecteur
in de 20 inspectie van fortificatien , tot welke betrekking hij in
1852 definitief geroepen werd. In dit jaar word hij ook eervol
ontslagen als lid der commissie van beheer en toezigt over de
droogrnaking van het Haarlemmermeer, waartoe hij in 1840
benoemd was. Den 22 Mei 1858 word hij tot kolonel bevorclerd , welken rang hij tot aan zijnen dood bekleedde. Tot bet
laatst van zijn leven was hij ijvcrig werkzaam in de gewigtige
betrekking die hem was toevertrouwd , en besteedde hij den
tijd , welke hem bescbikbaar bleef, ten nutte der wetenschap,
die hem lief was. Daarvan getuigen onder anderen verseheiden
.artikelen van zijne hand , die, in de laatste jaren in de beide
militaire tijdschriften werden opgenornen, en waarvan wij hoofdzakelijk willen vermelden zijne Beschouwingen en Bijdragen tot
de kennis van ons land , in verband met de verdedigings aange•legenheclen , met bij lagen , bevattende gernengde aanteekeningen
en ophelderingen , in de Militaire Siectator van 1856 en 1857
opgenomen. Dit uitvoerig bewerkt stuk, dat tot den omvang
van een lijvig boekdeel was uitgebreid , kan als het resultant
van zijne langdurige over 's lands desertie beschouwd worden.
Hij overfeed den 10 Oct. 1859 te Dordrecht , in den ouderdorn
van bijna 62 jaren. In 1824 was hij te Yperen in het have,
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lijk getreden met Denise Amelia Isabella Castricque,
dochter van den ontvanger van Lancremarck P. C. F. M. C ast rieq ue W ey k yn, die hem 4 kinderen schonk.
M e r k e s was ridder der orde van den Nederlandschen Leeuw ,
kommandeur van die der Eikenkroon , van de Russische orde
van St. Anna met de keizedijke kroon en van de orde van de
Witten Valk , ridder en later officier van het legioen van Eer,
ridder der Zweedsche orde van het Zwaard en der orde van de
Wurtembergsche kroon.
Herhaalde malen werden zijne verhandelingen bekroond , o. a.
in 1824 , zoo als wij hierboven vermeldden , door het departement van oorlog , in 1837 door de koninklijke academie van
krijgswetenschappen te Stokholm met de gouden medaille der
le klasse met koninklijk bors,tbeeld. In datzelfde jaar ontving
hij van den koning van Pruissen een kostbaren ring met
diamanten , dragende het koninklijk naamcijfer met eene kroon
in 1838 ontving hij de gouden medaille van het provinciaal
Utrechtsch Genootschap van kunsten en wetenschappen voor
eene bekroonde verhandeling over de Opbewaring en conservatie
van het buskruid. Hij was lid van het Bataafsch genootschap
van proefondervindelijke wijsbegeerte te Rotterdam , van het
wiskunstig genootschap Ben onvermoeiden arbeid komt alles to
boven te Amsterdam eerelid van de koninglijke Zweedsche
rtkademie van krijgswetenschappen te Stokholm , lid van het
instituut van ingenieurs en van het wiskunstig genootschap van
kunsten en wetensehappcn , sedert 27 Nov. 1837 lid der Maats.
van Nederl. Letterk. te Leyden. Den 25 Aug. 1846 werd
hij , alsmede zijne wettige nakomelingen door koning W it 1 e m
II in den adeistand der Nederlanden verheven , en in 1854
schonken hem de erfgenamen van dien koning den degen , die
deze in den Spaanschen oorlog zelf had gedragen. Zijn portret bestaat.
Hij schreef:
Inleiding to de beoefening der vestingbouwkunde. Brussel
1825. 2 d.
Verhandeling over de beste wizen om in verschillenden aard van
►ronden revêtementsmuren te fondeeren. 's Hage 1826. met platen.
Memorie behelzende eeniye der lelangrijkste gebeurtenissen
gedurende he Leven van Merino , baron van Coehoorn. 's Hage
1836, door den S. vermeerderd en verbeterd herdrukt in de
Militaire Spectator , jaarg. 1835.
Verhandeling over het belang der vestingen van den staat.
Brussel 1826. 2 d.
Verhandeling over het uitslaan en inwateren van binnenmuren
en holle Bogen. Nijmegen 1827.
Over funderingen van revelementsmuren. 's Gravenhage 1826.
Het beleg van Maastricht in 1579. Arnhem 1827 , in 1843
vermeerderd en verbeterd in de Militaire Spectator. Dit ver-
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Baal heeft aan J. C. H a u c h het onderwerp geleverd voor
zijne tragedie Die Belverung Maastrichts, in 1834 te Leipzig
bij Bro e k ha us uitgegeven.
Stelsel der oorloysvuurpijlen naar Congreve , Monlyerie enz.
's Graver& 1829.
Memorie over twee ontwerpen, den vestingbonw betrefende,
le eene nieuwe bevestiginys manier , en 26 een model comery
buskruid mayazijn, m. pl. 's Gravenh. 1830.
Algemeen overziyt der permanenteversterkinyskunst. Breda 1836.
Beleg van Grave in 1674 , in Afilitaire Spectator 1836.
Vorderingen der versterkingskunst. Breda 1836.
Alyemeen overzigt betrekkelijk het boatmen van bekleedin gsmuren. 's Gravenhage 1837.
Levensschets van den luitenant generaal der genie M. J. de
Man. Breda 1838. S. G. van Ho ij e r.
Verhaal van de bestorming van Bergen op Zoom in 1747 ,
in Mail. Spectator 1839.
Beknopt relaas van de belegering era bestorming van Constantene in Oct. 1837 , uit de nieuwsle bronnen , veryezeld van
eeniye schetsleek. op de plaats genomen. Naar het Hooyd. en
net aanteek. verrijkt. 's Hage 1838.
Verhandeling ter beantwoording der vraay , welke doelmatiye
veranderingen zouden kunnen yemaakt en in werking yebrayt
worden, zoowel ten opzigte der bomvrzje en niet boinvrije magazijnen, als ten opziyte van het rietwerk enz. waarin het buskruid tot nu toe vervoerd wordt. Uitgegeven door he Prov.
Mr. Gen. Utrecht 1838.
Geschiedkundiye aanteekeningen betrekkelijk he slot Loevestein.
Gorinch. 1840. (met Boo nza je r).
Froyer. Ferslay van den minister van oorloy , beir.
treffende eeni ye verbelering aan de ophaalbrugyen enz. voorgest.
en tot nader onderzoek aangebotlen door J. W. G. M. v. G.
's Huge m. pl. 8 .
Beschouwingen en Bijdrayen tot de kennis der verdediying
van Nederland. Breda 1857.
-

-

-

0

Zie Hand. d. .Taarl. vergad. der Maats. van Ned. Letterk. te Leiden
1860; Milit. Spectator; G. D. J. Schotel, De dood des Konings ,
's Hert. 1849; De dood en begratenis van Z. M. Koning Willem II,
Haar]. 1849 ; De nieuwe Spectator , 14 jaarg. bl. 155; Bosscha,
Neerl. Heldend. te land, Bijv. en Verb. bl. 35; Cat. d. .111ilit. Acad. ;
van Cleef, Naaml. v. boek.; Collot d'Escury, Holl. roem ,
D. VI. bl. 538 , 539 ; Athenaeum , 2e jaarg.

MERKMAN de Jove (PIETER) werd den 22 Jan. 1699
to Haarlem geboren. Zijne ouders waren Pieter Merkm an
een Amsterdammer, die te Haarlem woonde , en An n a L ep el. Zij behoorden tot den aanzienlijken burgerstand en gayen hunnen zoon eene beschaafde opvoeding. Vervolgens werd
hij voor den koophandel en het fabriekwezen opgeleid , en be,
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oefende nog zeer jong zijnde de dichtkunst ; op de viool spelende , scheen hij daarin zelfs uit te munten , door hem werden
dan ook gezangen vervaardigd , die met muzijk en partijen
door J. Nozeman aan Mattheus Merkman, des schrijvers oom , opgedragen , en in of omstreeks 1739 te Amsterdam gedrukt werden. Dit werk bezat een dertiental gezangen.
In 1725 verloor de dichter zijne moeder , en vervaardigde bij
die gelegenheid een lijkzang. Den 3 Oct. 1728 begat hij zich
voor de tweede maal in het huwelij k met Anna K a t h a r i na
Kim m e 1. Ook deze band werd spoedig door den dood verbroken , en M erk rn an hertrouwde in het laatst van 1731
met Anna Maria Comm ersb a ch te Wezel, met welke
hij orntrent twintig jaren mogt vereenigd blij yen (zij overleed
den 21 April 175 l). In Nov. 1752 huwde hij voor de vierde
maal met Isabella van Le euwaarden, zuster van zijn
overleden boezemvriend Matth eus van Lee u w aard en ,
en van Justus van Leeuwaarden, welke met gemelde
zijne zuster het Remonstrantsch gereformeerde hofje in Haarlem heeft gesticht. Hij was regent van bet Aalmoezeniersen werkhuis te dier stede (1731 en 1757) en bekleedde ook
den post van commissaris bij de kleine bank van justitie.
Hij Meld briefwisseling met verscheiden geleerde letterkundigen , dichters , zoo als met den Leidschen hoogleeraar A 1er ti , Cornelis Nozeman, Justus van Effen, Mattheus en Justus van Leeuwaarden, Pieter Langendijk, Joan de Haas, Jan Baptist Willekes, Dirk
Smits en anderen.
Onderscheidene zijner stukken werden geplaatst in den Hollandschen Spectator van Justus van Effen, gelijk blijkt uit
de brieven van P. A. V e r w e r aan onzen Merkm an , ook
vindt men van hem verscheidene gedichten in Verzameling van
ernstiye en boertige Mengelstoffen in Dicht en Ondicht. Amst.
1726--1734, in 6 deeltjes. Door hem werd de latijnsche
Lentezang , door Frans O u d en d o r p te Haarlem in 1734
uitgesproken , in het Nederduitsch gevolgd , en met den latijnschen tekst aldaar in 4°. gedrukt. Den hoogleeraar in de godgeleerdheid te Franeker wijdde hij een gedicht , getiteld : Venema het ademt verdraayzaamheid. Leiden 1742. 4 °. De latijnsche redevoering van professor A 1 b er t i Over de nuttigheid
van de Dichtkunst vow. de Godgeleerden, werd door M e r km a n in bet Nederduitsch berijmd , en , benevens de prozavertaling , almede te Leiden in 4. gedrukt. Ook vervaardigde
hij gelegenheidsverzen met en zonder zijn naam , en een treurspel : Brutus en zijne zonen. Amst. 1725. A b co ude vermeldt
van hem : Gedigt aan J. Alberti. Leyden 1740. 4°.
M e r k man was een middelmatig dichter. Sommige zijner
puntdichten zijn echter niet zonder geest , zijn treurspel is koud
en gedwongen , in stroef prozaisch rijm. Hij overleed te
,

650
Haarlem in Jttlij 1760 , in den ouderdom van 62 jarert. Zijn
portret bestaat.
Zie Witsen Geysbeek, B. A. C. Woordenb. o. h.w.; Yruchten
verza►neld door de aloude Rederijkkamer de Wijngaardranken, D. III.
bi. 27, volgg.; Langenclijk, Gedicht. III.b1.251; A beoude,
Naaml. v. Ned. book. 131. 151; Cat. d. Maats. v. Ned. Lctterk. D.Ib.
bl. 144.
MEIMUS (CHARLES GuudaumE), • zoon van Jean Gaspard
M e r k u s , werd in 1788 geboren , en in 1809 predikant te Kampen , in 1810 te Dordrecht, en vertrok in 1823 naar Amsterdam , waar hij in 1850 emeritus werd. Hij eindigde zijn leven
te Arnhem 25 Jan. 1865 , in den ouderdom van 76 jaren.
Aan eerie uitgebreide kennis paarde hij een buitengewoon
holder oordeel , eene verwonderlijke scherpzinnigheid , vurige ijver
voor al coat goed en edel is : eenvoudigheid en nederigheid ,
ininzaamheid en liefde waren zijne meest kenmerkende deugden.
De geheele Waalsche kerk had groote verpligting aan den man
die in de jaren 1843-1848 hare regten heeft verdedigd met
zoo vurigen ijver , met zulke onvermoeide standvastigheid en
met zoo groote wijsheid dat zij zonder overdrijving kan gezegd
worden door hem voornamelijk gered te zijn van den onder+Y ana die ben bedreigde.
6
De laatste jaren van zijn leven was hij nagenoeg blind.
Hij was ridder van de orde van de Ned. Leeuw,, president
van de commissie voor de zaken der Waalsche kerken. Bij
zijne eerste vrouw, P. Ha cket, uit Elburg , had hij een
zoon, ongeh. overladen. Zijne tweede vrouw , C. van Ke ss e I, schonk hem vijf kinderen.

MERKUS (H.), zwager van H. K. Arkstec. en dichter ,
blijkens zijn lofgedicht voor diens dichtstuk Nijmegen enz.
Amst. 1733.
Zie Heringa, Naaml. v. dicht, hi. 64.
MERKUS (PIERRE) , zoon van Jean Gasp a r d M e r k u s,
predikant der Waalsche gemeente te Naarden, later te Voorburg ,
en van M o u c h i n, dochter van den Protestantschen predikant
van dien naam te Geneve , broeder van den vorige , werd in
de eerstgemelde plaats 18 Maart 1787 geboren. Hij ontving
eerst onderrigt in de ouderlijke toning en bezocht vervolgens
de boogeschool en trad als beambte in dienst van den staat
en vertrok den 9 Februarij 1815 als ambtenaar 3e klasse naar
de 0. Indien. Terstond werd hij door den commiesaris•generaal E lout tot zijn particulier secretaris benoemd en verkreeg
diens volkomen vertrouwen. In 1817 benoemde hij hem tot
adjunct van den secretaris•ceneraal , en , onder den president
van het hooge geregtshof , M a u r i. s s e bragt M e r k u s het
meest toe tot het organiseren der regterlijke instellingen op
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Java. Later wad de regterlijke organisatie geregeld naar Oin
plan , dat ook tot grondslao- strekte van de meeste, regleraenten
in tie avenge bezittingen buiten Java. In 18.19 werd hip voorgedragen tot procureur-generaal bij bet hooge geregtshof en tot
advocaat-fiscaal van de land- en zeemagt in Neerlandsch.Indie
en in 1821 bevorderd tat secretaris-generaal van de Howe
Begering. Het jaar daaraanvalgenden zag hij zich tot gouverneur der Moluksche eilanden benoerad ,, welke hetrekkiug hij tot
1828 bekleedde. De staat dezer eilanden, ten gevolge van een vroegere staatkunde, liet veel te wensehen over. Merk us ontdekte spoedig , niet slechts de oorzaken van dien toestand , maar
aarzelde geen oogenblik middelen tot verbetering aan to wijzen.
Hij haastte zich den gouverneur van de Capellen er kennis van te geven , en deze besloot zelf den stand van zaken
in oogenschouw te nemen. Hij vertrok 27 Februarij 1824 ,
vergezeld van zijne echtgenoot en een talrijk gevoig derwaarts
en den 21 Maart werd hij door M e r k us te Amboina ontvangen. Het verblijf van van de Capellen te Amboina had
het gevolg dat hij overtuigd word van de waarheid der voorstelling van Merkus, en hij besloot maatregelen te nemen die
en de treurige toestand der bevolking , en he belang van het
gouvernement vorderden. Nadat de gouverneur-generaal , onder
geleide van den gouverneur der Molukken zeede meest afgelegene bezittingen , zoo als Celebes en Menado had bezocht ,
eu naar Batavia was teruggekeerd , werd de laatste derwaarts
opontboden om bij de deliberation , betrekkelijk de Molukken ,
tegenwoordig te zijn , doch de oorlog die hierop , zoo op Java ,
Celebes en Sumatra volgden , maatregelen die ten aanzien der
cultuur op het ciland Java genomen werden en andere oorzaken , liepen zamen out de volvoering der nuttige plannen van
van de Capellen en M e r k us te beletten. Het was gedurende den tijd dat hij gouverneur der Molukken was, dat hij
het noodig achtte voor de rust en de veiligheid der Nederlandsche bezittingen om zich meester te maken van eenige
streken op Nieuw-Guinea. Zulks geschiedde door Z. M. corvet
de Triton onder de kapitein-luitenant Steenboom en den
schooner Iris. Men bouwde in een baai, die men toen het
eerst on , en die men den naam van baai van Triton gaf,
eene kleine sterkte. Het nieuw ontdekte land verkreeg den
naam van Illerkets-oord. In 1829 werd Merk us, toen president van het hooge hof van justitie, door den commissarisgeneraal du Bus de Ghisi ern i e s met een nieuwe zendinonaar de Molukken belast , orn er namelijk de wanorde te herstellen , die sedert zijn vertrek ontstaan was, hetgeen in weinige
woken gelukkig door hem volbragt werd. In hetzelfde jaar
werd hij raad van Indie, en bet volgende jaar, na het einde
van de bloedige worsteling in de Indien , commissaris om de
zaken der Javaansche vorsten te regpien , wa,aryan bet belang-
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rijke tractaat van 14 Junij 1830 het gevolg was. In 1836
keerde hij naar Nederland terug.
Naauwelijks te Hellevoetsluis , den 10 Junij 1836 aangekomen , vernam hij , dat hij als raad van Indie ontslagen was ,
onder voorwendsel dat hij bij een nieuwe organisatie van den
raad niet was herkozen , doch inderdaad om de uitgave van zijne
brochure Blik op Neerlandsch Indie. In 1838 keerde Merkus
in betrekking van commissaris en raad van Indie te Batavia ,
aan boord der Sara Lydia , terug.
Volgens zijn instructien mogt hij Sumatra niet verlaten voor
bet einde zijner zending. Den 30 Oct. 1840 werd hij tot
vice-president van het gouvernement in Neerlandsch•Indie henoemd, en den 14 Fehr. 1843 tot gouverneur-generaal. Gedurende
vier jaren hield M e r k us de teugels van bet bestuur in handen. Hij overleed op eene reis rondom Java met de stoomboot
Bruno den 4 Aug. 1844 ten huize van den resident Pie t e rmaat te Soerabaya. Hij had nog een broeder, Henri Me r
k e s , die in zeedienst was , en zich in 1813 te Dordrecht zeer
verdienstelijk maakte , door met veel beleid de Franschen die
bij Papendrecht stonden , te keeren.
-

Zie P. Me1vi11 de Carnbee, Le Illoniteur des Indes Orientales
et Occidentales, 1848-1849 , p. 190 suiv. ; Lijkrede van Westenbrinck
Meyer te Soerabaya.
MERLEN (ABRAHAM VAN), zoon van 1) i e ri c van Me rlen, Ottens zone, en van Margaretha le Grand: zijn
vader , te Grave geboren , was procureur en werd burger van
Antwerpen 1 ) 7 April 1567. Hij werd geboren in 15 70, beoefende de graveerkunst, kwam in 1600 in het St. Lucas-gild
te Antwerpen, huwde Constantia Alewijns, en had 5
kinderen. Hij vervaardigde verscheidene kleine prenten, o. a.:
De keilige maagd met het kind, maarbil een heave , 8°. .De
heilige Feronica, 8 ° . De geeseling van CHRISTUS , 8.. B. Aloysius van Gonzaga , 8°.

Zie Kramm, t. a. p. D. IV. bl. 1100.

MERLEN (CoRNELis VAN), kleinzoon van Th eodor us
van Merlen en Cornelia van Tombeloo, kunstgraveur
in de 2' helft der 17e eeuw. Hij huwde Sara Maria H uybrecht, en overleed 11 Aug. 1654. Hij liet 9 kinderen na.
Van hem vermeldt Nagler de volgende prenten :
St. Jan de Evangelist , 8°.
Pater Wilhelmus Ireland en P. Anton Turner, Jesuiten , en
voorkomende in Brevis relatio /elicits agonis , quem pro religione catholica gloriose subierunt aliquot e societate lesu , sacerdoles in ultima Angliae persecution sub anno 1678 etc.
Pragae 1683. 4°.
Zie Kramm, t. a. p. bl. 1101. ms. Geneal.
1)

Hij stied 1605 en had 5 kinderen.
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MERLEN (JAcosus veN) , graveur. Er bestaat tusschen
hem en Abraham verwarring , die K ram m niet geheel kon
oplossen.
Bryan wit, op gezagvan Florentin le Comte, dathij
met Theodorus (Johannes) van Merlin (Merlen),
prenten heeft gesneden naar Maarten de Vos, doch K r amm
meent dat bier Abraham van Merlen wordt bedoeld. Ook
zou volgens dezen zijn bloeitijd verkeerd door Bryan omstreeks
1600 gesteld zijn. Volgens de M8. Geneal. was hij de zoon
van Abraham, en overleed 15 Dec. 1615.
Zie Kramm, t. a. p. ; ins. Geneal.
MERLEN (JOHANNES VAN), zoon van Cornelis van
M e rl e n , graveur , werd 23 Julij 1699 geboren. Mogelijk
was hij dezelfde met Theodorus Johannes, die volgt.
De door ld Blanc aan hem toegeschreven prent .Henri de

la 7our d' Auvergne , vicomle de Turenne , te paard, met een
veldslaq op den achtergrond, in gr. fol. is volgens Kr am in
alleen door hem uitgevoerd.
Lie Kramm, t. a. p.
MERLEN (THEODORIIS JOHANNES VAN), volgens Fiore ntin le Comte, een broeder van Jacobus van Merlen,
doch volgens K r a m m leefde hij in het midden der 11° eeuw.
Waarschijnlijk was hij de voorgemelde Theodorus, zoon van
Abraham. Hij buwde eerst met Cornelia van Tombeloo, en 23 Oct. 1643 met Maria Wiggers.
Hij sneed den fraaijen titel naar de teekening van A b r sham van Diepenbeek, voor een der deelen van de Acta
Sanctorum etc. door J o a n n e s Bollandus. Antv. 1645.
Voorts komen van hem voor :
De marteling van St. Lambert, en vindt men van zijn graveerwerk in Mundi lapis lydiu8 , sive vanitas per veritatem

falsi accusata et convicta, opera D. Antonii a Burgundia archidiacon Brugen8i8 ; Antv. 1659. 4°. met 58 schoone gravuren door van Merlen.
Zie Catal. d' Ouvrages de travail et de livres races et curieux etc.
chez M. Edwin. Tross. Paris 1855. N °. 611; K r am rn , t. a. p. ins. geneal.
MERLEN (JEAN BAPTISTE baron VAN). Onzeker is het
of deze aan den beroemden Angelus M e r u 1 a verwant is ,
doch blijkens genealogische aanteekeningen behoort hij tot de
afstammelingen van Di eric v an Merlen 0 tten szoon ,
van wien wij vroeger gewaagden. Zijn vader was B e rn ard us
Josephus Antonius van Merlen, geb. 24 April 1746
en overt. te Antwerpen 28 Februarij 1819 , zoon van Edmund us Bernardus van Merlen, geb. 2 Jan. 1709, en van
Isabella Clara de Coninck. Zijne moeder heette Anna
Carolina Liegoi s. Hij was de 5e van 14 kinderen werd den
,
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11 Mei 1772 te Antwerpen gehoren , en trod .op zestienjarigen
leeftijd als wijwilliger in dienst bij de troepen welke door de
staten van Brabant , toenmaals in opstarid tegen het Oostenrijksche gouvernement waren op de been gebragt. in 1792
Bing hij in den rang van 2e luitenant over in het eerete regimeet Belgen dat in dienet van Frankrijk stond en nun
aan de veldtogten in 175,8 , 1794 in de Nederlanden. Hij
kweet zieh dapper van zijn pligt in het gevecht bij Berehem ,
niet ver van Antwerpen , waar hij met zijne ruiterij twee stukiken geschut veroverde , .als ook in het gevecht bij Laneelles ,
een dorpje in Vlaanderen , op den 18 Aug. 1793, waar .hem
twee ribben door een geweerkogel werden verbrijzeld. In 1795
;ging van N e r 1 e n , schoon hij reeds sedert 11 Augustus 1793
den rang van kapitein in het Fransche leger had verkregen ,
als eerste luitenant over in dienst der Bataafsche republiek.
ffij wad geplaatst bij de huzaren en in hetzelfde jaar nog tot
ritmeester bevorderd. Met de huzaren maakte hij de verschillende vdldtogten. mede , waaraan de legermagt der Bataafsche
republiek in die dagen deel nam. Tijdens de velkogt in
Noordholland 1799 was het regement , waarbij hij diende , ingedeeld bij de divisie du Monceau , welke divisie , gelijk bekend
is , .zulk een belangrijk aandeel beeft gehad aan den strijd tegen
de Engelschen en Itussen. In den slag bij Bergen werd hij ,
bij gelegenheid van een aanval ,der huzaren op de vijandelijle
ruiterij , die lugs het strand over Egmond aan zee trachtte
voort te rukkeri , van zijn paard geworpen , dock het gelukte
hem , na eenige .uren bewusteloos op het siagveld te hebben
gelegen , zich des bnachts weder bij zijn regement te voegen.
Gedurende den veldtogt van het volgende jaar waren sde ,huzaren ingedeeld bij het leger in Duitschland , en van M e r l e n
verkreeg toenmaals eene eervolle melding wegens ,zijn ,gedrag
in het ,gevecht bij Oberschwae,h 2 Dec. 1800. Bij de afdeeling an let Bataafsche leger, waarover het bevel aan den
generaal du Monceau was opgedragen , ,en welke in 18 05,,
eerst een kamp bij Zeist betrok , daarna zieb aan den Helder inscheepte met het doel ora deel te nemen aan de ontworpen
landing in Engeland , -en eindelijk den veldtogt van het jaar
in Oostenrijk medemaakte , was ook het regement huzaren ingedeeld, en daandoar was:via n _Merle n ook tegenwoordig bij
den bekenden slag 'van Ulm , waar de keizer den Oostentijkers
milk teen ,gevoeligen slag toebragt.
Met roam overladen , 'keerde het regement huzaren , in 'het
begin Nan 180-6 mar Nederland terug , wear weinige maanden
later de verandering van .regeringsvorm pleats greep , ten go.
volge ;waarvan Ln diem ij k a p,o 1 eo n , loning van Holland
werd. De ritmeester v an Merlen trok de aandaeht des .konings,, en .ontving weldm vele bewijzen van diens genegenheid. ,Spoedig lwerd hij luitenant4kolonel bij .het regiment
;

,

,

,
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huzaren der garde, kort daarop majoor bij dat korps, ridder
van de Unie, en eindelijk (5 Maart 1808) kolonel en kommandant van de geheele kavallerie der garde. Isla de laatste
benoeming bleef echter de hooge gunst , waarin van Merlen
bij koning L o d e w ij k stond , niet lang zijn deel , althans de
konng begeerde hem niet langer meer in zijne onmiddelijke nabijheid te hebben , en benoemde hem tot kommandant van het
3e regement huzaren, dat zich in Spanje beyond, met •een stelligen last zieh dadelijk derwaarts te begeven. Van Merl en
nam nu het bevel der Hollandsche huzaren in Spanje op zich
en woonde onder auderen den slag bij Almonaced bij , 10 Aug.
1809 , waar hij eene charge deed op de Spaansche ruiterij die
met het beste gevolg werd bekroond , en bij eene tweede
charge , in verband met de Fransche dragonders, een park vermeesterde , uit verseheidene kanonnen en kaissons bestaande.
Intusschen was het regement huzaren , reeds ten gevolge
van de vermoeijenisse des oorlogs , zoo zeer versmolten , dat
daaruit naauwelijks een eskadron gevormd kon worden. V an
Merlen onderrigtte zulks den minister van oorlog, Kray temh o ff, en ontving dien ten gevolge in den aanvang van 1810
bevel naar Holland terug te keeren , ten einde daar op nieuw
drie eskadrons zamen te stellen. Volgens K ray e n h off,
zou., wanneer koning L o d e w ij k , die destijds te Parijs was,
de orde zond dat de kolonel v a n 111. erlen nit Spanjen
terug moest komen , dit het sein zoude zijn om Holland
tegen Frankrijk te verdedigen , zoo als destijds het plan
bestond.
Koning Lod e w ij k beschikte eater anders over van M e r1 e n, en toen deze net het detachement dat naar Hulland terug
zou keeren reeds op marsch naar bet vaderland was , ontving
hij een koninkliik besluit van den 9e Mei, waarbij here werd
gelast , in plaats van naar Holland terug to keeren, zich dadelijk weder bij zijn regement in Spanje te vervoegen. Dit
was een grievende teleurstelling ; want hoezeer er niets vernederends in gelegen is,, om , wanneer de hood sulks vordert,
het bevel te voeren over eene kleinere afdeeling , clan waarop
onze rang het regt heeft, hies bestond niet 'eerie reden om aan
van Merlen eene task op te dragen , die zeer goed tlactr
een ritmeester had kunnen volbragt worden. Intussehen 43r
bleef weinig anders over clan te gehoorzamen , en. van .M
1 en keerde derhalve naar Spanje terug , wear hij het bevel
over het overblijfsel van het 36 regement bleef voeren tot as
de inlij ving van Holland in het Fransche keizerrijk. Be keizer vergoedde echter van Merl en het feed dat .de koning
hem had aangedaan. C a ra b i er , de Hollandsehe minister van
oorlog, overtuig,d dat de verdiensten van van M. er 1 en niet
genoeg gewaardeerd waren .geworden, vestigde in .een ziiner
laatste brieven aan den Franschen minister van oorlog de aan.
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daeht op dien hoofdollicier,, beval zijne belangen dringend aan
en eindigde onder anderen met deze woorden : "Cet officier
fort bien not , merite d'être tire de l'oubli. Je vous prie
done monseigneur de vouloir lui dormer un commandement plus
analogue a son rang et de la mettre A merne de prouver A sa
majeste irnperiale qu'il est pas indigne de ses bontes." Het
gevolg hiervan was dat Napoleon, van Merlen benoemde
tot kommandant van het 2e regement van de garde , dat zich
toen in Spanje beyond. Van M e r 1 en bleef tot in 1813 in
Spanje, toen hij benoemd werd tot brigade-generaal en kommandant der 2° brigade van de kavallerie-divisie Chaste', behoorende tot het kavallerie-korps Latour•Maubourg dat bestemd
was om deel to nemen aan den veldtogt in Duitschland. Roemrijk streed hij aan het hoofd zijner brigade in den veldtogt
van dat jaar en in dien van bet volgende. Bi j Leipzig werden hem twee paarden onder bet lijf doodgeschoten , en in het
gevecht bij Montereau , Februarij 1814, dekte hij met eenige
kavallerie en 800 man infanterie op uitrnuntende wijze den
terugtogt van Marmont , maar werd door drie lanssteken zwaar
gewond en moest zich krijgsgevangen geven. Door de zorg
van den prins van Wit tgen s t e i n werd bij getransporteerd
naar Fontainebleau , waar ook de keizer zich beyond , die daar,
gelijk bekend is, afstand deed van den Franschen troon. Weinige dagen voor deze gebeurtenis , liet N a p o l e o n aan onzen
van M e r 1 c n , die vroeger reeds met de orde der reunie
en achtereenvolgende met het ridderkruis en het oflicierskruis
van het legioen van eer was begiftigd , het diploma uitreiken
van baron van het keizerrijk.
Toen Lodew ij k XVIII den Franschen troon had beklommen , nam van M erlen zijn ontslag uit de Fransche dienst
en keerde naar Nederland terug. Hij trad als generaal.majoor
in de gelederen van bet Nederlandsche leger, en word bij de
zamenstelling van bet leger to velde , belast met het bevel van
de 2e brigade ligte kavallerie. Aan het hoofd dier brigade
maakte bij dien korten maar bloedigen veldtogt mode, waardoor den keizer onherroepelijk ten val werd gebragt. Zijn
eerste optreden tegenover de keizerlijke troepen was niet gelukkig. Vroeg in den morgen van den 16 Julij opgerukt naar
Quatres-Bras , kwam hij daar aan juist op het oogenblik dat
de Nederlanders , die tot daartoe de stelling verdedigd hadden
en die op het punt waren te bezwij ken voor de overmagt , door een
nieuwen aanval van de geduchte Fransche kavallerie bedreigd
werden. Hij had zijne brigade nog niet eenmaal behoorlijk in
slagorde kunnen stellen , toen hij bevel kreeg oogenblikkelijk
eene charge op de Fransche ruiterij te rigten. Zoo geschiedde ,
maar de Nederlandsche huzaren (regement huzaren n°. 6 , B or e e 1) werden door hunne tegenpartij overhoop geworpen en
totaal geslagen; eene uitkomst die niets bevreemdends heft ,
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wanneer men het overhaaste van den aanval in aanmerking
neemt , en daarbij bedenkt dat de Nederlandsche ruiterij reeds
10 uren had gemarcheerd , en in getalsterkte verre beneden
de tegenpartij stond.
Bij Waterloo was de 2e brigade gelukkiger in haren strijd
tegen de Fransche ruiterij ; maar zij had daarentegen het ongeluk haren beminden aanvoerder door een kanonkogel doodelijk te zien getroffen.
Nopens zijn dood lezen wij in het Engelsche militaire tijdschrift United Service (Mei 1852): "Onder alien , wier dood
het verbonden leger op het noodlottige slagveld van Waterloo
had te betreuren , was geen moediger krijgsman dan de dappere
generaal van M e r 1 e n , de bevelhebber der 2e brigade ligte
ruiterij. Kort voor hij de noodlottige wonde ontving die een
einde aan zijn !even maakte , ontmoette hij te midden van den
strijd een Fransch generaal , met wien hij onder de vroegere
Fransche regering , op den vriendschappelijksten voet had verkeerd , en dien hij op het oogendlik kon dooden of gevangen
nemen ; maar het denkbeeld versmadende om voordeel te
doen met den toestand , waarin het Coeval hem had geplaatst ,
groette hij hem en zeide : "generaal , dit is mijn gedeelte
van het slagveld , en dat het uwe , zorg voor uwe veiligheid ,
vaarwel."
Het schijnt dat de dappere krijgsman vervuld was met een
voorgevoel van zijn naderend einde. Terwip hij eenige ververschingen gebruikte met den generaal G h i g n y (de bevelhebber der l e brigade ligte kavallerie), de slag reeds begonnen zijnde , merkte de laatste aan, dat 's vijands geschutvuur in hevigheid toenam." "Ja ," zeide de generaal
van M er 1 e n , "het zal een heete dag zijn , en voor mij de
laatste." llSpreek zoo niet mijn vriend ," riep hem de generaal G h i g n y toe , "God geve dat gij nog menig anderen dag
moogt beleven." aNeen ," antwoordde van M e r 1 e n op
neerslagtigen toon , "na dezen zal ik er Beene weer beleven !"
Zijne woorden waren maar al te waar ; korten tijd nadat hij ze
had gesproken , viel hij , doodelijk gewond , terugkeerende van
eene charge, waarbij hij op eene uitstekende wijze zijne brigade tegen den vijand had aangevoerd. Zijn adjudant steeg
van bet paard , en Wilde bij hem blijven , maar hij sloeg dit
vriendelijk aanbod af, zeggende : dat diens diensten nuttiger
zouden zijn voor de brigade dan voor hem , daar hij voelde dat
hij geen half uur levens meer had. Op zijne tafel vond men
een brief aan zijne vrouw , waarin hij haar een hartelijk vaarwel zeide, en even zoo zijn voorgevoel uitte van zijnen nabij
zij nden dood , als hij dit aan den generaal Ghigny had gedaan.
Het lijk van den generaal werd in de kerk te Waterloo begraven; een gedenkteeken versierd zijn graf, waarop de volgende regels gebeiteld staan :
42
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a _Dans ce champ lelliqueux ou 8a valeur 8uccombe,
#Sa gloire et nos regrets accompagnent sa tombe."
Een tweede steen , door de officieren van het regement hazaren dat tot de brigade van v an Me r le n behoorde
en zeer vele verliezen bij Quatre-Bras en Waterloo had geleden in dezelfde kerk , ter herinnering aan hunne gesneuvelde
wapenbroeders , bevat almede een huldebetoon aan den generaal
van Merlen.
Rijk aan militaire ondervinding , koelbloedig in het gevecht ,
vastberaden van karakter,, en volkomen bekend met de behoeften en eischen van zijn wapen , was de generaal van Me rle n een uitstekend kavallerie-aanvoerder, en zijn vroegtijdige
dood was voor het vaderland een onmiskenbaar verlies. De
luitenant-generaal , kanselier der Militaire Willems-orde schreef
dan ook aan zijne weduwe , dat "en Z. M. en de prins van
Oranje en de geheele armee hem betreurden ," en deed haar
voorts uit naam des konings kennen dat de generaal v a n
Merlen aindien hij zijne dappere gedragingen had mogen
overleven , een aanzienlijken graad bij de Militaire Willemsorde
zou hebben bekleed , en dat , hoezeer Z. M. daaromtrent geene
beschikking had kunnen nemen , de naam des generaals evenwel in de registers dier orde zou worden opgeteekend."
Hij huwde Reina Gesina Ligtenv oort, en liet een
zoon na , Jonkheer B ern a r d v an Merle n. Deze was tij dens den slag van Waterloo in dienst nam deel aan den Belgischen veldtogt , en leeft thans met zijne echtgenoot Gera rdin a Adriana van Everdingen als gepensioneerd generaal-majoor te Zalt-Bommel. Hun eenige zoon , Jonkheer Jean
Baptiste v an Merlen is ridmeester bij de kavallerie.
Van den generaal van M e rl e n bestaat slechts een weinig
gelijkend portret bij de familie te Zalt-Bommel in steendruk
gebragt door E. Sp anie r.
Lie Krayenhoff, Geschiedk. beschouwing van den oorlog op het
grondgebied der Bataajsche Republiek in 1799 8 °. Mira. 1832; Sypesteyn, Over het tweede regement Boll. huzaren ; Bosscha, Neerl.
lieldend. te land, D. III. bl. 360, 463, 503; J. B. J. van Doren,
Strategisch verhaal der veldslagen bij Mont Saint Jean 1815. Amst. 1865;
Galerie des Contemporains , T. VIII. p. 60. Biogr. gener. Biogr. Univ.

MERLER (JAcos), MERLON of JAC. MERLO HORSTIUS,
zoon van Jacob Merler en Helena Mathen, eenvoudige
landlieden , werd 24 Julij 1597 te Horst , bij Roermonde geboren.
Nadat zijn vader door het krijgsvolk gedood was, zorgde zijne
moeder voor zijne opvoeding , die zij later aan zijn moederlijken oom Jan Ho r s ti u s, priester en vicaris der hoofdkerk
te Keulen , toevertrouwde. Na omstreeks vier jaren het collegie der drie Kroonen onder vader Adam C a s e n bezocht te
hebben , ging hij in dat van Montanus , oni wader Jo ha n-
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n e s Gelenius de philosophie to bestuderen. Den 22 Maart
1616 werd hij meester der viije kunsten , oefende zich vervolgens in hetzelfde collegie in de Godgeleerdheid en ontving 6
Maart 1621 de priesterlijke wijding. In den aanvang van het
volgende jaar benoemde hem Frans van Lorraine, deken
der hoofdkerk van Keulen en bisschop van Verdun, tot zijn
kapelaan en schonk hem vervolgens de pastorij van O. L. V.
in Pasculo (22 Maart 1623). Hij bleef aldaar pastoor tot zijn
dood , 24 April 1644. Men leest zijn grafschrift bij Pa quo t.
Hij schreef:
Enchiridion officii divini , turn .Ecclesiasticorum, tum aliorum.
Divinis Officiis pie interesse cupientium usui accommodatum.
Colon. 1623. 16°.
Monita Sapientiae Christianae ad mores et vitae spiritualis
o cia , omnemque pietatis cultunz ulilia. Colon. 1629. 24°.
Fasciculus Myrrhae et Thuris. Colon. 1630. 24°.
Paradisus Animae Christianae , lectissimis omnigenae pietatis
deliciis amoenus. Colon. 1630, 1644. 24°. It. Editio altera
longe auctior et elegantior. Colon. 1675. 16°. It. 1683. gr. 8°.
1692. 18°. 1701. 24°. 1732. 8°. Brux. 1688. 16°.
Manuale pictatis , in quo officium, B. Mariae Virginis , sep.
tem Psalmi Poenitentiales , Litaniae variae , accessus Altaris ,
Psalterium , et Orationes tempore Belli et Calanzitatis publicae
etc. achter de Edit. altera van den Paradisus animae, in latere
uitgaven en meermalen afzonderlijk. Vertaald in het Fransch
met den volgenden titel :
Heures Chi etiennes tirees de P.Ecriture Sainte et des Ss.
Peres , contenant les .Exercises pour toes lee fours de la semaine
... par M. Horstius , docteur (Licencie) de l' Universite de
Cologne et cure de la mane vile. Traduction nouvelle de son
livre intitule: Paradisus Animae Christianae. Paris. 1685. 12°.
Brux. 1689. 12°. Louv. 1696. petit. 12°. It. Nouvelle edition
revue , corrigee et augmentee. Paris. 1715. 2 vol. De vertaler
is Nicolas Fontaine, Secretaire de MM. de Port Royal.
Ook is dit werk in het Vlaamsch en andere talen overgezet.
Hij bezorgde eene uitgave van den Commentarius van Estizie
op de brieven van Paulus. Col. Agrip. 1631. M erl e r
voegde er den tekst der Vulgata bij.
Viaticum quotidianim honzinis Christiani. 1633. 4°.
Septem Tubae Orbis Christiani ad reformationem Ecclesiasticae disciplinae Coto orbi et praesertim in Germania , ad praesentium et graviorum malorum remediurn, instituendam excitantes.
Colon. 1635. 8°.
Aphorismi Eucharistici, id est , piae et sanctae celebrationis
et communionis Monita , ex praecipuis Arceticis colketa et illustrata. Colon. 1638. 8°.
S. Bernardi iibbatis Claraevallensis . Vita et Opera novis curls ad Mss. Codices recensita, et in sex 1bmos, sea Li42*

bros digesta , studio et labore Jac. Merlonii Hortii. Colon.
1641. 2 fol. fol.
Christianus Theodidactus , seu doctrinae pie vivendi et beate
moriendi , forma colloquii inter Christum et hominem , verbis
fere 8acris expressa. Colon. 1643. 18°.
Viator Christianus recta ac regid via in Coelum tendens ,
ductu Thomae a Kempis , cuju8 de lmitatione Christi , aliaque
piissima Opuscula nova curd receusuit , et nots illustravit
J. H. Viatoris Christiani Pars alterd , in qua Thomae de
Kempis Soliloquium animae : Tanis Liliorunz : de tribus Tabernaculis : Gemitus et suspiria animae poenitentis , seu de
vera compunctione cordis ; Cohortatio ad spiritualem profectum.
Colon. 1643. 2 vol. 12°. Ibid. 1669-1670. 2 vol. 32°. c fig.
De abt de Bellegarde gaf er eene Fransche overzetting
van. Paris 1698-1700. 2 vol. 8°.
In handschrift :
Commentarius Literalis et Moralis in omnes Psalmos Davidis.
Commentarius in Vitam S. Caroli Borrornaei.
Medulla Sapientiae tune sacrae tune profanae , id est , breves,
acutae et nervosae Gnomae , seu sententiae et Axiomata moribus
formandis idonea.
.Theatrum Agonis Christiani , id est , sanclorum et illustrium
hominum in morbis et morte , Dicta , Facta, Apopthegmata , ex
varid , veteri et nova historic illustrata.
Een uitgaaf der Opera Gregorii Magni; Paedagogus Aegrorune et Agonizantium ; Zelus Domii s Dei.
Men vindt zijn portret bij Fop pens.
Zie H. Crombach, Veri et pii sacerdotis Idea , seu vita R. D.
Jac. Merlo Horstii. Colon. 1661. 16 ° . ; Val. Andreas, Bibl. Belg.
p. 600; Foppens, Bibl. Belg. T. I. p. 526; Paquot, Mem. T.I.
p. 72. Nouv. Biogr. generale Jichu, Adelung.

MERLIN (JACOB vAN). Zie MERLEN (JAcomrs vAN).
MERMAN (HENDRIK) , leefde in de eerste helft der 17°
eeuw , waarschijnlijk te Amsterdam. Hij schilderde o. a. het
portret van Antonin Antonides van der Linden , Med. doctor
te Amsterdam, in 1633 , in den ouderdom van 63 jaren gestorven , waarvan een fraaije en zeldzame gravure van W i Ilem J qcob s z. D el ff bestaat.
Zie Sramm, t. a. p. bl. 1101.
MERMAN (F. A.), geb. te Aalst , behoorde tot de orde
der Franciscanen en was hoogleeraar te Keulen , gelijk ook definitor en provinciaal zijner orde.
Hij schreef :
Theatrum conversionis pentium totius orbis. Antv. 1573 , 8°.
Davus perduellis sive rerump. perturbator , dedicatus clarr.
D. Ant. de Lalain, Comite de lloochstraten. Lovanii 1564.
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Andere schriften vermelden V a 1. Andreas, Sw eer tins
JOcher. Hij stierf te Leuven 5 Sept. 1578 aan de pest.
Zie Bible Hulth. n°. 15382, 23826.
MERMIER (STEPHANUS) , een Bourgondier,, deed in 1566
de eerste preek te Berchem bij Antwerpen.
Zie Brandt, Hist. de Reform. D. I b. bl. 53.

MERLONUS (JAcoBus). 'Lie MERLIN (JAcoB VAN).
MERODE (BERNART VAN), heer van Sedernich, Rumen of Rummen , (sire de Rummen) Kapelle , Raamsdonk enz. derde zoon van
Richard van Mero de, ridder , burgemeester van Luik enz.
en Agnes van War fu s e , vrouwe van Waroux , was in
1566 een der verbondene edelen. Hij nam al vroeg deel aan
bet bondgenootschap , en teekende in hunnen naam het verdrag met de landvoogdesse. Terwijl zijn bloedverwant Richard
van Merode ontrouw werd , bleef hij getrouw. Geen banvonnis van Alva, geen ongunst der koningin van Engeland,
kon hem aan het wankelen brengen. Dapperheid en wijs beleid verzelden alle zijne pogingen ten dienste van bet vaderland , over w'elks belang hij in den kommerlijksten tijd met
prins W ille m heimelijlc raadpleegde. Ten j are 1 5 7 2 had hij
groot deel aan de verovering van Mechelen , welke stad echter
kort daarna weder moest verlaten worden. Sedert dien tijd ,
(de reden is onbekend) begaf hij zich buiten Nederland ter
woon. Tn 1579 woonde hij te Keulen , waar hij een der staatsgemagtigden tot tie redehandeling in die stad was. Toen die
handeling, in het volgende jaar werd afgebroken en de Nederlandsche gezanten , volgens last der staten , terugkeerden , bleef
Merode met Albada te Keulen , om, op eenen bepaalden
voet , en wanneer zich daartoe eene bekwame gelegenheid voordeed, dien vredehandel voort te zetten. Daar deze gelegenheid
niet kwam , keerde Merode naar deze landen terug. In 1581
aanvaardde hij, als plaatsbekleeder van den prins van Oranje ,
het stadhouderschap van Friesland , en bekleedde dien post met
alien roem tot 1583 , toen hij , wegens hoogen ouderdom , en
omdat de last hem te zwaar viel, zijn ontslag verzocht en na
lang aanhouden , verwierf, met groote dankzegging voor zijne
getrouwe diensten.
Vermoedelijk vergezelde hij het volgende jaar het lijk van
zijn vriend , den prins van Ora*, naar bet graf. Hij overleed
in 1591 te Keulen. Hij huwde niet , gelijk Burman wil ,
net Anna Literz. maar met Maria van Solenbarg de
Transsilvanien, dochter van IVIaximiliaan, hoer van
Raamsdonk en Grandbois , die hem twaalf kinderen schonk.
Nog in deze eeuw hing ter zijner gedachtenis in de groote
kerk te Leeuwarden een geschilderd bord met zijn wapen , en
de spreuk Mieulx attend Merode.
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Zie over het geslacht le Carpentier, Hist. de Ccimbray Part. III.
p. 787-792; Mir aeus, Diplom. Belg. Lib. I. C. 9; Opp. T. I. p. 229 ,
230 ; Donat. Belg. L. I. C. 152 ; Opp. T. I. p. 463; But k e n s, Troph.
de Brab. T. II. p. 52, 53, 126 , 127; le Roy, Weereldlyic tooneel van
Brab. B. III. bl. 74, 75 ; F erwerda, Wapenboek , D. I. St. 2; v an
Hoogstraten, Woordenb. i. v.; Christineus, Jurisp. Her. P. I. p.
380 382; l'Espinoy, Recherches Liv. I. p. 104 ; Nobiliaire des PaysBas, T. I. p. 11, 162, 171, 206 210, 219, 220, T. II. p. 468,
469; Suite du Supplthn au Nobiliaire, T. I. p. 234, 235, T. IV.
p. 151; L o y e n s, Recueil Heraldique des Bourguemestres de la cite
de Liege , p. 240, 2 41 ; van Meteren. Ned. Hist. B. II. bl. 272 ,
277 ; B. XVI. bl. 57; le Pe t i t, Chron. T. II. p. 233 (die hem
verwart met zijn broeder, Willem van M e r o d e, beer van Waroux) B or, Ned. _Hist. B. XIII. bl. 52 , 108 ; B. XV. N. 210,
B. XVII. bl. 19, B. XVIII. bl. 15, 31, B. XIX. bl. 57; P. B urmannus, Sec. Anal. Belg. Praefat. p. CXXVII—CXLII; J. B.
de Tassis, Comment. de Turn. Belg. en Hoynck van Papendrecht, Anal. T. II. P. II. p. 102, 349; Wagenaar, Vad. Hist.
D. VII. bl. 279, 365 , 495 ; t e Water, Verb. d. Edel. D. I. bl.
433, D. III. bl. 127-132, D. IV. bl. 443, 444; Scheltema,
Staatk. Ned. o. h. w.; Voorts Bentivoglio, Strada, Cerisier,
Beaufort, Lev. v. Willem I; Bilderdijk, van der Vijnckt,
Motley, Kobus en de Rivecourt, Groen van Prinsterer,
-

-

Archives de la maison Orange-Nassau ( Table de Matieres) ; Friesche
Volksalm. 1858, bl. 10 ; Beleg van Gron. bl. 38; Woordenb. d. Zamenl. ; Nay. D. I. bl. 283, D. II. bl. 71.

MERODE (FILIPS vAN), zoon van Philips de Merode,
graaf van Middelburg, burggraaf van Iperen , baron van Frentz ,
gehuwd met Jacqueline de Lalain. Te Water gist dat
hij een der verbondene Edelen was , doeh hij leefde later en
stlerf in 1629.
Zie l'Espinoy, Richerches etc. Livr. I. p. 123, 129 t e Water,
Verb. d. Ed. D. III. bl. 135 ; Nobil. Vol. 2. p. 1351.
MERODE (JAN baron DE) , van Petershem, Perwys , Duffel , Leefdaal , heer van Westerlo enz. , zoon van Hendrik
baron van Merode en Francisca van Brederode. Te
Water trekt in twijfel of hij niet tot de verbondene Edelen
behoorde. Hij was in dienst der algemeene staten als kolonel
over een gedeelte van hun krijgsvolk. Met hetzelve to Maastricht in bezetting liggende , voerde hij het gebied in die stad.
1)aarna werd hem het bevel over Lier en Herenthals opgedragen. Hij behoorde tot de onderteekenaars der Unie van Brussel 1577 , en overleed in 1601. Hij huwde 1 (1558) M en era de Ber g h es , erfdochter van Anthony, marquis van
Bergen op Zoom, die in 1561 stied, 2 Margaretha van
Pallant, 16 Oct. 1613 gestorven. Hij verwekte bij de eerste
vrouw 1, en bij de tweede 9 kinderen.
;

Zie Ferwerda; Nob. des Pays Bas, T. I. p. 206; to Water,
Verb. d. Ed. D. III. bl. 135; J. C. de Jon ge, Unie van Brussel,
-

bl. 49.

MERODE (JAN DE) onderteekende in 1577 de Unie van
Brussel. Wie echter deze Jan geweest is, blijft onzeker. Twee
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leden van dit geslacht komen in dien tijd voor , Jan, een
zoon van den vermelden , en een zoon van W i 11em van
M e r ode, heer van Duffel en Waroux , die ook dien naam
voerde.
Zie te Water, Verb. d. Ed. D. III. hl. 133, 135; J. C. de
Jonge, Unie van Brussel , bl. 121.
MERODE (JAN DE) , heer van Rummen en Oudelands-am-

bacht , baljuw van Kennemerland , volgens F e r w e r d a, zoon
van Floris van Me rode en Margaretha van Gent en
dus kleinzoon , volgens v a n Spaen, zoon van Bernard de
Merode (hier voren). Hij werd in 1653 in de ridderschap
van Holland beschreven , en bekleedde sedert vele en belangrijke commissien voor den Staat. In 1660 werd hij met van.
Reede van Amerongen en Humald a naar Spanje gezonden , om , konde het zijn , een naauw verbond van vriendschap
en koophandel net den koning te sluiten , hetwelk echter niet
geschiedde. Hij overleed in 1666, bij zijue echtgenoot ,
Emilia van Wassenaar Obdam, zuster van den admiraal , geen kinderen nalatende.
Zie Aits ema, Zak. v. Staat en oorlog , D. IV. bl. 699, 707,
709; Wagenaar, Vad. Hist. D. XIII. bl. 13; Scheltema,
Staatk. Ned.

MERODE (EVERT vAN), wordt op een der lijsten van de
bondgenooten vermeld , doch op de stamlijsten komt niemand met
dezen naam voor. T e Water gist dat men in plaats van
Levert zal moeten lezen Berent , en denken aan Bernard
van Merode, hier boven vermeil,
Zie te Water, Verb. d. Ed. D. IV. bl. 134.
MERODE (RICHARD VAN) , heer van Frentz , nam , blijkens
zijn schrijven aan den hertog van Alva, geen deed aan het
bondgenootschap der edelen. Het is onzeker of hij de man
was van (1) Francoise van Pinobont, dochter van Daniel, heer van Boulers en van Maria v an Luxemburg,
en van (2) Anna van Merode, dochter van Richard, heel.
van Petersheim en Margriet van Hornes, of Richard
v an Merode, heer van Frentz , gehuwd met M a r g a r e t h
d'O ngnies, vrouw van Middelburg , Betencourt enz. gestorven
1577 , zij 21 Mei 1602, 7 kinderen nalatende. Eon brief van
Richard van Merode, geschreven aan den hertog van Alva
uit Chastelneau , den 6 Jan. 1567 (1568), is door to Water
medegedeeld. In de kerk te Oirschot is de grafstede van R
c hard van Merode, gestorven in 1572, die genoemd wordt
Soone tot Petershem, baenderheere van den lande van Dude
Leefdale. Wagenaar vermeldt Richard van Merode,
heer van Oirschot. Onzeker is het of deze Richard was,
die in de Genealogie bij Ferwerda voorkomt als heer van Oirschot en Hilvarenbeek , gehuwd met Geertruyd Crom, bij
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welke hij 7 kinderen verwekte , onder welke een , Leon R
chard, ongehuwd overladen , die in 1584 wegens Brabant
gemagtigd werd tot de opdragt van de heerschappij over
Fran krij k.
Zie t e Water, Verb. d. Ed. D. III. bl. 128 , 129 , 135 , 557 ;
D. IV. bl. 301-303 ; Butkeus, Troph. de Brab. T. II. p. 271;
Bondam, Verz. v. Onuitg. stukk. D. V. bl. 159 ; Hoynck van
Papendrecht, Anal. T. III. P. I.p.65; Wagenaar, Vad. Hist.
D. VIII. bl. 55.

MERODE (ROBBRECHT VAN) noon van Willem van
M e r o d e, beer van Duffel en Waroux (die volgt) , kweet zich
dapper in dienst der algemeene staten. Zijn gelukkige aanslag
op Aalst was er getuigen van , over welke plaats de hertog van
Anjou hem tot bevelhebber aanstelde. Kort daarna is hij ongelukkig te Antwerpen omgekomen.
Zie B or , 1V ed. Dori. B. XVII. bl. 22 , 38; le Petit , livr. XII.
p. 414 ; XII I. p. 463 ; te Water, Verb. d. Ed. D. III. bl. 133.

MERODE (WALRAVEN VAN) , ridder van Maltha en kommandeur te Arnhem , ontving in 1638 van de ridders van
Maltha volmagt om de goederen dier orde hier te lande , geregtelijk , terug te eischen , ydoch ," schrij ft W a g en a a r, Rhij
vorderde luttel en deed ondertusschen vele kosten , die hem niet
werden goedgedaan."
Zie Wagenaar, Vad. Hist. D. XII. bl. 28.

MERODE (WILLEM VAN), heer van Duffel en Waroux ,
ridder, broeder van Bernard van Merode, was sedert
1547 in aanzien te Luik , en in 1576 burgemeester van die
stad , waarin hij in 1589 overleed. Hij behoorde in 1566 tot
de verbondene edelen , en was een der eersten die dienst nam
onder den prins van Oranje. Hij was eerst getrouwd met
Johanna van Bocholt en daarna met Johanna van
Thiant, tier moeder was Agnes of Anna van Ghistelles, vervolgens met Helena van Liedekerken.
Zie le Petit, T. II. p. 131 ; Loyens, Recueil Herald. des Bourg.
de Liege, p. 31 4 , X315 ; J. B. de Tassis, Comment. de turn Beig.
1. I. p. 137 ; Hooft, Ned. list. B. V. bl. 196 ; Butkens, Troph.
de Brab. T. II. p. 127 ; Quartiers Genc'al. T. I. p. 262 ; te Water,
Verb. d. Ed. D. III. bl. 132-133; Groen van Prinsterer,
Arch. T. II. p. 34, 35, 38; Ferwerda.

MERODE (WILLEM vAN) , heer van Royenburg , een der
afgevaardigden , welke Mechelen in 1576 naar Brussel zond
om over de algemeene aangelegenheden te helpen raadplegen.
Hij was te dozen tijde burgemeester, of, gelijk men aldaar
zeide , communiemeester van Mechelen , en werd in September
1577 met El b. L e o n i n u s, door de algemeene staten naar
Gelderland afgevaardigd. Na deze zending woonde hij , als
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vertegenwoordiger van Mechelen , nog veelmalen de vergadering
der algemeene staten bij , en zat dikwerf in die vergadering
voor. Hij was de zoon van Hendrik van Merode, heer
van Royenburg en Puttershoek en Anna van de Wert a.
F e r w e r d a noernt hem heer van Roggenbag en Puttershoek , ongehuwd overleden.
Zie B o n dam , Onuitg. St. , D. III. bl. 235; J. C. de Jon g e ,
Unie van Brussel, bl. 155 ; F e r w e r d a, Wapenb. Gen. Merode.

MERODE (IJsDRAND VAN) , heer van Soeterwoude , Stompwijk en Wilsveen , zoon van Jan van Merode en van C atharina van de Coulster, en gehuwd met Maria van
Cuylenburg , vrouw van Soeterwoude. Komt voor op de
lijst van hen die in 1567 voor Commissarissen van den Hove
zijn gedagvaard tot allegging van den gerequireerden eed van
trouw aan den koniu,q , met aanwijzinq van hen , welke al of niet
zijn gecompareerd.
Zie Chron. v. h. list. Genoots. D. II. bl. 36 , D. VII bl. 20 ;
d'Yvoy van Mydrecht, Verb. en Smeeks. d. Edelen, bl. 69.

MEROODE (J. DE) , dichter uit het laatst der XVII
eeuw , gaf in het licht :
Vreedezang — over den algemeene vreede
afgekondigd
den 21 Oct. en gevierd den 6 Nov. (1697). 's Gray. 8°.
Mogelijk was de burgemeester en med. dr. Joan H e n d r i k
d e M e roode, door J. Z e e u s bezongen , zijn zoon.
Zie Zeeus, Ged. bl. 305 , 306.

MERON (PHILIP vAN) monnik der orde van St. Franciscus te Gouda , leefde in de XV teuw. Men heeft van hem :
Historie van den Heiligen Patriarch Joseph , brugdegom der
2Ifaegd Maria ende opvoeder Ons Heeren Jhesu Christi. Cheprent tot Gouda, tot die Collatie broeders , 1490, 8 °.
Zie J. Walvis, Beschr. der Goude D. II. bl. 144; P r. M a rchand, Diction T. I. p. 106; Gouthoeven, Chr. hi. 713 ;
Paquot, Mem. T. I. p. 373.

MEROUS (MAARTEN). Zie MERENS (MAARTEN).
MEROVEUS. Volgens de sage had zich Chlodeo koning
der Franken eens in het noorden zijns rijks bevindende ,
naar de zeekant begeven , toen op zekeren dag dat de koningin zich met baden verlustigde , een zeemonster uit de golven
opkwam , haar overweldigde , en een zoon bij haar won , die
naderhand den naam van Meroveus ontving , en van wien
de borstelige Merouingen , dus bijgenaamd , wijl zij een borstel
op den rug droegen , afgestamd zouden zijn. Eenige onzer
vroegere schrijvers brengen dit verhaal tot ons land en beweren dat van dezen M e r o v e u s het huis te Merwede en waarschijnlijk als clan mede de rivier den naam ontleend zouden

hebben.
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Lie Oudenhoven, Beschrijv. van Zuidholland bl. 153; Smits,
4.1oude staat vvn Dordrecht bl. 2 7 ; v. d. Bergh, Nederl. Yolksoverlev. bl. 221; Biogr. univ.

MERREE (JOHANNES JACOBUS DE) van 15 Jan. 1782 tot
5 Nov. 1787 predikant te Sprang , werd met Mar eel, predikant te Rijswijk , in 1788 , gebannen , oin dat zij als leden
van genootsehappen , gewapend ter hulpe hunner onderdrukte
landgenooten uitgetrokken waren.
Zie Vervolg van Wagenaar D. XX. bl. 416.
MERREM (D.) , een graveur,, wiens leeftijd onbekend is
en van wien Kr amm een hondenkop in 8°. bezit.
Zie Kr amm t. a. p. bl. 1102.

MERS (CAsPARus) , te 's Hage geboren , werd door R e mbout V e r hulst onderwezen , en onderscheidde zich als beeldhouwer zoo in steen als in hout. Hij bloeide omtrent 1666
en overleed te 's Hage.
Zie K ramm t. a. p. bi. 1102.
MERSCH , MEERSCH , 1VIEERSCHE (Mr. JACOB VAN DER),
te Hoorn geboren , vriend en tijdgenoot van P e t r u s Ho oger beet s. Hij schreef:
Tgroote Raedsel-Boeck , inhoudende dry hondert nieuwe Raedtsels met d'uytlegginghe van dien enz. in riime vervaet ende gestelt. Oversien verb. en vertu. Crommenie, Router Gavisz.,
1652 , kl. 8°. Er bestaan 6 uitgaven van dit work.
Onder de nagelatene mss. van J. Schouten , komt voor :
Geschied- , Diehl- en Letterkundig Mengelwerk , zoo yeschreven als gedrukt , aefkomstig van de familie van der Mersch ;
waar achter is gevoegd het groot Raetsel boek van Mr. Jacob
van der Mersch, tot Hoorn , aldaar gedrukt 1677 , 8°.
Zie A bbing, Vervolg op Velius bl. 109 , Bijl. 24; Cat. d. Maats.
v. Ned. Letterk. D. HI. M. 77; Cat. J. Schouten mss. bi. 66.

MERSCH , MEERSCH , MEERSCHE (IsRAeL JACOBSZ.)
of PRATANUS , bloeide in bet laatst der XVI en begin der
XVII eeuw en was een vriend van den geschiedschrijver V c1 i u s. Hij was klerk bij Gecommitteerde Raden , era in 1618
notaris te Hoorn. Er bestaat een ms. Sententiae ex variis
autoribus collectae a Rectore Jacob° Adamaeo , onderaan leest
men : Israel .Pratanus Anno 1588 , en op de keerzijde : Jacob
Adamaeo , Rector der Latijnsche Schole tot loom, 1588 ,
daer Grootvader Israel Pratanus bij latijn yeleert heeft.
Pit laatste werd gesehreven door zijn kleinzoon P et r u s van
der M e r s c h. Hij was het die het exemplaar van den Spiegel
der Behoudenis aan de Regering van Hoorn vereerde , om het in
de stads-bibliotheek to bewaren ; van hem is een sonnet tot lof
van den Autoor, voor V elius derde uitgaaf geplaatst.
''
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Lie A b bing, Very. op Velius Inl. bl. 11, very bl. 3
198 ; Navorscher D. III. bl. 224.

Oph. hi.

MERSCH , MEERSCH , MEERSCHE (Jumus JAcoBsz.) ,
broeder van den grootvader van P. van der Mersch (die
volgt). Deze beoefende de Nederd. dichtkunst , blijkens een
gedicht van hem voor de eerste uitgaaf der Chronijk v a n
Velius. Hoorn , 1604 , kl. 8°.
Zie A bb i n g, very. op Velius, aanteek. bl. 94.
MERSCH, MEERSCH, MEERSCHE (PIETER. VAN DER)
of PRATANIIS , te Hoorn geboren , kleinzoon van Israel bovengerneld , was eerst knecht bij den kunst- en boekverkooper Isaac
Willem z. van der Beeck, vervolgens zelf boekverkooper
en drukker te Leyden , later te Antwerpen. Hij was in het bezit van rijke aanteekeningen van zijn grootvader en van geschreven aanteekenin gen op V e 1 i u s.
Hij beoefende ook de Nederd. poözij , en van hem is ook de
Aanteekening door Ab bin g medegedeeld t. a. p. , D. I bl. 187 ,
den a/Val van Junius betreffende.
Zie Abbing, Very. op Velius , Aant. bl. 94 ; Nay. D. III. hi. 225.
Aanteek. v. h. verhandelde in de sectie vergaderingen v. h. Prov. Utrechtsche Genootschap 1856 bl. 54 very.

MERSMAN (ERNESTUS) , was predikant to Deil en Enspijk ,
1615. Hij fungeerde tusschen 1617-1648 meermalen als
afgevaardigde naar de Geldersche Synode en gedeputeerde der
Classe. In 1649 werd hij predikant te Mem en Maren en de
Meijerij waar hij in 1652 overleed : zijn naam wordt met eere
onder de hervormers der Meijerij genoemd.
Zie Y p e y en Dermout, Gesch. d. Ned. Hem Kerk D. II. bl.
145 ; 116 mer, Geschiedk. Mededeel. nopens .Deil in Geld. Volksalm.
1852 ; de Jongh, Naaml. der predd. van Gelderl. bl. 367.

MERTENS (JAN), deken van het St. Lucas gild te Antwerpen. Hij kornt als zoodanig 15 Nov. 1481 voor. Hij was
beeldsnijder.
Zie J. B. van der Straeten, .Taerboek der Gilde van St. Lucas
binnen Antwerpen bl. 25 ; Kr amm , t. a. pl. bl. 1102.

MERTENS (JoHANNEs). Zie op MARTIJN VAN ANTWERPEN.
MERTENS (JOHANNES CORNELIS) , werd in 1745 uit ordentlijke burgerouders geboren. Zijn vader bestemde hem voor
den handel , doch zijne neiging voor de kunst merkende , gaf
hij hem aan de leiding eerst van A. Elli ge r en vervolgens aan Q. u i nkhard over. Na bij den laatsten vijf jaren
werkzaam te zijn geweest , werd hij naar Antwerpen gezonden ,
zoo om naar het naakt model te teekenen als om de kunstwerken der groote Vlaamsche meesters der XVII eetivf te bestude-
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ren. Na aldaar twee jaren vertoefd te hebben , keerde hij naar
Amsterdam terug , legde zich op het olieverwen toe , doch
daarin minder gelukkig slagende , op het teekenen van portretten in pastel en crayon en vervolgens in zwart krijt. Hij
bragt deze laatsten met een wonderlijk geduld en juistheid tot
een ongemeenen graad van uitvoerigheid en kracht. Ook
maakte hij op die wijze teekeningen naar voorname meesters.
Hij overleed te Amsterdam in 1821. Hij was tweemaal gebawd geweest. Zijn eerste vrouw overleed bij de twaalfde bevalling in bet kraambed ; zijn tweede gade was Helena
Janszens.
Zie Immerzeel, t. a. p. bl. 215.

MERTENS , ontvanger te Gend in 1584. Den 18 Julij
1584 werd aldaar uitgeroepen dat de Magistraat brieven uit
Brugge aan Mertens geschreven , had onderschept , waarin
eenige heimelijke aanslagen op de stad ontdekt werden , waarop Mertens gepijnigd werd.
Zie De Kempenare, Vlaamsche Kronific bl. 337.

MERTVORST (TnomAs) , meester in de kunsten , kanunnik in de kollegiale kerk van St. Maarten , werd afgezonden
ann de Provinciale Synode in 1565 door den aartsbisscliop
Schenk te Utrecht beroepen. Daar zijnde , deed hij in naam
van het kapittel een schriftelijke verklaring , die men vindt in
Bat. S. T. IV. p. 25.
MERULA. (ANGELUS) , Of ENGEL WILLEMSZ. DE MERLE ,
ook ENGEL DE MERLE , DE MA.ERLEN , VAN MAARLE , INGEL
WILLEMSZE , oudste zoon van WILLEM DE MERLE , werd , in
14S2 in den Briel geboren. Hij werd van zijne jeugd tot de

beoefening der godgeleerdheitl en des kanonieken regts bestemd , en op twee en twintige leeftijd naar de universiteit to
Parijs gezonden.
Hier beoefende hij als student bij bet collegie der Sorbonne ,
de kanonieke regtsgeleerdheid en de scholastike theologie en
redeneerkunde , zette zijne studie in de oude talen voort en
legde zich ook toe op het Fransch. Na (15 Mei 1507) tot
meester der vrije kunsten en (24 Maart 1508) tot licentiaat
der theologie verheven te zijn, keerde hij naar zijn vaderland
terug. Den 5 April 1511 werd hij in den Dorn te Utrecht
tot priester gewijd en een maand daarna (5 Mei) bediende hij
zijne eerste mis in de hoofdkerk van den Briel. Hier bekleedde
hij twee bedieningen , die van openbaar notaris op Apostolisch gezag" en van Kanunnik." Intussehen bled hij zijne
studien van vroegeren tijd voortzetten , begon zich op het
Grieksch toe te leggen , zoodat hij weldra het N. T, ook in
de oorspronkelijke taal las. Omstreeks 1525 word hij door
den Utrechtschen kerkvoogd , Philips v an Bourgondie,
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naar Leuven gezonden om daar op te treden in een belangrijk
gescbil tusschen het Bisdom en de Universiteit der genoemde
stad.
Hij vertoefde verscbeidene weken te Leuven , waar men hem
eenigzins als een gevangene bejegende , die wel de gansche
stad als zijn gevangenis kon beschouwen , maar zich niet buiten de poorten mogt begeven zoolang het regtsgeding niet beslist was. Nog voor dit echter plants had , schonk men hem
zijne vrijheid. Reeds had M e rula het grootste deel zijns
leeftijds achter den rug , toen hij (1530) door beer J o o s t
van Kr u i n in g e n tot pastoor te Heenvliet werd beroepen.
Hij aanvaardde deze bediening , leefde sedert geheel voor de
heilige pligten aan zijn ambt verbonden en zette zijne taalstudien en godgeleerde oefeningen met nieuwen lust voort. Met
de grootste vlijt en zelfstandigheid van oordeel las hij de
schriften van de oude Kerkvaders , die van nieuwere schrijvers
van naam , onverschillig tot vat partij zij behoorden inzonderheid de schriften des O. en N. Testaments , in de grondtaal ,
daar zijne taalkennis hem van de ontrouw der Vulgata volkomen overtuigd had. Gedurende 22 jaren zette hij dien arbeid
onafgebroken voort , en reeds voor 1540 getuigde hij zoo luide
tegen enkele misbruiken en dwalingen der kerk , dat hij in
verdenking van ketterij kwam. In genoemd jaar toch werd
reeds de Commissaris van den Hove van Holland , belast om
A d r i a an Willemsze, toen Rentmeester van het kapittel
van Geervliet , en waarschijnlijk ook anderen , betreftende M er ula s leerwijs te verhooren. Maar deze en andere aanvallen
welligt gingen voorbij , zonder , naar het schijnt , op het lot
van den Hervormer eenigen nadeeligen invloed uit te oefenen.
De liefde zijner gemeenteleden en de hoogachting welke de
magtige beer der plaats , J oost van Kruiningen en Jac o b , zijn oudste zoon , Merula toedroegen , waren zijne bescherming. Ten echter beide gestorven waren en de Heerlijkheid van Heenvliet op den jongeren zoon , Johan van
Kr u i n ingen, gekomen was , verkeerde ook Merul a's lot.
Deze en zijn echtgenoot Jacob a, weduwe van Jan van
Vlaand eren heer van Praet, zuster van Maximiliaan
van B o urgondie, zonden van hunnentwege brieven aan de
toenmalige Landvoogdesse Maria, Koningin van Hongarije ,
om haar van M e r u 1 a's ketterij te berigten. Ten gevolge
hiervan verscheen C hristiaan de W a ar t, toen Rand en
Procureur-Generaal van het Hof van Holland den 30 Aug. 1552
te Heenvliet om aangaande den pastoor informatien in te winnen. Maar al te spoedig moest Merula de gevolgen van
bet onderzoek van dezen ondervinden. De 15 April 1553
kwam de inquisiteur Franciscus So n n i u s te Heenvliet.
Deze zond den Fiscaal Dirk Wolf en Karel We sen h ag h e
naar de pastorij , die hem plotseling in zijn studeervertrek over,

-
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vielen , haastig naar de boekwerken grepen , die om hem lagen , ze doorbladerden en een en ander aanteekenden. Hierop
deden zij hem eenige strikvragen , die hij met kalmte beantwoordde en verlieten daarop zijne woning. Den daaropvolgenden dag , den tweeden Zondag na Paschen , was So nni us
onder zijn gehoor. Na den middag werd hij op het Hof geroepen en door den Fiscaal Wolf hem een geschreven stuk
toegereikt , dat eenige artikelen van beschuldiging bevatte ,
waarop hij zich na drie dagen te verantwoorden had. Op den
bestemden tijd leverde Merula zijne schriftelijke verantwoording in. So n n i u s hiermede niet te vreden beval hem zijn
geschreven leerredenen nit te leveren. werden door hem.
aan S on nius ter hand gesteld , vervolgens zijne overige werken en schriften onderzocht en hij op last van Sonnius door
Jo h an v an Kral n i n g en in bewaring genomen eerst buiten
alien toegang , en 4 Junij , op aanvraag van v an Kr u
n i n g en aan het Hof van Holland , te 's Hage op de Voorpoort gesteld. Op voorspraak van den kettermeester H e r m an
van Lethmate, en later van So nnius bij Viglius van
Z u i c h em , werd hij in de maand December in de proosdij
Bethlehem , in het Westeinde te 's Hage overgeplaatst. TerwijI
Me rut a 's lot , zoo veel zijn verblijf betrof , aldaar verbeterd
was , ontstond er van eene nieuwe zijde vervolging. De Leuvensche Doetoren , waaronder T a p p e r wel de eerste plaats
zal ingenomen hebben , wenschten dat de gevangene , wiens
naam meer en meer door het gansche land klonk en om zijne
standvastigheid en voiharding in den strijd met den Inquisitie
steeds beroemder werd , naar hunne stad zou overgebragt worden. Zij wilden waarschijnlijk hunne vereenigde krachten beproeven op den man ; die als een rots onbewegelijk stond ,
terwijl vele zijner hervormingsgezinden medebroeders mar al
te ligt bezweken , en wiens terugkeer tot de leer der Roomache kerk van dag tot dag noodzakelijker werd naarmate zijne glansrijke houding tot heden bij alien grooter bewondering
verwekte doch de Staten van Holland beletten zulks , even als
zij vroeger belet hadden dat de pastoor van Heenvliet naar
Utrecht wierd vervoerd. De landsvoogdes beval nu dat de gansche zaak aan den Inquisiteur Tapper zou opgedragen en door
hem geeindigd warden. Hierop kwam deze met den Leuvenschen gocigeleerde Jo° st v an R a yeast e y n, zijn fiscaal
Cloetin g en zijne notaris Quintyn Ma cquet te 's Hage
en terstond werd M e r u 1 a strenger bewaakt en buiten toegang
gesteld. Even gelijk vroeger op de Voorpoort werd thans bij
den gevangene alle pogingen in het werk gestelt om zijne dwalingen te herroepen en bij toen zulks mislukte wederom uit de
proosdij naar de Voorpoorte vervoerd, en den 26 September als de
dag aangewezen , waarop bet proces zou beslist worden. Het gerucht hiervan verwekte a lomme deelneming, de straten van 'sHage
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waren gevuld met ontelbare vreemdelingen , vooral uit Gelderland. De meewaardigheid stond op eller gelaat. Men klaagde
over het lot des eerbiedwaardigen ouden mans en zuehtte over
de zaak der Hervorming , die duizenden dierbaar was. her
en dear monpelde men over de valsehheid der van K r u
n i n g e n s , over de lafheid des Provincialen Hofs , over de grenzelooze boosheid der kettermeesters. De volksmenigten scheen
gereed , om in daden van geweld het overkropte gemoed en
het lang bedwongen ongeduld lucht te geven. De Inquisiteurs
zagen het met klimmende bekommering en begonnen te beeven
voor hun levee. Toen wenschten zij dat zij hun slachtoffer konden los laten. Nog twee dagen stelden zij de uitspraak der
sententie uit. Te vergeefs wendde Nicolaas van Nieu w1 a n d , de naambisschop van Hebron , nog een poging aan om
hem tot afzwering te bewegen.
De 28 September 1554 ontving de scherpregter van bet
Hof met de zijnen bevel om alles in gereedheid te brengen ,
wat tot het verbranden van een ketter noodig was , en werd
hij naar de raadskamer van bet Hof van Holland geleid. her
waren de leden der Inquisitie en de president Gerard van
A s sendelft met al zijne raden , de stadhouder der provincie
en Johan van Kruiningen met sommige zijner leenmannen uit Heenvliet, en ook Nicolaas van Nieuwland.
Met ongedekten hoofde en gevouwen handen , als tot tranen
bewogen , knielde hij voor Merala 's voeten neder , en
bad hem met luide stemme : ii dat hij zich in deze uiterste
ure tot eenige toegefelijkheid zou laten bewegen ; dat hij
slechts bekennen zou , in enkele , onbelangrijke stukken
des geloofs onvoorzigtelijk gedwaald te hebben". Ook de
overige Inquisiteuren vereenigden zich met hem , y en stelden
hunne zielen te pand voor den hoogsten regter , opdat zij de
straffen mogten dragen , zoo zij hier zondigden." Wat moet
ik doen P zeide Merula tot den president van A s s en d elf t.
Deze gaf ten an twoord ff ga niet met anderen te rade , maar
met uw geweetem" Had M e r u 1 a dit woord verstaan , dan
ware gewis zijn eerste heldenmoed weergekeerd. Maar des
grijsaards doofheid werkte het verraad zijner vijanden in de
hand. Wat toeft gij nog ," riep de Bisschop van Hebron.
Toen gaf M e rule toe : hij wilde in het algemeen erkennen
van enkele ligte punten zijner belijdenis gedwaald te hebben.
Haastig bragt men nu den grijsaard op de rol , en naauwelijks
is er eenige stilte gekomen onder het aanwezige yolk , las
men uit het Inquisitie-book , niet de verklaring in de raadzaal
gedaan , maar 67 artikelen van het hoogste gewigt voor, die
de nude man tot bet laatst met heldenmoed bad verdedigd. Deze , heette het , had hij afgezworen en 67 andere door de
Inquisitie near willekeur tegenovergestelde aangenomen.
menigte in de zaal , die voor een oogenblik met gespannen
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aandacht had toegeluisterd , blikte nu met verontwaardiging op
Merula neder. Merula zelf had nog geen vermoeden van
het bedrog , en ontdekte het eerst toen hij in den kerker wedergekeerd en van zijn neef W i 11 em Mer ul a vernam wat
hij uit onwetendheid had gedaan. Van zijn ambt ontzet en,
tot eeuwige kerkerstraf gedoemd , werd hij naar het Cellebroeders klooster te Leuven vervoerd (Maart 1555). Hier begon
Tapper eene nieuwe inquisitie tegen hem in te stellen , en
beschuldigde hem toen van meineed. Te vergeefs poogde
hij Merula op nieuw tot herroeping te bewegen , en toen ,
in weerwil van de inspanning zijner uiterste krachten , alle zijne pogingen schipbreuk leden , werd Merula den 30 Junij 1556
Belgie dieper ingevoerd , tot dat men hem ten laatste in de
Abtdij van Liessies , een der zes en twintig abtdijen van het
toenmalige Henegouwen , in verzekerde bewaring stelde. Fier
had hij vele en langdurige mondgesprekken met Louis du
Blois, abt des kloosters , een beschaafd man , van hooge geboorte, die door zijne partij onder de beste ascetische schrijvers van zijn tijd gesteld wordt , en van zijne monniken. Toen ook
deze niets op den grijsaard verrigten , werd hij den 4 Junij
1557 naar Bergen en Henegouwen vervoerd. Nog eenmaal
werden nu de heetste maar ook de laatste twistredenen gevoerd. Doch spoedig gaven de inquisiteurs den moed op voor
Merul a's onverzettelijke volharding , verklaarden hem on
voor een redenafvallige en erger dan een ketter. Zij deden hem
ontwijden en door de Brusselsche regtbank veroordeelen om
den 2 4sten Junij verbrand te worden. Doch , ons onbekende
omstandighedeu , deden de uitvoering van dit vonnis nog een
maand uitstellen. Eerst den 27 Julij werd hij naar den brandstapel
gevoerd. Eer Merula hem beklom , vroeg hij vrijheid om
nog te bidden. Deze laatste gunst werd hem ligtelijk toegestaan. De oude man knielde, hief de handen op , en was
eenige oogenblikken blijkbaar in een innig gebed. Maar onverwachts zonk zijn ligchaam een weinig naar de regterzijde
over. De scherpregter en zijne dienaars schoten toe en yingen hem op , meenende dat zwakte of vrees hem bezwij men
deed. Het was niet alzoo ! Hij was gestorven. Eenige urea
later werd zijn overschot verbrand. Zijne geschilderde of beelding berust in het door hem gestichte weeshuis te Briele en
is in steendruk gebragt voor het werk van Prof. M oil. B e rtius, Baudius, Grotius, Heinsius, Luntius, Meeursius, Scriverius, van der Schelling, hebben zijn
uiteinde in gedichten vermeld; de hoogleeraren M e r ul a en
Moll zijn leven geschetst.
Behalve de disputatien met de Inquisitie , welke de martelaar in zijne gevangenis aan Willem Merula getrouwelijk
plagt te dicteren en de journalen , die hij hield , waren in
1604, toen de hoogleeraar Paulus M e r ul a de Hi8tora
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Iragica uitgaf , o. a. nog de volgende opstellen vim Angelus
in schrift voorhanden :
Dissertations.
Omnes posse traciari et loqui de Verbo Dei.
De justificatione fidei.
De gratia Dei.
De vero fidei et sacramentorum intellectu.
Quomodo qui* digne accedat ad Coenam Domini.
De transsubstantiatione in altaris sacrament° , an sit vel non sit.
De matrimonio.
De poenitentia.
Be Cruce et de Tribulatione.
Consolatio conscientiarum , quae laesae.
Quomodo consolaturus se sit Christianus quum a Deo probatur
et in desperationem praecipitatitr.
De solo Deo invocando in omni cruce et tribulatione.
Propositiones aliquot Christum Jesum ab multiplicibus intercessoribus vindicantes , ipsumque solum et ?adman coram Paire coelesti pro suis fidelibus intercessorem probantes..
De cultu et invocatione Sanctorum.
De non invocandis Saudis.
Quomodo orandum.
Voluntarie moriendum.
Explicationes.
Decalogi.
Orationis dominicae.
Symboli Apostolorum.
Ecclesiastis Salomonis.
Tentationis .Ezechiae.
Sermons infiniti.
Catechismus.
Confessio quotidiana.
Consolatio aegrotantium.
Epistolae innumerae.
Commentationes quaedam in lug canonicum.
Zie Clan. Theologi D. Ruardi Tappari Enchusiani , haereticae pravitads primarii et generalis inquisitioris, Cancellarii Lovaniensis, Apotheosis, Gratiano Vero, Theologiae Baccalaureo , auctore door H. G e 1
do r pius in het Ned. verta,ald ; (Apotheosis of Hemelvaart van R.
Tapper van Enckhuizen. Amst. 1622); A. van Haemste de, Illstorien oft Gheschiedenis der vrom. Martelaren , (1566) bl. 506 , 506 ;
uitg. to Dordrecht 1608. D. II. bl. 151; Gysius, Hist. d. Marielaren, fol. 242 247 ; Fidelis et succincta rerum adversus Angelum
Merulam tragice ante XLVII annos, quadriennium et quod excurrit ,
ab Inquisitoribus gestarum, Commemoratio , auctore Paulo Merula, ordinum foederatarum provinciarum historiographo. .Lugd. Bat. apud L. Elsevierium 1604, 4° . , in het Ned. door des schrijvers noon bewerkt ,
Leyden 1604 , 8°. Gerdes, Fiord. p. 249 en Mist. Reform. T.
III. p. 257, 1655; Brandt, Hist. d. Ref. D. 1. bl. 198-213;
-

-
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van. Alkemade en van den Schelling, Beschrijv. v. d. Briel,
D. I. bl. 104-116; A d r. van der Goes, Register op bet jaar
1553 , bl. 23 , 26; op 't jaar 1554, bl. 7, 36, 37; op 't jaar 1555 ,
bl. 1; De R i e m e r , Beschrijv. van 's Gravenh., D. I. H. XIV. bl.
456, 457, 458; Wagenaar, rad. Hist. D. V. bl. 609; Lev. v.
Ned. Mannen en Vrouwen, D. IV. bi. 335; P. S c r i v e r i i, Opera
anecd. Phil. et Poet. p. 459 ; Matthaeus, Anal. (ed. IL) T. I. p.
171, (verg. Bat. S. T. II. p. 543-548, ed. 8°.); Kerk. Oudh. D.
III. bl. 593; van Kampen, Vad. Karakterk. D. I. bl. 196, 197;
Ypey en Dermout, Gesch. d. Ned. Herv. Kerk; De Aantt, bl.
90; v. d. Mon de, Tijds. D. VII. bl. 244; Glasins, Tafereelen
uit het leven van Christen-Martelaren , bl. 339 very. ; D e z , Godgel.
Nederl. o. h. W. ; W. Moll, Angelus Merula, de Ilervormer en Martelaar des geloofs, Amst. 1851; P aq not, Mem. T. I. p. 523, Mem.
litter. de la Grande Bretagne, T. I. p. 82-93 ; Lniscias, H o o gstraten, Nieuwenhuis, Woordenb. der Zam. ; Kok, Kobu.s en
de Rivecourt, Jiicher, Bibl. Univ.; Muller, Cat. v, Portr.
Baudii, Poem. (Amst. 1660) p. 204 seqq.; Aurora , .Taarb. v. 1849,

bl. 101-110; Nay. D. I. bl. 354, D. IV. bl. 352, D. bl. 139;
Bijbl.LXXXVI — VII, bl. 254; D o d t, Utr. Tijds. 1841. n 0. 9. bi. 300.
MERULA (PAULUS) , broeder van den vorige , een geleerd
man , in verschillende talen bedreven. Hij bezocht in zijn
jeugd verschillende landen, en stierf 9 Januarij 1540 oud 30 jaren.
Hij huwde Agatha Martini, die hem twee kinderen schonk.
Willem (die volgt) en Margaretha.
Zie den Stamboora achter de Fidelis at succincta commemoratio.
-

MERULA. (Winn') zoon van den vorige , werd den 9 November 1529 in den Briel geboren. Als een jongeling van
24 jaren van de Parijsche Universiteit wedergekeerd werd hij
door de teederste verknochtheid aan zijn oudoom , A. n g elus Merul a, verbonden. Sints 12 jaren door den dood van
zijn vader beroofd , had hij in den pastoor van Heenvliet als
een tweeden vader gevonden , die hem dierbaar was om zijne
liefde en deugden, en in wien hij met dankbaarheid een leidsman tot de betere kennis des Euangeliums erkende. Sedert
zijn oom , op bevel van Sonnius, was gevangen genomen ,
wijdde hij zich geheel aan hem , volgde hem in zijne ballingschap en stond hem met raad en daad bij. Zoo lang hij mogt
decide hij zijne smarten ander volslagen zelfsverloochening en
met opoffering van den schoonsten bloeitijd zijner jeugd. Zijn
naam komt in de laatste jaren van zijns ooms levensgeschiedenis herhaaldelijk voor; trouw stond hij den bekenner des
geloofs op zijde , den ouden , dooven man in zijne redetwisten
en voor zijne regters helpende met zijn gehoor , hem steunende , en , voor zoo ver in hem was , beschermde under het verraad , dat men aan hem pleegde , en ook ten slotte ooggetuige
van des Martelaars heerlijken uitgang. Hij was het , die in
later leven door mondelinge en schriftelijke mededeelingen zijnen zoon Paulus in staat stelde tot het naauwkenrig verslag
der gebeurtenis. In het najaar van 1557 trad hij in het

6 75
huwelijk met Jacoba, dochter van G ij sbert He er m an s ,
uit een aanzienlijk Dordsch geslacht , vriend van Had r i an a
J uni u s , die na hem een zoon (P a u 1 u s die volgt) en vier
dochters (Agatha, Geertrui, Maria, Elisabeth) geschonken te hebben , 1589 , overleed. Volgens de genealogie
achter de Fideli8 et 8uccincta Conzmemoratio , was hij , eerst ontvanger te Putters , vervolgens bevelhebber van het kasteel van
Heenvliet. Na de verovering van den Briel door de WaterGeuzen , schijnt hij naar Dordrecht vertrokken te zijn. Hij
komt aldaar echter reeds in 1570 en 1571 als Secretaris der stad
voor en overleed 5 Mei 1599 , in de ouderdom van 70 jaren.
Zie de aangeh. Genealogic; Bal e n , Besehrijv. v. Dordr., bl. 558 ;
H. Jun ii, Epp. p. 209 , 290; Moll , Ang. Merula enz. passim.

MERULA (PAuLus) , zoon van den vorige , werd den
19 Augustus 1558 te Dordrecht geboren , en na het onderwijs van Mr. J o o s S c hraedt, opperrector aldaar en van
Is b rand Rev i u s te Delft genoten te hebben , naar de Hoogeschool te Leyden gezonden om zich onder C o r n. N e os t a d i u s en C o r n. G r o ti u s op de regten toe te leg eh.
Naar gewoonte dier dagen , bezocht hij verschillende buitenlandsche hoogescholen , onder anderen die van, Orleans en
Geneve , aan welke laatstgenoemde hij vooral Denis Godef roy
en Francois H ottoman, toen de beroemdste regtsgeleerden van Europa , hoorde. Zijne reizen door Fra,nkrfjk , Italie ,
Duitschland en Engeland geeindigd hebbende , zette hij tic!'
als advocaat to Dordrecht neder en verkreeg als zoodanig
grooten roem 1 ). In 1593 werd hij , in plaats van Justus
Li psi u s , tot Hoogleeraar in de geschiedenis , en in 1598 in
plaats van Janus Dousa 111. , tot opzigter der Ahdemische
Bibliotheek te Leyden, en door de Alg,emeene Staten tot Historicschrijver benoemd. Den 19 of 20 Julij 1607 overleed hij te Rostock, waarheen hij met zijn gezin tot herstel van zijnen verzwakten
ligehaamstoesta.nd , een gevolg van onafgebroken studie , en om
tevens zijne bloedverwanten te bezoeken , gereisd was. wHij
was," schreef Bale a, een man , in welke om prils streden
godsvruchtigheid, beleefdheid , zedigheid en geleerdheid." Van
de W a noemt hem : lleen man van een zonderlingen geleerdheid , die de oude gedenkschriften dezer Widen naarstig onderzocht heeft ," en Alkema de getuigt bijna geen geschreven
bock of zeldzaam handschrift onder het oog geha.d te hebben ,
waarin de hand van dezen Merula niet gevonden Nerd`. G r o t i u s,
Heinsius, Opitz, V. Fabricius, Dousa, Baudius,
13a rla e u s, Eufrenu s, B. Viz lcaniu s hebben hem met hnnne
lofdichten vereerd. Scio pp i u s noemde hem avir probitatis
et eruditionis insignis."
1 ) In

Thes. rek. te Dordrecht komt hij tusschen 1589-1590 voor als
-

advocaat extraord., op een wedde van 6 GC.
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Behalve een uitgebreide wetenschappelijke en talen kennis, had
de Me ru la ook smack voor de schilderkunst blijkcns een door
hem geschilderd portr. van S c alig e r op de Acad. Bibl. to Leyden.
De Staten van Gelderland droegen hem den last op om hunne
geschiedenis te beschrijven. Hiervan kweet hij zich , volgens
Mr. Vonck, zeer wel , #beginnende de geschiedenis dezer landen van de alleroudste tijden , de Sicambers , Menapiers en
Batavieren tot aan de Voogden , met oogmerk om zoo verder
voort te gaan , doch de dood verhinderde hem hierin." Deze
arbeid van M erula heeft nimmer het licht gezien , doch is
aan Po ntan us , bij het beschrijven zijner Gelder8che Geschiedeni8sen , van zeer veel nut geweest. Ook liet hij een menigte
handvesten en andere stukken de geschiedenis van Gelderland
betreffende na , van welke Pontanus gebruik maakte.
Hij huwde in 1589 Judith Buys, dochter van Barth o1 om eus Buys Gryphius, Raad van de Staten van Holland ,
die hem 9 kinderen (Jacoba, Willem, Bartholomeus,
Angelus, Justina, Jacob, Jacob, Joannes, Jacoba)
naliet , die alle in hunne jeugd stierven en van welke alleen
Willem eenigen naam heeft verworven. Bartholomeus
C l i ngius, Rector der Universiteit te Rostock en Johannes
K i r chman, toes Hoogleeraar aldaar in de dichtkunst , hielden
beide een lijkreden op hem : die van den laatstgemelde is gedrukt.
Zijn grafschrift vindt men bij Foppens, Paquo t en and.
Zijn portret is in de Alm. Acad. Leid. bij M e u r s i us en voor
de .7ydt-thre800r , door J. M at h a m, met zijn devies Vincenti
Lauru8 , en een vierregelig Latijnsch gedicht van D. H e i ns i u s. Zijne Bibliotheek werd in 1608 te Rostock , niet , gelijk P a q u o t wil , te Leyden verkocht. Hij schreef :

Moller van procederen in de Provintien van Holland , Zeeland ende West-Friesland , belangende Civile Zaaken getrouwlijk ende met neerstigheid byeen vergaderd nit alle Ordonnantien,
Privilegien, Inetructien , Miesiven , Aden, Apo8tillen etc. tot
dien einde inde honderd jaaren herwaard8, bij de .Hooge Overigheid of van wegen dezelve uitgegeven : alle8 met Givile en
Canonyke regten, neven8 de .Regt8geleerclen, zo nieuwe , als oude
meeningen beve8tigd , Leid. 1592 , 4°. 's Hage 1619 , 40., 1631 ,
4° . , 1681, 4°. , Delft, 1705, 4°. (Nu van nieuwe vermeerderd
met ver8cheide Placcaten, Re8olutien, Ordonnantien, die naderhand uitgegeeven zijn ; beve8tigd met Regten , Advisen van Regiveleerden, Sententien van de Hoven van Ju8titie van Holland, Zeeland
en elders; mitsgader8 veele Aanmerkingen van voorname geoefende
Practisiine ; met een groot nieuw verbeterd .Register voorzien).
Term. door G. de Haas. Leyd. 1741. 4°., Perm. Leyd. 1784. 2 d. 4°.
Urbis Romae Delineatio , et methodica ex variic Authoribue
.De8criptio L. B. 1599; vert. door J. L. Fenacolius (Be8chrijv. van het oude Rome, Amst. 1650), en ook gevoegd
achter zijne vertaling van Livius, Amst. 1650 fol.
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Eutropii Historiae Romanae Libri X et Pauli Jiiaconi
Libri Xr III ex edition P. AL L. B, 1592, 8°., 1594 , 8°.
.Ennii Libri XVIII, quae apud varios autores ,
8upererant Fragments , collecta, conzposita , illustrata ab Paulo
G. F. _P. N. Hernia, Lugd. Bat. 1595 , 4°.
Vita Francisci Beturicensis , ab ipsomet Junio scripta ,
et edita a P. M., L. B. 1595 , 4'. , Genev. 1602, 4°.
Abbatis in Canticura Canticorum paraphrasis
nuina , prior Rythinis Latinis , alters veteri lingua 'rancid ,
addita Explicatio Lingua Belgica et notae quibus veterum vocum Francicaram ratio redditur. .Edente P. AL, Lugd. Bat. 1596,
8°. De Maats. v. Ned. Letterk. to Leyden bezit een exemplaar ;
L. B. 1598 , 8°. , met wit papier doorschoten en met aanteek. van
W. F. van d er W ilp. Zie Bibl. Hulthem , T. I. p. 7, 8.
lidelis et succincta commemoratio rerum adversus Angelum Merulam tragice gestarum ab Inquisitoribus , L. B. 1604 , 4°.
Placaten ende Ordonnantien van de Ifildernissen ende Jachtbedriff, 1605 in fol. Gron. 1672. fol. eu 4°.
Vita Desiderii Erasmi, ex ipsius mane fideliter repraesentata.
Additi cunt Epistolarum ipsius Libri duo , collecti et editi a
P. M., L. B. 1607 , 4°.
Cosmographia generalis Libri tres , item Geographiae particularis Libri quatuor : quibus .Europa in genere ; speciatim
Hispania et Gallia , Italia , describuntur. Cum Tabulis Geogiaphieis, Amst. 1605, 4°. Amst. 1621 fol.ljt. cum Yabulis Geogr.
aeneis, multo quam antehac accuratioribus, Amst. G u i 1. B 1 a e u
1636 , 16°. 6 vol. (op Cat. P. ti ever s p. 78, 4 vol. 12°. c. fig.).
T.ydt-Threzoor , ofte kort ende bondich verhael van den standt
der Kercken ende de Wereltlicke regieringen ; vervattende beneffens de Successie der Pausen , Patriarchen, Berst-Bisschoppen , Bisschoppen , etc. Keysers , Koningen , Vorsten , Princen,
etc. Gentelycke Ordens , vermaerde Schrifvers , Ketters etc. de
gedenckwaerdichste geschiedenissen over den ganschen Aertbodem,
van Christi geboorte at tot den tegenwoordigen fare 1614 met
groote vlydt ende naersticheydt opgezocht ende by een gestelt ,
den tijdt omtrent van twaelf hondert jaren ; door P. M. J. C.
llistorie Schrijver der Vereenichde Nederlanden. Voltrocken ende
vervolght van den fare MCC tot den tegenwoordige jare MDCXIIII
by synen soon Gulielmum Merulam, Leyde 1614, fol. It. met een
woordvervolg tot 1627 (door een vriend van P. M.) bevattende de
kcrkelijke twisten in de Nederlanden enz. en uitv. Register, dat in
de eerste uitg. ontbreekt. Leyd. 1627 , 1639. fol.
Diatriba de statu Reipublicae Batavicae , cum Libello de Republica atque urbibus Hollandiae , edente Joachimo MOrsio ,
L. B. 1618, 4°. Volgens Paquo t zijn er versehillende uitgaven van dit werk , van welke eene dezen titel voert.
Opera posthuma de Natura Reipublicae Batavicae accessere
Dominici Baudii Orationes mimes , L. B. 1625 , 8°.
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(Z. M. Boxhorn) Commentariolus de egtatu confoederatarum Provinciar. Batava. Accessit de eadem rnateria P. Herniae diatriba ,
Hagae comit , 1650 , 12°. (P. S c ri verius was de uitgever).
Oratie over den iiert en Eigenschap der Batavisch,en Republiek , Enkh. 1642, 8°.
Vita Joannis Capnionis , cum ejusdem Epistolarion Libris ,
a P. M. editis , L. B, 1642 , 16°. Argentor. 4°.
Dissertatio de Maribus , achter de verhandeling van G r ot i us de Mari libero , L. B. 1623 , 24° , p. 109-216. Afzouderlijk , L. B. 1635 , 8°.
Italia , Gallia et Hispania , Amst. 1636 , in 12°.
De Romanorum Comitiis et Praemiis, quae militiam sequebantur.
Opuscula posthuma. Joh. Boschio edente, Lugd. Bat. 1675, in 12°.
Opera varia posthuma luxta Autogra_phum cum amplissimo
indice edita et recensita , L. B. 1684 , 4°.
Bijdrage tot de Geschiedenis der Kronijk van Gelderland ,
door Mr. P. M. Medegedeeld door P. N y h o f f, in Chron.
v. h. Hist. Genoots. , D. VIII. bl. 304 volgg.
In Handschrift :
Beschriiviny van de stad Nijmegen.
Het leven van de Heeren van Brederode , door P. M. , nevens eenige authentyke en gemigtige stukken dit hoot' adelijk
huis betreffende , verzameld door K. v. A. en P. v. d. S. 4°.
Cat. K. v. A. en P. v. d. S. p. 39 , voor f 19 verkocht.
Easti Dordraceni en Descriptio Dordraci. Foppens vermeldt ze onder de mss. van Merula niet ; rnaar alle de overige beschrijvers van zijn leven rangschikten ze er onder.
Pet r u s Seri v e r i u s had in zeker tot roem van de stad
Dordrecht geschreven , gedicht , het oog op deze Gedenkboeken.
Zie : .dnecd. Poet. p. 121.
Beschrijving van Holland.
Historia Belyica.
Synchronismus earum rerun z , quae proxime daps° saeculo in
orbe christiano contigerunt.
Les Provinces.Unies des Pays-Bas.
Discursus Politicus in Donationenz, sive cessionem, quit' Philippus
II Rex Hisp. Infantem Isabellam jus transcribit Frovinciarum Belgicaratn, Comitatuumque Burgundiae et Carolesii Anno cioloxcvni.
Tabulae Antiquitatuna Romanorum.
Flistoria Magistratuunz Romanorum.
De diebus testis aped Romanos.
ilistoria sive Fasti rerum a Romanis gestarunz.
Chronoloyia in Lucanum , Caesarem de Bello civili et Dionysium Hallicarnassaeum.
Lectiones in 1, II libros Flori.
Lectiones in Julium et August= Suetonii.
leectiones in Taciti Germaniam.
Fragmenta veterum Poetarum. Cum Annotationibus.
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Nomenclator Cynegeticus.
Historia de Diis Veterum.
:De linguis variis.
Diatriba de Linguae Gallicae antiquitate et dialectic.
Orationes guaedam ac Poêmata.
Praxis Latina.
Praxis criminalis Provincialis.
Curiae apud Batavos.
Commentarii in IV Institutionum Justiani libros.
Tracatus de dotibus.
Antimonia Juni&
Excerpter uit .... de werken van Matthaeus, Merula; Ma;tier van Procederen enz. op Cat. v. Voorst (mss.) , p. 69.
Brieven van hem vindt men in Sy11. .Epistol, ed. A. Matttoe° en Chr. v. h. Hist. Genoots. , D. IV. bl. 77. Hij beoefende ook de Lat. poezij.
Zie Joh. Kirchmanni, Oratio in funere V. cl. P. G. F. P. N.
Merulae, Lugd. Bat. 1672 16 ° , en in de Mem. Philos. Henning Witten Decad. V. p. 6 -31; Vita P. M. vOOr zijne Opera Varia pos.
thuma L. B. 1682 , 4°. , Arbor Gentilitia Merularum , achter de Fidelis
et succincta Commentario, en v6Or de Orat. funeb. van J. Kirchman , L. B.
1672, 12°.; Orlers, Acad. Leidens. p. 191 - 193, Ill. Acad. L.
B. i. e. Vir. Clariss. Icones , Elogia ac Vitae (L. B. 1613) c. icone;
Meursii, Athen. Bat. ; Sweertii, Athen. Belg. p. 593 - 595;
Boxhorn, Theatr. Boll. p. 115, 116; Val. Andreas, Bibl.
Belg. p. 715, 716; Foppens, Bibl. Belg. T. IL p. 944; Almeloveen, Bibl. prom. et latens , p. 34; Harles, Introd. in
list. Lat. sin. p. 30 ; S c i o p p i u s , Praef. de Arte Grit. etc. p.
1 5 ; Magiri, Eponymol. p. 590; Scaliger, in Scaligeranis secundis ,
vote Merula; V o s s i u s , de &lentils Mathem. C. XLIV. § 36, p.
261, 262 ; Crenii, Animadvers. Philol. V. II. C. IV. § II, III. p.
110 - 114; P. Pars, Index Bat. p. 348 - 350; Jo. Alb. Fabric.
cius, Bibl. Lat. Med. Lat. T. V. p. 216 - 218; Gottl. Krauszius,
ad Conringium , I , I saec XVII. C. V. p. 216 (18); Freytag,
Anal. lib. p. 594, 595 ; Vogtii, Catal. libr. rar. p. 461, 462;
G erd es, Florii. libr. rar. p. 249 ; Cat. Bibl. Bunay. T. I. Vol. II.
p. 1439; Saxe, Onom. T. IV. p. 55 56, Anal. p- 570; Freheri,
Theatrum p. IV. p. 1504 ; Burin a n n i, Syll. Epist. T. I. p. 190,
192, 194, 258 , T. II. p. 374, 401, T. III. p. 250, 274, 659;
Vincentii Fabricii, Epp. p. 273; Cunaei, Epp. p. 111; P.
Scriverii, Ep. XV. in Matthaeus, Anal. T.I.p. 365; B. Vulcanius, Ad. inclytam Metropolim Dordrac , Cl. viri P. Merulae

patriam ; Gedicht. van S. v. Beaumont (uitg v. J. Tide man) bl. XXV,
37, 247 (brief van Beaumont aan hem); Heins ii, Poem. p. 70; Grotii,
Poem. p. 90; Bau . dii, Poem., p. 80; Eufrenii, Poem.; Dousae,
Poem. p. 77; Saxe, Morhoff, Moreri, Biogr. Un. Biogr. gen.
Baur, Biogr. Hwb. ; Luiscius, Hoogstraten, Kok, Nieuwenhuis, Woordenb. der Zamenlev. ; Kobus en de Rivecourt, Paquot, Mem. T. I. p. 30 suiv.; Jiicher, Adelung en Rotermund, Niceron, Memoires , T. XXVI. p. 1-5; Balen, Beschr
v. Dordrecht, bl. 209, 1177; Beverwijck, Beschrijv. v. Dordrecht,
bl. 38; De Wall, Voodooper, bl. 24; S mids en Schotel, Beschrijv. van Dordrecht , Inl. bI. XLV en volgg.; Goudho-eveu,
s
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Chron. ; v. d. Schelling, Rollands Al. Vrijheid , bl. 96; Bon
dam, Verzam. van uitgey. stukken , D. II. Voorb. bl. XIX ; V o n c k
voorrede voor Huygens, v. Doesburg , bl. Lvin , la; Nyhoff
Bijdr. tot de Vad. Gesc
hied. en Oudheidk. , D. VIII. bl. 127 (Kron
v. Gelderland) ; Chr. v. h. list. Genoots. , D. II. bl. 186 , D. IV
bl. :77 , 102, D. VIII. kic 305. 324 (Hist. v. Geld.), S c:h otel, Lev. en
werk. van P. van Alkemade en P. v. d. Schelling , bl. 320. Dez. Comment. de merit. Blyenb. p. 119 , 123 ; Dez. Kerkl. Dordr. D. I. bl. 118.
Dez. Floris I en II van Pallant , bl. 144 , 145. Dez. Letter en Oudheidh. Avondst. , bl 99. Dez. De Bibl. d. Hoogeschool te Leyden ,
10 , 11 ; B ou man , Gesch. d. Geld. Hooges. D. I. bl. 26 ; Si eg enbeek, Gesch. d. Leidsche Hooges. , D. I. bl. 68 , D. II. bl. 9 , 10 ,
16 , 77 , 279 ; M o 11, Angel. Merula de Hervormer en Martelaar des Geloofs , bl. 175 , 176 , 182 ; Van K am pen, Bekn. Gesch. der Ned.
Letterk. , D. I. bl. 328 ; Nomenclator autor. omnium quorum libri vel
inanuscripti vel typis exstant in Bibl. L. B. L. B. 1595 , p. 103, 104;
A. Teisserius, Catal. Author. et Bibtiothecar. , p. 256; J o. Jac.
Moser, Biblioth. Scriptor. de rebus Suevicis , p. 40 ; Cat. Bad. publ.
L. B., p. 119, 199, 217, 244, 253, 287, 295; Cat. d. Maats. v.
Ned. Letterk. , D. I. bl. 95 , 200 , D. II. bl 5 , 316 , D. III. hi.
214 , 306 ; Bibl. Thys. p. 41 ; Navorscher , D. VIII. bl. 3; Bode!
Nyenhuis, Topogr. lijst , No. 39, 40 , 44; Bibl. Hulthem (Index);
Muller, Cat. v. Portr. ; van der Monde, Tijds. voor Geschied.
enz. 1841. bl. 244.
MERULA (WILLEm) zoon van den vorige werd oinstreeks
1591 te 's liage geboren. Val. Andreas (II Foppens
noemen hem ten on regte Gaorgiu s. Hij studeerde te Leyden 1 ),
waar hij zich door zijne ligtzinnige woorden in tegen•oordigbeid van anderen uitgesproken , het ongenoegen van Curatoren
op den his haalde. Hij was een geleerd jongeling , blijkens
het door hem uitgegeven werk getiteld : Vita J'raiani Imp.

e Diogene Graeco traducta.
Hij gaf verschillende werken van zijn wader in het licht , en
vervolgde diens Tydt Ihrezoor.
-

Zie het vorig Art.; Jacher; Val. Andreas, Bibl. Belg. p. 265.

MERULA (J.), schreef:

Politick en Militair hand6oekje van den staat der yeiinieerde
provintien. 12°.
MERWEDE (DANIEL III VAN DE). Sommige oudheidkundigen der 17 en 18 eeuw hebben den oorsprong van het geslacht de M e r w e d e trachten op te sporen , en eenige hunner gegist, dat het door jongere zonen , of wel door bastaardij
uit het grafelijk huis van Holland is voortgekomen. Zekerder
is bet , dat het reeds vroeg , onder de aanzienlijkste van het oude
graafschap gerekend , en , in 1150 , door huwelijk aan het huis
Teylingen verrnaagschapt werd. B a l c n, die zich de moeite
1 ) Hij word in 1612 te Leyden als student in de Medic. ingeschreven ,
en was toen 21 jaren. Zijn wader ontmoet men in het Alb. Studios. op 28
Aug. 1578.
-
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beeft gegeven , om de genealogien van vele oude Dordsche
geslachten uit familiepapieren en andere bescheiden op te maken , heeft zich ten aanzien der M er w e d e n s , bij Bemis van
de noodige bronnen , daar er in zijn tijd geen afstarnmelingen
van dit geslacht te Dordrecht leefden , bij de opgaven van
Goudho ev en en Bev er w yck bepaald. Waarschijnlijk klimt
de ouderdom van dit geslacht niet hooger op dan tot de re0 erincr van Dirk V of Floris If en was Adelhelmus
van Rie d e, die in 1105 leefde , een broeder van den eersten
heer van de Merwede, en de grootvader van Daniel I of
van Daniel II , die in bet jiar 1150 voorkomt , volgens sornmige omtrent 1180-1200 leefde ; huwde met L u tgart v a n
Linden of Lyndon (die met Jan van Persyn, heer van
Waterland hertrouwde, en den 26 Oct. 1201 stierf en te
Rijnsburg begraven werd) , en Wiens zuster Maria met Hugo
van Teylingen in den eat trad , en in 1172 stierf , nalatende twee kinderen , van welke de jongste de stamvader was
van de heeren van Toll.
Of Nicolaas van de Merwede, lien wij op het tournooi
in 1179 te Keulen gehouden , ontmoeten , zijn zoon of broeder
was , is duibter. Van Dani el II komen ons geen bijzonderheden meer voor. Hij liet drie kinderen na (1) Daniel III ,
leefde in 1204 en was gehuwd met de docbter van den beer
van Heeswijk bij Heusden , nam (leel aan den kruistogt van
Boudew ij a , graaf van Vlaanderen , en was tegenwoordig bij
do innerning van Constantinopel. Tot loon zijner dapperheid
word zijn wapen met XV bisans vermeerderd. Zijne kinderen
waren Daniel IV (die volgt); H e r b a r e n, na (bode van zijn
oom Diderik heer van Riede, zegelt in 1277 met graaf
Flori s V zeker privilegie van die van Zijdwinde in Zuidholland ; Agnes, gehuwd (1) met Hendrik v an Alblas, klape, 1255 (2) met Jan van Wenna; G erarda, huwt 1272 Johan van Aldenburg, knape, voogd
over bet kind van zijn zuster Agnes, Johan van Albl as ;
Hendrik , ridder , getuige over een brief van Jan v a n
11 eusden 27 Mei 1246.
(1) N. van de Merwede, gehuwd met Philips van
U y ter n e s s e, beer van Mathenesse 1212. Hij leefde nog in
12:36 ; Diderik van de Merwede, beer van een smaldeeling der Merwede , Dijkgraaf van den grooten Woerd 1203.
.

Zie B ale n, Beschrijv. van Dordrecht , bl. 1105 volgg.; Gou dhoeven, Hoogstraten, van Leeuwen, Kok (over het geslacht); t e W at er , Verb. der Edelen, D. IV. bl. 135 volgg. ;
Goudhoeven, Chr. van Hall., bl. 92, 188; Meerman, Cod.
dipl. op 27 Mei 1246; van Wijn, Huisz. leven, D. IL bl. 81;
Schotel, Slot Teilingen, bl. 10; Bale n, bl. 37; van Mieris,
Charterb., D. I. bl. 310; Smids en Schotel, Beschrijv. v. Dordr.
bl. 110, Ill, 112.
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MERWEDE (DANIEL IV heer VAN DE) , ridder , staat als getuige over een brief van de heeren van d er Lecke in .1246
met Hendrik van de Merwede over een brief van Jan
van Heusden, en bezegelde in 1253 eene uitspraak betreffende den Heusdenschen tol van graaf Wil le m II , R. K. Hij
huwde Ida van der Does en liet , volgens sommigen , vier
zonen na , onder .welken hij eenige zijner leengoederen schijut
verdeeld te hebben , en waaruit de geslachten van Tolloysen,
()loot w y c k en Muylwyck zijn voortgesproten. Een dezer
zonen sou geweest zijn Herbaren van de Merwede, die
anderen zijn broeder noemen (zie het vorig artikel). Anderen
willen dat deze verdeeling onder Daniel III plaats had
en bouden Daniel V en Jan van de Merwede voor
zijne zonen. Daniel V, knape, was in 1293 borg van den Graaf
van Holland bij Bisschop Johan van U trecht , en liet kinderen na. Jan van de Merwede, knape, was heer van Tolloyse, waarmede hij in 1271 bedeeld word, borg van beer
Giselbert van A e in s t el op St. Juda en Simon avond
1285 , ook komt hij voor in de Dordsche Thesoriers rekeningen
van 1284, 1285. Zijn descendenten waren heeren van Tolloysen.
Lie Meerman, Cod. &pl. op 29 Nov. 1243 en op 27 Mei 1246;
Charterb. D. I. bl. 280; Balen, bl. 1152; Smids en
Schotel, t. a. p. bl. 112.

MERWEDE (ADRIAAN VAN DE), beer van Clootwyck, waarmede hij in 1271 bedeeld werd , komt voor van 1270—.1290.
Hij was , volgens sommigen , broeder van Jan , en huwde N.
van Daele m. Zijne descendenten waren heeren van Cliootwyck
en Muylwyck. Zijn noon Jan bezat , bij zijns vaders leven , de
goederen en gereehten van Almkerk , Zandwyck , ens.
Zie Balen, bl. 1106, 1113 volgg.

MERWEDE (CLAES en DIRK VAN DE) , volgens sommigeu
broeders van A d r i a a n. Zij werden in 1299 door die van
Dordrecht , hij de bemagtiging van het slot de Merwede doodaescboten.
Zie Balen, t. a. p. bl. 1110; Smids en Schotel, t. a. p.
bl. 112.

MERWEDE (DANIEL VI heer VAN DE) , ridder , maakte
10 Julij 1307 met de stad Dordrecht eene vereffening over
bet regtsgebied van zij n ambaeht en was getuige onder een
brief van Willem IV 10 Febr. 1338. Hij komt voor in
1326 en overleed in 1341. Hij ook huwde Had e wi g van
Borsselen en liet na Daniel VII.
Zie v. d. Wall, Priv. v. .Dordr. , D. I. hi. 133, 134, 273 ;

Smids en Schotel, t. a. p.
MERWEDE (CLASS VAN DE) , broeder van den vorige , verschijnt in 1305 ter dagvaart te 's Hage en sneuvelt in 1345
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bij Stavoren. Zijn zuster Geert r u i d huwde Corn el i s
Boot h, Knape , Schepon te Dordrecht 1310.
lie Balen, t. a. p. ; Ms. Geneal. v. d. Illerwede.
MERWEDE (DANIEL VII beer VAN DE) en Wieldrecht , ridder,
werd in 1341 door Graaf W i 11 e m IV gemaakt baron van de
Merwede , welke heerlijkheid bij van hem tot een onversterfelijk
erfleen ontving (wordende zij te voren van de heeren v a n
V oorn en 't Huis v an G aasbeek te leen gehouden) blijkens extract uit de sententie vanden hoogen raad to Mechelen
18 Mei 1560 gewezen. Hij was een der VII baanrotsen , die
met den voors. Graaf , nevens zijn broeder Floris en zijn oom
C la es v an de Mer wed e op Cosme-en Damiane-dag 1345
tegen de Friesen bij Stavoren , dood bleef. Volgens T r o i ss a nt gebood hij over 33 gewapende manned , die alle gevangen werden gehouden , zonder dat de Friesen er e6n op losgeld wilde stellen. Van hem gewaagt een oud hands. van 1409 dus :
as Den vijften zulde dus verstaen ,
V Hij droech van keel duergaen
Een faes van zilver gebisanteert
Van goude soe wast geblaseneert."
Hij huwde Juffer Joh an na van der Eem, en liet na :
Daniel VIII, Nicolaas, Diderik en Floris die volgen.
Zie van Loon, Aloude Reg. van Holt., D.V.bl. 535; Mattheus,
Anal. T. II., p. 233, 300 ; Chron. de Traj. et ejus comitatu , p. 560;
B al en, bl. 1107; Froissard, Vol. IV. Dh. LXXXVII. p. 223; W agenaar, V. H. D. III. bl. 260; Sm ids en Schotel t. a. p., bl. 112.

MERWEDE Plows VAN DE), riddcr, broeder van den vorige ,
vermeld onder de voornaamste Edelen van W ill e m III , sneuvelde 1345 met zijn broeder D aniel bij Stavoren en liet na
Floris v an d e Merwed e, Ridder , Ambachtsheer van Sliedrecht , vermeld anno 1399.
Zijn broeder Dirk van de Merw ede , Ridder,, binncn
Dordrecht 1344 , wordt in 1369 met zijn anderen broeder Jan
vermeld in een Keur van Hertog Alb re c h t van Beij er en
op bet uitwateren van Alblasserdam. Een derde broeder W i 1lem van de 1lerwede leefde in 1341. Ook had hij twee
zusters; Ludgarda van de Merwede, gehuwd met Amelis van Aemstel van Mynden Woutersz, vermeld 1348,
in 1352 gestorven , en A lid van de Mer w ede boele of
bijzit van Willem IV , die bij haar verwekte Daniel v an
P o el in 1408 door d e Luikenaars verslagen.
Te dier tijde Weide ook all er bar e n v an de Mer w ede,
ridder, broeder van de M e r wede," beer van Riede 1323, volgens anderen van Pendrecht en bailliu van Zuidholland , ook vermeld 1338 onder een handvest van Willem IV , 11 Sept.
1325 genoemd Herbaren van Riede, gehuwd met Mechteld van Hensden.
,
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ZieBalen, bl. 1106,1107; Devisce, Chr. 188,375; Oudenboren,
Beschrijv. van Zuidholl. , bl. 447; Smids en Schotel, t. a. p. bl.
112; Ms. Geneal. v. d. Merwede ; Mss. Aant. over het gesl. v. d. Merwede.
MERWEDE ( DANIEL VIII Baron VAN DE) , zoon van Daniel VII. Hij was waarschijnlijk nog jong , toen zijn vader
sneuvelde. In zijne jongelingjaren nam hij deel aan de Hoek-

sche en Kabeljaauwsche twisten , en schaarde hij zich onder
de banier van graaf Willem V. Later diende hij den koning van
Frankrijk tegen de Engelschen , zelfs streed hij onder een der
Saraccensche vorsten , die destijds in Spanje regeerde, tegeu
een ander MoorEch koning. Intusschen had hij een en andermaal het H. land bezocht en beurtelings den koningen van
Cyprus en Rhodus en den Griekschen keizers gediend. Nu
ontmoeten wij hem hij de bestorming van een Turksche vesting in Klein Aziä, dan op de kruistogten tegen de Heidenen ,
in Rusland en Polen , soms toog hij ter bedevaart , souls doolde
hij tot het opsporen van avonturen door vreemde gewesten , als
Spanje , Portugal , Italie , Croatie , Sclavonie en Bulgarie, in
Europa, Syrie, Cyprus en andere Grieksche eilanden in de
Aliddelandsche zee. Hij zou zelfs tot Indie zijn doorgedrongen , indien hem zulks niet ware belet geworden. Er bestaat
op hem een lofdicht , onder den naatn van Claghe n , in een Wapenboek , dat vroeger tot de Bibliotheek van van Hul th e
behoorde, en door Smids en Schotel in hunne Beschrijviny
van Dordrecht is medegedeeld 1 ). Hij komt overigens voor,
1348 , als knape en ridder ; verseheen meermalen ter dagvaart,
ook als getuige van Wille in V 1355 , en van hertog Alb e rt 13 Dec. 1367. In een Register in de voormalige Charterkamer van Holland van 1355 leest men : a Danyel van de
Merwede , Heer Danyels soen kumt van mire vrouwe 't Ambacht van Nyewerkercke." In 1 359 was hij lid der riddersehap , voorts cen boezemvriend van Jan v an Bloi s Heer van
ter Goude, Chtitillon, pair van Frankrijk. Tusschen 1369 en 1390
ontmoeten wij hem als 1)ijkgraaf van den grooten Waard. Hij huwde
cen erfdochter van den heer van Steyn op d e Maze, bij Maeseyck en Hoorne en liet kinderen na. Hij stied, volgens sotnmigen
in 1393, volgens anderen kotnt hij in 1394 nog als getuige voor.
.

Zie Balen, t. a. p.; van de W a 11, Privil. van Dordrecht , D.I.
bl. 241 volgg., b). 299; Smids en Schotel t. a. p., D. I. bl.
114; Ms. Genealogies

MERWE DE (NICOLAES of CLAES VAN DE) , broeder van
anie 1 VIII, behoorde in 1359 tot de Ridderschap van graaf
Jan v an B lois en begat zich voor hem in gijzeling , toen
hij tot prestatie van borgtogt voor Hcrtog A el b r e g t v
B eij er en werd opgeroepen ; vergezelde hem in 1369 op een
heirvaart tegen de Lithauwers , en is bij het sluiten van het
1)

Sommigen brengen die Claghen tot Daniel VII.
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huwelijk tusschen Willem van Gelre en Catharina van
B e i j e r e n. Volgens sommige was hij een broeder van D aniel VI. Hij had nog een broeder Diderik , die in 1393
voorkomt en F 1 o r i s, Ambachsheer van Sliedrecht 1399 ,
wiens dochter M. van de Me r w e d e huwde Adam van
Lock h o rst, wien zij de heerlijkheid Sliedrecht ten huwelijk bragt.
Zie de Lange van Wyngaarden, Heeren van den Goude
D. I. bl. 525, 558; Smids en Schotel, t. a. p., bl. 112, 113;
Ms. Geneal.

MERWEDE (DANIEL IX baron VAN BE) , Bidder , Heer van
Steyn , Poelwyck en Leer-ambacht. Hij verscheen meermalen ter dagvaart onder Willem VI , en was in 1396 op het
tornood te Cuin re in Friesland , door hertog A elbrecht
aangerigt. Hij huwde Margaretha van H eyn en uit
Vlaanderen , weduwe van Lod e w ij k van P r a et, heer van
Moerkerken bij Brugge bij wie hij drie dochters verwekte.
1 Margaretha, baronesse van de Merwede, erfdochter van Steyn , Poelwyck. Zij huwde omtrent 1410 met
Willem, zoon van Reinoud van Brederode en van
Joie n te , erfdochter van Gen n ep op de Maze. De heerlijkheid van de Merwede werd door Willem en M a r gar et h a den 8 Julij 1417 in pantschap gegeven aan G ij s b re c h t ,
beer Woutersz. van Genderen, knape, en juffrouw
Soete van Be veren Willemsdr. echtelieden. In 1427
verkechten zij de heerlijkheid van de Merwede aan Lo d ew ij k van Praet, heer van Moerkerken en Moerkerkenland.
Beide echtelingen deden een bedevaart naar Rome en stierven ,
kort na hunne terugkomst , 1451, hoog bejaard , zonder kinderen.
2 Jenne van de Merwed e, huwde Philips van
Spangen „ ridder , raad in den Hove van Holland , zoon van.
Engelbert van Spangen en Elisabeth van Alkemad e en stierf kinderloos.
3 Walburg van de Merwede in 1450 non in het St.
A.ngniete klooster te Dordrecht.
Daniel stierf in 1403 in den bloei van zijn levee.
V an B ever w y c k spreekt van een verdrag tusschen Dordrecht en heer Daniel van Merwed e, in of kort voor
1440 aangegaan , en wordt daarin gevolgd door Balen en 0 udenhoven; loch van de Wall ontkent dat er toen een
Daniel van de M e r w e d e bestond , op gezag van alle genealogien. Wij vinden echter vermeld dat er een D a n i el
van de Me r w e d e in 1419 op de pais tusschen vrouwe
J acoba en Hertog Jan van Beijeren te Woudrichem was, en in 1451 een Daniel van de Merwede,
die met de stad Dordrecht in onmin geraakt , aannam zich
voortaan niet binnen eenige mijlen van de stad te zullen ophouden. Volgens Actenboek der stad Dordrecht 1405-1425
,
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verkocht Daniel v an de Merwede XVII marghe lasts
gheleghen in Zwindrecht in heer en Danyeles ambacht." Wij
molten hier niet denken aan D a n i el v an P r a e t, die in
1473 met de Heerlijkheid van de Merwede ward beleend.
Zie Beverwyek, J3eschrijv. v. Dordr., bl. 120; Oudenhoven,
Besehrtyv. v. Zuidholl. , bl. 47 ; an der Eyck, Handy. van Zuidholl. , bl. 27; van de Wall, Priv. v. Dordr. , bl. 135 ; Smids
en Sehatel t. a. p. ; Ms. Geneal. Familie aanteekk. ; Z. H. Volksalm.
1839, bl. 65.
MERWEDE (WILLEM VAN DE) , broeder van D an iel IX,
ridder , Ambachtsheer van 1VIuilkerk , stierf in 1413. en liet
na Jenne van de Mer we d.e, vrouwe tot Muilkerke , die
huwde J a n v an Herlaer, ridder , heer *an Meerwyck. Zij
hadden kinderen , o. a. J a n , in 1492 landcommandeur der
Duitsche orde Balye van Utrecht.
Zie Balen t. a. p. , bl. 1107; Ms. Geneal.

MERWEDE (OTTO VAN DE) , broeder van W i Ile m v an
de Merwede, ondersteunde Willem VI tegen den heer
v an Ark el, en was in 1405 bij het beleg van Hagenstei.n.
en Everstein. Hunne zuster Ma ht eld van de Merwede
huwde Gerrit van Vliet soon van Jan van Vliet en van
N. van der Lecke of Polanen. Hij was ridder; in 1396
met Hertog A el b r e c h t in den oorlog tegen de Friesen , stierf
in 1404 in den bloei *is levee zij in 1421.
Zie Ms. Geneal.
MERWEDE (DIDERIK VAN DE). Er was in de XV eeuw
behalve de regerende tak nog een andere , gesproten uit D irk,
cm der zonen van Daniel VII, vermeld 1344.. Den liet een soon
na, mode D i r k , die in 1393 leefde , en varier was van Dirk ,
ridder, heer van Eethen, Meeuwen en Baardwijk. Hij gaf voor schepence aan Pie ter A ern d t z, een banck in de kercke te
Slydrecht 1406 ," (blijkens den lastbrief to vinden in een
Register der Leenkamer,, genaamd : Bevelboek IIII 1408—
1410). Den 14 Mei 1413 werd hij tot bailliu van Zuidholland aangesteld , welk ambt hij tot 1418 bekleed heeft , toen
hij door W i Lodyk werd opgevolgd. Hij Meld
'a graven, herberg Henegotoven to Dordrecht van hertog Alb t e e.h t in leen, en was van 1414-1421 slotvoogd van
Geertruidenberg. Die van Dordrecht belegerden hem in doze
stad nadat zij , in 1418 , het. leger van hertog Jan v a n
Brabant van voor hunne maren verdreven; hadden. Van
1425-1447 was hij Drost van Heusden , Hand, en een der getrouwste vrienden van Jacob a v an B e ij ere n, die hij met
Are nd S pie ri n g k nit Gend hielp ontvlugten. Hij: stierf in
14,59 seer oud , en ligt te Meeuwen onder een verhevene
tombe begraven met zijn vier kwartieren.
Hij- hsiwde. C a th a rina van: Ran st, doehter van C os,
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teyn van Ranst, uit Brabant, en liet na 1 Odilia van
de Merwede, vrouwe van Eethen , Meeuwen en Waalwijk ,
gehuwd met Robbert van Drong el en , ridder, die kinderen
naliet ; 2 C l a e s van de Merwede, oudste bastaard bij joffrouw van U it w y c k , heer van Baardwijk , leenburge van
Holland 1459, gehuwd met juffrouw M argri eta Bo ga ert
te. Dordrecht. Zij stierf in 1473 , hij in 1505 , nalatende
1 J , heer van Baardwijk , kinderloos gestorven. 2 Wi II e m in 1477 voor Avesnes in den oorlog tegen de Franschen
ongehuwd gestorvert. 3 Me chteld, vrouwe tot Baardwijk ,
na den dood van Naar broeder Jan , gehuwd met Mr. Cornelis,
noon van Reyner de Jonge en juffrouw Jenne auekel,
pensionaris van Dordrecht 1474; raadsheer in don Hove van
Holland 1377 ; rentmeester van Holland 1504. Hij stierf
1505, zij 1507. 4 Lysbeth, gehuwd met Willem van
Bo ckhov en in Braband. 5 M aria gehuwd met Pieter
So h e yf f a ert te Antwerpen. Zij leefde in 1520 als weduwe
met kinderen.
2 Jan van de Merwede, bastaard bij dezelfde , in 1477
onder de edelen en ridderschap van Holland.
3 Daniel van de Mer wed e, bastaard bij dezelfde, in 1477
onder de edelen en ridderschap van Holland , huwde jnffrouw
Agnes van Bruhesen en stierf in 1512 kinderen nalatende.
Zie Balen t. a. p., bl. 1109; Smids en Schotel t. a. p.;
Matthaeus, de jure gladii, p. 215; Burman, Utr..faarb. D. I. bl.
343, 470; Veldenaar, Chr. bl. 119; Verm. Beka , bl. 3'89; Nragen aar, V. H. D. III. bl. 447 ; Ms. Geneal.

MERWEDE (Jonkheer JAN VAN DE) DANIELSZ. 1 ) ridder,
geb. 1488 , vergezelde keizer Karel V op zijne reis door deze
landen in 1540 , was 1549 onder de edelen bij de inhuldiging
van koning Philips te Dordrecht 2 ). Hij of een ander der
Merwed ens behoorde tot de verbondene edelen.. klij stierf
1580, volgens sommige 88 , volgens anderen 92 jaren oud.
Hij huwde eerst N. van der Wery e, zuster van Willem van
der Werve, ridder, te Antwerpen, in tweeds huwelijk met
Elysabeth van Sandwyck, en liet na:
Adriaan van de Merwede, vermeld onder de edelen
1549 , kanunnik ter Groote kerk to Dordrecht, in 1557 deken der 12 kanunniken.
van Berk en steyn,
1) Zijn broeder Dirk, ridder , huwde
uit het geslacht He emsk erk te Haarlem stierf in 1526 en liet drie
dochters na , van welke Agnes non werd to Loosduinen 1572.
2) Zijne tegenwoordigheid bij de inhuldiging van Philips te
Dordrecht is een blijk dat deze bastaarden ook van moeders zijde
van edelen huize waren , daar de bastaardij den stand der moeder
volgde. Nog in 1641 komen de bastaarden vast de M e rwede voor
onder de Hollandsche edelen , (zie de Lijstt bij H alma, Woordenb.
D. I. bl. 12).
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2 Dirk van de Merwede , vermeld onder de edelen
1549 , schepen te Heusden , welligt een der verbondene edelen, gehuwd met Maria van Sand wyck.
3 Daniel van de Merwede, ridder, vermeld 1615,
nalatende H e n d r i k van de Merwede, drossaard van
Vianen.
Zie Balen t. a. p.; Smids en Schotel t. a. p.; te Water,
Verb. d. Edelen , D. III. bi . 145, 138, D. IV. bl. 444, 445.

MERWEDE (Jonker 1 ) ADRIAAN VAN DE) zoon van Dirk
van de Merwede en Maria van Sandwyck, schepen
(1599, 1600, 1601, 1602, 1604, 1605, 1909, 1610,
1611, 1615 , 1617 , 1618), burgemeester (1603 , 1607 , 1608 ,
1611, 1714) kastelein en drost (1618-1625) van Heusden.
Hij sterft 1625 , te gelijk met zijn vrouw juffer E lisab et h
Doys, dochter van Johan Doys thoe Bruynulen,
schout van Dalfsen en van Sophia van Holt h e , aan de
pest , en ligt te Heusden in een kelder met zijn acht kwartieren begraven.
Hij liet na
1 Jan van de Merwede, de eerste die de baar in het
wapen gegolfd gevoerd heeft , gedoopt 1 Junij 1622 , te Kampen
27 Febr. 1663 gestorven en in de Boven-kerk met zijn acht
kwartieren begraven. Hij huwde te Zwolle W i l h elmin a,
dochter van jonkh. Robert van den Beecke, cameraar en
burgemeester van Zwolle en van E. va n Voorne, geb. 29
Julij 1629 , gestorven 1683.
2 Dirk van de Merwede, geb. 1621, luitenant van
een Zeeuwsche compagnie , huwt 7 Nov. 1649 , A g n et a Pi ccard, dochter van Johan Piccard en Roca van Bred e r ode te Coeverden , toen hij aldaar in garnizoen lag. Hij
overleed 20 Junij 1653.
3 Everwyn van de Merwede, gest. 1653.
,

Zie ms. Geneal.

MERWEDE (Jonker ADIAAN WILLEM VAN DE), zoon van
Jonker Jan van de Merwede, geb. te Zwolle Sept. 1656
28 April 1685 op sommatie van prins Willem III , door de
Staten van Friesland aangesteld tot ridmeester, , met bevel van
een garde du corps op te rigten voor gemelden prins en te
commanderen , blijkens voorhanden commissie. Hij stak in
1688 met den prins naar Engeland over en was bij diens
krooning tot koning van Engeland tegenwoOrdig. In Holland
teruggekeerd verliet hij de krijgsdienst en werd door koning
I) In de aanstelling van A d r i a a n als drossaard, kastelein en
dijkgraaf van Heusden, d. d. 22 Oct. 1618 wordt hem het praedicaat van jonkheer gegeven.
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Wi 1 le m tot burgemeester van Kampen en gedeputeerde der
Staten van Overijssel benoemd. Hij huwde 9 Nov. 1678 te
Zwolle Elisabeth Blanckevoirt, dochter van Gerhard
en van Maria van Santen en liet na:
1 Jonker Jan Willem van de Merwede, geb. 29 Mei
1680, kapitein der infanterie, 26 Nov. 1706 te Kampen gehuwd met Geertruida Anna, baronesse van Rheede,
dochter van E r n s t, baron van R he e d e, beer van den Pankeler
en van Ida Lucretia van der Beecke. Hij overleed in
den bloei zijner jaren ; zij 14 April 1750.
2 Jonkr. Gerrit Adriaan van de Merwede, geb.
1684, kapitein der infanterie ter dienste der vereenigde Nederlanden , in 1718 ongehuwd te Huy overleden.
3 Jonkr. Willem Daniel van de Merwede, geb.
1685 , kapitein der infanterie, ten dienste der vereenigde Nederlanden , huwde A. van B en e g a.
4 Jonkr. Robert Hendrik van de Merwede, geb.
168. , ongehuwd overleden.
5 Maria Judith van de Merwede, gebuwd met Gerrit Jacob Blanckevoirt tot den Pothof.
Zie ms. Geneal.
MERWEDE (Jonkr. JAN FREDERIK VAN DE) zoon van
Jonkr. Jan Willem van de Merwede en van Geertruid A nn a, baronesse van Rheede, geb. 22 Jan. 1714.
Hij was kapitein der infanterie , majoor van het regement van
den generaal B u r mania, later kolonel van bet regement van
den prins van Baden-Durlaeh ; woonde de batailles van Fontenoi (1745) Rocoux (1746) bij , en was bij de overrompeling van
Bergen op Zoom als bevelhebber van het fort Rovere. Zijne
zuster Lucretia van de Merwede, geb. 4 Nov. 1709 op
den huize Parkeler, huwde 12 Oct. 1744 Cornelis Pie ter
de V oocht v an Ri ynev el d t, luitenant-kolonel der infanterie.
Zijn brooder A d r i aan Willem, geb. 23 Nov. 1710 , stierf
1774 ongehuwd; Ernst lan, geb. 26 Dec. 1711, werd kap.
der grenadiers , en stierf 1780 ongehuwd ; Godert Ma u r i ts
geb. 29 Dec. 1714, stierf 12 Nov. 1756; Gerrit Robbert,
(gelijk zijne vier andere broeders) te Deventer 12 Nov. 1716
geb., stierf ongehuwd 13 Oct. 1744 als vaandrig bij 't corps
Burmania.
Jan Frederik van de Merwede huwde 5 Mei 1749
Sippina Johanna, baronesse van Heerdt tot Eversberg, dochter van Robbert Frederik en Johanna Sippi na Molens cho t. Hij overleed 13 Oct. 1779; zij, 26
April 1802 te Kampen in 76-jarig,ten ouderdom.
Hij liet na:
1) Jonkhr. Jan Willem Cornelis van de Merwede,
geb. 22 Maart 1751 , burgemeester van Kampen , gehuwd met
44
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Rudolphina Anna Lemke r van Breda, geb. 7 Sept.
1759,docbter van Pieter Anthony en Helena Wijnanda
Op ten N o o r t. Hij overleed 11 April 1780 , oud ruim 29
jaren ; zij op den huize Oldhorst , 31 Aug. 1778 oud 19 jaren ;
Jonkhr. Philippus Everardus van de Merwede,
die volgt;
Elisabeth Maria Jacoba van de Merwede, geb.
te Kampen 31 Mei 1754 , gehuwd te Kampen in 1775 met
Jan Frederik Engelbert van Brandt, kapitein der
dragonders van Z. K. H. den prins van Hessen-Kassel, in dienst
van den staat.
Jonkhr. Robbert Adriaan Willem van de Menwede (die volgt).
Geertruida Anna Lucretia van de Merwede, geb.
te Kampen 23 Mei 1759, ongehuwd aldaar overleden 20 Mei 1832.
Jonkhr. Jacob Karel Frederik van de Merwede
geb. to Kampen 24 Maart 1762; 6 Nov. 1786 Scholtus van
Oldenmarkt , 16 Julij 1787 in den IJssel verdronken.
Geertruid Judith Elisabeth Maria van de Merw e d e, geb. te Kampen 29 Junij 1764; huwt to Kampen
1794 P. A. van Rappard, kolonel der cavallerie in O. I.
Hij overleed 13 Nov. 1819, zij 28 Junij 1828 kinderloos.
Aldegonde Johanna Coenders van de Merw e d e, geb. to Kampen 5 Julij 1766, huwde 1793 te Kampen Frederik Con stantijn Gerrit Willem van Motma n kapitein der infanterie.
.

Zie ms. Geneal.

MERWEDE (Jonkhr. PHILIPPUS EVERARDUS), zoon van den
vorige , geb. to Leeuwarden 12 Maart 1752, kapitein eener
compagnie infanterie, neemt zijn demissie nit de dienst 11
April 1787; werd door den prins-erfstadhouder den 27 Oct.
v. d. j. aangesteld tot scholtus van Steenwijk c. a. in plaats
van Jonkhr. Ram melman; 12 Dec. 1794 ontvanger gener.
van het kwartier Vollenhoven. Hij huwde 26 Julij 1784
Froek Juliane Geertruida, baronesse Sloet; jongste
dochter. van Lodewijk Arend Sloet tot Pluttenburg
en van Johanna Geertruid Juliane van Sytsama.
Hij overleed 15 Junij 1808; zij 1 Maart 1806 , nalatende :
Jonkhr. Jan Frederik van de Merwede (die volgt).
Johanna Geertruida Juliana van de Merwede,
geb. 23 Maart 1787 te Kampen; huwt 20 Oct. 1807 Mr.
Cornelis Adrianus Mollerus, fiskaal bij het hoog militair geregtshof. Zij stierf 22 Junij 1820..
Jonkhr. Boudewijn Assuerus Johan van de Merwed e, geb. 20 Nov. 1788 te Steenwijk , was kapitein bij de genie,
en sneuvelde in de campagne van Rusland 1812 , ongehuwd.
lonkhr. Lodewijk Arend van de Merwede, geb. te
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Steenwijk 16 Nov. 1790 , stierf Aug. 1806 ongehuwd door een
ongelukkig toeval op den huize Warmelo.
Geertruid Anna Lucretia van de Merwede, geb.
4 Nov. 1792; huwde te Kollum 19 M.aart 1823 T h eo d orus van Swinderen, geb. 13 Sept. 1784, zoon van Pieter en van Johanna Margaretha de Beveren, hoogleeraar te Groningen. Hij stierf kinderloos 11 April 1851,
Anna Catharina Johanna van de Merwede, geb.
18 April 1794 te Vollenhoven.
Jacoba Carolina Frederica van de Merwede,
geb. 10 Nov. 1799; huwde 15 Dec. 1820 to Kampen H e ndrik Holle, luitenant bij de infanterie , regiments adjudant ,
later burgemeester te Oost-Capelle.
Sippina Johanna van de Merwede, geb. te Kampen 13 Mei 1801 ; huwt 21 Dec. 1826 Jonkhr. Mr. Piet er
Nieolaas Quarles van Ufford, geb. te Keulen 12 Julij
1797, zoon van Pieter Nicolaas en van Margaretha
Geer t r u i d Horsman, lid der arrondissements-regtbank te
Zutphen.
Zie ms. Geneal.
MERWEDE (Jonkhr. ROBBERT ADRIAAN WILLEM VAN DE) ,

broeder van den vorige, geb. te Kampen 9 Jan. 1756; kapitein der
infanterie ten dienst.e dezer lande , nam in 1787 zijn domissie ,
werd 1788 door den prins-erfstadhouder aangesteld tot gemeenman der stad Kampen , in plants van den gemeenman , die
verkozen , doch door Z. H. gedesapprobeerd was ; in 1789 door
den prins-erfstadhouder tot burgemeester van Kampen aangesteld , werd hij in 1795 als zoodanig afgezet en 4 April 1808
door koning L o d e w ij k benoemd tot wethouder van Kampen.
Hij stierf 13 Dec. 1812 ongehuwd.
Zie ms. Geneal.
MERWEDE (Jonkhr. JAN FREDERIK VAN DE) , zoon van
Jonkhr. Philippus Everardus van de Merwede, werd
5 Mei 1785 te Kampen geboren , begaf zich in 1805 naar
Engeland , trad aldaar in dienst als luitenant bij het regement
hanoversch jagers van den kolonel H al kett, deed met dit
corps de veldtogten in Portugal , Spanje en Frankrijk tot 1814,
was bij de inneming van Parijs en den slag bij Waterloo ,
woonde eenigen tijd in het koningrijk Hanover en keerde toen
naar het vaderland terug, waar hij 3 Junij 1847 ongehuwd ,
doch bij zekere Geertruid W o u t e r s 11 bastaarden nalatende , stierf. Hij was de laatste mannelijke afstammeling van
het geslacht de Merwede's.
Zie ms. Geneal.
MERWEDE (MATTHIJS VAN DE) , beer van Clootwijck ,
verkeerdelijk door J. Scheltema, Michiel van Muy144*
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wyck, gezegd van de Merwede en Matthijs van Muylw y c k , heer van Clootwyck genoemd , was de eenige zoon van
Johan van de Merwede van Clootwyck, rentmeester
van de ridderhofstad Clootwyck en van Corn e 1 i a , dochter
van Willem van Be veren en Emerentia van den
E y n de 1 ). Hij werd te Dordrecht omstreeks d. j. 1625 geb., en
reeds in zijn vroege jeugd aan de leiding van Dr. Is a a c k B e e c km a a, en later aan die van C a s p a r us Pa r d uyn, beide rectoren der Latijnsche school aldaar,, toevertrouwd. Na te Leyden
gestudeerd te hebben , vertrok hij , volgens gebruik dier dagen ,
in 1646 naar Engeland , van waar hij in 1647 naar Frankrijk
overstak , en vervolgens met A d r i a a n v a n B l y en burg en
Ni c o 1 a as H ein s i us naar Italie. Lang hield hij zich te
Rome , Venetie en Napels , in welke plaats hij , gelijk later te
Nettuno , in levensgevaar verkeerde , en den vloek van Napels
en de Napolitanen vervaardigde , op. Na zijne terugkomst te
Dordrecht, in het laatst van 1650 , trad hij in den echt met
Debora Sp ons e n, bij welke hij drie kinderen ( A d ri a a n
Victor, Johan Jacob en Da n lel) verwekte. Zijn sterfjaar is niet bekend : dat hij in 1677 nog in leven was , maakt
men op uit de Beschrijy. v. Dordr. van M. B a 1 e n , die in
dat jaar het licht zag en die van zijn afsterven geen gewag
maakt. Op de verkooping der handss. van J. K o ning, was
een eigenh. brief , door hem in 1675 geschreven.
Volgens een overlevering bezweek hij aan de schrikkelijke
gevolgen zijner in Italie gehouden levenswijs. Zijn hoogst
zeldzaam en uitmuntend gegraveerd portret staat voor de
4e uitgaaf zijner Mintriomfen, en soms ook voor zijne veel
minder bekende GeesteWke Minnevlammen met een onderschrift
van E. V o s. Driemaal liet hij zich in Holland , en eens te
Rome afbeelden. Zijn portret , in het laatst van October 1648 ,
door Han s Henrik S choon v eld, hoogduyts edelman en
schilder,, die sijn linkerhand en sijn recbter oog alleen tot sijn
evil had " oordeelde hij het beste. Jo h an Gambas v a n
Volterra vervaardigde in Julij 1649 zijn afbeeldsel van
aarde. Daar het volstrekt geen gelijkenis met het origineel
had , zond v an d e M e r w e d e het den kunstenaar terug , die
vier dagen daarna van spijt stied.
Volgens B a len verwisselde hij de koleuren van het wapen
van (:lootwijk (een veld van goud , doorsneden met een farce
van keel) dat een zijner voorouders, Ad r i a a a v an de Mer•
we de , in de XIIIe eeuw had beginnen te voeren , met die

1 ) Zijn oudste zuster, Emerentia, huwde met Maximiliaan
van der Meer van Barendrecht, zijnejongste, Margaretha,
was in 1676 ongehuwd. Een derde zuster, bij B a 1 e n niet opgegeven, stierf in 1649 of 1650.
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van dat van de M e r w e d e (een veld van keel, doorsneden
met een fasce van zilver , beladen met vyftien torens van goud).
Van de M e r w e d e was zeer bedreven in de meeste moderne
en de oude classieke talen. Te Rome werd hij lid der schildersbent ,
waar hij in kennis raakte met de Nederlandsche schilders , die
zich toen te Rome bevonden. Op Adriaan van Ess es t ey n,
die hem een tijd lang als schilder vergezelde , vervaardigde hij
gedichten. Zijn smaak voor de dichtkunst deed hem te Rome
ook den omgang zoeken van Rein i e r A n s 1 o. Dezen las hij
zijne te Rome vervaardigde gedichten voor, die met genoegen.
gehoord , en met een lofvers , later voor zijn Roomy Mintrimien gedrukt, vereerd werden. Ook Nicolaas Heinsius,
Adriaan van Blyenburg, Cornelis Boy, J. Burghoorn, Henrick Bruno, Th. Graswinckel, J. de
Vries en andere zijner dichtlievende tijdgenooten , behoorden
tot zijn kunstvrienden.
Hij zelf was geen ongelukkig beoefenaar der poezij. Reeds
in zijn jeugd vervaardigde hij versjes voor de Dordsche kraam
en in 1643 een dichterlijke overzetting van het vierde boeck
van d'Eneis van Virginia , later bij zijn overige gedichten uitgegeven. Die overzetting werd gevolgd door een te Rome vervaardigd dichtstuk de Italiaan, ons alleen bij naam bekend ,
en dat door de Uitheemschen oorlog ofte Roomse Min-triomefen,
voor2evallen en beschreven in 't jaar 1647 , 1648 , 1649, 1650
en 1651 te 's Hage bij Isaac Burghoorn in 40. en 80.
het licht zag. In weerwil dat het verboden , ja zelfs door
beulshanden verbrand werd , verscheen er in 1654 te Amsterdam bij Lodew ij ck Spell ebo ut , een tweede in 8°, in
1657 te 's Hage een derde , in 1614 een vierde druk van. Het bevat een wulpsch verhaal van liefde's-gevallen , waarin hij te Rome
gewikkeld werd , en hetwelk ten voile bewijst , dat hij , als een
slaaf van den wellust en deszelfs dienst , niets anders verwierf
dan de wrangste vruchten , of op zijn best bloemen , maar daar,
zoo als Poo t zegt "nog horzels in."
De uitgaaf van dezen bundel berokkende den dichter zoo
vele onaangenaamheden dat hij te rade werd voor eenigen tijd
zijn geboortestad te verlaten. Hierop verschenen in 1653 in
4°. bij Isaac Burghoorn zijn Geestelijke Minnevlammen,
patischerwipe voorgestelt. Uit de opdragt aan jonkheer P i eter van Peene, en het antwoord aan C. B o y en F. G r a swinckel, op hunne hem toegezondene verzen , blijkt dat de
rampen , hem van God toegeschikt, hem wijzer en beter gemaakt hidden. Verscheidene dichters als C. B o y, F. G r a swinckel, H. Bruno, J. de Vries, M. v. Baarlant en
E. V o s, hebben voor dezen bundel gedichten geplaatst , waarin
zij hem met zijne zedelijke verbetering hartelijk gelukwenschen.
Hij bevat eene dichterlijke overzetting van Salomon .Hooglied
reeds in 1643 , op verzoek zijner zuster Margaretha, ver-
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vaardigd en uitgegeven met zijn berijming der zeven Psalmen
van Boetvaardigheid, voorts Beilige dagen ; Boetvaardige Magdalena , Pauls bekeeringe enz. , ook bet 13e Satyrdicht van
Junius Juvenalis , in Hollandsche verzen overgebragt. Onder
den pseudoniem van E m i l i u s E l m e gui d i , gaf hij in het
licht Alle de schimpdichten van Decius Julius Juvenales en
A. Persius Flaccus , gelijk ook de Boetpsalmen reeds vroeger
in het licht gegeven en door H u y d e c o pe r aangehaald.
Zie Balen, Beschr. v. Dordr. bl. 33 , 37, 961, 1105, 1106, 1113,
1114, 1115, Uith. Mintr. (1654 4°), bl. 151, 184, 190; J. Scheltema, Gesch. en Letterk. Meiigelw. D. III. St. III. bl. 123, 159;
de Vries, Gesch. d. Ned. Dichtk. D. I. hi. 221, Aant. ; Witsen
Geysbeek, B. A. C. Woordenb. D. IV. bl. 415; G. D. J. Schotel, Lets over M. v. Al. in Z. H. Volksalm voor 1839, bl. 73 vlg.;
Ansloo's Poezy , bl. 275; Abcoude, Naamr. bl. 244, Aanh. bl.
138; Muller, Cat. v. portr. ; Nay. 1866, bl. 139, 140.
-

MERWEILLEUX of MERVEILLEUX (DAVID FRANCOIS
DE of LE). Het eerst komt ons doze ingenieur voor in de belegering van Namen , 1695, waarin hij gekwetst werd , en tot
belooning van zijne diensten door koning Willem III werd
benoemd tot ordinaris ingenieur. Hij is later bij de uitvoering
der werken onder Coehoorn te Bergen op Zoom geweest.
Hij is de schrijver van het werk :
La Campagne de Namur contenant une relation fidele etc.
des mouvements des armees confederees et ceux de l'armee de
France dans les Pays-Bas. La Haye 1695 p ar D(avid) Arancois) d(e) M(erveilleux) avec plan des attaques exactement tire
sur leterrain," dat hij opdroeg aan koning Willem III , het
beste werkje , dat over die belegering bestaat.
Part. berigt.

MERWEN (Mr. FRANCISCUS SIMONSZ. 1 ) VAN), schepen der stud
Leyden , werd te gelijk met Ludolf van Keulen in 1600 ,
volgens eene instelling door prins Maurits verordend , aangesteld tot hoogleeraar te Leyden , om in de Nederlandsche
taal die deelen der wiskunde to onderwijzen , welke meer bijzonder tot vorming van ingenieurs geschikt zijn.
Zie Siegenbeek, Gesch. d. Leyds. Hooges. D. II. bl. 83, 84.

MERWEN (HENDRIK VAN), leefde voor de reductie van
Deventer in 1587 altlaar ambteloos , had toen reeds communicatie met den vijand gehouden , gelijk uit de resolutien van
schepenen en raad blijkt , en was burgemeester van die stad
toen hij in 1588 met zijn ambtgenoot Bern b. van Win ss u m met eene tending naar Verdugo werd belast om hem het
1 ) Den 7 Mei 1594 werd Franciscus Simonis van Merwen
als litt. stud. te Leyden ingeschreven.
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bezwaar der stad voor te stellen , doch werd in het terugkee•
ren , bij den overval van het convooi , tusschen Schulenburg en
Deventer gevangen en zwaar gekwetst. Men bragt hem en
van Winssum het eerst naar het huis Forth , alwaar zij vijf
weken bleven vervolgens naar Locher , waar zij in den blaauwen toren genet en dag en Dacia aan handen en voeten geboeid werden. Om bet rantsoen te bevorderen , werd v a n
Merwen eenigen tijd ontslagen , mar moest zijnen neef,
Alart Hacfort, als gijzelaar in zijne plaats stellen , die nu
ook zoo lang aan handen en voeten gesloten lag. Van Me rw en was genoodzaakt de rantsoenpenningen uit eigen middelen bijeen te rapen en bleef een jaar en 22 dagen in de gevangenis te Lochem , zoodat hij eerst in het begin van 1590
moet ontslagen zijn.
Zie Overijsselsche Volksalm. voor oudheid en letteren , 1848. IA. 146
volgg.

MERXEM (JOAN VAN STRAALEN, beer vAN). Zie STRA ALEN (JOAN VAN).
MERZ (A.), schrijver van
Wat is kerk? en welke onder zoo vete is de ware en zalig.
makende kerk? 's Hage 1824. 2 d.
MESANDER (HERMAN) , noetnt zicll zelven op bet titelbind zijner gedichten Frisius, gelijk ook de rector Old ewelt te Norden in een gedicht aan hem gewijd. De
schrijver van Da$ yelehrten Ost.Friesland houdt hem voor een
Oost-Fries. De namen zijner ouders zijn onbekend. Hij ontving het onderwijs van den rector Jacob Martini te Norden , studeerde te Wittenberg , werd predikant bij de Luthersche gemeente te Wirdum , in 1603 rector te Norden , en in
hetzelfde jaar predikant te Hage. her stond hij 9 jaren
tot dat hij in 1612 tot predikant te Norden werd beroepen.
Hij bleef aldaar tot zijn dood 11 Dec. 1640. M e sander
was een voortreffelijk kanselredenaar en goed Latijnsch dichter.
Hij gaf in het licht:
Predigten fiber die Durchl.
(die Gemaklin Grafen
Enno des 3ten von Ost-Friesland) Catharina von Schwedin.
1611.
Centuria horarum melicarum Centuria 1, Cent. II et Cent.
Emden 1613. 4°.
Erato Ethica , sive methodus doctrivae virlutum nova ac compendiosa. Emden 1632. 4°.
Zie Reersheemius, Ostfriesl. Luth. Prediger Denktnahl. S. 259;
Des gelehr. Ostfriesl. T. II. S. 294.

MESCH (C.), onder de Orationes Seholasticae Delphenses ,
op de Bibl. van Ned. Letterk. te Leyden, vindt men er ease
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van C. M e s c h , Qua ostenditur Rempubl. esse beatam , cui
praesit Princeps clemens ac Justus. Delph. 1748. 4°.
Zie Cat. d. Maats. v. Ned. Letterk. D. II. bl. 191.

MESDACH (ADRIAAN), monnik van de Cistercienser orde ,
geboren te Veurne , onderwees langen tijd de zedekunde in de
abdij van Chateaudan te Brugge , en bekleedde er ook de post
van onder prior. Volgens zijn leerling de V i s c h was hij
zeer welsprekend en ervaren in de godgeleerdheid en geschiedenis. Men bewaarde te Chateaudan van hem :
.De sacranzentis in genre et in specie.
De internis actibus Religionis , Devotione et Oratione , praesertim horis canonicis.
Hij vervaardigde ook een cbronijk van zijn klooster,, die
Jan Chrysostomus Henriquez bijna geheel heeft opgenomen in zijn Desertum Dunense , en in zijn Fasciculus Sanctorum Ord. Cisterciensis.
Zie Paquot, MOm. T. I. p. 535; JOcher.

MESDACH (S.) , een portretschilder , volgens Kr amm,
waarschijnlijk een Zeeuw , wijl hij te Middelburg personen heeft
afgebeeld , waarvan er eenige in prent uitgaan , zoo als dat van
den predikant Her m a n u s Faukelius, lid der synode te
Dordrecht, 1618, 1619 , en van N. Bors ti us, predikant te
Middelburg 1634 , aet. 70. Het geslacht duurt nag voort te
Vlissingen.
Zie Kramm, t. a. p. b1. 1102.
MESDAG (IL), med. dr. en vroedmeester te Groningen ,
honorair lid en directeur van het natuur- en scheikundig genootschap aldaar,, overleed er 9 Julij 1814 in den ouderdom
van 27 jaren. Den 13 Dec. van dat jaar , sprak ds. J. D.
Visserin g, vriend en bloedverwant aan den overledene , in
voornoemd genootschap een plegtige redevoering ter zijner nagedachtenis uit. Hij maakte zich voordeelig bekend door zijne
.piss. Obstr. de partu di icili instrumentis secantibus absolvendo.
Gron. 1810. 8°.
,

Zie Kunst en Letterb. 1815, D. I. bl. 4; Holtrop, Bibl. Med.
Coir. p. 220.
-

MESDAG (W. C. vAN), sedert 1814 apotheker , in ruim
25 jaren lid en secretaris van de plaatselijke commissie van
geneesk. toevoorzigt te Groningen , was een in zij n tijd zeer
goed gevormd pharmaceut , uit de school van P. D r i e s s e n.
Hij overleed 6 Dec. 1854, in den ouderdom van 62 jaren.
Zie Ned. Weekbl. v. Geneesk. D. IV. bl. 518.

MES HAMMER, bijgenaamd Toison d'o r , heraut van
wapenen van het gulden vlies. Toen de president Vigl ius ,
kanselier dier orde , in 1565 in hare vergadering een redevoering had gehouden , zeide M e s Hammer, die de hervorming
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was toegedaan , odd de president een fabeltje'uit de legende van
St. Andries verteld had." De marktgraaf van Bergen op Zoom
vroeg ook waar de president zulks gelezen had , en die zond hem
daarop het boekje der discipelen van Achayen , na den dood van
St. Andries uitgekomen , uwederleggende aldus" , gelijk hij zeide ,
de lasteringen van M es II a m m e r."
Zie Beaufort, Lev. v. Willem 1, D. I. bl. 417.
MESGERS (G.) , schreef:
Natnztrlij ke historie van den mensch. Amst. 1763. 8°.
METIUS (A.) Zie METIUS (A.)
MESMAKER (JAN DE), volgde in 1484 M at th e us d e
L a yens als bouwmeester (meester der stads messelriewerken)
te Leuven op. Zijn voorganger was de bouwmeester van het
stadhuis aldaar.
Zie Kram m, t. a. p. bl. 1102.

MESR1TZ (VAN), 17 Julij 1793 te Rotterdam geboren , was in
1831 ambtenaar bij de bank te Brussel en gat in die betrekking uitstekende blijken van trouw,, moed en beleid , die door
koning Willem I zeer werden gewaardeerd. Later werd hij
administrateur van bet kroondomein en hoofdambtenaar bij het
departement van finantien. Hij was kommandeur van de orde
van den Nederl. Leeuw , en overleed in Mei 1864.
Zie Handelsblad 5 en 6 Mei 1864.

MESS (PIETER GERARD), geb. omstr. 1765, overl. 1847, secret.
van Rijnland , vermoedelijk auteur der ITrije gedachten van een
ingeland van .Rijnland , over de verhandeling van droogmaking
des Haarl. Me ers , uitgeq. door den beer 1. G. van Lynden van
Hemmen in den j are 1821. Leyden 1821. 8°.
Zie bet artikel Lynden van Hemmen (F. G. baron van) ; Cat. d. Bibl.
v. Ned. Letterk. D. 1. bl. 131; D. III. bl. 332.

MESSCHAERT (NicoLAAs) , werd 19 Julij 1774 te Hoorn
geboren. Zijn vader,, N i co Ia as Messc ha ert dreef koophandel , al zijne aanverwanten waren kooplieden , zijne moeder
heette Johanna Be 1. Eigene aandrift drong hem reeds in
zijne jeugd tot een vurige beoefening der letteren. Een korten
tijd echter had de lezing van bet leven van d e R uyter door
Bran d t hem zoo aangegrepen dat hij besloot den zeemansstand
te omhelzen. Hij kwam hiervan terug , oefende zich onder
Ds. P. v an D ok k en burg te Zaandijk in de oude talen en
godgeleerdheid , werd leeraar bij de doopsgezinde gemeente te
Oude•Sluis in de Noordzijpe , vervolgens te Grouw en Blokzijl ,
eindelijk te Rotterdam , waar hij gedurende meer dan een en
dertic jaren werkzaam was.
117 e ss chaer t had een even diepe als uitgestrekte kennis
vooral van de Engelsche , Fransche en Nederduitsche talen ,
gescbiedenis , oude en nieuwe letterkunde. Bij de invoering
van het lager onderwijs van 1805 tot schoolopziener van zijn
,
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district aangesteld , slaagde hij er in alomme bekwatne schoolonderwijzers te vormen of derzelver aankweeking bij anderen ,
ook in de kweekscholen van het departement tot Nut van
't Algemeen en het stalls armbestuur te ondersteunen.
ffAchtentwintig jaren sehreef van Reesem a", was hij werkzaatn als schoolopziener van ons district , en wat bij als zoodanig heeft uitgewerkt , is te veel omvattend dan dat ik zou aanvangen het te vermelden. Maar de uitvoerigste optelling van
alles wat hij deed zoude zich ook moeten oplossen in deze
eenige gedachte : #Hij was een waaraehtig vriend der menschheid."
Was hij een ijverig lid der maatschappij in 't Nut van 't Algemeen , van het Bijbelgenootschap , welks vergaderingen hij
dikwerf bestuurde en met redevoeringen opende, ook was hij
sedert 1817 lid der maatschappij van letterkunde te Leyden
en van de hollandsche maatschappij van fraaije kunsten en wetenschappen , wier vergadering hij in 1821 opende met eene
cede over den volmaakten redenaar. Op den 1 Junij 1796
huwde hij Geertje Bakker, uit welk huwelijk drie kinderen in leven bleven. Het was op een uitstap naar zijne in
Gelderland wonende dochter,, dat hij met zijn echtgenoote vertoefde ten huize van den predikant der doopsgezinden te Utrecht,
J. V is sche r, vroeger zijn kweekeling , toen hij door de cholera
overvallen werd , en den 13 Julij 1833 overleed. Zijn lijk
werd op de nienwe begraafplaats ter aarde gebragt in bet graf
van den heer G. J. van Mensveld, die dat nit a.chtingrhad
aangeboden.
Hij schreef:
Aanmoediging en loon van den getrouwen Evangeliedienaar.
Feestrede bij de vyf en twintig jaren Zang vervulde predikdienst.
Leerredenen ter verklariny van het Evangelie van Johannes.
Rott. 1831. 3 d.
De zegen van den openbaren godsdiens1; leerrede ter gedachtenis van de stichtin ► en inwijding der nieuwe kerk van de
Doopsyezinde gemeente voor 50 jaren , yehouden den 29 Mei
1825.
Leerrede over God, den rester der volken, nilgesproken
Rotterdam, op den builmyewonen bidday , den 14 dug. 1831.
Uitgegeven ten voordeele van de gewonden in den heiligen strijd.
Rotterd. 1831. 8°.
.dan alle bedienaren van het heiliy evangelie bij de hervormde
kerk in Nederland. Rotterd. 1831. 8°.
Redevorting over den geest des aids, als gunstiy voor de bedoeling der Maatschappij tot Nut van dlgemeen, gehouden
in de Groote kerk der Ilervormden to Rotterdam, den 23 September 1813 , en gedrukt voor de leden bij E. van den
1) r le s , op last van het bestuur der Feestviering van het
viji en twintigjariy bestaan der Rotterdatnsche afdeeling.
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Over het heilspellende der Bilbelgenootschappen. Rott. 1816.
Redev. ten betooge dat de vliitige en getroutve lezing van den
Bijbel he krachtigste middel is tot eene goede vollaverliehting.
Rott. 1821.
Over de instelling der Bijbelgenooischappen als dienstbaar aan
de verhevene doeleinden der Goddeliike openbaring. Rott. 1821.
Raadgevingen aan jongelingen van eene beschaafde opvoeding ,
in 1825 geplaatst in de Pad. LetteroV., bijeenverzameld door
N. Swart, en in 1833 afzonderlijk herdrukt door Messch ae r ts
vriend S. d e V i s s er te 's Hage.
Onderzoek of er aan de volksverlichting eenige grenzen mosten
gegeven worden en ?mike? In den Fakkel van J. P. Sp ri ng e r van Eyk, Jaarg. 1825.
Redevoering over het zedeltYke en de eerzucht als beginstl
in Fakkel 1827.
Redev. over het belang eener eat vaderlandsche opleiding in
Fakkel 1828.
lnhoud en wezen des Christendoms , met eene voorrede van
Ii u e t. Rott. 1335.
Zie Gorlitz, Levensbes. van N. M. in 41g. Konst• en Letterbode
1833, No. 34; Mr. A. Siewertsz. van Reesema, Redev. over
den waren vriend der menschheid, ter gedachienis van N. M. Rotterd.
1833; M. Sie..enbeek in Handel. d. Maats. v. Ned. Letterk. 1833
bl. 4 volgg. ; I. G. van K am pen, Bekn. Gesch. d. Lett. en Wetens.
D. III. bl 221 ; Steven, Hist. of the Scottish Church, p. 247;
S e p p , Prove eener Pragm. Gesch. der Theol. in Nederl. bl. 131,
133, 188; Kobus en de Rivecourt; Muller, Cat. v. portr.

MESSCHERT (VVILLEm) , in 1790 nit een deftig geslacht
te Rotterdam geboren , werd hij wel niet tot den geleerden
stand opgeleid ; maar genoot no ;tans de voordeelen eener beschaafde opvoeding , en wist zich deze uitnemend ten nutte te
maken. De ftaaije letteren en inzonderheid de vaderlandsche
letterkunde , maakten het meest geliefdkoosd voorwerp zijner
oefeningen uit. Vele schoone vruchten hiervan tot verrij king
dier letterkunde zien het licht , welke hem onder ooze dichtcrs
en prozaschrij viers een aanzienlijke plants toewijzen. Mogt hem
meermalen de eervolle bekrooning , hij meer dan eene loffelijke
IVIaatschappij , te beurt vallen , niet minder zegt het dat hij ,
door het gelukkig trvffen van den waren volkstoon , zich door
zijne geestvruchten algemeen geliefd en nuttig wist te maken.
Om niet te gewagen van een aantal losse , bier en daar verspreide gedichten , die, wegens edelheid van gevoelens , zachtvloeijendheid van versmaat , keur van uitdrukking en gepasthed
van dichterlijke beelden , grooten lof verdienen , vermelden wij
alleen de Gouden Bruilolt , in drie zangen , door S i e g e n b e e k
een edit kunstjuweel genoemd , dat voor de Louise van V o ss
en de Herman and Dorothea van 06 th e niet behoeft onder
te doen. Onder zijne proza schriften , die zich door zuiverheid
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en kieschheid van taal , duidelijkheid en bevalligheid van voordragt onderscheiden , verdient zijne in 1827 door de Abate
schappij tot Nut van 't ..9.1gemeen bekroonde prijsverhandeling
de gebroeders Belenstein , de meeste opmerking.
Behalve vele andere oorspronkelijke mededeelingen , in proza
en poezij , is men zijner zorg ook de oordeelkundige rangschikking en uitgave der Brieven van Mr. W. Bilderd ij k ,
in vij i deelen , verpligt , terwijl zijne veelomvattende kennis
den nederlandschen boekhandel , aan welken hij zich in het
laatste tijdperk zijns levens wijdde , meerdere gewigtige diensten bewees. Kenmerken zich de vruchten zijner eigene pen
door fijne menschenkennis , schuldelooze scherts , waar dit pas
gaf , belangstellende welwillendheid voor anderer hell , edelen
eenvoud , ook als zijne toonen zich hooger dan doorgaans verhieven , en vromen zin ; deze waren ook de grondtrek ken van
het karakter des mans , steeds bereid om in nederigheid goede
bedoelingen te helpen bevorden , en die daarom , vroeger en
later , verscheiden letterkundige en andere Maatschappijen en
Genootschappen , als werkzaam medebestuurder , met raad en
daad hielp schragen , of gaarne daar hoofd en hand leende ,
waar werkdadige menschenliefde zijne medewerking eischte.
Hij had talrijke vrienden , onder welke de achtingwaardigste
letlerkundigen van Nederland en Belgie geteld werden , en
overleed 14 Febr. 1844. Zijn of beelding bestaat.
Afzonderlijk verschenen :
Bij de Geboorte van den jongen prins (koning Willem
III). Rott. 1817 , 8°.
De veldslag van Waterloo , bekroond door de loll. Maats.
van Fraaije Kunsten en Wetenschappen. Leyd. 1819 , 8'.
De Maatochappii van Weldadigheid. (Amst. z. j. 8°.)
De Watersnood, dichtstuk. Amst. 1820 . 8°.
De Gouden Bruiloft. Leyd. 1825 , kl. 8°. — Met een voorberigt van II. Tollens Cz. Haarl. 1848 , met vignetten van
C. Rochussen, 8°. — Met voorberigt van H. Tollens Cz.,
3° dr. , Haarl. 12°.
Bij de viering van het 25 jarig bestaan der inrigting tot
spijsuitdeeling , te Rotterdam, den 21 Febr. 1826. (Rott.?) 8 °.
Nagelaten gedichten, verzameld en uitgegeven door H. Tollens Cz. Haarl. 1849 , 8°.
Zie Rott. Cour. van 17 Febr. 1844; M. Siegenbeek, Aanspraak
tot opening der jaarl. vergad. v. d. Maats. v. Ned. Letterk. 1844 bl.
23; Konst en Letterb. 1844, D. I. bl. 145; v. d. Aa, N. B. A. C.
Woordenb. o. h. w.; van Kampen, Bekn. Gesch. d. Ned. lett. en
wetens. D. II. bl. 465; D. III. bl. 206; Snellaert, Schets eener
Gesch. d. Ned. Letterk. bl. 2o1; J. Bowring, lets over de Holl.
taal en Letterk. bl. 91; Lulofs, Toelicht. en Bedenk. bl. 108 ; Schotel, Tollens en zijn tijd, bl. 77; Cat. d. Bibl. v. d. Maats. v. Ned.
Letterk. D. I. bl. 289; Cat. d. Bibl. v. Tollens, bl. 48; Kobus en
de Riveconrt.
-
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MESSCHAERT VAN VOLLENHOVEN. Zie VOLLENHOVEN.
MESSEMAKERS (ENGELBERT). Zie CULTRIFICIS (ENGELBERT
MESSEMAECKERS (HENDRIK). G. J. G r e g o i r vermeldt
dezen musicus gelijk ook de Merle n s 1 ). Hij werd 5 Nov.
1778 te Venlo geboren.
Men heeft van hem:
Quatuors, Concertos de piano , Sonaten, Fantaisien en Airs
varies in het licht.
Ook vervaardigde hij de muziek der opera's La Toison d'or
en Les deux pihces nouvelles.
Zie G. J. Gr egoir, Les artistes musiciens Neerlandais, p. 12.

MESSU (JoANNEs), predikant te Hellevoetsluis en sedert
1647 te Gorcum, waar hij in November 1661 overleed. Hij
beoefende de dichtkunst, blijkens zijn Nieujaarsgift aan de
bloeiende en liefdadige Gemeinle van Gorinchem in Bloemkrans
van verscheide gedichten, bl. 232. In 1645 schreef hij te
Leyden in het album van Heiblocq een vers, met de
spreuk : Praebet 80711X08 cam securos. Heiblocq wij dde
hem een Latijnsch en Hollandsch gedicht. Hij gaf ook in het
licht eene
Lykpredicatie over Dc. J. Spiljardus 12°.
Zie v. d. A a , N. B. A. C. Woordenb. o. h. w.; A bcoud e ,
Naamr. ; v. Maurik, Naamr. v. Godgel. schrijv.; Heyblocq,
Farrago ; Soermans, Kerk. Reg. bl. 62.
1 ) Jean Romain Merlen, beroemd violonst , 5 Junij 1690 te
Pubs geboren , die zich reeds vroeg te 's Hage vestige , waar hij
Gr a f en Malt el be tot leermeesters had. In 1795 werd hij eerste
viool aan het Nederl. tooneel to Amsterdam , welke plaats hij 44
jaren bekleedde , totdat hij in 1839 overleed. In 1835 schonken de
leden van het orchest hem een fraaije tabaksdoos met het volgend
opschrift :

NVerdienstelijke Mer len! gij die sinds veertig jaren ,
mAan Amstels schouwtooneel uw gaven blijken deed,
"En nog het kiesch gehoor kunt boeijen aan uw snaren ,
"Waarbij de kunstgenoot uw jaren steeds vergeet."
Zijn zoon Charles Merl en , 31 Maart 1785 te 's Hage geboren ,
werd in de beginselen der muziek door zijn vader onderwezen en als
violonist aan het tooneel to Amsterdam verbonden. Hij huwde de
dochter van den violoncellist Henke, die hem twee kinderen schonk ,
Pierre en Jean Merlen. Pierre Charles de oudste zoon werd
17 April 1810 to Amsterdam geboren, ontving het onderwijs van
zijn vader en van Jean Romai n. Hij werd als violonist aan het Ned.
tooneel , "Felix Merites enz." verbonden. Zijn zoon Jean God efr oid, een zeer verdienstelijk violoncellist, overleed te Amsterdam 30
April 1857.
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METAEL (FRANK A.) , diehter nit d e 26 helft der XVII

eeuw.
Hij gaf in het licht :
Maes•sluysse Meeuwe-klagt, behelz. verscheid. geestelycke gezangen en gedichten. Met noch korte aenmerk. over de tegenwoordige liefd,eloosen tyd Den tweede druck en van druckfouten verbetert Delft Jac. Kloeting. 1701. 8°. Den derdeu
druck van ,fouten verbetert , Dordr. Hendr. Walpot 1735. 8°.
De eerste druk verseheen te Delft 1661. kl. 8°.
Hij is ook de vervaardiger van het Maessluysse Compas ,
voorzien met veele aungename Liedekens , waarvan A. Walpot

te Dordrecht een 140 verm. en verb. druk in het Licht gaf.
Het komt ook voor onder den titel van 't Slugs compasje.
Zie v. d. A a , N. B. A. C. Woordenb. o. h. w.; Schot el , Oudheidk. Avondst. bl. 112; Muller, Cat. v. G odgel. boek. bl. 94 ; Cat.
d. Maats. v. Ned. Letterk. D. I. bl. 308.

METAYER (PHIL.) , bekwaam kunstdrijver in metaal, bloeide
te Amsterdam in het midden der XVIIIe eeuw.
Er bestaat o. a. Eene afbeelding van een overheerlyke goude
present•beeker op twee bladen in gr. f°. beteekent. InventO et
cizele par Ph. Metayer a Amsterdam. J. v. Schley fecit et
sculp. 1753 Hagae, sumpt. Anth. de Groot en zoon. D e
Groot heeft hierbij uitgegeven de gesehiedenis van dit vorstelijk gesehenk , en het geheel opgedragen aan de Schutterij
van 's Gravenhage , waaruit blijkt dat Willem IV haar deze
beker had toegezegd , en dat 11. K. H. de douairiere gouvernante

op Dingsdag 1753 haar er mede vereerd heeft.
Zie Kramm, t. a. p.

METAYER (Louis), zoon van den vorige , bezat een kost-

bare kunstverzameling , in 1799 te Amsterdam in het Trippenhuis verkoeht.
De catalogus bestaat nit 252 bladzijden.
Zie Kramm, t. a. p.

METARIS. Zie METSYS.
MET (CoRN,) Zie MATSYS (CORN.)
METELEN (L. TEN), schreef:
Zwaaltjarige slaver*. Hoorn 8°.
Zie Abeoude, Aanh. bl. 18.

METENSIS (CoRNELis). Zie MATSYS (CoRNELis).
METELERKAMP (HIERONYMUS), zoon van J o h. H en r.
'Met elerk amp, predikant te Emlenkamp , in 't Oraafschep
Benthem , kleinzoon van Johannes Met elerkamp, predi-
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pant te Gilhuis , en van AnsaJ on kers, floater Van Jacob
Jon kers,. koopman te Amsterdam , werd 4 Julij 170$ te
Emlenkamp geboren , studeerde te Lingen en Groaingen werd
predikant te Groenouwe , en vier jaren later (1730) to Almelo.
In 1736 bedanlcte hij voor een beroep naar Hasselt. Hij
huwde 27 Februarij te Groenouw Sophia Ter mij n, die hem
een zoon schonk. Hij overleed 8 Fehruarii 174g.
Hij gal in het licht;
Salomo's tempelbouw toegepast op de nieuw gebouwde kerb lot
Almelo — ingewiit 16 117 0v, 17 38 , en II. Revius leerr. lerzelfde gelegenh. Dev. 1739 , 4°.
-

-Zie Boekz. d. Gel. Wereld, 1730 b. bl. 210, 229; 1736 a. bh. 720;
b. bi. 122 ; 1739 a. bl. 148; 1742 a. M. 360 ; Mr. Bodel Nijenhuys, Topogr. lijst , No. 3034.

METELERKNMP (EGBErrus), zoon van Ni cola as M etelerk amp, werd 6 Aug. 1736 te Wanneperveen en 4 Nov.
1740 te Steenwijk als predikant beroepen , en overleed aldaar
23 Sept. 1750 , in den ouderdom van 43 jaren. Zijn ambtgenoot W. J. Roldanus hield een lijkrede op hem en betreurde met Petrus Hofstede, Joannes Camerling
en G e r a r d u s a b U t r e g t zijn dood in lijkdichten.
Hij gaf in het licht :
Kerkreeden over Psalm CXF : 22-26 , op de verheiing
van Zyne Hoogh. Willem Carel Hendrik Eris° Prince van
Oranje en Nassauw enz. tot stadhouder enz. over de VII provintien enz. Amst. 4°.
Heilzame raad aan Nederlancls yolk ter afwending van de
beklaaglyke pestziekte onder haare runderen , voorgestell in eene
kerkreden over Klaagl. III vs. 38 , 39, 40 , uytyesprooken den
3 Mart 1746 , en nu by dem droevige tydsomstandigheden,
waer ziy aie naare en vreeslyke landplagen wederom op nieuws
vertoont , nevens een gepast gebed to gemeene stigling , in' t Licht
gebragt. ..kmst. 1748. 4°.
Een h,eilige en veilige weg aan een zondig en afkeerig volk ,
dat op den oever van Naar verderf en ondergang is , aangeweesen en aanyepreesen, midsgaders het verderf van haare acme
zielen to ontvluchten in drie leerredenen aver Jeremia XVIII
V8. 7 en 8 en Joel II vs. 17 en 18 , en jezaja XLVIII vs.
9 , 10 en 11, waarin de redenen, die de Hellion Israela nogtea bewogen hebben on het zondig Nederland te bekroonen met
een zoo heuchelyke air onverwagte wapenetilstant eerbiedig worden nagespoord. Amst. 1748. 4°.
Loet-Bazuyn over Jeremia IF vs. 7 , 8 en 13. Amst. 1746. 4°.
Zie Abeoude, 2+Taamr. ; Boekz. d. Gel. Wereld, 1736 b. bI. 249 ,
379, 501; 1740 b. bl. 681, 790; 1743 a. bi. 104; 1750 a. bl. 506
tot 508.
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METELERKAMP (Mr. BUTLER) , A. L. M. Phil. et I. U.
Doctor . lid van de tweede kamer der Staten Generaal, daarna
van den Raad van State. Hij was vroeger advocaat te •ouda , vervolgens Commissaris van bet Fabriekwezen en verdere
takken van Nijverheid , en Secretaris der Commissie tot zamen•
stelling der constitutionele wetten. De koning benoemde hem
tot ridder der orde van den Ned. Leeuw.
Hij maakte zich als geleerd beoefenaar der vaderlandsche
geschiedenis en der algemeene en bijzondere buishoudkunde
van Staat , door de uitgave van verscheidene daartoe betrekkelijke werken , bekend.
Zijne verhandeling over den invloed der verbodswetten, ook
bij represaille genomen , op de welvaart der Volken werd door
bet Utrechtschgenootschap met een' gouden eerepenning bekroond. Hij was sedert 1803 lid van het Prov. Utreclitsch
t,crenoots. en sedert 1815 lid der Maatschappij van Ned. Letterkunde en overleed 9 Januarij 1836, in den ouderdom van
64 jaren.
Men beeft nog van hem :
De toestand van Nederland in vergelijking met dien van andere Volken van Europa. Rotterd. 1805, 3 d. gr. 8°.
.Regeringsvorm der Vereenigde Nederlanden , na de verheffing
van Prins Willem Frederik van Oranje-Nassau tot Souvereinen
Vorst ; met platen en fac similen. Amst. 1815 , (eerste en
eenigste deel).
Zie Konst- en Letterbode 1836 , D. I. bl. 36 ; Verslag der Alg.
-

Vergad. van de liThats. van Ned. Letterle. 1836; Progr, v. h. Prov.
Utr. Genoots, 1836.

METER (ANDRIES DE). Zie DEMETRIUS (ANDREAS).
METEREN (ADRIA&N CUYK VAN), Heer van Meteren en

Kerkwijk , was als Kolonel tegenwoordig in den slag op Fun.en,
was in 1659 op de vloot onder van Wass en a e r tegen de
Zweden. Willem II benoemde hem tot Luitenant Kolonel
kommandeur van Woudrichem en in 1650 tot bevelhebber van
Louvenstein om de staatsgevangenen te bewaken. Hij huwde
in 1630 Emerentia van Aerssen, en liet daarbij twee
zoons na.
Zie Bosscha, Neerl. Reldend. te land, D. II. bl. 17. Part. ber.
METEREN (JACOB CUYK VAN) zoon van bovengemelde ,
was Kolonel kommandeur van Bergen op Zoom. Hij huwde
Arroldina van Beaumont. Hij overleed in 1694 zonder kinderen na te laten.
,

Part. berigt.

METEREN (ADRIAAN CM VAN) broeder van den vorige ,
was Kapitein der Infanterie en sneuvelde ongehuwd in 1676
voor Maastricht.
,

Part. berigt.

